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กองทุนประกันสังคม ป 2559
Social Security Fund 2016
จำนวนสถานประกอบการ
Number of Enterprises

435,303
435,303

แหง
Places

จำนวนผูประกันตน
14,041,681
Number of Insured Persons 14,041,681

คน
Persons

เงินกองทุน
Amount of the Fund

ลานบาท
Million Baht

1,667,442
1,667,442

หมายเหตุ : เปนเงินสำรองเพื่อจายประโยชนทดแทนกรณีชราภาพ 1,139,704 ลานบาท
Note : The reserve fund for old age beneﬁt payment amounted to 1,139,704 million baht.

กองทุนเงินทดแทน ป 2559
Workmen’s Compensation Fund 2016
จำนวนนายจาง
Number of Employers

363,112
363,112

จำนวนลูกจาง
Number of Employees

9,449,984
9,449,984

เงินกองทุน*
Amount of the Fund*

51,627
51,627

หมายเหตุ : *เฉพาะสินทรัพยสุทธิ / สวนทุน ไมรวมหนี้สิน
Note : *Only net assets do not include liabilities.
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สปส. รายงานประจ�ำปี 2559

สารจากเลขาธิการ
ส�ำนักงานประกันสังคม เปิดด�ำเนินงานมาครบรอบ 26 ปี ในปี 2559 เป็นปีที่ 2 ของแผนยุทธศาสตร์

ส� ำ นั ก งานประกันสังคม ระยะ 5 ปี (2558 – 2562) ที่ เชื่ อ มโยงและสอดคล้ อ งกั บยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ร ะยะ 20 ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงแรงงาน และยุทธศาสตร์
กระทรวงแรงงาน ส�ำนักงานประกันสังคมได้ปฏิรูปงานประกันสังคมหลายด้านด้วยกัน ประกอบด้วย
• ปฏิรูปโครงสร้างส�ำนักบริหารการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุนของส�ำนักงานประกันสังคม
โดยจัดตั้งกองบริหารการลงทุนที่มีสถานะเป็นกองตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
• ปฏิรูประบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส�ำนักงานประกันสังคมได้พัฒนาระบบเทคโนยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ให้มคี วามพร้อมในการให้บริการผ่านอินเตอร์เน็ตรองรับ IPv6 ซึง่ เป็นมาตรฐานทีส่ ามารถรองรับการใช้งานด้านเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
ที่สูงขึ้น พร้อมทั้งได้รับการรับรองมาตรฐานสากลด้านการบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO 27001:2013
ขณะนี้ส�ำนักงานประกันสังคม อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบโครงข่าย ระบบสื่อสัญญาณ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อรองรับ Digital Thailand และพร้อมก้าวสู่ Digital SSO และ Thailand 4.0
• ปฏิรปู ระบบบริการเพือ่ ยกระดับและพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการงานประกันสังคมทีส่ ะดวก รวดเร็ว ประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ สร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต และสนองต่อนโยบาย Digital Thailand โดยพัฒนา
ประสิทธิภาพการให้บริการและเพิ่มช่องทางการรับจ่ายเงินทุกระบบ รวมถึงการพัฒนาสิทธิประโยชน์ให้แก่ลูกจ้างและ
ผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้น
• ปฏิรูปการบริหารบุคลากรส�ำนักงานประกันสังคม โดยได้ปรับโครงสร้างพนักงานประกันสังคมให้เหมาะสม
ปรับระบบประเมินผลบุคลากรให้โปร่งใสตรวจสอบได้ เพือ่ เป็นการสร้างขวัญและก�ำลังใจ สร้างแรงจูงใจในการท�ำงานมากขึน้
สามารถรักษาคนดีคนเก่งให้อยู่ในระบบ สร้างความเข้มแข็งให้องค์กร
ส่วนในเรื่องของการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส�ำนักงานประกันสังคมได้ตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบการบริหารงานของส�ำนักงานประกันสังคมเพื่อให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีธรรมาภิบาล เป็นที่ยอมรับ
และไว้วางใจจากสาธารณชน และได้ด�ำเนินโครงการ “สปส.โปร่งใสร่วมใจต่อต้านคอร์รัปชั่น” อย่างต่อเนื่อง โดยได้แต่งตั้ง
คณะท�ำงานติดตามการด�ำเนินงานโครงการ และได้จัดท�ำแผนปฏิบัติการ “Zero Corruption” ในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูง
ต่อการทุจริตและแนวทางป้องกันความเสี่ยง และขยายผลไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังต่อเนื่อง
กระผมมัน่ ใจว่าการปฏิรปู ส�ำนักงานประกันสังคมทีไ่ ด้ดำ� เนินการมานัน้ จะอ�ำนวยความสะดวก รวดเร็วสร้างความพึงพอใจ
ให้ผู้รับบริการจากส�ำนักงานประกันสังคมมากขึ้น ซึ่งส�ำนักงานประกันสังคม พร้อมที่จะมุ่งมั่นน้อมน�ำศาสตร์พระราชา
มาด�ำเนินการตามแผนปฏิรูปที่วางไว้เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายในการสร้างหลักประกันที่มั่นคงในการด�ำเนินชีวิต
ให้แก่ ลูกจ้าง ผู้ประกันตนต่อไป

นายสุรเดช วลีอิทธิกุล
เลขาธิการส�ำนักงานประกันสังคม
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Message from the SSO Secretary-General
The Social Security Office has already operated for 26 years in 2016. In this year, the 5-year

SSO strategic plan (2015 - 2019) has been implemented two years, along with the 20-year national
strategy, the 12th National Economic and Social Development Plan, the government policy,
the Minister of Labour’s policy, and strategic plan of the Ministry of Labour. The SSO has operated
reforms in various areas as follows;
• Structural reform of the Investment Bureau to increase efficiency of the SSO investment
management by raising status of the Investment Bureau as division in accordance with Ministerial
Regulation on organization structure.
• Information technology system reform; the SSO has developed the ICT system to provide
services through internet in response to the Internet Protocol version 6 (IPv6), which is the recent
standard protocol used to support the modern digital technology. Concurrently, the SSO has received
the ISO certification on information security management system (ISO 27001:2013). At present, the
SSO is in the process of developing the communication network and information system to support
Digital Thailand and promptly move towards “Digital SSO” and “Thailand 4.0”.
• Service reform to improve SSO’s delivering services and ensure efficiency, cost effective,
transparency and corruption prevention. In addition, the service reform responded to the policy
“Digital Thailand” through the development of contribution collection and benefit payment system
in conjunction with the benefit improvement for insured persons.
• Personnel reform through restructuring of the SSO employees, improving of the personnel
evaluation system for transparency and accountability to create morale, motivation to work and
maintain good personnel in order to strengthen the organization.
In the part of anti-corruption and misconduct, the SSO has set up the Management Inspection
Committee to ensure transparency, accountability and good governance for acceptance and trust
from publics. Additionally, the SSO has launched the “Transparent Organization” project and set up
a working group to monitor the project implementation. The action plan “Zero corruption”,
which is introduced for monitoring activities with a high risk of corruption, was initiated alongside with
corruption prevention guideline resulting in concrete and continuous action in this matter.
I strongly believe that the performing reforms will facilitate fast and convenient services, and
better customer satisfaction. Moreover, the SSO is earnest to adopt the King’s Philosophy in the
reform plan in order to drive the organization to the goal of creating social security to the insured persons.

Mr. Suradej Waleeittikul
Secretary-General
สปส. รายงานประจ�ำปี 2559
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หน้าที่ความรับผิดชอบ

Duties and Responsibilities

ส�ำนักงานประกันสังคมเป็นหน่วยงานราชการ จัดตั้งขึ้น
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2533 ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ. 2533 มีภารกิจหลักตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
ส�ำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2554 คือ
การบริหารกองทุนประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติ
ประกันสังคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติ
ประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 และการบริหาร
กองทุ น เงิ น ทดแทน ตามพระราชบั ญ ญั ติ เ งิ น ทดแทน
พ.ศ. 2537
หน้าที่ความรับผิดชอบของส�ำนักงานประกันสังคมมีดัง
ต่อไปนี้
1. ให้ ค วามคุ ้ ม ครองและหลั ก ประกั น แก่ ลู ก จ้ า ง
ผู้ประกันตนที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือตาย
อันมิใช่เนือ่ งจากการท�ำงาน รวมทัง้ การคลอดบุตร สงเคราะห์บตุ ร
ชราภาพ และว่างงานตามกฎหมายประกันสังคม
2. ให้ความคุ้มครองและหลักประกันแก่ลูกจ้างที่
ประสบอันตราย เจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย หรือสูญหาย
เนื่องจากการท�ำงานตามกฎหมายเงินทดแทน
3. เสนอนโยบายและแนวทางเกีย่ วกับการประกันสังคม
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์

The Social Security Office (SSO) is a government
department which was established in accordance
with the Social Security Act B.E. 2533 (1990) on 3rd
September 1990. The main responsibility of the SSO
is to manage the Social Security Fund according to
the Social Security Act B.E. 2533 (1990) the Social
Security Act Amendment (no.2) of B.E. 2537 (1994),
the Social Security Act Amendment (no.3) of B.E.
2542 (1999) and the Social Security Act Amendment
(no.4) of B.E. 2558 (2015) and the Workmen’s
Compensation Act B.E. 2537 (1994).
Duties and responsibilities of the Social Security
Office are as follows;
1. To provide protection and security for
employees/insured person who are injured, sick,
disabled, or died from non-work related cases,
including maternity, child allowance, old age
pension and unemployment according to the Social
Security Act.
2. To provide protection and security for
employees who are injured, sick, disabled or died
from work-related causes according to the Workmen’s
Compensation Act.
3. To propose suitable policies and guidelines
on Social Security in relevant with situation.

4. เผยแพร่ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการประกันสังคม
ให้แก่ นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และประชาชนทั่วไป
5. ด�ำเนินการเกีย่ วกับการจัดเก็บเงินสมทบ จ่ายประโยชน์
ทดแทน และจ่ายเงินทดแทน ตามกฎหมายประกันสังคมและ
กฎหมายเงินทดแทน
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4. To disseminate knowledge and understanding
about social security to employers, employees/
insured person and publics.
5. To collect contributions, pay compensation
and pay benefits as prescribed in the Social
Security Acts and the Workmen’s Compensation Act.

6. ตรวจสอบและด�ำเนินการให้มีการปฏิบัติตาม
กฎหมายประกันสังคมและกฎหมายเงินทดแทน
7. ด�ำเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพในการท�ำงานให้แก่
ลูกจ้าง ผูป้ ระกันตนทีส่ ญ
ู เสียอวัยวะให้สามารถกลับเข้าท�ำงาน
หรือสามารถประกอบอาชีพได้ตามความเหมาะสม
8. ด�ำเนินการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนประกัน
สังคมและกองทุนเงินทดแทน
9. ด�ำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการทางการแพทย์
แก่ลูกจ้าง/ผู้ประกันตนตามโครงการประกันสังคม
10. ปฏิบัติราชการอื่นใดตามที่กฎหมายก�ำหนดให้
เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของส�ำนักงาน

6. To inspect and implement all activities
to ensure compliance with the Social Security Acts
and the Workmen’s Compensation Acts.
7. To provide rehabilitation services to
employees/insured persons who lost their organs
to reenter to employment or to find suitable jobs.
8. To manage the investment of the Social
Security Fund and the Workmen’s Compensation fund.
9. To provide medical services to employees/
insured persons under the Social Security Scheme.
10. To perform any other tasks assigned by
the Acts to the SSO.
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วิสัยทัศน์

Vision

ก้าวสู่องค์กรประกันสังคมชั้นน�ำในภูมิภาคอาเซียน

To become leading Social Security Organization
in ASEAN region.

พันธกิจ

Mission

การบริหารการประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
โดยการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้แรงงานมีหลักประกัน
การด�ำรงชีวิตที่มั่นคง

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

ค่านิยม

Core Value
“CHANGEs”

สร้างสรรค์
เป็นห่วงเป็นใย มีใจบริการ
ส�ำนึกรับผิดชอบ
เป็นผู้น�ำที่โดดเด่น
ก้าวทันโลก และการเปลี่ยนแปลงสู่โลกยุคดิจิตอล
เป็นมืออาชีพ ซื่อสัตย์สุจริต และมีจริยธรรม
ทุ่มเท และเสียสละ
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Creative
Helpful
Accountability
Notable Leadership
Go forward into the Digital World
Expert & Ethics
Sacrifice

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
งานประกันสังคม ปี 2558 – 2562

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :

Strategic Issue 1 :

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :

Strategic Issue 2 :

การยกระดั บ การให้ บ ริ ก ารสู ่ ส ากลในการสนอง
ความต้องการ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในทุกกลุ่ม ควบคู่กับสร้างการรับรู้ และเข้าใจในคุณค่าของ
การประกันสังคมบนรากฐานของความเป็นธรรม และสมเหตุ
สมผลที่ทุกภาคส่วนร่วมเป็นเจ้าของ
การมุ่งพัฒนาสิทธิประโยชน์ ประโยชน์ทดแทน ให้มี
ความเป็นสากล รองรับการเข้าสู่การประกันสังคมนานาชาติ
บนบรรทัดฐานของการพัฒนาระบบเงินสมทบและระบบ
การลงทุนทีม่ ศี กั ยภาพสูง เพือ่ ให้สามารถรองรับกับพัฒนาการ
ได้อย่างมั่นคง มีเสถียรภาพ และเป็นที่เชื่อถือ เชื่อมั่นได้อย่าง
แท้จริง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 :

To increase service levels to international
standard in order to respond with expectation of
all group of stakeholders in parallel with creating
perception and understanding in social security
value based on fairness and reasonability.
Commitment to develop interests and benefits
leading to international level based on development
criterion of high potential contributions system and
investment system to support sustainable, stable
and trustworthy development.

Strategic Issue 3 :

การรือ้ ปรับและยกระดับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ; IT
และการบริหารสารสนเทศ; MIT ของส�ำนักงานประกันสังคม
สู่องค์กรที่มีการด�ำเนินการ และการบริการที่ล�้ำสมัย

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 :

Strategic Issue 4 :

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 :

Strategic Issue 5 :

การพัฒนาการบริหารจัดการ “ทุนมนุษย์” ได้อย่าง
เป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับทิศทางของโลกในปัจจุบัน
และอนาคต
การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง (HPO)
ทันสมัย คล่องตัว โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์ ASEAN :

ระบบประกันสังคมไทยร่วมเป็นส่วนส�ำคัญของการ
วางรากฐานระบบประกันสังคมอาเซียนได้อย่างโดดเด่น

To develop human capital management in
substantial manner which consistent with future
and present global direction.
To develop into High Performance Organization
(HPO) with modern, fluent, transparent and good
governance.

Strategic Issue ASEAN :

Thailand Social Security System will be the
principal and dominant part of ASEAN’s Social
Security foundation.
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การบริหารงานโครงสร้างองค์กร
และ อัตราก�ำลัง
Management, Organization Structure
and Workforce

การบริหารงาน

Management

ส�ำนักงานประกันสังคมบริหารงานกองทุนประกันสังคม
และกองทุนเงินทดแทน โดยคณะกรรมการในรูปแบบไตรภาคี
ประกอบด้วยผู้แทนจาก 3 ฝ่ายด้วยกัน คือ ฝ่ายนายจ้าง ฝ่าย
ลูกจ้าง และฝ่ายรัฐบาล ซึง่ ได้รบั การแต่งตัง้ โดยรัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงแรงงาน รวมทั้งสิ้น 5 คณะ ได้แก่

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

1. คณะกรรมการประกันสังคม
ประกอบด้วย : ปลัดกระทรวงแรงงาน เลขาธิการส�ำนักงาน
ประกันสังคม ผูแ้ ทนกระทรวงการคลัง ผูแ้ ทน
กระทรวงสาธารณสุข ผูแ้ ทนส�ำนักงบประมาณ
ผู้แทนฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง ฝ่ายละ 5 คน
และผูท้ รงคุณวุฒทิ างด้านระบบงานประกันสังคม
ด้านแรงงาน ด้านการแพทย์ ด้านกฎหมาย
และด้านบริหารธุรกิจ ไม่เกิน 5 คน เป็นที่
ปรึกษาคณะกรรมการ

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

อ�ำนาจหน้าที่ : เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบาย
และมาตรการประกันสังคมตลอดจนให้
ความเห็นต่อรัฐมนตรีในการตราพระราชกฤษฎีกา
การออกกฎกระทรวงและระเบียบต่าง ๆ
รวมถึงการวางระเบียบโดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลังเกีย่ วกับการรับเงิน การจ่ายเงิน
การเก็บรักษาเงินกองทุนการจัดหาผลประโยชน์
และการพิจารณางบดุล ตลอดจนการรายงาน
การเงินของกองทุนและผลการปฏิบัติงาน
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2. คณะกรรมการการแพทย์ กองทุนประกันสังคม
ประกอบด้วย : ผู้ทรงคุณวุฒิทางการแพทย์ไม่เกิน 17 คน
อ�ำนาจหน้าที่ : เสนอความเห็นด้านบริการทางการแพทย์
ต่ อ คณะกรรมการประกั น สั ง คมและ
คณะกรรมการอุทธรณ์ รวมทัง้ ก�ำหนดหลักเกณฑ์
และอัตราส�ำหรับประโยชน์ทดแทนด้านบริการ
ทางการแพทย์

2. Social Security Medical Committee
Consists of : up to 17 extraordinary experts in the
area of medical services.
Duties		 : Its duties are to propose opinions about
				 medical care to the Social Security
				 Committee and Social Security Appeal
				 Committee and to determine rules
and rates of benefits in respect of
medical services.

3. คณะกรรมการอุทธรณ์ กองทุนประกันสังคม
ประกอบด้วย : ผูท้ รงคุณวุฒทิ างด้านกฎหมาย ด้านการแพทย์
ด้านระบบงานประกันสังคม ด้านแรงงาน
ผู้แทนฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง ฝ่ายละ 3 คน
รวมไม่เกิน 13 คน

3. Social Security Appeal Committee
Consists of : Extraordinary experts in legal affairs,
				 medical services, social security system,
				 labour and 3 representatives each from
employers and employees. The total
number shall not exceed 13 persons.

อ�ำนาจหน้าที่ : พิจารณาวินิจฉัยค�ำอุทธรณ์ของนายจ้าง
ผู้ประกันตนหรือบุคคลอื่นใดที่ไม่พอใจใน
ค�ำสั่งของเลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่

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

SSO Annual Report 2016

9

4. คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน
ประกอบด้วย : เลขาธิการส�ำนักงานประกันสังคม ผูท้ รงคุณวุฒิ
ด้านการแพทย์ ด้านนิตศิ าสตร์ ด้านเศรษฐศาสตร์
ด้านการคลัง ด้านการประกันสังคมหรือ
ประกั น ภั ย ผู ้ แ ทนนายจ้ า งและลู ก จ้ า ง
ฝ่ายละ 3 คน รวมไม่เกิน 14 คน
อ�ำนาจหน้าที่ :  เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบาย
การบริหารกองทุนและการจ่ายเงินทดแทน
ตลอดจนให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีในการ
ออกกฎกระทรวงและระเบียบต่าง ๆ รวมถึง
การวางระเบียบเกีย่ วกับการรับเงิน การจ่ายเงิน
การเก็บรักษาเงินกองทุน การจัดหาผลประโยชน์
ของกองทุน และการพิจารณาวินจิ ฉัยอุทธรณ์

5. คณะกรรมการการแพทย์ กองทุนเงินทดแทน
ประกอบด้วย : กรรมการผูท้ มี่ คี วามเชีย่ วชาญในวิชาชีพเวชกรรม
สาขาต่าง ๆ ไม่เกิน 15 คน
อ�ำนาจหน้าที่ : เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเกีย่ วกับการ
ด�ำเนินงานให้บริการทางการแพทย์ ให้คำ� ปรึกษา
แนะน�ำในทางการแพทย์ รวมถึงการให้
ความเห็นต่อส�ำนักงานในการออกกฎกระทรวง
และประกาศกระทรวง ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
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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 Fund and to make
decision on appeals.
5. Workmen’s Compensation Medical Committee
Consists of : Not more than 15 numbers of qualified
persons in various fields of medical
profession.
Duties		 : Its duties are to submit opinions to
				 the Committee in regard to the
				 performance in rendering medical services
				 including providing advices to the SSO
				 on issuance Ministerial Regulations
and the Ministry Announcements.

โครงสร้างองค์กร

Organization Structure

ส�ำนักงานประกันสังคมมีโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส�ำนักงานประกันสังคม
กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559
ในปี 2559 ส�ำนักงานประกันสังคมได้ปรับปรุงโครงสร้าง
การแบ่งส่วนราชการของส�ำนักงานประกันสังคม โดยมีหน่วยงาน
เพิ่มขึ้น คือ กองบริหารการลงทุน และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ
คนงานภาค 1 – 5  ตามทีร่ ฐั มนตรีประกาศก�ำหนด และเปลีย่ น
ชื่อบางหน่วยงาน ได้แก่ กองการเจ้าหน้าที่ เป็น กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล กองนิติการ เป็น กองกฎหมาย ส�ำนักบริหาร
การเงินการบัญชีและการลงทุน เป็น กองบริหารการเงินและ
การบัญชี ซึง่ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงแรงงาน ได้ลงนามในกฎ
กระทรวงแบ่งส่วนราชการส�ำนักงานประกันสังคม กระทรวง
แรงงาน พ.ศ. 2559 เมือ่ วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 และประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ประกอบ
ด้วยหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาค ดังนี้
ราชการบริหารส่วนกลาง ประกอบด้วยหน่วยงานตาม
โครงสร้าง 32 หน่วยงานและหน่วยงานภายใน 4 หน่วยงาน
หน่วยงานตามโครงสร้าง ได้แก่
(1) ส�ำนักงานเลขานุการกรม
(2) กองกฎหมาย
(3) กองคลัง
(4) กองนโยบายและแผนงาน
(5) กองบริหารการเงินและการบัญชี
(6) กองบริหารการลงทุน
(7) กองบริหารทรัพยากรบุคคล

The Social Security Office has organization
structure in accordance with the Ministerial Regulation on organization structure of the Social Security
Office, Ministry of Labour B.E 2559 (2016)
In 2016, the SSO improved its organization
structure by including main divisions consisting of
Investment Division, Industrial Rehabilitation Centre
Region 1 – 5 according to the announcement of the
Minister. The SSO also changed the name of some
division: from Personal Administration Division to
Human Resource Division, form Legal Affairs Division
to Legal Division, from Finance, Accounting and
Investment Bureau to Finance and Accounting Division.
In this connection, the Minister of Labour has already
signed in the Ministerial Regulation on organization
structure of the Social Security Office, Ministry of
Labour B.E 2559 (2016) on 12 July 2016 and it was
announced in the Regal gazette on 22 July The
organization structure of the SSO consists of central
administration and regional administration as follows,
Central administration consists of 32 divisions
according to official structure and 4 internal divisions.
The structural divisions as follows;
(1) Office of the Secretary
		 (2) Legal Division
		 (3) Finance Division
		 (4) Policy and Planning Division Group
		 (5) Finance and Accounting Division
		 (6) Investment Division
(7) Human Resource Division
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(8) – (12) ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานคนภาค
					 1 – 5
(13) – (24)  ส�ำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร
พื้นที่ 1 – 12
(25) ส�ำนักเงินสมทบ
(26) ส�ำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์
(27) ส�ำนักตรวจสอบ
(28) ส�ำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
(29) ส�ำนักสิทธิประโยชน์
(30) ส�ำนักเสริมสร้างความมัน่ คงแรงงานนอกระบบ
(31) กลุ่มตรวจสอบภายใน
(32) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
หน่วยงานภายใน ได้แก่
(1) ส�ำนักงานกองทุนเงินทดแทน
(2) ศูนย์สารนิเทศ
(3) กองฝึกอบรม
(4) กองวิจัยและพัฒนา
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประกอบด้วยส�ำนักงาน
ประกันสังคมจังหวัด จ�ำนวน 76 จังหวัด และส�ำนักงานประกัน
สังคมจังหวัดสาขา จ�ำนวน 49 สาขา เพือ่ ช่วยเหลือการปฏิบตั ิ
งานของส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัด โดยเป็นส่วนราชการ
ที่ไม่มีฐานะเทียบเท่ากอง
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		 (8) – (12) Industrial Rehabilitation Center Region
					 1 – 5
		 (13) – (24) Bangkok Area Social Security
Office 1 – 12
		 (25)		 Contributions Bureau
		 (26)		 Medical Service System Management
				Bureau
		 (27)		 Inspection Bureau
		 (28)		 Information and Communication
				 Technology Bureau
(29) Benefits Bureau
(30) Office of Social Security Development
				 for Informal Sector Workers
		 (31)		 Internal Audit Group
		 (32)		 Public Sector Development Group
The internal divisions as follows;
(1) Office of Workman Compensation Fund
		 (2) Information Center
		 (3) Training Division
		 (4) Research and Development Division
Regional administration consists of 76 Provincial
Social Security Office and 49 Branch Offices. The
Social Security Branch office are set up to assist
operation of the Provincial Social Security Office. Its
status is not equal to divisions.

อัตราก�ำลัง

Workforce

ส�ำนักงานประกันสังคมมีอตั ราก�ำลังตามกรอบ ณ ธันวาคม
2559 ทั้งสิ้น 7,226 ต�ำแหน่ง จ�ำแนกเป็นข้าราชการจ�ำนวน
2,027 ต�ำแหน่ง ลูกจ้างประจ�ำจ�ำนวน 256 ต�ำแหน่ง พนักงาน
ราชการจ�ำนวน 290 ต�ำแหน่ง และพนักงานประกันสังคม
จ�ำนวน 4,653 ต�ำแหน่ง โดยเป็นอัตราก�ำลังในส่วนกลาง
คิดเป็นร้อยละ 40.24 และส่วนภูมิภาคร้อยละ 59.76

As of December 2016, the SSO personnel consist
of 7,226 persons throughout the country. This includes
2,027 government officials, 256 permanent employees,
290 government employees and 4,653 SSO employees.
Of these, 40.24 % are in the central office and
59.76 % in the regional offices.

ตาราง 1 : กรอบอัตราก�ำลังของส�ำนักงานประกันสังคม ปี 2559
Table 1 : The SSO personnel in 2016

อัตราก�ำลัง

ส�ำนักงานประกันสังคม
Social Security Office

Personnel

ส่วนภูมิภาค
Region

รวม
Total

670

1,357

2,027

Government Officials

ลูกจ้างประจ�ำ

93

163

256

Permanent Employees

พนักงานราชการ

68

222

290

Government Employees

พนักงานประกันสังคม

2,077

2,576

4,653

รวม

2,908

4,318

7,226

ข้าราชการ

ส่วนกลาง
Central

SSO Employees
Total

ที่มา
: กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำ�นักงานประกันสังคม
Resource : Human Resource Division, Social Security Office
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Regulations

Ofﬁce of Social Security Ofﬁce Development
for Informal Sector Workers

สำนักเสริมสรางความมั่นคงแรงงานนอกระบบ

กองกฎหมาย
Legal Division

49

สำนักงานประกันสังคมจังหวัด 76 จังหวัด
Provincial Social Security Ofﬁce

Training Division

กองฝกอบรม

Bangkok Area Social Security 1 - 12

Division that appear in the Ministerial Regulation

Investment Division

กองบริหารการลงทุน สำนักงานประกันสังคม กทม. พื้นที่ 1-12

กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Division

กองบริหารการเงิน การบัญชี
Finance and Accounting Division

Social Security Ofﬁce

Industrial Rehabilitation Center 1 - 5
- Industrial Rehabilitation Center 1 Pathum Thani Province
- Industrial Rehabilitation Center 2 Rayong Province
- Industrial Rehabilitation Center 3 Chiang Mai Province
- Industrial Rehabilitation Center 4 Khon Kaen Province
- Industrial Rehabilitation Center 5 Songkhla Province

ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาค 1 - 5
- ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาค 1 จ.ปทุมธานี
- ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาค 2 จ.ระยอง
- ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาค 3 จ.เชียงใหม
- ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาค 4 จ.ขอนแกน
- ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาค 5 จ.สงขลา

กองคลัง
Finance Division

ผลการด�ำเนินงาน

Performance Outcomes

กองทุนประกันสังคม
Social Security Fund (SSF)

ความคุ้มครอง

Coverage

ส�ำนักงานประกันสังคมก่อตัง้ ขึน้ เมือ่ เดือนกันยายน 2533
โดยในช่วงแรกให้ความคุ้มครองผู้ประกันตนภาคบังคับตาม
มาตรา 33 ส�ำหรับประโยชน์ทดแทน 4 กรณี ได้แก่ เจ็บป่วย
คลอดบุตร ทุพพลภาพ และตาย ต่อมาในปี 2541 ให้ความ
คุ้มครองเพิ่มอีก 2 กรณี ได้แก่ สงเคราะห์บุตร และชราภาพ
และในปี 2547 ได้ขยายความคุ้มครองกรณีว่างงาน
การคุ้มครองผู้ประกันตนภาคบังคับตามมาตรา  33
เริม่ ด�ำเนินการจัดเก็บเงินสมทบในปี 2534 โดยให้ความคุม้ ครอง
ลูกจ้างในสถานประกอบการทีม่ ลี กู จ้างตัง้ แต่ 20 คนขึน้ ไป ต่อมา
ในปี 2536 ขยายขอบข่ายความคุ้มครองสู่สถานประกอบการ
ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป และในปี 2545 ขยายขอบข่าย
ความคุ้มครองครอบคลุมสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่
1 คนขึ้นไป มีสถานประกอบการขึ้นทะเบียนกับกองทุน
ประกันสังคมเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ส่วนผูป้ ระกันตนทีส่ นิ้ สภาพ
การเป็นลูกจ้างและประสงค์ได้รับความคุ้มครองจากกองทุน
ประกันสังคมอย่างต่อเนื่อง สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตน
ต่อได้ตามมาตรา 39 โดยผูป้ ระกันตนภาคสมัครใจตามมาตรา 39
จะได้รับความคุ้มครอง 6 กรณี ได้แก่ เจ็บป่วย คลอดบุตร
ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร และชราภาพ
ส�ำหรับบุคคลอืน่ ใดซึง่ มิใช่ลกู จ้างตามมาตรา 33 สามารถ
สมัครเป็นผูป้ ระกันตนโดยสมัครใจตามมาตรา 40 ส่งเงินสมทบ
เป็นรายปีและได้รบั ประโยชน์ทดแทน 3 กรณี ได้แก่ คลอดบุตร
ทุพพลภาพ และตาย โดยในปี 2537 เริ่มจัดเก็บเงินสมทบ
ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ในอัตราปีละ 2,880 บาท ต่อมา
ได้ปรับเพิม่ อัตราเงินสมทบเป็นปีละ 3,110 บาท และ 3,360 บาท
ในปี 2539 และปี 2541 ตามล�ำดับ

The Social Security Office was established
in September 1990. At the first stage, the SSO provided
compulsory coverage for the insured persons under
Article 33 with 4 benefits including injury or sickness,
maternity, invalidity and death. Then, the SSO extended
the benefits to child allowance and old age pension
in 1998 and unemployment in 2006.
The compulsory coverage for the insured persons
under Article 33 initially covered the enterprises with
20 or more employees in 1991. Then in 1993,
it extended the coverage to enterprises with 10 or
more employees and to enterprises with 1 or more
employees in 2002. The enterprises registered with
the SSO have continuously increased. The insured
persons who terminate the employment and would
like to be covered by the Social Security Fund
continuously can apply to be the insured persons under
Article 39 and they will receive 6 benefits consisting
of sickness, maternity, invalidity, death, child allowance
and old age pension.
Any other persons who are not insured persons
under Article 33 can apply as voluntary insured
person under Article 40. The contribution was
collected annually at the rate of 2,880 baht per year.
This rate was increased to 3,110 baht in 1996 and
to 3,360 baht in 1998. The insured persons under
Article 40 would be provided 3 types of benefits
including maternity, invalidity and death.
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ในปี 2554 ส�ำนักงานประกันสังคมด�ำเนินการปรับอัตรา
เงินสมทบและประโยชน์ทดแทนส�ำหรับผูป้ ระกันตนตามมาตรา 
40 เป็น 2 ทางเลือก ทางเลือกที่ 1 อัตราเงินสมทบเดือนละ
100 บาท โดยผู้ประกันตนจ่ายเดือนละ 70 บาท และรัฐบาล
อุดหนุนเดือนละ 30 บาท ได้รับประโยชน์ทดแทน 3 กรณี
ได้แก่ เจ็บป่วย ทุพพลภาพ และตาย ทางเลือกที่ 2 อัตรา
เงินสมทบเดือนละ 150 บาท โดยผู้ประกันตนจ่ายเดือนละ
100 บาท และรัฐบาลอุดหนุนเดือนละ 50 บาท ได้รบั ประโยชน์
ทดแทนกรณีเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย และบ�ำเหน็จชราภาพ
ในปี 2556 ส�ำนักงานประกันสังคมเพิ่มความคุ้มครอง
ทางเลือกที่ 3 อีกหนึ่งทางเลือกให้แก่ผู้ประกันตนตามมาตรา 
40 อัตราเงินสมทบเดือนละ 200 บาท โดยผู้ประกันตนจ่าย
เดือนละ 100 บาท และรัฐบาลร่วมจ่ายเงินอุดหนุนเดือนละ
100 บาท ได้รับประโยชน์ทดแทนเป็นเงินบ�ำนาญชราภาพ
ทั้งนี้ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 สามารถเลือกความคุ้มครอง
ได้มากกว่า 1 ทางเลือก ต่อมาได้มกี ารบังคับใช้พระราชบัญญัติ
การให้สทิ ธิแก่ผสู้ มัครเป็นสมาชิกของกองทุนการออมแห่งชาติ
บางกรณีและการโอนเงินจากกองทุนประกันสังคมในกรณี
ชราภาพไปยังกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2558 และ
พระราชกฤษฎีกาก�ำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ
ประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงือ่ นไข
แห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลที่สมัครเป็น
ผู้ประกันตน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่
วันที่ 26 กันยายน 2558 ส่งผลให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 40
ที่เลือกความคุ้มครองกรณีบ�ำนาญชราภาพ (ทางเลือกที่ 3
สิ้นสภาพโดยผลของกฎหมาย ส่วนสถานะทางเลือกที่ 1 และ
ทางเลือกที่ 2 ของผู้ประกันตนยังคงอยู่

In 2011, the SSO adjusted contribution rate and
benefits for the insured persons under Article 40 to
two options of packages. Package 1, a contribution
of 100 baht per month, the insured persons have to
pay 70 baht and the government has to pay 30 baht.
It covers 3 types of benefits including sickness,
invalidity and death. Package 2, a contribution of
150 baht, the insured persons have to pay 100 baht
and the government has to pay 50 baht. It offers
sickness, invalidity, death and old age lump sum.
In 2013, the SSO introduced package 3 to the
insured persons under Article 40 with a contribution
of 200 baht, the insured persons have to pay 100
baht and the government has to pay 100 baht.
Package 3 offers old age pension. Later, the Act on
Privilege for the Applicant on the National Saving
Fund and transferring for the Social Security Fund in
case of Elderly to the National Saving Fund B.E. 2558
came into force and the Royal Decree on regulations
and criteria of contribution rate and type of benefit
B.E. 2558 (2015) resulted to the termination of the
insured persons who opted package 3 (old age pension)
and the status of insured persons who opted
packages 1 – 2 still existed.
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ณ สิ้นปี 2559 มีสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนทั้งสิ้น
435,303 แห่ง ส่วนใหญ่รอ้ ยละ 72.36 เป็นสถานประกอบการ
ขนาดเล็กที่มีลูกจ้างต�่ำกว่า  10 คน มีผู้ประกันตนที่อยู่ใน
ความคุม้ ครองของกองทุนประกันสังคมทัง้ สิน้ 14,041,681 คน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.83 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา  จ�ำแนกเป็น
ผูป้ ระกันตนภาคบังคับตามมาตรา 33 จ�ำนวน 10,511,821 คน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.16 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยมีสัดส่วน
ของผูป้ ระกันตนชายและหญิงไม่แตกต่างกันมากนัก ส่วนใหญ่
อายุระหว่าง 25 – 29 ปี มีผปู้ ระกันตนภาคสมัครใจตามมาตรา 
39 จ�ำนวน 1,286,133 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.47 เมื่อเทียบกับ
ปีที่ผ่านมา มีสัดส่วนของผู้ประกันตนหญิงประมาณ 169 คน
ต่อชาย 100 คน ส่วนใหญ่อายุ 40 – 44 ปี และมีผู้ประกันตน
ภาคสมัครใจตามมาตรา 40 จ�ำนวน 2,243,727 คน เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1.96 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา  โดยผู้ประกันตนตาม
มาตรา 40 มีสัดส่วนของผู้ประกันตนหญิงประมาณ 136 คน
ต่อชาย 100 คน ส่วนใหญ่อายุ 55 – 59 ปี
ผู้ประกันตนทั้งหมดที่ได้รับความคุ้มครองจากกองทุน
ประกันสังคมในปี 2559 เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่
อายุระหว่าง 30 – 34 ปี เมือ่ เปรียบเทียบกับโครงสร้างประชากร
ตั้งแต่อายุ 15 ปีขึ้นไปพบว่า  มีโครงสร้างที่ไม่แตกต่างอย่างมี
นัยส�ำคัญ ทั้งนี้ จ�ำนวนผู้ประกันตนทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ
37.24 ของก�ำลังแรงงานทีม่ งี านท�ำ หรือคิดเป็นร้อยละ 21.30
ของประชากรทั้งประเทศ
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At the end of 2016, there were 435,303 enterprises
registered with the SSO. 72.36% of those numbers
was small enterprises with less than 10 employees.
The number of the insured persons covered by the
Social Security Fund was 14,041,681 persons which
was 1.83% increase comparing to the last year figure.
Of those numbers, there were 10,511,821 compulsory
insured persons under Article 33 which was 1.16%
increase comparing to the last year figure. There was
just a few different ratio of male and female.
Most of them were between 25 – 29 years old.
There were 1,286,133 voluntary insured persons
under Article 39 which was 7.47% increase comparing
to the last year figure with ratio of female insured
person about 169 persons per 100 male insured persons.
Most of them were between 40 – 44 years old.
There were 2,243,727 voluntary insured persons
under Article 40 which was 1.96% increase comparing
to the last year figure with ratio of female insured
persons about 136 persons per 100 male insured
persons. Most of them were between 55 – 59 years old.
In 2016, there were more female than male
insured persons. Most of them were between
30 – 34 years old. There was no significant different
ratio of insured population comparing to population
structure age 15 or over. The total number of the
insured persons was 37.24% of the employed
workforce or 21.30% of total population.

แผนภาพ 1 : จ�ำนวนสถานประกอบการและผู้ประกันตนทั้งหมด กองทุนประกันสังคม ระหว่างปี 2550 – 2559
Figure 1 : Number of enterprises and Insured person, Social Security Fund in 2007 – 2016

สถานประกอบการ (แหง)
Enterprises (Places)

ผูประกันตน (คน)
Insured person (Persons)
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9,182,170

9,293,600

9,360,119
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10,499,993

11,712,016

12,433,412
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13,789,190

14,041,681
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ผูประกันตนรวมทุกมาตรา
(Total insured persons)

หมายเหตุ : สามารถค้นข้อมูลปัจจุบันผ่าน QR Code นี้
ที่มา : สำ�นักเงินสมทบ สำ�นักงานประกันสังคม
Note : Scan QR Code to browse more data
Source : Contributions Bureau, Social Security Office
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ตาราง 2 : จ�ำนวนสถานประกอบการและผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จ�ำแนกตามขนาดสถานประกอบการ ปี 2559
Table 2 : Number of Enterprises and Insured persons (Article 33) by size of enterprises in 2016
ขนาดสถานประกอบการ
Size of Enterprises

สถานประกอบการ
Enterprises
แห่ง/Place

ผู้ประกันตนตามมาตรา 33
Insured Persons (Article 33)

ร้อยละ/%

คน/Persons

ร้อยละ/%

10

314,996

72.36

1,145,261

10.89

11 – 20

50,663

11.64

740,187

7.04

21 – 50

38,495

8.84

1,212,851

11.54

51 – 100

14,521

3.34

1,028,917

9.79

101 – 200

8,365

1.92

1,175,244

11.18

201 – 500

5,676

1.30

1,736,887

16.52

501 – 1000

1,631

0.38

1,125,297

10.71

> 1,000

956

0.22

2,347,177

22.33

รวม
Total

435,303

100.00

10,511,821

100.00

ที่มา : กองวิจัยและพัฒนา สำ�นักงานประกันสังคม
Source : Research and Development Division, Social Security Office

20

สปส. รายงานประจ�ำปี 2559

ตาราง 3 : จ�ำนวนผู้ประกันตนเปรียบเทียบกับจ�ำนวนผู้มีงานท�ำและประชากร ปี 2550 - 2559
Table 3 : Number of Insured person compared with Number of Employed and Population in 2007 - 2016
ผู้ประกันตน/Insured Persons
ปี
Year

ภาคบังคับ1/ ภาคสมัครใจ2/
(คน)
(คน)
1/
Compulsory Voluntary2/
(Persons)
(Persons)

รวม
(คน)
Total
(Persons)

ผู้มีงานท�ำ3/ ร้อยละของ ประชากร4/ ร้อยละของ
(ล้านคน)
ผูม้ ีงานท�ำ
(ล้านคน)
ประชากร
3/
4/
Employed Persons to Population Persons to
(Million Employed (Million Population
Persons)
(%)
Persons)
(%)

2550/2007

8,781,262

400,908

9,182,170

36.249

25.33

63.038

14.57

2551/2008

8,779,131

514,469

9,293,600

37.017

25.11

63.389

14.66

2552/2009

8,680,359

679,760

9,360,119

37.706

24.82

63.525

14.73

2553/2010

8,955,744

747,089

9,702,833

38.037

25.51

63.878

15.19

2554/2011

9,054,535

1,445,458

10,499,993

38.465

27.30

64.076

16.39

2555/2012

9,425,478

2,286,538

11,712,016

38.939

30.08

64.456

18.17

2556/2013

9,781,101

2,652,311

12,433,412

38.907

31.96

64.786

19.19

2557/2014

10,029,777

3,595,881

13,625,658

38.077

35.78

65.125

20.92

2558/2015

10,391,761

3,397,429

13,789,190

38.020

36.27

65.729

20.98

2559/2016

10,511,821

3,529,860

14,041,681

37.710

37.24

65.932

21.30

หมายเหตุ : 1/ ผู้ประกันตนภาคบังคับ = ผู้ประกันตนตามมาตรา 33
2/ ผู้ประกันตนภาคสมัครใจ = ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 + ผู้ประกันตนตามมาตรา 40
3/ และ 4/   ข้อมูลจากส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
ที่มา : กองวิจัยและพัฒนา ส�ำนักงานประกันสังคม
Note : 1/  Compulsory Insured  =  Insured persons under Article 33
2/  Voluntary Insured  =  Insured persons under Article 39 + Article 40
3/ and 4/ Information from National Statistical Office
Source : Research and Development Division, Social Security Office
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แผนภาพ 2 : จ�ำนวนและร้อยละของผู้ประกันตนเทียบกับผู้มีงานท�ำ ระหว่างปี 2550 – 2559
Figure 2 : The number and percentage of insured persons compared with employed persons
			 between 2007 - 2016
ผูป ระกันตน (คน)
Insured person (Persons)
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ผูประกันตนรวมทุกมาตรา (Total insured persons)
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5.00
0.00

รอยละของผูประกันตนเทียบกับผูมีงานทำ (Percent of Employed)

ที่มา : 1. กองวิจัยและพัฒนา สำ�นักงานประกันสังคม
         2. สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ
Source : 1. Research and Development Division, Social Security Office
2. National Statistical Office
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แผนภาพ 3 : จ�ำนวนผู้ประกันตน จ�ำแนกตามอายุและเพศ ปี 2559
Figure 3 : Number of insured persons classified by age and gender, 2016
ชาย / Male
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0
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100,798
11,317
0

400,000

800,000

1,200,000

หมายเหตุ : ผู้ประกันตน =  ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40
ที่มา : กองวิจัยและพัฒนา สำ�นักงานประกันสังคม
Note : Insured person = Insured person under Article 33 & 39, and 40
Source : Research and Development Division, Social Security Office

แผนภาพ 4 : จ�ำนวนผู้ประกันตนมาตรา 33 จ�ำแนกตามอายุและเพศ ปี 2559
Figure 4 : Number of insured persons (Article 33) classified by age and gender, 2016
ชาย / Male
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ที่มา : กองวิจัยและพัฒนา สำ�นักงานประกันสังคม
Source : Research and Development Division, Social Security Office
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แผนภาพ 5 : จ�ำนวนผู้ประกันตนมาตรา 39 จ�ำแนกตามอายุและเพศ ปี 2559
Figure 5 : Number of insured persons (Article 39) classified by age and gender, 2016
ชาย / Male
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ที่มา : กองวิจัยและพัฒนา สำ�นักงานประกันสังคม
Source : Research and Development Division, Social Security Office

แผนภาพ 6 : จ�ำนวนผู้ประกันตนมาตรา 40 จ�ำแนกตามอายุและเพศ ปี 2559
Figure 6 : Number of insured persons (Article 40) classified by age and gender, 2016
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ที่มา : กองวิจัยและพัฒนา สำ�นักงานประกันสังคม
Source : Research and Development Division, Social Security Office

24

สปส. รายงานประจ�ำปี 2559

หญิง / Female
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แผนภาพ 7 : โครงสร้างผู้ประกันตนเทียบกับโครงสร้างประชากร ปี 2559
Figure 7 : The insured persons compared with Population structure in 2016
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ที่มา : 1. กองวิจัยและพัฒนา สำ�นักงานประกันสังคม
2. กรมการปกครอง
Source : 1. Research and Development Division, Social Security Office
2. Department of Provincial Administration
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เงินสมทบและประโยชน์ทดแทน

Contributions and Benefits

ในปี 2559 ส�ำนักงานประกันสังคมจัดเก็บเงินสมทบ
ทัง้ ในส่วนของนายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐบาลเข้ากองทุนประกันสังคม
ได้เป็นเงินทั้งสิ้น 186,371 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 
6,040 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.35 และจ่ายประโยชน์ทดแทน
73,036 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปีทผี่ า่ นมา  8,364 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 12.93 โดยจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วย
มากที่สุด 40,635 ล้านบาท รองลงมาคือ กรณีชราภาพ
9,384 ล้านบาท กรณีคลอดบุตร 7,060 ล้านบาท กรณี
สงเคราะห์บตุ ร 6,653 ล้านบาท กรณีวา่ งงาน 6,541 ล้านบาท
กรณีตาย 1,990 ล้านบาท และกรณีทพุ พลภาพ 773 ล้านบาท
เมื่อพิจารณาอัตราประโยชน์ทดแทนต่อเงินสมทบ
ปี 2559 พบว่า ประโยชน์ทดแทน 4 กรณี (เจ็บป่วย คลอดบุตร
ทุพพลภาพ และตาย) มีอัตราประโยชน์ทดแทนต่อเงินสมทบ
คิดเป็นร้อยละ 69.09 มีจ�ำนวนผู้ใช้สิทธิกรณีเจ็บป่วย
34,939,990 ราย (เฉลี่ยเดือนละ 2,911,666 ราย) จ�ำนวน
ผูใ้ ช้สทิ ธิกรณีคลอดบุตร 294,169 ราย (เฉลีย่ เดือนละ 24,514 ราย)
จ�ำนวนผู้ใช้สิทธิกรณีทุพพลภาพรวม 12,139 ราย จ�ำนวน
ผู้ใช้สิทธิกรณีตาย 25,905 ราย (เฉลี่ยเดือนละ 2,159 ราย)
ประโยชน์ทดแทน 2 กรณี (สงเคราะห์บตุ ร และชราภาพ)
มีอัตราประโยชน์ทดแทนต่อเงินสมทบคิดเป็นร้อยละ 21.96
มีจ�ำนวนผู้มาใช้สิทธิกรณีสงเคราะห์บุตร 1,326,518 ราย
จ�ำนวนผู้ใช้สิทธิกรณีชราภาพรวม 344,937 ราย แยกเป็น
รับบ�ำเหน็จชราภาพ 265,690 ราย (เฉลีย่ เดือนละ 22,141 ราย)
และรับบ�ำนาญชราภาพ 79,247 ราย
ประโยชน์ทดแทนกรณีวา่ งงาน มีอตั ราประโยชน์ทดแทน
ต่ อ เงิ น สมทบคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 8.96 มี จ� ำ นวนผู ้ ใช้ สิ ท ธิ
141,267 ราย

In 2016, the SSO collected the contributions from
employers, employees and government to Social Security
Fund at the amount of 186,371 million baht. This was an
increase over last year at the amount of 6,040 million baht
or 3.35%. The total benefits paid to claimants were
73,036 million baht which was an increase over last year
at the amount of 8,364 million baht or 12.93%. It was
found that the highest amount belonged to sickness
benefit which was 40,635 million baht followed by
9,384 million baht for old-age pension benefit, 7,060
million baht for maternity benefit, 6,653 million baht for
child allowance benefit, 6,541 million baht for
unemployment benefit, 1,990 million baht for death
benefit and 773 million baht for invalidity benefit.
When comparing the benefit ratio with contributions
in 2016, it was found that for four types of benefit
(sickness, maternity, invalidity and death), the benefit
ratio with contributions was 69.09%. The number of
sickness beneficiaries was 34,939,990 persons (average
2,911,666 persons per month). The number of maternity
beneficiaries was 294,169 persons (average 24,514
persons per month). The number of invalidity beneficiaries
was 12,139 persons and the number of death beneficiaries
was 25,905 persons (average 2,159 persons per month).
For two types of benefit (child allowance and
old age pension), the benefit ratio with contributions
was 21.96%. The number of child allowance beneficiaries
was 1,326,518 persons. The number of old age pension
beneficiaries was 344,937 persons. Of these, it was
divided into 265,690 old age lump sum beneficiaries
(average 22,141 persons per month) and 79,247 old
age pension beneficiaries.
For unemployment benefit, the benefit ratio
with contributions was 8.96% and the number of
beneficiaries was 141,267 persons.
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ตาราง 4 : จ�ำนวนและร้อยละของเงินสมทบและประโยชน์ทดแทน ปี 2559
Table 4 : Contributions and Benefits in 2016

กรณี

4 กรณี
2 กรณี
ว่างงาน
รวม

ประโยชน์ทดแทน
Benefits
เงินสมทบ
(ล้านบาท) จำ�นวนผู้รับประโยชน์ทดแทน จำ�นวนเงินประโยชน์ทดแทน
Type
Contribution Number of Beneficiaries
Benefit paid
(Million Baht)
ราย
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ
case
%
Million Baht
%
66,373
35,272,203
95.11
50,457
69.09 Four-type benefit
102,686
1,671,455
4.51
16,037
21.96 Two-type benefit
17,313
186,371

141,267
37,084,925

0.38
100.00

6,541
73,036

8.96
100.00

Unemployment
Total

ที่มา :  กองบริหารการเงินและการบัญชี ส�ำนักสิทธิประโยชน์ และส�ำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ ส�ำนักงานประกันสังคม
Source : Finance and Accounting Division, Benefits Bureau and Medical Service System Management Bureau, Social
Security Office

แผนภาพ 8 : จ�ำนวนเงินสมทบและประโยชน์ทดแทน 4 กรณี ระหว่างปี 2550 – 2559
Figure 8 : Contributions and Benefits of 4-type benefit in 2007 - 2016
ลานบาท
(Million Baht)
70,000.00
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เงินสมทบ
(Contributions)

2555
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2557
2013
2014
ประโยชนทดแทน
(Benefits)

2558
2015

66,373
50,457

64,026
45,939

60,018
43,402

19,643
39,049

2552
2009

17,885
38,063

2551
2008

44,059
32,195

2550
2007

40,239
30,419

26,618
29,522

10,000.00

37,788
25,548

20,000.00

35,325
23,642

30,000.00

2559 ป
2016 Year

หมายเหตุ : ปี 2552 และ ปี 2555 – 2556 ลดอัตราเงินสมทบนายจ้างและลูกจ้างในส่วนของประโยชน์ทดแทน 4 กรณี จากฝ่ายละร้อยละ
1.5 เหลือฝ่ายละร้อยละ 0.5
ที่มา : กองบริหารการเงินและการบัญชี ส�ำนักสิทธิประโยชน์ และส�ำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ ส�ำนักงานประกันสังคม
Note : For 2009, 2012 and 2013, 4-type benefit contribution rates for employers and workers were reduced from
1.5% to 0.5%
Source : Finance and Accounting Division, Benefits Bureau and Medical Service System Management Bureau,
Social Security Office
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แผนภาพ 9 : จ�ำนวนเงินสมทบและประโยชน์ทดแทน 2 กรณี ระหว่างปี 2550 – 2559
Figure 9 : Contributions and Benefits of 2-type benefit in 2007 – 2016

2558
2015

2559 ป
2016 Year

ประโยชนทดแทน
(Benefits)

หมายเหตุ : ปี 2552 และ ปี 2555 ลดอัตราเงินสมทบนายจ้างและลูกจ้าง ในส่วนของประโยชน์ทดแทน 2 กรณี จากฝ่ายละร้อยละ 3
เหลือฝ่ายละร้อยละ 2
ที่มา : กองบริหารการเงินและการบัญชี ส�ำนักสิทธิประโยชน์ และส�ำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ ส�ำนักงานประกันสังคม
Note : For 2009 and 2012, 2-type benefit contribution rates for employer and employees were reduced from 3% to 2%
Source : Finance and Accounting Division, Benefits Bureau and Medical Service System Management Bureau,
Social Security Office.

แผนภาพ 10 : จ�ำนวนเงินสมทบและประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน ระหว่างปี 2550 – 2559
Figure 10 : Contributions and Benefits of unemployment benefit in 2007 - 2016
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6,541
17,313

5,394
16,650

4,772
15,959

4,259
15,004

4,283
13,352

3,462
11,674

2551
2008

10,899
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10,222
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1,859
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4,230
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12,000.00
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หมายเหตุ : ปี 2552 ประโยชน์ทดแทนเพิ่มสูงขึ้นมากเนื่องจากประเทศไทยประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต�่ำการว่างงานเพิ่มสูงขึ้น
ที่มา : กองบริหารการเงินและการบัญชี  ส�ำนักสิทธิประโยชน์ และส�ำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ ส�ำนักงานประกันสังคม
Note : For 2009, benefits increased significantly due to an economic crisis and high employment
Source : Finance and Accounting Division, Benefits Bureau and Medical Service System Management Bureau,
Social Security Office
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ตาราง 5 : ประโยชน์ทดแทน ปี 2559
Table 5 : Benefits in 2016

กรณี

จำ�นวนผู้รับประโยชน์ทดแทน
Number of Beneficiaries

จำ�นวนเงินประโยชน์ทดแทน
Benefit paid

ร้อยละ
%

34,939,990

94.22

40,635

55.64

Sickness

คลอดบุตร

294,169

0.79

7,060

9.67

Maternity

ทุพพลภาพ

12,139*

0.03

773

1.06

Invalidity

ตาย

25,905

0.07

1,990

2.72

Death

สงเคราะห์บุตร

1,326,518*

3.58

6,653

9.11

Child Allowance

ชราภาพ

344,937**

0.93

9,384

12.85

ว่างงาน

141,267*

0.38

6,541

8.64

37,084,925

100.00

73,036

100.00

เจ็บป่วย

รวม

ล้านบาท
Million Baht

Type

ครั้ง/ราย
Case

ร้อยละ
%

Old-Age
Unemployment
Total

หมายเหตุ : 1. * เป็นข้อมูล ณ ธันวาคม 2559
2. ** เป็นจ�ำนวนผู้รับบ�ำเหน็จทั้งหมดในปี 2559 + จ�ำนวนผู้รับบ�ำนาญ ณ ธันวาคม 2559
ที่มา : กองบริหารการเงินและการบัญชี  ส�ำนักสิทธิประโยชน์ และส�ำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ ส�ำนักงานประกันสังคม
Note : 1. *  Data on December 2016
         2. ** Includes those who received lump sum benefit throughout 2016 and those who received pension benefit
during December 2016
Source : Finance and Accounting Division, Benefits Bureau and Medical Service System Management Bureau,
Social Security Office
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การบริการทางการแพทย์

Medical Services

ส�ำนักงานประกันสังคมได้มกี ารปรับปรุงและพัฒนาการ
ให้บริการผู้ประกันตนให้ดีขึ้นตลอดเวลาโดยเฉพาะการให้
บริการทางการแพทย์ ได้มกี ารปรับปรุงวิธกี ารจ่ายเงินค่าบริการ
ทางการแพทย์มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มคุณภาพและ
ประสิทธิภาพในการให้บริการของสถานพยาบาลให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการให้บริการทางการแพทย์ รวมทัง้ เพิม่ ความสะดวก
ในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตน
ในปี 2559 ส�ำนักงานประกันสังคมมีวธิ กี ารจ่ายค่าบริการ
ทางการแพทย์ ดังนี้
1. การจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้กบั สถานพยาบาล
คู่สัญญา ได้แก่
(1) ค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่าย ซึง่ ครอบคลุม
บริการผู้ป่วยนอกและบริการผู้ป่วยใน
(2) ค่าบริการทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
เฉพาะทาง ส�ำหรับกรณีการรักษาพยาบาลที่มี
ค่าใช้จา่ ยสูงทีร่ กั ษาโดยแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญพิเศษ
เฉพาะทาง เช่น ค่าเคมีบำ� บัด ยารักษาโรคมะเร็ง
อุปกรณ์ในการบ�ำบัดรักษาโรค เป็นต้น
(3) ค่าบริการทางการแพทย์ตามภาระเสีย่ ง จ่ายให้
กั บ สถานพยาบาลที่ มี ภ าระในการรั ก ษา
โรคเรื้อรัง
(4) ค่าบริการทางการแพทย์สำ� หรับสถานพยาบาล
ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองกระบวนการคุ ณ ภาพ
โรงพยาบาล (Hospital Accreditation – HA)
เพือ่ ส่งเสริมการพัฒนาระบบคุณภาพโรงพยาบาล
(5) ค่าบริการทางการแพทย์ประเภทผูป้ ว่ ยในกรณี
รักษาโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง (น�้ำหนักสัมพัทธ์
มากกว่าหรือเท่ากับสอง)

The Social Security Office has improved and
developed better service provided to the insured
persons at all time. The SSO has continuously improved
method of medical service payment to increase
efficiency and quality of care according to medical
services standard and to facilitate access to health
care services for the insured persons.
In 2016, methods of the SSO medical services
payment are as follows;
1. Medical service payment to the main contracted
hospitals consisting of;
		 (1) Capitation payment covers in-patient
and out-patient services.
		 (2) Medical services payment for high-cost
			 medical treatment provided by specialist
			 such as chemotherapy, cancer drugs,
equipment for medical treatment, etc.
		 (3) Risk-adjusted payment for health care
			 providers who carry the burden of medical
treatment for chronic deceases.
		 (4) Additional payment for health care
providers who receive certification of
hospital accreditation (HA) to encourage
			 development of quality management
system in a hospital.
		 (5) Medical service payment for medical
			 treatment to inpatient insured persons
			 for high cost diseases (according to DRGs
			 calculated by Adjusted Relative
Weight: Adj RW equal to 2 or more)
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2. การจ่ายค่าบริการทางการแพทย์แก่ผปู้ ระกันตนกรณี
พิเศษอื่น ได้แก่
(1) ค่าบริการทางการแพทย์กรณีประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน
(2) กรณีปลูกถ่ายเซลล์ต้นก�ำเนิด
(3) การเปลี่ยนอวัยวะกระจกตา
(4) การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
(5) การล้างช่องท้องด้วยน�้ำยาอย่างถาวร
(6) การปลูกถ่ายไต
(7) การให้ยา Erythropoietin
(8) สนับสนุนยาต้านไวรัสเอดส์ให้แก่สถานพยาบาล
ทีด่ แู ลผูป้ ระกันตนทีต่ ดิ เชือ้ HIV และผูป้ ระกันตน
ทีเ่ ป็นโรคเอดส์ โดยมีการด�ำเนินการผ่านองค์การ
เภสัชกรรม ผูป้ ระกันตนสามารถรับยาจากสถาน
พยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ
(9) ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติที่มีราคาสูงตาม
บัญชี จ (2)
(10) การจ่ายค่าปลูกถ่ายไต ปลูกถ่ายปอด ปลูกถ่ายตับ
ปลูกถ่ายตับอ่อน และการปลูกถ่ายอวัยวะ
มากกว่าหนึง่ อวัยวะพร้อมกันให้แก่สถานพยาบาล
ที่ท�ำข้อตกลงกับส�ำนักงานประกันสังคม
(11) ค่าบริการทันตกรรมส�ำหรับการถอนฟัน อุดฟัน
และขูดหินปูน
ปี 2559 มีสถานพยาบาลภายใต้โครงการประกันสังคม
พร้อมให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนทั่วประเทศ
จ�ำนวนทั้งสิ้น 2,565 แห่ง ประกอบด้วย สถานพยาบาลหลัก
ของรัฐ จ�ำนวน 158 แห่ง สถานพยาบาลหลักของเอกชน
จ�ำนวน 82 แห่ง และสถานพยาบาลเครือข่ายจ�ำนวน 2,325
แห่ง มีผู้มาใช้บริการ ณ สถานพยาบาลทั้งสิ้น 31.98 ล้านครั้ง
จ�ำแนกเป็นการใช้บริการผู้ป่วยนอกจ�ำนวน 31.25 ล้านครั้ง
อัตราการใช้บริการเฉลี่ย 2.60 ครั้ง/คน/ปี และเป็นการใช้
บริการผูป้ ว่ ยในจ�ำนวน 0.72 ล้านครัง้ อัตราการใช้บริการเฉลีย่
0.06 ครั้ง/คน/ปี

2. Medical services payment for other special
services to the insured person as follows;
		 (1) Payment for care arising from emergencies
and accidents.
(2) Hematopoietic stem cell transplantation
		 (3) Corneal transplantation
(4) Hemodialysis
		 (5) Continuous ambulatory peritoneal dialysis
(6) Kidney transplantation
		 (7) Erythropoietin drug
		 (8) Antiretroviral drugs (ART) are given to health
			 care providers who provide treatment
to HIV/AIDS insured persons through the
Government Pharmaceutical Organization.
			 The insured persons can receive ART
from registered hospital.
		 (9) Medicine fees according to National List
			 Essential Medicines (Special Access
Medicines).
		 (10) Payment for renal transplantation, lung
			 transplantation, kidney transplantation,
			 pancreas transplantation and organ
			 transplantation more than one at a time
			 to health care providers who made an
agreement with the SSO.
(11) Dental fees for extraction, filling and
scaling.
In 2016, there were 2,565 contracted hospitals
under social security scheme providing medical
service to insured person nationwide, consisting of
158 main public hospitals, 82 main private hospitals
and 2,325 network hospitals. The total medical service
utilization was 31.98 million visits consisting of 31.25
million outpatient visits with average utilization rate at
2.60 visits/person/year and 0.72 in-patient visits with
average utilization rate at 0.06 visits/person/year.
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ตาราง 6 : จ�ำนวนสถานพยาบาลภายใต้โครงการประกันสังคม ปี 2559
Table 6 : Number of contracted hospital under Social Security Scheme, 2016

สถานพยาบาลหลัก
สถานพยาบาลเครือข่าย
รวม

จำ�นวนสถานพยาบาล (แห่ง)
Number of hospitals (Places)
รัฐบาล
เอกชน
รวม
Public
Private
Total
158
82
240
1,434
891
2,325
1,592
973
2,565

Main contracted hospital
Network hospital
Total

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

ตาราง 7 : จ�ำนวนครั้งและอัตราการใช้บริการทางการแพทย์ ปี 2559
Table 7 : Number of Utilization and Utilization rate of medical service, 2016

ประเภท

จำ�นวนครั้งของการใช้บริการ
Number of Utilization

ผู้ป่วยนอก
ผู้ป่วยใน

31,251,534
724,148

จำ�นวนสถานพยาบาล (แห่ง)
Number of hospitals (Places)
รัฐบาล
เอกชน
รวม
Public
Private
Total
2.40
2.79
2.60
0.05
0.07
0.06

หมายเหตุ : สามารถค้นข้อมูลปัจจุบันผ่าน QR Code นี้
ที่มา : ส�ำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ ส�ำนักงานประกันสังคม
Note : Scan QR Code to browse more data
Source : Medical Service System Management Bureau, Social Security Office.
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Type
Outpatient
Inpatient

การบริหารการลงทุนกองทุนประกันสังคม
The investment management of the Social Security Fund
1. Regulations and Investment
Framework

1. หลักเกณฑ์และกรอบการลงทุน
การลงทุนของกองทุนประกันสังคมเป็นไปตามระเบียบ
คณะกรรมการประกันสังคมว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์
ของกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2559 ซึ่งก�ำหนดให้กองทุน
ประกันสังคมลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงไม่ต่�ำกว่า
ร้อยละ 60 ของเงินกองทุน และลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความ
เสี่ยงได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของเงินกองทุน โดยในการด�ำเนิน
การลงทุนนัน้ ส�ำนักงานประกันสังคมจะด�ำเนินการลงทุนตาม
ระเบียบคณะกรรมการประกันสังคมและตามแผนการลงทุน
ประจ�ำปี โดยจะพิจารณาจากผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ
ความเสีย่ งของการลงทุน และค�ำนึงถึงความมัน่ คงของกองทุน
ในระยะยาวเป็นส�ำคัญ

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

แผนภาพ 11 : โครงสร้างการตัดสินใจและการก�ำกับตรวจสอบ
Figure 11 : The Structure of Decision and Inspection
คณะกรรมการประกันสังคม
Social Security Board
คณะอนุกรรมการบริหารการลงทุน
Invesment Subcommittee
คณะกรรมการลงทุน
Invesment Subcommittee
สำนักบริหารการลงทุน
Investment Bureau

- กำหนดระเบียบและนโยบายการลงทุน
- เห็นชอบแผนยุทธศาสตรการลงทุน 5 ป
- ใหคำแนะนำแผนการลงทุนประจำป
- Set investment regulations and policies
- Approve 5-year strategic investment plans
- Provide advice annual investment plans
- กลั่นกรองนโยบายและแผนการลงทุน
- ใหคำแนะนำตอคณะกรรมการฯ
- Screen policies and plans and provide
- Give Recommendations to the board
- เห็นชอบแผนการลงทุนประจำสัปดาห
- Approve weekly investment plans

- ดำเนินการลงทุนภายใตระเบียบนโยบายและ
แผนการลงทุนที่ ไดรับความเห็นชอบ
- Execute the plans within policies and guidelines

หมายเหตุ : สามารถค้นข้อมูลปัจจุบันผ่าน QR Code นี้    
ที่มา : กองบริหารการลงทุน ส�ำนักงานประกันสังคม
Note : Scan QR Code to browse more data
Source : Investment Division, Social Security Office
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2. สถานะเงินลงทุน

2. SSF Investment status

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กองทุนประกันสังคมมีเงิน
ลงทุนรวม 1,570,302 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 31 ธันวาคม
2558 เป็นจ�ำนวน 184,041 ล้านบาท โดยเงินลงทุนปัจจุบัน
แบ่งตามสิทธิประโยชน์ ดังนี้
- เงิ น กองทุ น กรณี ส งเคราะห์ บุ ต รและชราภาพ
1,389,908 ล้านบาท (ร้อยละ 88.5)
- เงินกองทุนกรณีเจ็บป่วย ตาย ทุพพลภาพ คลอดบุตร
54,898 ล้านบาท (ร้อยละ 3.5)
- เงินกองทุนกรณีว่างงาน 119,538 ล้านบาท
(ร้อยละ 7.6)
- เงินกองทุนมาตรา  40 จ�ำนวน 5,958 ล้านบาท
(ร้อยละ 0.4)
เงินส่วนใหญ่ในกองทุนเป็นเงินออมของผู้ประกันตน
ทั่วประเทศที่ส�ำนักงานประกันสังคมสะสมไว้เตรียมจ่ายสิทธิ
ประโยชน์กรณีบ�ำนาญชราภาพ โดยเริ่มมีการจ่ายบ�ำนาญ
ชราภาพ ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา

As of 31 December 2016, the total amount of
the SSF was 1,570,302 million baht. This was  increase
from 31 December 2015 at the amount of
184,041 million baht. The fund for investment is
classified according to types of benefits as follows;
- fund for child allowance and old age benefit
at the amount of 1,389,908 million baht (88.5%)
- fund for sickness, death, invalidity and
maternity benefits at the amount of
54,898 million baht (3.5%)
- fund for unemployment benefit at the
amount of 119,538 million baht (7.6%)
- fund for benefits of insured persons under
		 Article 40 at the amount of 5,958 million
baht (0.4%)
Most of the fund was savings from the insured
persons throughout the country. The fund was
accumulated for payment of old age benefit which
has been paid since 2014.

แผนภาพ 12 : เงินลงทุนกองทุนประกันสังคม จ�ำแนกตามประเภทประโยชน์ทดแทน ปี 2559
Figure 12 : The investment of SSF, classified by type of Benefit, 2016
(Investment of SSF)
(Million)
1,570,302

(Child Allowance and Old-age)
1,389,908
(Million)

119,538

(Unemployment)
(Million Baht)

5,958

40 (M. 40)
(Million)

(Sickness, Maternity, Invalidity and Death)
54,898
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ที่มา : กองบริหารการลงทุน ส�ำนักงานประกันสังคม
Source : Investment Division, Social Security Office
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3. การจัดสรรการลงทุนเงินกองทุนประกันสังคม

3. Investment portfolio of SSF

เงินลงทุนจ�ำนวน 1,570,302 ล้านบาทในปัจจุบัน
แบ่งลงทุนในหลักทรัพย์ทมี่ คี วามมัน่ คงสูง ได้แก่ เงินฝากธนาคาร
ที่ได้รับการจัดอันดับน่าเชื่อถือ พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจทีก่ ระทรวงการ
คลังค�้ำประกัน และหุ้นกู้เอกชน 1,299,288 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 82.74 ของเงินลงทุน และลงทุนในหลักทรัพย์ที่มี
ความเสี่ยง ได้แก่ พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลัง
ไม่คำ�้ ประกัน หุน้ สามัญ และหน่วยลงทุนต่าง ๆ เช่น หน่วยลงทุน
อสังหาริมทรัพย์ หน่วยลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน หน่วยลงทุน
ทองค�ำ หน่วยลงทุนผสมตราสารต่างประเทศ จ�ำนวน 271,014
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.26 ของเงินลงทุน ซึ่งเป็นไปตาม
ระเบียบคณะกรรมการประกันสังคมว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์ฯ
พ.ศ. 2559 ที่ก�ำหนดสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์เสี่ยง
ไม่เกินร้อยละ 40

Fund for investment at the amount of 1,570,302
million baht was allocated to invest in highly secured
assets at the amount of 1,299,288 million baht or
82.74% of the investment consisting of deposits in
the bank with reliable accreditations classification,
government bonds, bank of Thailand bonds,
state-enterprise bonds guaranteed by the Ministry
of Finance and investment-grade corporate bonds.
The remaining 17.26% of investment or 271,014
million baht was invested in risky assets consisting
of state-enterprise bonds not guaranteed by the
Ministry of Finance, equities, and various unit trusts
such as real estate unit trust, infrastructure unit trust,
gold unit trust and foreign balanced fund. In this
connection, the SSO followed The Social Security
Committee’s Regulation on Investment of the Social
Security Fund B.E. 2559 that stipulated ratio of
investment in risky assets at not more than 40%.
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แผนภาพ 13 : การจัดสรรการลงทุน กองทุนประกันสังคม ปี 2559
Figure 13 : Investment portfolio of SSF, 2016

สัดสวนการลงทุนกองทุนประกันสังคม
(Asset Allocation of SSF)
1,570,302 ลานบาท (Million)
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พันธบัตรรัฐบาล ธปท.พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
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76,823

หน�วยลงทุนผสม ตราสารหนี้
ตราสารทุนตางประเทศ
Mixed Investment Unit
หน�วยลงทุนอสังหาฯ,
โครงสรางพื้นฐาน, ทองคำ
Alternative Investment Unit
(Real Estate, Infrastructure, Gold)

หมายเหตุ : มูลค่าทรัพย์สินตีราคาเงินลงทุนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105
ที่มา : กองบริหารการลงทุน ส�ำนักงานประกันสังคม
Note : Assets values were measured according to the Accounting Standard No.105
Source :  Investment Division, Social Security Office
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4. ผลตอบแทนจากการลงทุน กองทุนประกันสังคม

4. Investment return of SSF

ผลการด�ำเนินงานในปี 2559 ทีผ่ า่ นมา กองทุนประกันสังคม
มีผลตอบแทนจากการลงทุนจ�ำนวน 52,736 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 7,841 ล้านบาท จ�ำแนกเป็น
- ผลตอบแทนจากดอกเบี้ยและก�ำไรจากการขาย
ตราสารหนี้ 41,226 ล้านบาท
- เงินปันผลและก�ำไรจากตราสารทุน 11,470 ล้านบาท
ทัง้ นี้ ผลตอบแทนทีส่ งู ขึน้ มีผลมาจากการทีต่ ลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยปรับตัวดีขึ้นในปี 2559 ที่ผ่าน ท�ำให้กองทุน
สามารถได้รับเงินปันผลและก�ำไรจากตราสารทุนเพิ่มขึ้นเมื่อ
เปรียบเทียบกับปี 2558

In 2016, the Social Security Fund has investment
income amounted to 52,736 million baht which was
7,841 million baht higher than last year consisting of;
- return from interest and profits from sale
		 of debit instrument, securities landing fees
		 totaled 41,226 million baht
- dividend and profits from sale of equities
		 at the amount of 11,470 million baht
The investment return was higher because the
Stock Exchange of Thailand has strengthened its
market position in 2016, therefore, the Social Security
Fund gained better return on dividend and equity
instruments compared to the year 2015.

แผนภาพ 14 : จ�ำนวนเงินผลตอบแทนจากการลงทุน กองทุนประกันสังคม ปี 2534 – 2559
Figure 14 : SSF’s investment income, 1991 – 2016
ลานบาท
(Million Baht)

52,736

50,000

46,820
40,304

40,000
33,750

30,000

24,475
21,109

20,000

17,346

10,000
76

250

2,756 3,140
543 1,595

4,218

6,033 7,006 6,217 6,669 7,084

8,486 9,523
989

12,127

7,497 8,175 10,783

14,957

11,470

5,255

7,756

41,266

6,767

39,639

2,891

32,548
25,791

44,894

12,013 9,327

7,959

2,522

2,389

34,807

37,165

29,295

23,743

1,344

1,348

2,364

26,634

36,062

46,492

18,587

22,111

2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 ป
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Year
เงินปนผลและกำไรจากการขายตราสารทุนและหน�วยลงทุน (Dividend and Capital Gain from Equity)
ดอกเบี้ยและกำไรจากการขายตราสารหนี้ และ คาธรรมเนียมการใหยืมหลักทรัพย (Interest Income and Capital Gain from Bonds)

ที่มา : กองบริหารการลงทุน ส�ำนักงานประกันสังคม
Source : Investment Division, Social Security Office
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5. ผลตอบแทนจากการลงทุนสะสม

5. Cumulative Investment Return

การที่กองทุนประกันสังคมเติบโตอย่างรวดเร็วจนมี
เงินลงทุนมากถึง 1.57 ล้านล้านบาท ณ  31 ธันวาคม 2559
ซึง่ ส่วนหนึง่ เป็นเงินสมทบสะสม (หลังหักค่าใช้จา่ ยสิทธิประโยชน์
ทั้ง 7 กรณี) จากฝ่ายนายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐบาลจ�ำนวน
1,103,958 ล้านบาท และอีกส่วนหนึ่งเป็นผลตอบแทนจาก
การลงทุนสะสมจ�ำนวน 466,344 ล้านบาท ดังนั้น จะเห็นได้
ว่าตลอดระยะเวลา 26 ปี ทีส่ ำ� นักงานประกันสังคมรับผิดชอบ
การบริหารกองทุน ได้สร้างผลก�ำไรสะสมจากการลงทุนกว่า 
466,344 ล้านบาท ท�ำให้กองทุนมั่นคงมากขึ้น เพื่อรองรับ
ภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน
ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

The SSF has been growing rapidly up to 1.57
trillion baht as of 31 December 2016. The first part
comes from accumulated contributions (after
deducting payment of 7 benefits) from employers,
employees and the government at the amount of
1,103,958 million baht. The second part is cumulative
investment return of 466,344 million baht. It was
seen that after 26 years of responsibilities for investment
management, the SSO has been able to generate
cumulative return to the Social Security Fund
at 466,344 million baht. This return increases the
stability of the fund to serve its current and future
liabilities to provide benefits to the insured persons.

แผนภาพ 15 : จ�ำนวนเงินสมทบสะสมและผลตอบแทนสะสม กองทุนประกันสังคม ปี 2550 – 2559
Figure 15 : Cumulative Contributions and Investment Returns, 2007 - 2016
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หมายเหตุ : สามารถค้นข้อมูลปัจจุบันผ่าน QR Code นี้    
ที่มา : กองบริหารการลงทุน ส�ำนักงานประกันสังคม
Note : Please scan QR Code to browse more data
Source : Investment Division, Social Security Office
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สถานะการเงิน
Financial Status
1. รายได้-ค่าใช้จ่าย

1. Revenues and expenditures

รายได้ของกองทุนประกันสังคมในปี 2559 มีจ�ำนวน
ทั้งสิ้น 241,000 ล้านบาท รายได้ส่วนใหญ่ ร้อยละ 77.33
เป็นรายได้จากเงินสมทบ ร้อยละ 16.89 เป็นรายได้จากดอกเบีย้
และร้อยละ 5.78 เป็นรายได้อนื่ ๆ ในขณะทีก่ องทุนประกันสังคม
มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 80,124 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าใช้จ่าย
ประโยชน์ทดแทน ร้อยละ 91.15 ค่าใช้จา่ ยเพือ่ การบริหารงาน
ส�ำนักงาน ร้อยละ 5.08 และค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ ร้อยละ 3.77 ทัง้ นี้
กองทุนมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 160,877 ล้านบาท
หากหักส�ำรองประมาณการหนี้สินประโยชน์ทดแทนกรณี
ชราภาพออก กองทุนประกันสังคมมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย
สุทธิเป็นเงิน 37,803 ล้านบาท ซึ่งอัตราค่าใช้จ่ายต่อรายได้
ของปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 33.25 ซึ่งสูงขึ้นกว่า  ปี 2558
ที่มีอัตราค่าใช้จ่ายต่อรายได้ คิดเป็นร้อยละ 31.04

In 2016, the total revenue of the SSF was 241,000
million baht. Most of the revenue at 77.33%
was from contributions, 16.89% was from interest and
5.78% was from the others. Meanwhile, the total
expenditures of the fund was 80,124 million baht,
91.15% of this amount was for benefits payment,
5.08% was for the administration expenses and 3.77%
was for the others. The revenue of the fund was
160,877 million baht higher than expenditures. After
deduction of the reserve fund for old-age benefit
liability, the SSF net revenues were 37,803 million
baht higher than expenditures. The expenditures
ratio to total revenue was 33.25% which was higher
than the year 2015 that the expenditures ratio to
total revenue was 31.04%.

ตาราง 8 : รายได้-ค่าใช้จ่าย กองทุนประกันสังคม ปี 2559
Table 8 : Revenues and expenditures of Social Security Fund, 2016

รายการ
Type
เงินสมทบ
Contributions
ดอกเบี้ย
Interests
อื่น ๆ
Others
รวม
Total

รายได้
Revenues
จำ�นวนเงิน
(ล้านบาท)
Million Baht

ค่าใช้จ่าย
Expenditures
จำ�นวนเงิน
(ล้านบาท)
Million Baht

ร้อยละ
%

รายการ
Type

186,371

77.33

40,701

16.89

13,928

5.78

241,000

100.00

ประโยชน์ทดแทน
Benefits
ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหาร
Operation Expenses
อื่น ๆ
Others
รวม
Total

ร้อยละ
%

73,036

91.15

4,071

5.08

3,017

3.77

80,124

100.00

ที่มา :  กองบริหารการเงินและการบัญชี ส�ำนักงานประกันสังคม
Source : Finance and Accounting Division, Social Security Office
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2. เงินกองทุนประกันสังคม

2. Social Security Fund

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีเงินกองทุนประกันสังคม
สะสมจ�ำนวน 1,667,442 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.26 ของ
GDP จ�ำแนกเป็นเงินกองทุนส�ำหรับการจ่ายสิทธิประโยชน์ของ
ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 จ�ำนวน 1,660,015
ล้านบาท และเงินกองทุนเพื่อจ่ายประโยชน์ทดแทนส�ำหรับ
ผูป้ ระกันตนมาตรา 40 จ�ำนวน 7,428 ล้านบาท โดยมีอตั ราส่วน
เงิ น ส� ำ รอง ในปี 2559 คิ ด เป็ น 21.28 เท่ า  กล่ า วคื อ
หากส�ำนักงานประกันสังคมไม่มีการเก็บเงินสมทบในปีถัดไป
จ�ำนวนเงินกองทุนที่มีอยู่จะสามารถจ่ายประโยชน์ทดแทน
ต่อไปได้อีกประมาณ 21 - 22 ปี
ส�ำหรับเงินกองทุนเพื่อการจ่ายสิทธิประโยชน์ของ
ผูป้ ระกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 จ�ำนวน 1,667,442 ล้านบาท
นั้น สามารถจ�ำแนกตามกลุ่มสิทธิประโยชน์ได้ดังนี้
1. เงินกองทุนสะสม 4 กรณี ได้แก่ กรณีเจ็บป่วย
คลอดบุตร ทุพพลภาพ และตาย เพือ่ จ่ายประโยชน์ทดแทนส�ำหรับ
ผูป้ ระกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 จ�ำนวน 90,026 ล้านบาท
2. เงินกองทุนสะสม 2 กรณี ได้แก่ กรณีสงเคราะห์บตุ ร
และชราภาพ เพื่อจ่ายประโยชน์ทดแทนส�ำหรับผู้ประกันตน
มาตรา 33 และมาตรา 39 จ�ำนวน 1,439,580 ล้านบาท
3. เงินกองทุนสะสมกรณีว่างงาน เพื่อจ่ายประโยชน์
ทดแทนส�ำหรับผูป้ ระกันตนมาตรา 33 จ�ำนวน 130,409 ล้านบาท

As of 31 December 2016, the total amount of
the SSF accumulated fund was 1,667,442 million
baht or 11.26% of GDP. It was divided into fund for
benefit payment of the insured persons under Article
33 and Article 39 at the amount of 1,660,015 million
baht and fund for benefit payment of the insured
person under Article 40 at the amount of 7,428
million baht. The reserve ratio of 2016 was equal to
21.28. It means that if the SSO doesn’t collect
contribution in the next year, the fund will be
sufficient to pay benefits for 21 - 22 years.
The amount of 1,667,442 million baht for benefits
payment of the insured persons under Article
33 and Article 39 can be divided into;
1. Accumulated fund for payment of 4 benefits:
sickness, maternity, invalidity and death, for the
insured persons under Article 33 and 39 at the amount
of 90,026 million baht.
2. Accumulated fund for payment of 2 benefits:
child allowance and old age for the insured
person under Article 33 and 39 at the amount of
1,439,580 million baht.
3. Accumulated fund for payment of
unemployment benefit for the insured persons
under Article 33 at the amount of 130,409
million baht.
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แผนภาพ 16 : เงินกองทุนประกันสังคมสะสม จ�ำแนกตามประเภทประโยชน์ทดแทน ปี 2559
Figure 16 : Social Security Fund classified by type of Benefit, 2016
เงินกองทุนประกันสังคม
(Social Sucurity Fund)
1,667,442 ลานบาท (Million)
กรณีวางงาน (Unemployment)
130,409 ลานบาท (Million Baht)

กรณีสงเคราะหบุตร และชราภาพ
(Child Allowance and Old-age)
1,439,580 ลานบาท (Million)

เงินกองทุนมาตรา 40 (M. 40)
7,428 ลานบาท (Million)
กรณีเจ็บปวย คลอดบุตร ทุพพลภาพ
และ ตาย (Sickness, Maternity,
Invalidity and Death)
90,026 ลานบาท (Million)

ที่มา : กองบริหารการเงินและการบัญชี ส�ำนักงานประกันสังคม
Source : Finance and Accounting Division, Social Security Office

แผนภาพ 17 : เงินกองทุนประกันสังคมสะสมเทียบกับ GDP ระหว่างปี 2550 – 2559
Figure 17 : Comparison of SSF and GDP, 2007 – 2016
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ที่มา :  กองวิจัยและพัฒนา ส�ำนักงานประกันสังคม
Source : Research and Development Division, Social Security Office
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แผนภาพ 18 : จ�ำนวนเงินและร้อยละของรายจ่ายกองทุนประกันสังคมเทียบกับ GDP ระหว่างปี 2550 – 2559
Figure 18 : Comparison of SSF’s Expenditures and GDP, 2007 – 2016

2550
2007

รอยละ (%)

0.52%
0.53%

0.47%

0.52%

1.00%
0.80%

0.48%

0.60%

77,594

70,543

66,844

63,306

59,625

50,639

47,326

48,336

0.40%
0.20%
0.00%
2551
2008

2552
2009

2553
2010

2554
2011

2555
2012

รายจาย
Expenses

ที่มา :  กองวิจัยและพัฒนา ส�ำนักงานประกันสังคม
Source : Research and Development Division, Social Security Office
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Financial Statement of Social Security Fund

งบการเงินกองทุนประกันสังคม
Financial Statement of Social Security Fund
กองทุนประกันสังคม
งบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

Social Security Fund
Statement of Financial Performance
For the year ended December 31, 2016 and 2015

หน่วย: บาท

Unit:  Baht
2559/2016

รายได้
เงินสมทบ
เงินเพิ่มตามกฎหมาย
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับ
ก�ำไรจากการขายหลักทรัพย์
ก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการลงทุน
รายได้อื่น
รวมรายได้

2558/2015

186,371,263,912.32 180,330,885,226.45
426,610,979.77
299,203,589.33
40,700,632,270.30 38,973,733,652.26
6,980,781,855.66
5,080,554,684.52
5,096,376,980.15
887,519,805.52
81,526,573.62
0.00
1,342,974,383.95
1,715,294,715.56
241,000,166,955.77 227,287,191,673.64

ค่าใช้จ่าย
ค่าประโยชน์ทดแทน
ค่าใช้จ่ายในการบริหารส�ำนักงาน
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการลงทุน
หนี้สูญ
หนี้สงสัยจะสูญ
ค่าจ้างผู้จัดการกองทุนย่อย
เงินสมทบ ม. 40 จ่ายคืน
เงินสมทบ ม.40 (โอนให้ กอช.)
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายก่อนหักรายการ
ประมาณการหนี้สิน
หัก ปรับปรุงเพิ่ม ประมาณการหนี้สิน
ประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

73,035,815,522.68
4,071,056,908.00
0.00
8,319,104.85
358,692,166.82
25,170,340.43
2,560,722,019.96
63,674,564.51
77,765.56

64,671,426,497.14
4,623,489,853.00
698,299,118.17
61,088,477.51
98,414,376.04
21,418,118.54
368,724,301.00
21,133.84

80,123,528,392.81

70,542,881,875.24

สปส. รายงานประจ�ำปี 2559

Total Revenues
Expenses
Benefits Expenses
Administrative Expenses
Unrealised (loss) on investment
Bad Debts
Doubtful Debts
Wages for local fund manager
M.40’ contribution (pay back)
M.40’ contribution (transfer to NSF)
Other Expenses
Total Expenses

160,876,638,562.96 156,744,309,798.40 Surplus before provision adjustment
123,073,778,349.73 115,750,959,238.97

Less increase in Provision for
old-age pension

37,802,860,213.23

Net Surplus

40,993,350,559.43

หมายเหตุ : อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
Note : Unaudited Report
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Revenues
Contributions
Fines for late Contributions
Interest revenues
Dividends
Gain on securities trading
Unrealised gain (loss) on investment
Other revenues

กองทุนประกันสังคม
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

Social Security Fund
Statement of Financial position
As of December 31, 2016 and 2015

หน่วย: บาท

Unit:  Baht
2559/2016

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสั้น
เงินสมทบค้างรับ
เงินเพิ่มตามกฎหมายค้างรับ
รายได้ค้างรับ
ลูกหนี้เงินลงทุน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว
รวมสินทรัพย์
หนี้สินและทุน
หนี้สินหมุนเวียน
ค่าประโยชน์ทดแทนค้างจ่าย
เจ้าหนี้เงินลงทุน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
ประมาณการหนี้สินประโยชน์
ทดแทนกรณีชราภาพ
รวมหนี้สิน
ทุน
ก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุน
กองทุนประกันสังคมสะสม
  - จัดสรรเพื่อจ่ายค่าประโยชน์ทดแทน
กรณีอื่นนอกเหนือชราภาพ
  - ยังไม่ได้จัดสรร
รายได้สูง (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย
รวมทุน
รวมหนี้สินและทุน

2558/2015
Asset

25,217,620,235.19 23,070,102,636.69
456,135,228,901.08 338,549,647,947.49
78,620,351,292.78 78,672,025,596.45
41,722,384.37
40,460,547.71
6,989,884,910.90
7,498,442,361.50
71,505,499.51
409,566,801.64
641,839,391.20
441,913,319.55
567,718,152,615.03 448,682,159,211.03
1,099,724,294,831.32 1,030,086,249,790.92
1,667,442,447,446.35 1,478,768,409,001.95
9,795,770,179.61
8,727,012,049.70
150,670,859.71
18,673,453,089.02

8,924,783,356.88
87,125,127.76
493,917,230.66
9,505,825,715.30

1,139,703,693,268.50 1,016,629,914,918.77

Current Assets
Cash and cash equivalents
Short–term investment
Contributions receivable
Accrued fines for late Contribution
Accrued revenue
Investment accounts receivable
Other current Assets
Total Current Assets
Non–Current Assets
Long–term investment
Total Assets
Liabilities and Equity
Current Liabilities
Benefits payable
Investment Creditor
Other current Liabilities
Total current Liabilities
Non–Current Liabilities
Provision for old–age pension

1,158,377,146,357.52 1,026,135,740,634.07 Total Liabilities

59,591,098,582.09

40,961,326,074.37

40,136,915,554.62

36,433,156,478.14

371,534,426,738.89 334,244,835,255.94
37,802,860,213.23 40,993,350,559.43
509,065,301,088.83 452,632,668,367.88
1,667,442,447,446.35 1,478,768,409,001.95

Equity
Unrealised gain on investment
Accumulated Social Security Fund
- Appropriated for benefits
other than old-age benefit
- Unappropriated
Income surplus (deficit)
Total Equity
Total Liabilities and Equity

หมายเหตุ : อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
Note : Unaudited Report
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แนวทางปฏิรูประบบบ�ำนาญชราภาพ
ประกันสังคม

SSO Pension Reform Strategy

สืบเนือ่ งจากผลการศึกษาทางคณิตศาสตร์ประกันภัยพบ
ว่ากองทุนบ�ำนาญประกันสังคมจะต้องมีการปรับปรุงในหลาย
ด้าน ทั้งในด้านความครอบคลุมของระบบ ความเพียงพอของ
สิทธิประโยชน์ ประกอบการใช้หลักการของการเป็นกองทุน
เพื่อช่วยเหลือสร้างการกระจายรายได้แก่ผู้มีรายได้น้อย โดย
ค�ำนึงถึงความมั่นคงของกองทุนในระยะยาว

Recent actuarial valuation has shown that the
SSO pension system needs improvement in many
aspects including system coverage, adequacy of
benefit, income redistribution through risk pooling,
and long-term fund sustainability.

กรอบแนวคิด: SSO CARES

Framework: SSO CARES

Coverage
Adequacy
Redistribution of
Earnings

Sustainability
1. ความครอบคลุม
ปัจจุบันกองทุนประกันสังคมครอบคลุมให้สิทธิ
ประโยชน์ บ� ำ นาญผ่ า นมาตรา  33 ส� ำ หรั บ ลู ก จ้ า งใน
สถานประกอบการ และมาตรา 39 ส�ำหรับผูป้ ระกอบอาชีพอิสระ
ที่เคยเป็นลูกจ้าง ทั้งนี้แรงงานนอกระบบที่ไม่เคยเข้าระบบ
ประกันสังคมมีสิทธิได้รับความครอบคลุมผ่านมาตรา 40 และ
กองทุนการออมแห่งชาติโดยสมัครใจ
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1. Coverage
		 At present, the SSO fund provides old-age
pension benefit for insurers under mandatory employment
scheme (Article 33) and voluntary continuous insurance
scheme for those who leave employment and
become self-employed (Article 39). In addition,
self-employed persons who have never been insured
under Article 33 can may voluntarily receive coverage
though Article 40 and the National Savings Fund.

อย่างไรก็ตาม การขยายความคุม้ ครองบ�ำนาญภาคบังคับ
มีความส�ำคัญต่อการเตรียมพร้อมสู่สังคมสูงอายุ โดยปัจจุบัน
ประกันสังคมทัว่ โลกมีแนวโน้มขยายความคุม้ ครองภาคบังคับ
สูผ่ มู้ รี ายได้ทไี่ ม่ได้ทำ� งานเป็นลูกจ้าง เพือ่ ให้สอดคล้องกับรูปแบบ
Gig Economy ของเศรษฐกิจ 4.0 ในอนาคต ซึง่ สามารถท�ำได้
โดยการบูรณการข้อมูลรายได้ระดับประเทศเพื่อให้เกิด
การเก็บเงินสมทบหรือภาษีสำ� หรับการประกันสังคมทีส่ อดคล้อง
และเป็นธรรมกับรายได้ของแต่ละบุคคล
2. ความเพียงพอ
นอกจากระบบบ�ำนาญควรครอบคลุมเข้าถึงประชาชน
ได้สงู สุดแล้ว ระบบต้องสร้างความมัน่ ใจให้ผไู้ ด้รบั การคุม้ ครอง
ด้วยว่าทุกคนจะได้รบั บ�ำนาญในระดับทีเ่ พียงพอต่อการด�ำรงชีพ
เมื่อสูงอายุ อย่างไรก็ตามเนื่องจากระบบบ�ำนาญเพิ่งเริ่มมี
การจ่ายสิทธิประโยชน์ได้เพียง 2 ปี จึงท�ำให้เพิ่งเริ่มพบกับ
ปัญหาด้านความเพียงพอหลายด้าน ได้แก่
(1) เพดานค่าจ้างสูงสุดเพียง 15,000 บาท ที่ใช้ใน
อัตราเดิมมาระยะยาวท�ำให้จ�ำกัดความสามารถในการออม
ทั้งนี้ มาตรฐานสากลปัจจุบันมักมีการปรับเพิ่มเพดานรายได้
สูงสุดส�ำหรับการเก็บเงินสมทบเป็นประจ�ำทุกปี และปรับเพิม่
อย่างอัตโนมัตโิ ดยเชือ่ มโยงกับดัชนีทางเศรษฐกิจ เช่น การปรับ
เพิ่มขึ้นของรายได้เฉลี่ยประชากรประจ�ำปี เป็นต้น
(2) ผู้รับบ�ำนาญรุ่นแรก ๆ มีระยะเวลาการออมที่
จ�ำกัด เพราะว่ากองทุนบ�ำนาญประกันสังคมเพิง่ เริม่ ขึน้ ในปีพ.ศ.
2542 ท�ำให้ปัจจุบันมีปีส่งเงินสมทบสูงสุดได้เพียง 17 ปี และ
ได้บ�ำนาญในอัตราสูงสุดได้เพียง 23% กองทุนจึงควรหาทาง
ช่วยเหลือผู้สูงอายุกลุ่มแรกเพื่อให้ได้รับบ�ำนาญอย่างเพียงพอ
ต่อการด�ำรงชีพ ซึ่งสามารถท�ำได้หลายวิธี เช่น การเพิ่มปี
ส่งเงินสมทบให้ฟรีหรือการขายเครดิตปีสมทบย้อนหลังในราคา
พิเศษ การก�ำหนดอัตราบ�ำนาญขัน้ ต�ำ่ ทีส่ งู ขึน้ หรือการใช้ดชั นี
ตัวคูณเพิ่มบ�ำนาญให้แก่ผู้รับบ�ำนาญรุ่นแรก ๆ เป็นต้น
(3) บ�ำนาญที่ผู้รับบ�ำนาญได้รับมีค่าเท่าเดิมทุกปี
ในขณะที่ค่าเงินมีการปรับตามอัตราเงินเฟ้อ ท�ำให้อ�ำนาจใน
การซือ้ ของผูร้ บั บ�ำนาญลดลง ซึง่ โดยมาตรฐานสากลนัน้ กองทุน
ประกันสังคมหรือกองทุนบ�ำนาญมักมีการปรับเพิ่มมูลค่าของ
บ�ำนาญให้แก่ผทู้ กี่ ำ� ลังรับบ�ำนาญอยูเ่ ป็นประจ�ำทุกปีตามอัตรา
การเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อหรือดัชนีค่าครองชีพที่ใกล้เคียง

Nonetheless, coverage extension under the
mandatory scheme is important to tackle ageing society.  
Globally today, we have seen trends in social security
extending mandatory coverage to people without
formal employment as to adapt to Gig economy of
industry 4.0. This can be done achieved by sharing
national income data so that contributions or social
security taxes can be collected fairly based on
individuals’ income.
2. Adequacy
		 While pursuing maximum coverage is
important, the system also needs to ensure that those
people covered receive adequate pension to old
age. In the beginning, however, as the system has
only paid benefit for 2 years, it faces many challenges
as follows:
		 (1) Contribution ceiling has been kept at
15,000 baht for a long time, and now limits potential
saving. Standard practice adjusts ceiling annually and
often does so automatically by linking with economic
index such as national average salary increase.
(2) The first set of pensioners had limited
saving time - due to the pension fund being founded
in 1999 – so they may have no more than 17 years
of contribution at present. Their income replacement
rate is only 23%, meaning that the fund should seek
ways to ensure that the first set of pensioners receive
adequate old-age income. Many examples can be good
measures such as implementing grandfathering provision
by giving free years of services or sell past services
at discount, increasing minimum pension, or increasing
pension indexation for first set of pensioners, etc.
		 (3) Pensioners receive the same amount
of pension every year while the cost of living goes
up according to inflation, leading to reduced purchasing
power. By standard convention, pensions are adjusted
annually according to inflation or similar indices.
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(4) แรงงานไทยทีไ่ ปท�ำงานในต่างประเทศ มีการออม
กับกองทุนในต่างประเทศทีไ่ ม่เชือ่ มโยงกับกองทุนประกันสังคม
หรือไม่นับระยะเวลาการออมร่วมกัน ท�ำให้แรงงานกลุ่มนี้
เสียสิทธิการได้รบั บ�ำนาญ สามารถแก้ไขได้โดยการท�ำข้อตกลง
ทางการประกันสังคมกับกองทุนในต่างประเทศให้นับระยะ
เวลาการส่งเงินสมทบร่วมกัน เพือ่ ให้ผทู้ ที่ ำ� งานในหลายประเทศ
ได้รบั บ�ำนาญจากทุก ๆ ประเทศทีท่ ำ� งานในอัตราส่วนทีเ่ หมาะสม
3. การกระจายรายได้
โดยพื้นฐานหลักการประกันสังคมรวมถึงการจัดตั้ง
กองทุนเพื่อเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุข ซึ่งระบบที่ดีจะมีการกระจาย
รายได้โดยเน้นให้ผทู้ มี่ ฐี านะดีชว่ ยเหลือกองทุนมากกว่าค่าเฉลีย่
หรือให้ผทู้ มี่ ฐี านะไม่ดตี อ้ งการความช่วยเหลือได้รบั สิทธิประโยชน์
จากกองทุนที่มากกว่าค่าเฉลี่ย
ปัจจุบนั พบว่าระบบบ�ำนาญของกองทุนประกันสังคมยัง
ขาดส่วนประกอบของการกระจายรายได้ ยกตัวอย่าง เช่น สูตร
ค�ำนวณบ�ำนาญจากเดิมเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ายซึ่งท�ำให้ผู้ที่มี
รายได้สงู ในช่วง 5 ปีสดุ ท้ายก่อนเกษียณได้บำ� นาญสูง ในขณะ
ที่ผู้ท่ีมีรายได้น้อยเมื่ออายุมากได้บ�ำนาญน้อยกว่า  ดังนั้น จึง
ควรปรับเป็นการค�ำนวณบ�ำนาญจากรายได้เฉลี่ยตลอดอายุ
การท�ำงาน ซึง่ ปัจจุบนั ใช้กนั เป็นสากลทัว่ โลก โดยมักท�ำควบคู่
กับการปรับมูลค่าของรายได้ก่อนน�ำมาเฉลี่ย เช่น รายได้เมื่อ
10 ปีที่แล้วเป็นค่าเงินน้อยจึงน�ำมาปรับเป็นมูลค่าที่เทียบเท่า
ในปัจจุบันก่อนน�ำมาเฉลี่ยกับรายได้ในปีอื่น ๆ
4. ความยั่งยืน
กองทุนที่ดีนอกจากจะให้สิทธิประโยชน์ที่ดีและ
ครอบคลุมมากทีส่ ดุ แล้วยังต้องค�ำนึงถึงเสถียรภาพในระยะยาว
ของกองทุนเพื่อให้รักษาระดับการให้สิทธิประโยชน์ที่ดีได้
อย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันเนื่องจากสังคมผู้สูงอายุ ประชาชน
มีอายุยนื ขึน้ ท�ำให้ระยะเวลาในการรับบ�ำนาญนานขึน้ ส่งผลให้
กองทุนมีคา่ ใช้จา่ ยเพิม่ ขึน้ อย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ ปัจจุบนั ทัว่ โลก
หาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวควบคู่กับนโยบายแรงงานและ
นโยบายการออมเพื่อประชาชนออมเงินเข้ากองทุนอย่าง
เพียงพอเพื่อให้ได้รับบ�ำนาญที่เหมาะสมต่อการด�ำรงชีวิต
ในวัยเกษียณระยะยาว ได้แก่
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		 (4) Migrant workers who may have savings in
funds in many countries may not receive pension as
those systems are not coordinated leading to insufficient
years of service to qualify for pension. This can be
resolved through Totalization agreement between
SSO and other pension funds so that people can
qualify for appropriate pension from those countries.
3. Redistribution of Earnings
		 Social security is built upon the foundation
of risk sharing, thus, a good system should provide
income redistribution from more wealthy individuals
to less wealthy individuals.
Currently, the SSO pension system lacks element
of redistribution. For instance, calculating pension
benefit from the last 60 months of contribution
resulting in people with high income in 5 years before
retirement receiving high pension whereas those with
lower income close to retirement will receive lower
pension. Therefore, pension should be calculated
based on all income during working career which,
by international standard, is also indexed. For example,
income from 10 years ago would be lower than
today’s income, so it would be indexed to present
value before averaging with income from other years.
4. Sustainability
		 While good pension system should provide
good benefit with maximum coverage, it also need
maintain a good fund reserve to allow for future
benefit payment. In particular nowadays, people live
longer lives in ageing society, resulting in longer
period of pension benefit. Hence, the pension fund
would unavoidably accumulate higher benefit
expenditures. Countries all around the world are
seeking solutions in coordination with labour policies
and saving policies so that people can save sufficiently
for adequate pension in the long run such as:

(1) การขยายอายุเกษียณและอายุรบั บ�ำนาญขัน้ ต�ำ่
โดยรัฐบาลส่งเสริมและผลักดันให้ประชาชนท�ำงานนานขึ้น
ให้สอดคล้องกับอายุเฉลีย่ ทีส่ งู ขึน้ โดยเน้นการส่งเสริมดูแลสุขภาพ
และส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุควบคู่กับการขยายอายุ
รับบ�ำนาญขัน้ ต�ำ่ ภาคบังคับ ทัง้ นีป้ จั จุบนั ส�ำนักงานประกันสังคม
ก�ำหนดอายุรับบ�ำนาญขั้นต�่ำเพียง 55 ปี ในขณะที่ทั่วโลก
มักก�ำหนดอายุรับบ�ำนาญไม่ต�่ำกว่า 60 ปี และในประเทศ
ที่พัฒนาแล้วหลายประเทศมักมีศักยภาพแรงงานสูงและ
อาจก�ำหนดอายุรับบ�ำนาญขั้นต�่ำถึง 65 ปี
(2) การเพิ่มอัตราการออมหรืออัตราเงินสมทบให้
เหมาะสมกับต้นทุน เมื่อกล่าวถึงบ�ำนาญที่รัฐบาลบริหารใน
ภาพรวมเศรษฐกิจแล้วต้องใช้ค�ำว่า “ของฟรีไม่มีในโลก”และ
ด้วยสังคมผู้สูงอายุท�ำให้อัตราค่าใช้จ่ายด้านบ�ำนาญต่อ GDP
ประเทศสูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ หากรัฐบาลยังมีรายได้เท่าเดิม
ก็เท่ากับว่าภาครัฐจะต้องลดค่าใช้จ่ายด้านอื่นในการพัฒนา
ประเทศเพื่อน�ำมาจ่ายบ�ำนาญ ดังนั้น การบริหารเตรียมการ
อนาคตที่ดีคือการให้ประชาชนออมเพื่อบ�ำนาญเพิ่มขึ้นและ
ลดภาระต่องบประมาณของประเทศในอนาคต โดยผลการศึกษา
ของระบบบ�ำนาญทั่วโลกพบว่าอัตราการออมที่เพียงพอ
ต่อบ�ำนาญโดยไม่เป็นภาระงบประมาณในอนาคตอยูท่ ปี่ ระมาณ
ร้อยละ 15 ถึง 20 ของรายได้ ซึง่ สูงกว่าทีส่ ำ� นักงานประกันสังคม
เก็บอยู่ปัจจุบันเพียงร้อยละ 6 เท่านั้น

		 (1) Increasing retirement age and minimum
pensionable age. The government may support and
incentivize people to work longer in consistent with
higher life expectancy by promoting health care
protection together with old-aged employment.
It should be noted that the current pensionable age
for SSO is only 55 whereas globally the minimum is
usually no less than 60. Furthermore, developed
countries with productive labour force may even
set minimum pensionable age at 65 years of age.
		 (2) Increasing saving rate or contribution rate
according to the cost of pension. When it comes to
the government manage pension economically, we
may refer to the saying “There is no free lunch”.
Combined with ageing society factor, the cost of
pension per country’s GDP is increasing continuously.
If the government maintains the same level of revenue,
it would have to reduce expenditures or investments
in other areas to pay the increasing pension expenditures.
Therefore, a better strategy would be to allow people
to save more for pension now and reduce budget
burden in the future. According to a study on pension
systems around the world, it can be seen that
sustainable pension systems can be maintained with
contribution rate around 15% to 20% of income,
which is much higher than the 6% contribution rate
currently imposed by the SSO.
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(3) การเพิม่ ผลตอบแทนการลงทุน หากเราต้องการเงิน
100 บาทในปีหน้า  เราอาจน�ำเงิน 95 บาทในปีนี้ไปลงทุน
ท�ำก�ำไรได้อกี 5 บาท หรือเราอาจน�ำเงิน 90 บาท ในปีนไี้ ปลงทุน
ท�ำก�ำไรได้อีก 10 บาท ล้วนแล้วแต่ได้มาซึ่งเงิน 100 บาท
ในปีหน้าแต่ดว้ ยต้นทุนทีต่ า่ งกัน ส�ำหรับกองทุนบ�ำนาญก็เช่นกัน
หากกองทุนท�ำผลตอบแทนได้ดีขึ้นก็จะช่วยลดจ�ำนวนเงินต้น
ที่ผู้ประกันตนต้องออม ปัจจุบันส�ำนักงานประกันสังคมเป็น
กองทุนขนาดใหญ่ทำ� ให้พบกับข้อจ�ำกัดด้านแหล่งของการลงทุน
จึงผลักดันนโยบายการกระจายการลงทุนไปสู่ต่างประเทศซึ่ง
จะช่วยให้เกิดการกระจายความเสี่ยงและคาดว่าจะท�ำให้ผล
ตอบแทนค่อย ๆ โตขึ้นจากปัจจุบันร้อยละ 4.5 ไปถึงร้อยละ
5 – 6 ในอนาคต
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(3) Improving investment return. If we need 100
baht next year, we may save 95 baht and invest to
receive 5 baht return, or we may save 90 baht and
invest to receive 10 baht return. Both reaches the
target 100 baht but with different capital investment.
The same applies to pension funds. By making better
investment return, the fund would require less
saving from insured persons. Currently, the SSO is
managing a large fund faced such that its investment
options within the country are limited. Thus, the SSO
is now increasing its proportion on foreign investment
which will help diversifying risks and increasing
investment return from current 4.5% to expected
5% - 6% in the future.

กองทุนเงินทดแทน
Workmen’s Compensation Fund

ความคุ้มครอง

Coverage

ส� ำ นั ก งานกองทุ น เงิ น ทดแทนตั้ ง ขึ้ น ตามประกาศ
คณะปฏิวตั ฉิ บับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2515 มีหน้าทีบ่ ริหาร
จัดการกองทุนเงินทดแทน ซึง่ เปิดด�ำเนินการครัง้ แรกในปี 2517
ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2537 เพื่อคุ้มครองลูกจ้าง
ทีป่ ระสบอันตราย เจ็บป่วย สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือตาย
เนือ่ งจากการท�ำงานให้แก่นายจ้าง หรือเจ็บป่วยด้วยโรคซึง่ เกิด
ขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงาน หรือโรคซึ่งเกิดขึ้นเกี่ยว
เนือ่ งกับการท�ำงานให้แก่นายจ้าง ให้ได้รบั เงินทดแทนเพือ่ เลีย้ ง
ดูตนเองและครอบครัวในขณะที่ขาดรายได้ประจ�ำตามสิทธิที่
กฎหมายก�ำหนดไว้
โดยในปีแรกกองทุนเงินทดแทนได้ให้ความคุม้ ครองสถาน
ประกอบการที่มีลูกจ้าง 20 คนขึ้นไปเฉพาะกรุงเทพมหานคร
ต่อมาในปี 2519 ได้ขยายความคุ้มครองไปยังส่วนภูมิภาค 5
จังหวัดปริมณฑล (จังหวัดสมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี
สมุทรสาคร และนครปฐม) จนกระทัง่ ปี 2531 จึงได้ขยายความ
คุม้ ครองครอบคลุมทุกจังหวัดทัว่ ประเทศ หลังจากนัน้ ได้ขยาย
ความคุม้ ครองสถานประกอบการทีม่ ลี กู จ้างตัง้ แต่ 10 คนขึน้ ไป
และ 1 คนขึ้นไป ในปี 2536 และปี 2545 ตามล�ำดับ
ในปี 2559 มีนายจ้างขึ้นทะเบียนกับกองทุนเงินทดแทน
จ�ำนวน 363,112 ราย เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 1.46
มีลูกจ้างอยู่ในข่ายได้รับความคุ้มครองกรณีประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท�ำงาน จ�ำนวน 9,449,984 คน
เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 1.22

The Office of Workmen’s Compensation Fund
was established in accordance with the Announcement
of the Revolution Party No.103 dated 16 March 1972
to manage the Workmen’s Compensation Fund (WCF)
which was implemented at the first time in 1974.
Then, the Workmen’s Compensation Act B.E. 2537
(1994) passed and came into force on July 1, 1994 to
provide protection against injury, disease, disability,
loss of organ or death resulting from employment
including occupational diseases to employees so
that they can take care of themselves and their
family during loss of income as specified by law.
In the first year, the Workmen’s Compensation
Fund covered the enterprises with 20 or more
employees only in Bangkok. Then in 1976, it extended
the coverage to 5 provinces around Bangkok
(Samut Prakarn, Nonthaburi, Pathum Thani, Samut
Sakorn and Nakhon Phathom) Until 1988, it covered
all provinces throughout the country. After that,
it extended the coverage to enterprises with 10
or more employees and enterprises with 1 employee
in 1993 and in 2002 respectively.
In 2016, the total number of 363,112 employers
registered with WCF that increased 1.46% from 2015.
There were 9,449,984 employees covered from
work-related injuries or sickness. This previous year
was an increase of 1.22% over 2015
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แผนภาพ 19 : จ�ำนวนนายจ้างและลูกจ้างที่อยู่ในความคุ้มครองของกองทุนเงินทดแทน ระหว่างปี 2550 – 2559
Figure 19 : Number of employers and employees under WCF during 2007-2016
นายจาง (ราย)
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ที่มา :  ส�ำนักเงินสมทบ ส�ำนักงานประกันสังคม
Source : Contributions Bureau, Social Security Office

เงินสมทบและเงินทดแทน

Contributions and compensation benefits

ในปี 2559 กองทุนเงินทดแทนได้รบั เงินสมทบจากนายจ้าง
เป็นเงิน 4,111 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2558 จ�ำนวน 4 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 0.11 และจ่ายเงินทดแทนให้กบั ลูกจ้างหรือ
ผู้มีสิทธิรับเงินทดแทนจ�ำนวน 89,488 ราย เป็นเงินจ�ำนวน
1,667 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.54 ของเงินสมทบทีจ่ ดั เก็บได้
โดยส่วนใหญ่จ่ายเป็นค่าทดแทนจ�ำนวน 916 ล้านบาท
รองลงมาได้แก่ ค่ารักษาพยาบาลจ�ำนวน 727 ล้านบาท ค่าท�ำศพ
จ�ำนวน 19 ล้านบาท และค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการท�ำงาน
จ�ำนวน 5 ล้านบาท

In 2016, the WCF received contributions from
employers at the amount of 4,111 million baht. This
was an increase of 4 million baht or 0.11% over 2015.
Compensation benefits at the total amount of 1,667
million baht or 40.54% of the contributions collected
were paid to 89,488 employees or eligible persons.
The total number of 916 million baht was paid as
compensation which was the highest expense, followed
by the expenses for medical services, funeral grants
and rehabilitation which were 727 million baht, 19
million baht and 5 million baht respectively.
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แผนภาพ 20 : จ� ำ นวนเงิ น สมทบ เงิ น ทดแทน และร้ อ ยละของเงิ น ทดแทนต่ อ เงิ น สมทบ กองทุ น เงิ น ทดแทน
		 ระหว่างปี 2550 – 2559
Figure 20 : Contributions, compensations and ratios of compensation to contribution of WCF
		 during 2007 – 2016
ลานบาท
(Million Baht)
5,000.00 60.44%

รอยละ
(%)

58.72%

4,000.00

52.72%

54.48%

54.44%

70.00%

60.21%

60.00%
45.30%

3,000.00

40.27% 40.63%

40.54%

40.00%
30.00%

2,000.00

0.00

2550
2007

2551
2552
2008
2009
เงินสมทบ
(Contribution)

2553
2554
2010
2011
เงินทดแทน
(Compensation)

4,112
1,667

4,107
1,669

4,220
1,699

3,848
1,743

2,868
1,727

2,969
1,617

2,927
1,595

2,976
1,569

2,875
1,688

20.00%
2,871
1,735

1,000.00

50.00%

10.00%

0.00%
2555
2556
2557
2558
2559 ป
2012
2013
2014
2015
2016 Year
รอยละเงินทดแทน/เงินสมทบ
(Percentage of Compensation/Contribution)

หมายเหตุ : ปี 2556 รัฐบาลได้ปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำเป็นวันละ 300 บาท ท�ำให้จ�ำนวนเงินสมทบที่จัดเก็บได้ตั้งแต่ปี 2556 เพิ่มสูงขึ้น
ที่มา : กองบริหารการเงินและการบัญชี ส�ำนักงานประกันสังคม
Note : In 2013, Government increased minimum salary to 300 baht, thus increasing contribution to the scheme
Source : Finance and Accounting Division, Social Security Office

ตาราง 9 : เงินสมทบและเงินทดแทน กองทุนเงินทดแทน ปี 2559
Table 9 : Contribution and compensation benefits of WCF 2016

เงินสมทบ
เงินทดแทน
- ค่าทดแทน
- ค่ารักษาพยาบาล
- ค่าทำ�ศพ
- ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพ
เงินทดแทน/เงินสมทบ

ล้านบาท
Million baht
4,111
1,667
916
727
19
5

ร้อยละ
Percent
100.00
54.95
43.59
1.13
0.33
40.54

ที่มา :  กองบริหารการเงินและการบัญชี ส�ำนักงานประกันสังคม
Source : Finance and Accounting Division, Social Security Office
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Contribution
Compensation benefits
- Compensation
- Medical expense
- Funeral expense
- Rehabilitation expense
Compensation/Contribution

การประสบอันตรายเนื่องจากการท�ำงาน

Work-related injury

ในปี 2559 ส�ำนักงานประกันสังคมด�ำเนินการวินิจฉัย
สัง่ จ่ายเงินทดแทนให้แก่ลกู จ้างทีป่ ระสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
เนื่องจากการท�ำงาน จ�ำนวน 89,488 ราย และเมื่อพิจารณา
ตามความร้ายแรงพบว่า ส่วนใหญ่เป็นการประสบอันตรายหรือ
เจ็บป่วยเนือ่ งจากการท�ำงาน กรณีหยุดงานไม่เกิน 3 วัน จ�ำนวน
60,773 ราย รองลงมา ได้แก่ กรณีหยุดงานเกิน 3 วัน จ�ำนวน
26,829 ราย สูญเสียอวัยวะบางส่วน จ�ำนวน 1,290 ราย
ตาย จ�ำนวน 584 ราย และทุพพลภาพ จ�ำนวน 12 ราย
เมือ่ เปรียบเทียบระหว่างจ�ำนวนผูป้ ระสบอันตรายเนือ่ งจาก
การท�ำงาน จ�ำนวน 89,488 ราย กับจ�ำนวนลูกจ้างทีอ่ ยูใ่ นข่าย
ได้รบั ความคุม้ ครองจากกองทุนเงินทดแทนทัง้ หมด 9,449,984 ราย
คิดเป็นอัตราการประสบอันตราย 9.47 ต่อลูกจ้าง 1,000 ราย
มีอัตราลดลงจากปีที่ผ่านมาและมีอัตราลดลงอย่างต่อเนื่อง
นับตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา

In 2016, the WCF approved compensation
payment to 89,488 employees who faced with
work-related injury or sickness. Considering from
severity of injury, it was found that 60,773 employees
had not more than 3 days off work, followed by
26,829 employees with more than 3 days off work,
1,290 employees suffered loss of organ, 584 died
and 12 employees became disabled.
When compare the total number of 89,488
work-related injured employees with the total number
of 9,449,984 employees covered by WCF, it was
found that the rate of work-related injury was 10.25
per 1,000 employees. This was a decrease from 2015
and it has decreased continuously since 2004.

ตาราง 10 : จ�ำนวนการประสบอันตรายเนื่องจากการท�ำงาน ปี 2559
Table 10 : Work-related Injury, 2016
กรณี
หยุดงานไม่เกิน 3 วัน
หยุดงานเกิน 3 วัน
สูญเสียอวัยวะบางส่วน
ทุพพลภาพ
ตาย
รวม

ราย (Case)
60,773
26,829
1,290
12
584
89,488

ร้อยละ (%)
67.91
29.98
1.44
0.01
0.65
100.00

Type
≤ 3 days off work
> 3 days off work
Loss of organs
Invalidity
Death
Total

ที่มา : ส�ำนักงานกองทุนเงินทดแทน ส�ำนักงานประกันสังคม
Source : Office of the Workmen’s Compensation Fund, Social Security Office
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แผนภาพ 21 : อัตราการประสบอันตรายต่อลูกจ้าง 1,000 ราย ปี 2550 – 2559
Figure 21 : Rate of work-related injury per 1,000 employees, 2007 - 2016
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หมายเหตุ : 1. นับทุกกรณี หมายถึง ตาย ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ หยุดงานเกิน 3 วัน และหยุดงานไม่เกิน 3 วัน
2. เฉพาะกรณีร้ายแรง หมายถึง ตาย ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ และหยุดงานเกิน 3 วัน
ที่มา : ส�ำนักงานกองทุนเงินทดแทน  ส�ำนักงานประกันสังคม
Note : 1. All type of cases (Death, Invalidity, Loss of organs, >3 days off work and ≤ 3 days off work)
2. Severe case (Excluded ≤ 3 days off work)
Source : Office of the Workmen’s Compensation Fund, Social Security office

56

สปส. รายงานประจ�ำปี 2559

การบริการทางการแพทย์

Medical Service

ปี 2559 ส�ำนักงานประกันสังคมมีสถานพยาบาลในความ
ตกลงของกองทุนเงินทดแทน ทัง้ สิน้ 1,115 แห่ง ประกอบด้วย
สถานพยาบาลของรัฐ จ�ำนวน 879 แห่ง และสถานพยาบาล
เอกชน จ�ำนวน 236 แห่ง ในจ�ำนวนนีเ้ ป็นสถานพยาบาลระดับสูง
จ�ำนวน 266 เป็นสถานพยาบาลระดับต้น จ�ำนวน 784 แห่ง
และคลินิก จ�ำนวน 65 แห่ง
ส�ำนักงานประกันสังคมได้เพิม่ ประสิทธิภาพการให้บริการ
ทางการแพทย์แก่ลูกจ้างเพื่อมอบการบริการรักษาพยาบาล
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพและได้มาตรฐาน โดยจัดจ้างทีป่ รึกษาทางการแพทย์
และทางการพยาบาล เพื่อตรวจประเมินคุณภาพการเบิกค่า
รักษาพยาบาลของสถานพยาบาล ตรวจสอบค่าบริการทางการ
แพทย์ที่มีการเบิกค่ารักษาพยาบาลสูง ตรวจสอบและควบคุม
มาตรฐานการให้บริการทางการแพทย์ ตรวจรับรองมาตรฐาน
สถานพยาบาล ตรวจสอบสถานพยาบาลทีม่ ขี อ้ ร้องเรียนบริการ
ทางการแพทย์ ตลอดจนการให้ค�ำแนะน�ำในการพัฒนาระบบ
บริการทางการแพทย์และการจัดการข้อมูลบริการทางการแพทย์

In 2016, there were 1,115 contracted hospitals
under WCF consisting of 879 public hospitals and 236
private hospitals. Within this number, there were 266
supra-contractors, 784 main contractors and 65 clinics.
The SSO increased efficiency of medical services
for employees by hiring medical consultants and
nursing consultants to assess quality of reimbursement
data from health care providers, check the high cost
medical services fee, inspect and control medical
services standard including hospital accreditation.
The consultant also investigated complaints on medical
services, gave advice on medical services system
development and managed medical service data.

ตาราง 11 : จ�ำนวนสถานพยาบาลในความตกลงของกองทุนเงินทดแทน ปี 2559
Table 11 : Number of health care providers under WCF, 2016
สถานพยาบาล
(แห่ง)
ระดับสูง
ระดับต้น
คลินิก
รวม

รัฐบาล
Public
148
731
879

เอกชน
Private
118
53
65
236

รวม
Total
266
784
65
1,115

Health care provider
(Places)
Supra contractors
Main contractors
Clinics
Total

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

Occupational Disease Clinic

ส�ำนักงานประกันสังคมได้ให้การสนับสนุนการด�ำเนินงาน
ป้องกันและส่งเสริมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท�ำงาน
โดยจัดสรรเงินส�ำหรับด�ำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อลดอัตรา
การประสบอันตรายและเจ็บป่วยเนือ่ งจากการท�ำงาน ให้มรี ะบบ
ป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรม และได้จัดท�ำ
ข้อตกลงในการด�ำเนินงานคลินิกโรคจากการท�ำงานกับ
กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โครงการคลินกิ โรคจากการท�ำงานด�ำเนินการขึน้ เพือ่ ดูแล
ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบทางสุขภาพจากการประกอบอาชีพ
ให้ลูกจ้างมีช่องทางเข้าถึงการวินิจฉัยโรค มีการพัฒนาคลินิก
อาชีวเวชศาสตร์และเครือข่าย ตลอดจนแนวทางการวินิจฉัย
ทีเ่ ป็นมาตรฐาน มีการดูแลรักษาหลังจากเกิดโรคและอุบตั เิ หตุ
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการส่งเสริมให้มรี ะบบป้องกันและ
ส่งเสริมสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรม และสนับสนุนการด�ำเนิน
ด้านการแพทย์ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับพระราชบัญญัตเิ งินทดแทน
พ.ศ. 2537 และพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายด้านแรงงานในการสนับสนุนและ
ให้ความส�ำคัญเกีย่ วกับการส่งเสริมความปลอดภัยในการท�ำงาน
และการมีคุณภาพชีวิตหรือสวัสดิการที่ดีด้านแรงงาน
ในปี 2559 ส�ำนักงานประกันสังคมร่วมกับกระทรวง
สาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขยายการด�ำเนินงาน
คลินิกโรคจากการท�ำงานในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขรวมถึงการบูรณาการกิจกรรมของหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องเพิม่ ขึน้ 4 แห่ง จากเดิม 104 แห่ง เพิม่ เป็น 108 แห่ง
โดยเป็นโรงพยาบาลในความดูแลของกรมการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข จ�ำนวน 1 แห่ง โรงพยาบาลในความดูแลของ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 101 แห่ง และโรงพยาบาล
สังกัดมหาวิทยาลัย 6 แห่ง ซึ่งช่วยให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการ
ให้บริการทางการแพทย์ทมี่ ปี ระสิทธิภาพ อีกทัง้ สามารถให้การ
ดูแลลูกจ้างได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

The SSO has supported the operation on Prevention
and Promotion Safety at Work by allocation of the
budget to launce the concerned project on decreasing
the rate of work-related injury and sickness and to set
up prevention and promotion system. The SSO has an
agreement with the Ministry of Public Health and concerned
agency to operate Occupational Disease Clinic.
The Occupational Disease Clinic project was
developed to look after employees who receive
health impact from their career so that they can
access diagnostics. The Occupational medicine clinics
and network were developed including standard
diagnosis guidelines, follow up procedures after
treatment in case of occupational injuries and diseases
as well as health promotion and prevention system.
The project supports medical operation concerning
the Workmen’s Compensation Act B.E. 2537 (1994)
and Labour Protection Act B.E. 2541 (1998) in relevant
with labour policy on promotion of Safety at work
and good quality of life or labour welfare.
In 2016, the SSO, in collaboration with the Ministry
of Public Health and concerned agencies, has extended
the operation of Occupational Disease Clinic within
the hospitals under the Ministry of Public Health
including integration of activities of concerned agencies.
Currently, there are 4 more hospitals participating in the
project on Occupational Disease Clinic, therefore,
the number of participating hospitals increases from
104 hospitals to 108 hospitals consisting of one
hospital under Department of Medical Services, 101
hospitals under Department of Disease Control,
Ministry of Public Health and 6 University hospitals.
This will assist us to achieve ultimate efficacies in
providing medical services to employees thoroughly.
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ตาราง 12 : จ�ำนวนคลินิกโรคจากการท�ำงาน ปี 2558 - 2559
Table 12 : Occupational Disease Clinic, 2015 - 2016
สังกัด
(แห่ง)
กรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข
มหาวิทยาลัย
รวม

2558
2015
-

2559
2016
1

98

101

6
104

6
108

Affiliation
(Plaees)
Department of Medical services
Ministry of Public Health
Department of Disease Control
Ministry of Public Health
University
Total

การบริหารการลงทุนกองทุนเงินทดแทน
Investment management of Workmen’s Compensation Fund
1. หลักเกณฑ์และกรอบการลงทุน

1. Regulations and Investment Framework

การลงทุนของกองทุนเงินทดแทนเป็นไปตามระเบียบ
คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์
ของกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 2547 ซึง่ ออกตามพระราชบัญญัติ
เงินทดแทน พ.ศ. 2537 มาตรา 29 ซึ่งก�ำหนดว่าการรับเงิน
การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจัดหาผลประโยชน์
ของกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบทีค่ ณะกรรมการก�ำหนดโดย
ความเห็นชอบของกระทรวงแรงงาน
ระเบียบการจัดหาผลประโยชน์กองทุนดังกล่าวก�ำหนด
ให้สำ� นักงานประกันสังคมน�ำเงินกองทุนไปจัดหาผลประโยชน์
โดยลงทุนในหลักทรัพย์ต่าง ๆ ดังนี้

Investment management of the Workmen’s
Compensation Fund (WCF) must comply with the
Workmen’s Compensation Fund Committee Regulations
on Investment of the Workmen’s Compensation
Fund B.E. 2547 (2004). The regulations were issued
upon the Workmen’s Compensation Act B.E. 2537
(1994) article 29 which stipulated that the receipt,
payment, custody and investment of the fund must
be under the regulations specified by the Workmen’s
Compensation Fund Committee and approved by
the Ministry of Labour.
The regulations allow the SSO to invest the fund
in the following assets;
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1) ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 ของเงินกองทุน เช่น
• ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคาร
แห่งประเทศไทย
• พันธบัตรรัฐวิสาหกิจทีม่ กี ระทรวงการคลังค�ำ้ ประกัน
• เงินฝากธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งและ
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการค�้ำประกัน
• หุ้นกู้เอกชนที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตระดับ
BBB ขึ้นไป
2) ลงทุนในหลักทรัพย์ทมี่ คี วามเสีย่ ง ไม่เกินร้อยละ 40
ของเงินกองทุน เช่น
• เงินฝากธนาคาร (ไม่ค�้ำประกัน)
• ตราสารหนี้อื่น ๆ
• หน่วยลงทุน
• หุ้นสามัญ
โดยในการลงทุนนั้นส�ำนักงานประกันสังคมด�ำเนินการ
ลงทุนตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน และตาม
แผนการลงทุนประจ�ำปีทไี่ ด้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
กองทุนเงินทดแทน โดยพิจารณาจากผลตอบแทนที่คาดว่า
จะได้รับ ความเสี่ยงของการลงทุนและค�ำนึงถึงความมั่นคง
ของกองทุนในระยะยาวเป็นส�ำคัญ

1) Invest at least 60% of the fund in the highly
secured assets such as
• Treasury bills, government bonds and
			 Bank of Thailand bonds
• State enterprise bonds guaranteed by
			 Ministry of Finance
• Specialized Financial Institution deposits
			 and guaranteed bank deposits
• Corporate bonds with the credit rating
			 BBB or more
2) Invest not more than 40% of the fund in
the risky assets such as
• Bank deposits (not guaranteed)
• Other debt instrument
• Unit trusts
• Equities
To invest for WCF, the SSO must strictly follow
not only the regulations, but also the annual investment
policy approved by the Workmen’s Compensation
Committee. In addition, the SSO has to consider
the expected return, investment risk and security of
the fund in the long run.

2. สถานะเงินลงทุนและสัดส่วนการลงทุน

2. WCF Investment status and portfolio

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กองทุนเงินทดแทนมีเงิน
ลงทุนรวม 51,316 ล้านบาท แบ่งลงทุนในหลักทรัพย์ทมี่ คี วาม
มัน่ คงสูง ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจทีก่ ระทรวง
การคลังค�ำ้ ประกันและ หุน้ กูเ้ อกชน จ�ำนวน 37,872 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 74 ของเงินลงทุน และลงทุนในหลักทรัพย์ที่มี
ความเสีย่ ง ได้แก่ ตราสารหนีอ้ นื่ ๆ เงินฝากธนาคาร หน่วยลงทุน
และหุ้นสามัญ จ�ำนวน 13,444 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26
ของเงินลงทุน

As of 31 December 2016, the total amount of
the Workmen’s Compensation Fund was 51,316
million baht. As much as 74% of the portfolio or
37,872 million baht was invested in highly secured
assets including government bonds, state-enterprise
bonds guaranteed by the Ministry of Finance and
investment-grade corporate bonds. The remaining
26% or 13,444 million baht was invested in risky
assets such as other debt instrument, Bank deposits,
unit trusts and equities.
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แผนภาพ 22 : การจัดสรรการลงทุน กองทุนเงินทดแทน ปี 2559
Figure 22 : Investment Allocation of WCF, 2016

กองทุนเงินทดแทน
(Asset Allocation of WCF)
51,316 ลานบาท (Million)

หลักทรัพยมั่นคง
(Highly Secured Asset)
74%

รวมหลักทรัพยมีความเสี่ยง

(Risky Asset)

26%

เงินฝากธนาคาร
Bank Deposit

หุน และใบสำคัญแสดงสิทธิ
(Equities)

100

หุนกูเอกชน (อยูในอันดับความน�าเช�อถือ)
(Investment-grade Corporate Bonds)

หน�วยลงทุน
(Unit Trusts)

7,114

พันธบัตรรัฐบาล ธปท. รัฐวิสาหกิจ
(ก.คลังค้ำประกัน)
(State-enterprise Bonds)
0

10,000

3,712

20,000

ลานบาท
(Million)

30,000

3,892

ตราสารหนี้ ๆ
(Other Debt instruments)

4,086

เงินฝากธนาคาร
(ที่สถาบันคุมครองเงินฝากไมค้ำประกัน)
(Bank Deposit (Non-Guaranteed))

1,754
0

1,000

2,000

ลานบาท
(Million)
3,000

4,000

5,000

ที่มา :  กองบริหารการลงทุน ส�ำนักงานประกันสังคม
Source : Investment Division, Social Security Office
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3. ผลตอบแทนจากการลงทุน
กองทุนเงินทดแทน

3. Investment return of WCF

ส�ำหรับปี 2559 กองทุนเงินทดแทน มีผลตอบแทนจาก
การลงทุนจ�ำนวน 1,930 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น ผลตอบแทน
จากดอกเบีย้ และก�ำไรจากการขายตราสารหนี้ 1,450 ล้านบาท
เงินปันผลและก�ำไรจากตราสารทุน 480 ล้านบาท

In 2016, the fund generated a total investment
income of 1,930 million baht consisting of return
from interest and gains from the sale of debt instrument
totaled 1,450 million baht and dividend and gains
from the sale of equities at the amount of 480
million baht.

แผนภาพ 23 : ผลตอบแทนจากการลงทุน กองทุนเงินทดแทน ระหว่างปี 2550 – 2559
Figure 23 : Cumulative Investment Returns of WCF, 2007 – 2016
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ดอกเบี้ยเงินฝากและพันธบัตร (Interest Income and Capital Gain from Equity)

ที่มา
Source
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4. ผลตอบแทนจากการลงทุนสะสม

4. Cumulative Investment Returns

การทีก่ องทุนเงินทดแทนเติบโตอย่างมัน่ คงจากเงินลงทุน
18,468 ล้านบาท ในปี 2547 เพิ่มเป็น 51,316 ล้านบาท
ในปี 2559 ส่ ว นหนึ่ ง เป็ น เงิ น สมทบสะสมจากนายจ้ า ง
หลังหักค่าใช้จ่ายสิทธิประโยชน์จ�ำนวน 35,641 ล้านบาท
และอีกส่วนหนึ่งเป็นผลตอบแทนจากการลงทุนสะสมจ�ำนวน
15,675 ล้านบาท ดังนั้นจะเห็นได้ว่า  ตลอดระยะเวลาที่
ส� ำ นั ก งานประกั น สั ง คมรั บ ผิ ด ชอบการบริ ห ารกองทุ น
ได้สร้างผลก�ำไรสะสมจากการลงทุนมากกว่าหนึง่ หมืน่ ล้านบาท
ท�ำให้กองทุนมั่นคงมากขึ้น สามารถรองรับภาระค่าใช้จ่าย
ในการดูแลสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างทั้งในปัจจุบันและ
ในอนาคต

The Workmen’s Compensation Fund has steadily
grown from the asset size of 18,468 million baht in 2004
into 51,316 million baht at the end of 2016. This growth
comes from two parts which are accumulated
contributions from employers after deducting payment
of benefits at the amount of 35,641 million baht
and the cumulative investment returns at the amount
of 15,675 million baht. Therefore, it was found that
during the long period of the fund management,
the amount of cumulative investment return in WCF
are more than 10,000 million baht. The investment
return increases stabilities of the fund and ensures that
the fund would be sufficient to cope with its current
and future liabilities to provide benefits to employees.

แผนภาพ 24 : เงินสมทบและผลตอบแทนสะสม กองทุนเงินทดแทน ระหว่างปี 2550 – 2559
Figure 24 : Accumulated contributions and Cumulative Returns of WCF, 2007 – 2016
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หมายเหตุ : สามารถค้นข้อมูลปัจจุบันผ่าน QR Code นี้    
ที่มา : กองบริหารการลงทุน ส�ำนักงานประกันสังคม
Note : Please scan QR Code for to browse more data
Source : Investment Division, Social Security Office
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งบการเงินกองทุนเงินทดแทน
Financial Statement of Workmen’s Compensation Fund
กองทุนเงินทดแทน
งบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

Workmen’s Compensation Fund
Statement of financial Performance
For the year ended December 31, 2016 and 2015

หน่วย: บาท

Unit:  Baht

รายได้
เงินสมทบ
เงินเพิ่มตามกฎหมาย
ส่วนลดรับ
รายได้ค่าปรับ
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับ
ก�ำไรจากการขายหลักทรัพย์
รายได้เงินผูกพันที่ผู้มีสิทธิไม่มารับ
รายได้อื่น ๆ
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
เงินทดแทน
หนี้สูญ
หนี้สงสัยจะสูญ
ค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าครุภัณฑ์ต�่ำกว่าเกณฑ์
ค่าใช้จ่ายงบเงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายงบบุคลากร
ค่าใช้จ่ายงบรายจ่ายอื่น
ค่าจ�ำหน่ายครุภัณฑ์
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายก่อนรายการเงิน
ทดแทนที่เกิดขึ้นจากการตั้งส�ำรองเงิน
ทดแทนส�ำหรับการประสบอันตราย
ที่เกิดขึ้นแล้ว
บวก/หัก เงินทดแทนส�ำหรับการประสบ
อันตรายที่เกิดขึ้นแล้ว
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

2559/2016

2558/2015

4,111,690,145.85
63,760,120.54
15,159,324.98
399,000.00
1,457,043,946.87
311,900,263.57
167,682,731.41
4,802,818.06
1,126,070.42
6,133,564,421.70

4,107,358,930.17
59,030,724.82
17,545,340.70
245,000.00
1,445,227,289.48
234,341,320.89
8,774,083.26
3,893,260.87
4,439,961.57
5,880,855,911.76

  1,666,940,018.82
(42,156.80)
11,567,093.73
1,848,083.51
5,481,020.40
5,884,499.29
66,803,710.33
6,957,948.90
323,496.20
51,344,498.04
22,001,612.81
9,000.10
41,406,724.46
1,880,525,549.79

1,668,711,451.45
4,067,257.10
23,909,106.83
1,818,163.00
8,364,676.00
5,651,986.84
78,479,728.77
6,109,895.77
945,927.98
60,798,519.33
9,229,223.67
17,056,576.53
40,913.73
39,875,057.62
1,925,058,484.62

Revenues
Contributions
Fines for late contributions
Discount earned
Penalty
Interest Revenues
Dividends
Gain on investment
Retention
Other Revenues
Total Revenues
Expenses
Compensation
Bad Debts
Doubtful Debts
Other Expenses
Costs of the training
Costs of official travelling
Material cost
Utilities
Cost of equipment
Cost Subsidies
Personnel Costs
Other Expenses
Sale of equipment
Depreciation
Total Expenses
Surplus before adjustment

4,253,038,871.91
(8,246,885.25)

3,955,797,427.14
5,627,000.0000 Plus/less realised Compensation

4,244,791,986.66

3,961,424,427.14 Net Surplus

หมายเหตุ : 1. อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
               2. ตั่งแต่ปี 2555 มีปรับเปลี่ยนวิธีการทางบัญชี โดยให้มีการรับรู้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
Note : 1. Unaudited Report
         2. Since 2012, The accounting method has been changed in order to realize the cost of administration.
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กองทุนเงินทดแทน
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

Workmen’s Compensation Fund
Statement of financial position
As of December 31, 2016 and 2015

หน่วย: บาท

Unit:  Baht
สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสั้นสุทธิ
ลูกหนี้เงินสมทบสุทธิ
ลูกหนี้เงินลงทุน
ลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ
วัสดุคงคลัง
ดอกเบี้ยค้างรับ
เงินปันผลค้างรับ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาวสุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนี้สินและทุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินฝากจากนายจ้าง
เงินสมทบรับล่วงหน้า
เงินรับฝากและเงินประกัน
เจ้าหนี้เงินลงทุน
เจ้าหนี้เงินนอกงบประมาณ
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
รายได้รอการรับรู้
ส�ำรองเงินทดแทนส�ำหรับการประสบ
อันตรายที่เกิดขึ้นแล้ว
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
เงินกองทุน
ทุน
กองทุนสะสม
เงินเพือ่ บริหารกองทุนเงินทดแทนทีจ่ ดั สรรแล้ว
ก�ำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุน  
รวมหนี้สินและเงินกองทุน

2558/2016

2558/2015

2,197,633,615.64
2,515,339,216.83
10,695,727,741.11
7,045,850,894.35
151,507,480.09
201,610,437.50
12,268,379.36
36,319,132.08
866,482.00
4,489,387.00
4,066,222.84
3,835,245.55
259,521,944.62
297,085,748.27
2,018,978.00
1,029,429.21
1,062,553.91
13,324,640,272.87 10,105,592,615.49
40,313,958,444.86 37,966,261,559.85
532,042,106.70
553,169,730.60
40,846,000,551.56 38,519,431,290.45
54,170,640,824.43 48,625,023,905.94
65,487,243.56
255,590,033.27
7,447,734.23
434,072,993.24
11,631,786.55
19,009,950.52
793,239,741.37

66,986,612.13
286,616,679.44
3,665,228.44
6,076,090.28
11,421,298.72
374,765,909.01

161,855.01
1,749,877,000.00

202,372.30
1,748,317,000.00

1,750,038,855.01
2,543,278,596.38
426,653,061.78
49,939,282,875.53
799,193,035.32
462,233,255.42
51,627,362,228.05

Asset

Current Assets
Cash and cash equivalent
Net short–term investment
Net accounts receivable - contribution
Accounts receivable - investment
Accounts budgetary
Inventory
Accrued interest
Dividend receivable
Other current assets
Total current assets
Non – current assets
Long – term investment
Net property, plant and equipment
Total Non - current assets
Total Asset
Liabilities and Equity
Current liabilities
Employers Deposit
Unearned contributions
Deposit and marginal deposit
Account payable investment
Account payable budgetary
Other current liabilities
Total current liabilities
Non - current liabilities
Deferred income
Reserved Compensation

1,748,519,372.30 Total Non - current liabilities
2,123,285,281.31 Total Liabilities
Equity
426,653,061.78 Capital
45,691,651,514.33 Accumulated fund
800,412,870.11 Administrative expenses
(416,978,821.59) Unrealised gain (loss)
46,501,738,624.63 Total

หมายเหตุ : อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
Note : Unaudited Report
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การฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน

Industrial Rehabilitation

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานมีภารกิจในการให้บริการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพในการท�ำงานแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตราย
เนื่องจากการท�ำงานจนต้องสูญเสียสมรรถภาพในการท�ำงาน
พิการ หรือทุพพลภาพ ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน
พ.ศ. 2537 รวมทั้งผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพตามพระราช
บัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ด้วยการฟื้นฟูแบบองค์รวม
ทัง้ ด้านร่างกาย ด้านอาชีพ ด้านจิตใจและสังคม เพือ่ ให้ลกู จ้าง
ผู้ประกันตนที่เข้ารับการฟื้นฟูสามารถปรับตัว ยอมรับสภาพ
ความพิการ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ มีความเชือ่ มัน่ ในตนเอง
สามารถกลับไปท�ำงานกับนายจ้างเดิมหรือนายจ้างใหม่ หรือ
กลับไปประกอบอาชีพอิสระมีรายได้เลีย้ งตนเอง พึง่ พาตนเอง
ได้อย่างยั่งยืน โดยไม่เป็นภาระต่อครอบครัวหรือสังคมต่อไป
ปัจจุบนั ส�ำนักงานประกันสังคมได้เปิดให้บริการศูนย์ฟน้ื ฟู
สมรรถภาพคนงานจ�ำนวน 5 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ฟน้ื ฟูสมรรถภาพ
คนงานภาค 1 (จังหวัดปทุมธานี) ศูนย์ฟน้ื ฟูสมรรถภาพคนงาน
ภาค 2 (จังหวัดระยอง) ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3
(จังหวัดเชียงใหม่) ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 4
(จังหวัดขอนแก่น) และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 5
(จังหวัดสงขลา) ซึ่งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 5 เริ่ม
เปิดให้บริการเมื่อเดือนกันยายน 2559 โดยให้บริการฟื้นฟูแก่
ลูกจ้างและผู้ประกันตนทุพพลภาพในจังหวัดภาคใต้ทั้งหมด
14 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช
นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา 
สตูล และสุราษฎร์ธานี

The Industrial Rehabilitation Center (IRC) has
responsibility to provide rehabilitation services for
the employees who suffers from work-related injury,
loss of working capability or disability according to
the Workmen’s Compensation Act B.E. 2537 (1994)
including disabled insured persons according to the
Social Security Act B.E. 2533 (1990). The IRC provides
holistic rehabilitation consisting of physical, vocational,
mental and social rehabilitation to the disabled insured
persons/employees so that they can adapt
themselves to accept disability condition, help
themselves, be self-confidence, return to work with
former or new employers or be self-employed, earn
income and be sustainable self-reliance without
making any burden to family and society.
Currently, the Social Security Office operates 5
Industrial Rehabilitation Center consisting of Industrial
Rehabilitation Center Region 1 (Pathum Thani Province),
Industrial Rehabilitation Center Region 2 (Rayong
Province), Industrial Rehabilitation Center Region 3
(Chiang Mai Province), Industrial Rehabilitation Center
Region 4 (Khon Kaen Provice), and Rehabilitation Center
Region 5 (Songkhla Province). The IRC Region 5,
has just opened since September 2016 to provide
rehabilitation service to disabled employees and
insured persons in 14 provinces in Southern Region
consisting of Krabi, Chumphon, Trang, Nakhon
Si Thammarat, Narathiwat, Pattani, Phang Nga,
Phatthalung, Phuket, Yala, Ranong, Songkhla,
Satun and Surat Thani.
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ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานทั้ง 5 แห่ง ได้ด�ำเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนางานประกันสังคม ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2558 – 2562) และตามแผนการปฏิบัติราชการของ
ศูนย์ฟื้นฟูฯ ปี 2559 ประกอบด้วย
1. งานฟื้นฟูสมรรถภาพในการท�ำงาน ประกอบด้วย
กิจกรรมหลักในการให้บริการ 3 กิจกรรม ดังนี้
1.1 กิจกรรมการให้บริการด้านการแพทย์ ได้แก่
การแก้ไขสภาพความพิการโดยการส่งรักษาหรือส่งผ่าตัดกับ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง การให้บริการด้านการพยาบาล
การให้บริการด้านกายภาพบ�ำบัด ด้านกิจกรรมบ�ำบัด และ
ด้านกายอุปกรณ์เทียมหรือกายอุปกรณ์เสริม เพือ่ ให้ใช้อวัยวะ
ส่วนที่เหลืออยู่ได้อย่างเป็นปกติหรือเกือบปกติมากที่สุด
1.2 กิจกรรมการให้บริการด้านอาชีพ เพือ่ ให้ลกู จ้าง
ที่ประสบอันตรายเนื่องจากการท�ำงาน หรือผู้ประกันตนที่
ทุพพลภาพสามารถปรับตัวในการท�ำงาน การประกอบอาชีพ
หรือเพิ่มทักษะในงานอาชีพตามที่ตนเองมีความถนัดและ
เหมาะสมกับสภาพความพิการของร่างกาย มีความมั่นใจ
ที่จะกลับไปประกอบอาชีพที่ตนเองเลือกหรือตนเองถนัด
1.3 กิจกรรมการให้บริการด้านจิตใจและสังคม
เพือ่ ให้บริการปรับสภาพจิตใจของลูกจ้างผูป้ ระกันตนทีส่ ญ
ู เสีย
สมรรถภาพในการท�ำงานของร่างกาย สูญเสียอวัยวะ พิการ
หรือทุพพลภาพให้สามารถยอมรับสภาพความพิการที่เกิดขึ้น
กับตนเอง ให้รบั รูค้ วามสามารถและศักยภาพทีม่ อี ยูข่ องตนเอง
สร้างความเชือ่ มัน่ และเสริมสร้างแรงจูงใจทีจ่ ะต่อสูเ้ พือ่ พัฒนา
ตนเองให้อยู่ในสังคมได้อย่างยั่งยืน
2. กิจกรรมเพื่อการส่งเสริมการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ประกอบด้วย
2.1 กิจกรรมการปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม
กับสภาพความพิการของผู้ทุพพลภาพ โดยด�ำเนินการเยี่ยม
บ้านและออกแบบปรับสภาพแวดล้อมให้กบั ผูเ้ ข้ารับการฟืน้ ฟู
อาทิ การปรับปรุงห้องน�ำ้ โดยการปรับโถส้วมเป็นแบบโถชักโครก
ปรับเปลีย่ นวาล์วน�ำ้ เป็นชนิดใช้มอื ผลัก ติดตัง้ สายช�ำระ ฝักบัว
อาบน�้ำ ติดตั้งราวจับพยุงตัว ท�ำทางเดินหรือทางลาด และ
ปรับห้องทีใ่ ช้พกั อาศัย ทีท่ ำ� งาน หรือทีป่ ระกอบอาชีพในบริเวณ
บ้านพักของผู้เข้ารับการฟื้นฟูเพื่อให้สามารถด�ำรงชีวิตอย่าง
อิสระและลดความเสี่ยงของอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น

The five Industrial Rehabilitation Centers have
performed their functions under 5-year SSO strategic
plan (2015 - 2019) and according to the IRC operation
plan 2016 consists of;
1. Vocational Rehabilitation consists of 3 main
activities as follows,
1.1 Medical Rehabilitation activities include
corrections of disabling conditions such as referral
system for treatment or surgery by specialist, nursing
care, physical therapy, therapeutic activities as well
as prosthesis/orthotic for rehabilitants so that they
can live with exiting organs as normal or nearly normal.
1.2 Vocational activities to assist the disabled
employees/insured persons to adapt with working
environment or their career, to receive skill training
which is suitable for their disabling conditions so that
they will have self-confidence to return to work
according to their choice or their skill.
1.3 Psychosocial rehabilitation services for
employees/insured persons who suffer from loss of
physical capability, loss of organ, disability or
invalidity to accept disabling condition, to
acknowledge their own ability and potential, to crate
confidence and encourage inspiration to struggle
for self-development.
2. Activities to support rehabilitation
2.1 Home Environmental Adjustment based
on disabling condition The IRC launched home-visiting
and environmental design for rehabilitants such as
improving restroom by changing traditional style
toilet into functional style, changing water valve,
installing the toilet devices, shower and handrail,
appropriate walk trail, ramp for wheelchair user,
improving living room or working areas to reduce
risks that may happen to the rehabilitants so that
they can spend their life independently.
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2.2 กิจกรรมการจัดท�ำอุปกรณ์ในการฝึกอาชีพและ
ประกอบอาชีพส�ำหรับผู้เข้ารับการฟื้นฟู ด�ำเนินการจัดท�ำ
อุปกรณ์ในการฝึกอาชีพและประกอบอาชีพโดยพิจารณาจาก
สภาพความพิการทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการฝึกอาชีพและประกอบ
อาชีพของผู้เข้ารับการฟื้นฟู โดยการออกแบบ จัดท�ำต้นแบบ
จัดท�ำอุปกรณ์ ติดตามผลการใช้งาน และแก้ไขปรับปรุงให้
ผูเ้ ข้ารับการฟืน้ ฟูนำ� อุปกรณ์ไปใช้ในการฝึกอาชีพหรือประกอบ
อาชีพในสาขาที่ต้องการได้
2.3 กิจกรรมสร้างจิตส�ำนึกความปลอดภัยในการ
ท�ำงานสู่สถานประกอบการ ด�ำเนินการ ประสานงานกับ
สถานประกอบการ ในการจัดฝึกอบรมให้กับลูกจ้างใน
สถานประกอบการ โดยเนือ้ หาการฝึกอบรมจะเน้นการให้ความ
รู้เกี่ยวกับการท�ำงานที่ปลอดภัยแก่ลูกจ้าง การจัดกิจกรรม
จ�ำลองสถานการณ์ หากต้องเป็นคนพิการหรือสูญเสียอวัยวะ
บางส่วนหรือหลายส่วนว่าจะต้องพบกับอุปสรรคในการด�ำเนิน
ชีวติ อย่างไร โดยมีวตั ถุประสงค์ เพือ่ เพิม่ ความตระหนักรูใ้ นด้าน
ความปลอดภัยในการท�ำงานให้แก่ลกู จ้างในสถานประกอบการ
เพิ่มทักษะความสามารถของบุคลากร และลดอุบัติเหตุ
จากการท�ำงานในสถานประกอบการ
2.4 กิจกรรมการฝากฝึกในสถานประกอบการ ด�ำเนิน
การประสานงานกับสถานประกอบการในการส่งผู้เข้ารับการ
ฟืน้ ฟูสมรรถภาพทีใ่ กล้จะสิน้ สุดการฟืน้ ฟูสมรรถภาพเข้าฝึกงาน
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2.2 Activities to make equipment for
vocational training to the rehabilitants The IRC modifies
the adaptive vocational equipment based on disability
condition of the rehabilitants and develops
disability work tools. The development process
consists of designing, making template, making
equipment, follow-up applications, and modification
of the equipment for the rehabilitants’ purpose.
2.3 Activities to create concept of occupational
safety in the workplaces The IRC provides training
on occupational safety to employees in the enterprises.
Contents of the training will emphasize knowledge
on occupational safety and simulation activities how
persons with physical disability experience obstacle
in daily life. The objectives are to increase recognition
in occupational safety for employees in the workplaces,
to increase skill and ability of personnel and to
reduce the number of work-related accident in the
workplaces.
2.4 Apprenticeship activities in the enterprises
The IRC cooperates with the enterprises to allow the
IRC rehabilitants who are going to terminate
rehabilitation process receive apprenticeship in the
enterprises.

2.5 กิจกรรมกีฬา ด�ำเนินการส่งเสริมให้ผเู้ ข้ารับการ
ฟืน้ ฟูมคี วามกระตือรือร้นในการฟืน้ ฟูสมรรถภาพร่างกาย จิตใจ
อารมณ์และสังคม โดยการเล่นกีฬาและการออกก�ำลังกาย
ท�ำให้สมรรถภาพร่างกายมีความแข็งแรง และผ่อนคลาย
ความเครียด สนับสนุนการแสดงออกด้านความเป็นเลิศทางการ
กีฬาของคนพิการ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรทั้งในระดับ
ชาติและระดับนานาชาติ ในปี 2559 เจ้าหน้าที่ศูนย์ฟื้นฟู
สมรรถภาพคนงานภาค 1 (จังหวัดปทุมธานี) ได้ 1 เหรียญ
ทองแดง จากการแข่งขันกีฬาคนพิการ ประเภทพุ่งแหลน
รายการ 2016 IPC Alhletics Asia-Oceania Championships
ระหว่างวันที่ 12 – 13 มีนาคม 2559 ณ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
และผู้เข้ารับการฟื้นฟูจากศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน
ภาค 2 (จังหวัดระยอง) ได้ 1 เหรียญเงิน จากรายการ
International Para-Archery Championships Dubai 2016
และ 1 เหรียญเงินจากรายการพาราลิมปิกเกมส์ 2016 ประเภท
บุคคลชายคันธนูโค้งกลับ ระหว่างวันที่ 7 – 18 กันยายน 2559
ณ เมืองริโอเดอจาเนโร ประเทศบราซิล
2.6 กิจกรรมด้านจิตใจและสังคม ด�ำเนินการจัด
กิจกรรมให้การช่วยเหลือ ประสานงาน อ�ำนวยความสะดวก
ต่าง ๆ ที่จ�ำเป็นส�ำหรับผู้เข้ารับการฟื้นฟูให้คลายความวิตก
กังวลในเรื่องต่าง ๆ อาทิ ด้านครอบครัวและสิทธิประโยชน์
2.7 กิจกรรมส่งเสริมด้านอาชีพ จัดกิจกรรมการฝึก
อบรมอาชีพเสริมระยะสั้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูได้เรียนรู้
และฝึกอาชีพ ในหลักสูตรระยะสั้น 1 – 2 วัน ที่ใช้เงินลงทุน
ไม่สงู ผูฝ้ กึ อบรมสามารถผลิตและจ�ำหน่ายได้ในชุมชนเพือ่ เสริม
รายได้หลังสิ้นสุดการฟื้นฟู
2.8 กิจกรรมด้านการพัฒนาบุคลากร ได้มีการฝึก
อบรมทักษะภาษาอังกฤษเพือ่ รองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
ประกอบด้วย หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และ
หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการน�ำเสนอ
3. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความสมดุลชีวิตที่
ยั่งยืน โดยให้ผู้รับการฟื้นฟูที่มีพื้นที่ท�ำกินสามารถกลับไปท�ำ
อาชีพเกษตรกรรมในพื้นที่ตนเอง เป็นการสร้างรายได้ให้กับ
ตนเองและครอบครัว ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน�ำสู่การ
ปฏิบตั ไิ ด้จริงเพือ่ ให้ผลผลิตมีคณ
ุ ภาพ ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
และคุ้มค่า

2.5 Sport Activities The IRC encourages the
rehabilitants to be active in receiving physical, mental,
emotional and social rehabilitation through sport
activities and exercise to ease tension and strengthen
physical capacities. The IRC also promotes the disabled
persons to show their sport abilities both in
national and international level. In 2016, the IRC
officer in Region 1, (Pathum Thani Province) won a
bronze medal in IPC Athletics Asia-Oceania
Championships 2016 during 12 – 13 March, 2016 in
the United Arab Emirates, The IRC rehabilitants from
the IRC Region 2 (Rayong Province) won a silver medal
in 2016 International Para-Archery Championships
in Dubai and won a silver medal in receive archery
event, Rio 2016 Paralympic Games which was held
during 7 – 18 September 2016 in Rio-de Janeiro, Brasil.
2.6 Mental and Social activities The IRC
arranges activities to assist, coordinate and facilitate
the rehabilitation to ease tension in various matters
such as family matters, benefits etc.
2.7 Vocational promotion activities The IRC
organizes short-term vocational training activities for
the rehabilitants for 1 – 2 days. The operating cost
is low and they can produce and sell the products
within their community for additional income after
rehabilitation process is completed.
2.8 Personal Training Activities. The IRC arranged
English skills Training for AEC consisting of English for
Communication and English for Presentation.
3. The sufficient economy project for balanced
way of living, The IRC encouraged rehabilitants who
had their own land to run agricultural career and
earn income for themselves and their families. The
rehabilitants would be advised on how to produce
qualitative agricultural goods with economical use
of resources according to the philosophy of sufficient
economy.
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4. โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่งานฟื้นฟู
สมรรถภาพคนงานและส่งเสริมความปลอดภัยในการท�ำงาน
เพือ่ ให้การบริการของส�ำนักงานประกันสังคมในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
กับงานฟื้นฟูสมรรถภาพในการท�ำงานเป็นที่รู้จักอย่าง
กว้างขวางกระจายอย่างทั่วถึงมากขึ้น และเป็นการเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ และการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับ
ตลอดจนตระหนักถึงความปลอดภัยในการท�ำงาน
5. โครงการฝึกอบรมบุคลากรระหว่างประเทศสมาชิก
ประกันสังคมอาเซียน หลักสูตร “การฟืน้ ฟูสมรรถภาพคนงาน
แบบครบวงจร” ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม
2559 ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน จังหวัดปทุมธานี มี
ประเทศสมาชิกส่งเจ้าหน้าทีเ่ ข้ารับการฝึกอบรม จ�ำนวน 8 คน
ใน 8 ประเทศ ประกอบด้วย บรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักร
กัมพูชา  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลปิ ปินส์ สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์ และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้ระบบประกันสังคม และการให้
บริการฟืน้ ฟูสมรรถภาพแก่คนงานทีป่ ระสบอันตรายเนือ่ งจาก
การท�ำงาน ให้สามารถแลกเปลีย่ นประสบการณ์ และความคิดเห็น
วิธกี าร ความรูต้ า่ ง ๆ ซึง่ กันและกัน ซึง่ ถือเป็นการเข้าสูข่ อ้ ตกลง
ประชาคมอาเซียน อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาบุคลากรด้านการ
ฟื้นฟูให้เป็นผู้มีองค์ความรู้ สามารถถ่ายทอดประสบการณ์
ให้แก่ผู้ที่มีความสนใจได้
6. โครงการประดิษฐ์และพัฒนาอุปกรณ์ ส�ำหรับการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ เพื่อศึกษา ประดิษฐ์ พัฒนา 
และเผยแพร่องค์ความรูด้ า้ นการประดิษฐ์อปุ กรณ์ในการฟืน้ ฟู
สมรรถภาพด้านการแพทย์เพื่อให้บริการลูกจ้างที่ได้รับ
บาดเจ็บจากการท�ำงาน
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4. Public relations project to disseminate
rehabilitation performance and promotion of
occupational safety. This ensured the insured to perceive
the available service of IRC, provide better
understanding of IRC accessibility and realize the
occupational safety as well.
5. The ASSA members exchange training
program on “Comprehensive rehabilitation for works
with physical disabilities” during 24 July - 6 August
2016 at the Industrial Rehabilitation Center, Pathum
Thani. The ASSA member counties sent 8 participants
from 8 countries to attend the training program which
consisted of Brunei, Combodia, Indonesia, Lao PDR,
Malaysia, Myanmar, Philippines and Vietnam.
The objective are to provide training on social security
system and rehabilitation service for employees who
suffered from work-related injury and become
disabled. The participants can exchanges experiences
methodologies and knowledge among ASEAN nations.
In addition, the program will provide opportunity to
rehabilitation professions to develop their skills and
knowledge as well as to share and transfer knowledge
to the public who interest.
6. Prosthetic devices invention project for
medical rehabilitation. The main goal is to study,
invent, develop and disseminate knowledge how to
invent devices for medical rehabilitation to the
work-related injured employees.

ตาราง 13 : การบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ระหว่างปี 2555 – 2559
Table 13 : Industrial Rehabilitation Services 2012 - 2016
กิจกรรม
1. ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ
    - ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพเดิม
    - ผู้เข้ารับเข้าฟื้นฟูสมรรถภาพใหม่
2. ฟื้นฟูฯด้านการแพทย์*
3. ฟื้นฟูฯด้านอาชีพ*
    - ฝึกเตรียมเข้าทำ�งาน*
    - ฝึกอาชีพ*
4. จบการฟื้นฟูฯ
    - ประกอบอาชีพกับนายจ้างเดิม
    - ประกอบอาชีพกับนายจ้างใหม่
    - ประกอบอาชีพอิสระ
    - ช่วยงานบ้าน
    - เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ

2555
2012
887
531
356
831
308
200
108
296
219
35
38
3
1

2556
2013
1,019
591
428
911
326
196
130
395
198
91
90
14
2

2557
2014
1,137
664
473
1022
345
186
159
414
219
53
116
26
-

2558
2515
1,190
723
467
860
425
235
190
388
196
55
116
20
1

2559
2016
1,363
841
522
1,011
373
243
130
367
163
66
115
23
-

Activities
1. Rehabilitants
- Old Cases
- New Cases
2. Medical Rehabilitation*
3. Vocational Rehabilitation*
    - Work Preparation*
    - Vocational Training*
4. Completed Rehabilitation
- Work for previous employers
- Work for new employers
- Self-employed
    - Self-Help
- Accidental death

หมายเหตุ : 1. *รวมผู้เข้ารับการฟื้นฟูที่ยังไม่สิ้นสุดการฟื้นฟูสมรรถภาพจากปีก่อน
2. ผู้เข้ารับการฟื้นฟูบางราย อาจเข้ารับการฟื้นฟูทั้งทางด้านการแพทย์และด้านอาชีพในปีเดียวกัน
ที่มา
: ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ส�ำนักงานประกันสังคม
Note
: 1. *Includes continuing rehabilitants from previous year.       
        
2. Some rehabilitant can access rehabilitation services for both medical and vocational in the same year.
Source : Industrial Rehabilitation Center, Social Security Office.

มูลนิธิคุณากรในพระราชูปถัมภ์
มูลนิธิคุณากรในพระราชูปถัมภ์ในสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์กรการกุศล ก่อตั้งขึ้น
เมือ่ วันที่ 27 มิถนุ ายน 2528 เพือ่ สนับสนุนการด�ำเนินงานของ
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน
ในปี 2559 มีผู้อยู่ในความดูแลของมูลนิธิคุณากรฯ เป็น
จ�ำนวนทั้งสิ้น 383 คน ให้ความช่วยเหลือลูกจ้างที่พิการจาก
การท�ำงานและต้องเข้ารับบริการที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ
คนงานในด้านค่ารักษาพยาบาล 30 คน ค่าเบีย้ เลีย้ งรายวันและ
เงินสงเคราะห์อื่น ๆ 353 คน เงินสนับสนุนการฝึกซ้อมและ
แข่งขันกีฬาคนพิการ ค่าอุปกรณ์การแพทย์และค่าอวัยวะเทียม
ค่าฝึกกายภาพบ�ำบัด ค่าอาหารและเครื่องดื่ม รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 2.25 ล้านบาท

Khunakorn Foundation under
the Royal Patronage
Khunakorn Foundation under the Royal
Patronage of Her Royal Highness Princess Sirindhorn
is non-profit organization. It was established on
27 June 1985 to support the operation of the IRC.
In 2016, there were 383 persons received financial
assistance from the Foundation. It provided assistance
for medical expenses to 30 disabled employees from
work-related causes. 353 persons received daily
allowance and other allowances. The Foundation
also paid for sport training, medical equipment,
prosthesis, assistive device, physical therapy, food
and drink with the total amount of 2.25 million baht.
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ผลงานส�ำคัญ
Outstanding Performance

การพัฒนาสิทธิประโยชน์
เพิ่มสิทธิกรณีไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย

ส�ำนักงานประกันสังคมได้มีการปรับปรุงการให้บริการ
รักษาโรคไตวายเรือ้ รังระยะสุดท้ายให้มมี าตรฐานทัดเทียมกับ
กองทุนต่าง ๆ อย่างเหมาะสมควบคู่กับการสร้างความมั่นคง
ของกองทุนประกันสังคม สาระส�ำคัญในการปรับปรุงคือ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์ เงือ่ นไข และอัตราค่าบริการทางการแพทย์
กรณีค่าเตรียมเส้นเลือดส�ำหรับฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
และวางท่อรับส่งน�้ำยาล้างไตทางช่องท้อง โดยสามารถเริ่ม
เตรียมได้ตั้งแต่วันที่มีผลการตรวจระดับอัตราการกรอง
ของเสียของไตน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 มล./นาที/1.73 ตรม.
และเพิม่ รายการยา Erythropoietin เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยไตวายเรือ้ รัง
ระยะสุดท้ายสามารถเข้าถึงยาดังกล่าวและมีทางเลือกในการ
ใช้ยาได้มากขึน้ จากเดิมมีรายการยา 9 รายการ เพิม่ เป็น 11 รายการ
ซึ่งบริษัทยาได้ให้ความร่วมมือกับส�ำนักงานงานประกันสังคม
ในการปรับลดราคาขายให้แก่สถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียน
บ�ำบัดทดแทนไตกับส�ำนักงานประกันสังคม ท�ำให้ผปู้ ระกันตน
ไม่ต้องร่วมจ่ายหรือร่วมจ่ายลดลงกรณีต้องการเลือกใช้ยาที่มี
ราคาสูง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559
นอกจากนีย้ งั ได้เพิม่ สิทธิประโยชน์จากเดิมทีใ่ ห้ผปู้ ระกันตน
เบิกค่าเตรียมเส้นเลือดส�ำหรับฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
หรือวางท่อรับส่งน�ำ้ ยาล้างช่องท้องจ�ำนวน 20,000 บาท ทุก ๆ
2 ปี หากในระยะเวลา 2 ปี ได้เบิกค่าบริการดังกล่าวครบแล้ว
และผู้ประกันตนมีความจ�ำเป็นต้องเตรียมเส้นเลือดหรือแก้ไข
เส้นเลือดเพือ่ เข้ารับการรักษาเพิม่ เติม ส�ำนักงานประกันสังคม
จะจ่ายเพิ่มให้อีกในอัตราเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินรายละ
10,000 บาท
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Benefits Improvement
Increasing benefits for end stage renal failure

The SSO has just improved medical services for
end stage renal failure to be equivalent to the standard
of the other funds with regard to the stability of the
Social Security Fund. The major improvement consisted
of adjustment of regulations, condition and medical
service fee in case of preparation for hemodialysis
vascular access and creation of cutaneoperitoneal
fistula for peritoneal dialysis solution. The preparation
can start from the date of receiving diagnosis result
specified estimated glomerular filtration rate at (GFR)
≤ 10 ml/min/1.73m2. The SSO also increased
Erythropoietin drug list from 9 to 11 brands for better
access of the end stage renal failure patient due to
more choice of brands. In this connection, some
pharmaceutical companies cooperated with the SSO
by reducing price of Erythropoietin drugs for the
hospital under agreement with the SSO to provide
peritoneal dialysis treatments to avoid co-payment
or reduce co-payment in case where the insured
persons require high cost drug. This benefit came
into effect from 1 May 2016
In addition, the old regulation allowed the insured
persons to reimburse fee for preparation for
hemodialysis vascular access and creation of
cutaneoperitoneal fistula at the amount of 20,000
baht in every 2 years. Now, if it is necessary to receive
more treatment and the specified amount has already
reimbursed, the SSO will provide additional payment
as actually incurred at the amount of not exceed
10,000 baht.

ปรับเพิ่มค่าทันตกรรม

ส�ำนักงานประกันสังคมได้เพิ่มสิทธิประโยชน์กรณี
ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และผ่าตัดฟันคุด ให้ผปู้ ระกันตนมีสทิ ธิ
ได้รับค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริงตามความจ�ำเป็น
จากคนละไม่เกิน 600 บาท/ปี เป็นไม่เกิน 900 บาท/ปี โดย
ผู้ประกันตนที่ไปใช้บริการทันตกรรมในสถานพยาบาลรัฐและ
เอกชนทัว่ ไป ต้องส�ำรองจ่ายเงินไปก่อนและมายืน่ เรือ่ งเบิกเงินกับ
สปส. ภายหลัง
ทั้งนี้สิทธิประโยชน์กรณีทันตกรรมที่คงเหลือไม่สามารถ
ยกยอดไปใช้ในปีถัดไปได้ ดังนั้นผู้ประกันตนต้องหมั่นดูแล
สุขภาพในช่องปาก และเบิกค่ารักษาตามสิทธิในรอบปีปฏิทิน
เท่านั้น นอกจากนี้ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับบริการถอนฟัน
อุดฟัน ขูดหินปูน และผ่าตัดฟันคุด กับสถานพยาบาล/คลินิก
ทีท่ ำ� ความตกลงในการให้บริการทางการแพทย์กรณีทนั ตกรรม
กับส�ำนักงานประกันสังคม โดยผู้ประกันตนจ่ายค่าบริการ
ทางการแพทย์เฉพาะส่วนทีเ่ กิน 900 บาท และให้สถานพยาบาล/
คลินกิ เบิกค่าบริการทางการแพทย์กบั ส�ำนักงานประกันสังคม
ได้ไม่เกิน 900 บาท

Increasing dental fee

The SSO has increased benefit for dental services
such as tooth extraction, filling, removal dental
plague and impacted tooth extraction from not
exceed 600 baht per year to not exceed 900 baht
per year. The insured persons who receive dental
service in public or private hospital have to pay in
advance and reimburse at the SSO later
The remaining balance of dental fees are not
allowed to be used next year, It must be reimbursed
only in calendar year, therefore, the insured persons
have to take good care of their dental health. In
addition, the insured persons can receive these
dental services from the hospital/clinic under agreement
for dental services with the SSO. In this case, they
have to pay only the amount exceeding 900 baht
and the hospital/clinic will reimburse the amount
of 900 baht from the SSO.
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การเพิ่มช่องทางการให้บริการ

Increment of Service Channels

1. Establishment of Government Service
ส�ำนักงานประกันสังคมได้เข้าร่วมลงนามในบันทึกข้อ Point

1. การจัดตั้งศูนย์บริการร่วมภาครัฐ

ตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมภาครัฐ
ในห้างสรรพสินค้า  ระหว่างกรุงเทพมหานคร กรมการขนส่ง
ทางบก กรมการจัดหางาน ส�ำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
และส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เมื่อวันที่
29 มกราคม 2558 เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
ให้สามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐแบบทุกที่ทุกเวลา 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2559 ได้เปลี่ยนชื่อโครงการจาก
ศูนย์บริการร่วมภาครัฐในห้างสรรพสินค้าเป็น ศูนย์บริการร่วมใน
แหล่งชุมชน ด้วยมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการขยายศูนย์บริการ
ร่วมไปยังแหล่งชุมชนอืน่ ๆ โดยศูนย์บริการร่วมในแหล่งชุมชน
แห่งที่ 3 เปิดให้บริการในวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ณ
ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ถนนศรีนครินทร์ ชั้น 2 อาคาร A มี
เจ้าหน้าทีใ่ ห้บริการงานประกันสังคมในวันจันทร์ พุธ และศุกร์
เวลา  10.00 – 17.00 น. โดยมีงานบริการของส�ำนักงาน
ประกันสังคม ดังนี้
1. งานรับแบบค�ำขอเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 และ
มาตรา 40
2. งานให้ค�ำปรึกษางานประกันสังคม
3. งานขอมีบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล
4. งานรั บ แบบขอรั บ ประโยชน์ ท ดแทนกองทุ น
ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
5. งานประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม
6. งานรับเรื่องร้องเรียน
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The SSO, in collaboration with Bangkok
Metropolitan Administration, the Department of Land
Transport, the Department of Employment, the
Electronic Government Agency and the Office of the
Public Sector Development Commission signed an
agreement on the establishment of Government
Service Point (G-Service Point) in department stores
on 29 January 2015
Then, in 2016, the G-Service Point has extended
its services from department stores to the community.
The third G-Service Point was established on 12 July
2016 on the 2nd floor, Building A, Thanya Park,
Srinakarin Road. The SSO officers provide service
every Monday, Wednesday and Friday during
10.00-17.00 as follows:
1. Receiving application form for the insured
		 persons Article 39 and 40
2. Consultation on social security
3. Receiving request for medical card
4. Receiving request for Benefit from Social
		 Security Fund and Workmen’s compensation
		Fund
5. Public Relations on social security scheme
6. Receiving compliant

2. การรับช�ำระเงินสมทบผ่านเคาน์เตอร์เซ็นเพย์

2. Contribution Collection Service
ส�ำนักงานประกันสังคมได้รว่ มมือกับบริษทั ห้างเซ็นทรัล Through CenPay

ดีพาทเมนท์สโตร์ จ�ำกัด เปิดให้บริการรับช�ำระเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม ผู้ประกันตนตามมาตรา  39 ผ่านเคาน์เตอร์
เซ็นเพย์ (CenPay) เป็นการเพิม่ ทางเลือกและอ�ำนวยความสะดวก
ในการช�ำระเงินสมทบให้ผู้ประกันตน สามารถช�ำระเงินผ่าน
บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จ�ำกัด ซึ่งมีร้านสาขา
ในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จ�ำนวน 22 สาขา ห้างสรรพสินค้า
โรบินสัน จ�ำนวน 43 สาขา  ร้านท็อปส์ จ�ำนวน 186 สาขา
ร้านบีทูเอส (B2S) จ�ำนวน 96 สาขา  ร้านแฟมิลี่มาร์ท
จ�ำนวน 1,102 สาขา ร้านออฟฟิศเมท จ�ำนวน 48 สาขา
ร้านไทวัสดุ/บ้านแอนด์บียอนด์/โฮมเวิร์คจ�ำนวน 48 สาขา 
รวมสาขาให้บริการทั่วประเทศ ทั้งสิ้น 1,545 สาขา  ทั้งนี้
ผู้ประกันตนสามารถช�ำระเงินสมทบเป็นเงินสดได้เฉพาะเงิน
สมทบงวดปัจจุบนั 1 งวด และงวดย้อนหลังพร้อมเงินเพิม่ ตาม
กฎหมายได้อีก 1 งวด โดยเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์เซ็นเพย์จะรับ
ช�ำระเงินพร้อมออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้ประกันตนทันที
ผู้ประกันตนจ่ายค่าธรรมเนียมในอัตรา 10 บาท ต่อ 1 ใบเสร็จ
รับเงิน เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2559

The SSO, in cooperation with the Central Group,
opened for contribution collection services through
CenPay counter to offer more choice and facilitate
contribution payment of the insured persons Article
39. CenPay, by Central Group, offer convenient
contributions payment service at the shops under
Central Group such as Central Department Store
with 22 branches, Robinson Department Store with
43 branches, Tops Supermarket with 186 branches,
B2S with 96 branches, Family Mart with 1,102 branches,
Office mate with 48 branches, Thai Watsadu/ baan
& BEYOND/ homeWorks with 48 branches, altogether
1,545 branches throughout the country. The insured
persons can pay contributions in cash at the CenPay
only for the current contribution and contribution
backwards with additional payment by laws (only 1
installment) The CenPay officers will receive payment
and issue receipt for the insured persons suddenly
with 10 baht fee. The services started from
7 December 2016.

3. Employer Registration through e-Starting
3. การขึน้ ทะเบียนนายจ้าง ผ่านระบบ e-Starting
Business
Business
นโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลในการส่งเสริมและ
สนับสนุนการค้าการลงทุนของประเทศท�ำให้ประเทศไทยเป็น
ประเทศหนึง่ ทีม่ นี กั ธุรกิจจ�ำนวนมากสนใจเข้ามาลงทุน แต่ดว้ ย
ความยุ่งยากซับซ้อนในเรื่องของการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ
จึงเป็นทีม่ าของการแก้ปญ
ั หาเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการท�ำงาน
ด้วยการสร้างระบบการเชื่อมโยงข้อมูลการเริ่มต้นธุรกิจ
สูห่ น่วยงานพันธมิตร ภายใต้โครงการ “e-Starting Business”
โดยการจัดท�ำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการพัฒนา
ระบบเชือ่ มโยงข้อมูลการเริม่ ต้นธุรกิจระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า  กรมสรรพากร และส�ำนักงานประกันสังคม เพื่อร่วม
ด�ำเนินการแก้ปัญหา ภายใต้สโลแกน “4S” ดังนี้

The government economic policy to promote
and support trade and investment in Thailand bring
a lot of investors in Thailand. However, the business
registration process is complicated, therefore, the
government deals with this problem by increasing
efficiency through setting up data network system
among alliance agencies for investors to start and
operate a business under the “e-Starting Business”
project. The SSO, in collaboration with the Department
of Business Development and the Revenue
Department set up the MOU to form a strong data
network connection of starting business to solve the
problem under the slogan “4S” as follows,
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1. Single Point (การให้บริการ ณ จุดเดียวกัน)
2. Single Form (การใช้แบบฟอร์มร่วมกัน)
3. Single Document (การใช้เอกสารประกอบ
ชุดเดียวกัน) และ
4. Single Number (การใช้เลขทะเบียนเดียวกัน)
ในปี 2559 ส�ำนักงานประกันสังคมและหน่วยงานหลัก
ที่เกี่ยวข้องในด้านการเริ่มต้นธุรกิจ ร่วมกับส�ำนักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) และส�ำนักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) ได้ดำ� เนินโครงการสารสนเทศเพือ่ อ�ำนวย
ความสะดวกในการเริม่ ต้นธุรกิจ โดยพัฒนาระบบ Biz Portal ขึน้
เพื่อให้เป็นระบบกลางในการขอเริ่มต้นธุรกิจในประเทศไทย
โดยนักลงทุนติดต่อขอเริม่ ต้นธุรกิจผ่านระบบออนไลน์ สามารถ
กรอกแบบฟอร์มยืน่ เอกสารหลักฐานผ่านคอมพิวเตอร์ได้ทกุ ที่
ทุกเวลา  โดยไม่ต้องไปติดต่อที่หน่วยงานด้วยตนเอง เว็บไซต์
Biz Portal ได้เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
การด�ำเนินโครงการ e-Starting Business ไม่เพียงแสดง
ให้เห็นว่าการให้บริการของรัฐได้ววิ ฒ
ั นาการไปสูค่ วามทันสมัย
แล้ว ยังเป็นการปฏิรูปปรับเปลี่ยนวิธีการท�ำงานไปสู่รูปแบบ
บูรณการที่สามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้
เพือ่ บรรลุเป้าหมายทีส่ ำ� คัญคือ ผูร้ บั บริการได้รบั บริการทีด่ เี ยีย่ ม
นอกจากนี้ยังถือเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนากระบวนการ
จัดเก็บข้อมูลภาครัฐทีก่ า้ วเข้าสูก่ ารเป็น e-Business Department
ท�ำให้ลดต้นทุนในการด�ำเนินงานของรัฐและการใช้ทรัพยากร
ของประเทศอย่างคุม้ ค่า อีกทัง้ เป็นการส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์
อันดีตอ่ การลงทุนของประเทศต่อไป โดยผลส�ำเร็จของโครงการ
เกิดจากความร่วมมือและประสานการท�ำงานร่วมกันในทุกระดับ
มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือการให้บริการที่ดีที่สุดแก่ประชาชน
ผลทีไ่ ด้รบั จากโครงการดังกล่าว ในส่วนของส�ำนักงานประกันสังคม
คือท�ำให้มีสถานประกอบการเข้ามาสู่ระบบประกันสังคม
เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ผู้ประกันตนยังสามารถน�ำเงินสมทบ
มาหักลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย
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1. Single Point (one point for all services)
2. Single Form (same application form)
3. Single Document (same required documents)
		and
4. Single Number (same registration number)
In 2016, the SSO and other regulatory agencies
related to starting business, in collaboration with the
Office of the Civil Service Commission and the Electronic
Government Agency launched the ICT project
to facilitate investors to start and operate business
by development of Biz Portal system as central
system for starting business in Thailand. The investors
can start their business through on-line system. They
can submit the form with evidence document through
computer system at any places at all time. They
don’t need to visit the agencies by themselves.
The Biz Portal website opened for service on
25 February 2016.
The e-Starting Business not only showed the
transformation of government services to modernization
but also reformed government operation through
integration of data network among government
agencies to meet the important goal of the best
customer service. Moreover, it is the starting point
of government data collection process development
to move towards e-Business Department resulted
to cost effective and resource-efficient government
operation. The project also created good image for
the investment in Thailand. The project can be
successful due to cooperation among concerned
agencies at all level to reach the same objective of
the best customer services. In part of the SSO, the
project brings more enterprises to register in the
social security system. In addition, the contribution
paid by the insured persons can be used for
tax-reduction.

การปรับปรุงกฎหมาย

Law amendments

The amendments of Workmen’s
การปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. กองทุนเงินทดแทน
พร้อมปรับรหัสประเภทกิจการและอัตราเงินสมทบ Compensation Act and adjustment of
business classification and contribution rate
กองทุนเงินทดแทน
เนือ่ งจากพระราชบัญญัตเิ งินทดแทน พ.ศ. 2537 ทีบ่ งั คับ of the Workmen’s Compensation Fund
ใช้อยูใ่ นปัจจุบนั มีเนือ้ หาบางประการทีล่ า้ สมัยและไม่สอดคล้อง
กับสภาวการณ์ปัจจุบัน เช่น อัตราค่ารักษา ค่าฟื้นฟู ค่าท�ำศพ
ฯลฯ ส�ำนักงานประกันสังคมจ�ำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขพระราช
บัญญัติเงินทดแทน เพื่อประโยชน์แก่นายจ้าง ลูกจ้าง อีกทั้ง
เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 20 ตุลาคม 2558 ส�ำนักงาน
ประกันสังคมจึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทน
(ฉบับที่...) พ.ศ. ... ซึ่งมีสาระส�ำคัญในการแก้ไขกฎหมาย ดังนี้
1. เพิม่ อัตราค่าทดแทนกรณีทลี่ กู จ้างไม่สามารถท�ำงานได้
สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือตาย จากร้อยละ 60 ของ
ค่าจ้าง เป็นร้อยละ 70 ของค่าจ้าง
2. เพิ่มค่าจัดการศพจากเดิมในอัตรา  100 เท่า  ของ
ค่าจ้างขั้นต�่ำรายวันสูงสุดเป็นไม่น้อยกว่า 100 เท่าของค่าจ้าง
ขั้นต�่ำรายวันสูงสุดตามประกาศกระทรวงแรงงาน
3. เพิ่มระยะเวลาจ่ายค่าทดแทนกรณีทุพพลภาพ
จากเดิมจ่ายไม่เกิน 15 ปีเป็นไม่น้อยกว่า 15 ปี และกรณีตาย
จากเดิม 8 ปี เพิ่มเป็น 10 ปี
4. เพิ่มบทบัญญัติลดการจ่ายเงินเพิ่มให้แก่นายจ้างใน
เขตท้องที่ที่ประสบภัยพิบัติร้ายแรงหรือประสบปัญหาทาง
เศรษฐกิจ
5. ลดอัตราเงินเพิ่มกรณีนายจ้างค้างช�ำระเงินสมทบ
จากเดิมร้อยละ 3 เหลือร้อยละ 2 และก�ำหนดให้เงินเพิ่ม
ต้องไม่เกินจ�ำนวนเงินสมทบที่นายจ้างต้องจ่าย

Due to the Workmen’s Compensation Act B.E
2537 (1994) contains certain provision inconsistent
with current social and economic situation such as
medical expenses, compensation rehabilitation
expenses, funeral expense etc. Therefore, it is
necessary for the SSO to amend the law for the
advantage of employers and employees and for the
purpose of compliance with the Social Security Act
(No.4) B.E 2558 (2015) which came into force on 20
October, 2015. The SSO proposed the draft of
Workmen’s Compensation Act (No…..) B.E…...
The contents of the amendments are as follows;
1. Increasing compensation rates in case of
being unable to work, loss of organ, invalidity and
death from 60% to 70% of monthly wages
2. Increasing funeral expenses from 100 times
of minimum daily wage to not less than 100 times
of minimum daily wage as prescribed by Ministerial
Announcement
3. Increasing period of compensation payment
for disability benefit from not more than 15 years to
not less than 15 years, and for death benefit from
8 years to 10 years
4. Adding the provision on reducing additional
contribution for employers in severe disaster areas
or employers who faced with economic problems
5. Reducing fines for overdue contributions from
the employer from 3% per month without maximum
ceiling to 2% per month and the amount of fines
must not exceed the contribution which the
employer has to pay
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6. ขยายความคุม้ ครองตามกฎหมายไปยังลูกจ้างชัว่ คราว
ของส่วนราชการทุกประเภท
7. แก้ไขให้ส�ำนักงานประกันสังคมเป็นผู้ก�ำหนดชนิด
ของโรคซึ่งเกิดจากการท�ำงานเพื่อให้เกิดความสะดวกและ
รวดเร็วในการด�ำเนินงาน
8. เพิ่มบทก�ำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ
กรรมการในคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน
9. แก้ไขบทก�ำหนดโทษให้เหมาะสม
เมือ่ วันที่ 2 สิงหาคม 2559 คณะรัฐมนตรีได้อนุมตั หิ ลักการ
ร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่...) พ.ศ. ... ตามที่
กระทรวงแรงงานเสนอและให้ส่งส�ำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาโดยให้รบั ข้อสังเกตของกระทรวงการคลัง
และกระทรวงการต่างประเทศไปประกอบการพิจารณาด้วย
แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
นอกจากนั้นส�ำนักงานประกันสังคมได้เร่งรัดด�ำเนินการ
ปรับปรุงรหัสประเภทกิจการกองทุนเงินทดแทนจากจ�ำนวน
16 หมวดกิจการ 131 รหัสกิจการ เป็นการจัดตามประเภท
มาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทยปี 2552 (TSIC–2009)
จ�ำนวน 21 หมวดใหญ่ 1,091 รหัส ปรับอัตราเงินสมทบหลัก
สูงสุดจาก 150% ลดเหลือไม่เกิน 50% ของอัตราที่จัดเก็บใน
ปีกอ่ นหน้า ทัง้ นี้ เพือ่ ให้การก�ำหนดรหัสประเภทกิจการมีความ
ละเอียดครอบคลุม ทันสถานการณ์ สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลง
ทางเศรษฐกิจทีเ่ กิดขึน้ ในปัจจุบนั และเป็นมาตรฐานสากล เพือ่
ให้การก�ำหนดอัตราเงินสมทบสอดคล้องกับความเสี่ยงของ
กิจการและเป็นธรรมกับนายจ้างมากขึ้น ทั้งนี้ ยังก่อให้เกิด
ประโยชน์ในการน�ำฐานข้อมูลไปใช้ในการบริหารจัดการด้าน
แรงงาน การจัดหางาน การคุ้มครองแรงงานและการพัฒนา
อาชีพ โดยมีฐานข้อมูลทีส่ ามารถเชือ่ มโยงระหว่างภาครัฐ และ
ภาคเอกชน ในมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งสามารถน�ำข้อมูลไป
เปรียบเทียบกับนานาประเทศได้ในระดับสากล ซึง่ จะเป็นการ
ยกระดับสู่มาตรฐานสากลในการพัฒนางานด้านแรงงานและ
ประกันสังคมอีกด้วย
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6. Extension of the coverage to all kind of
government temporary employees
7. Amendment to allow the SSO to define
type of occupational diseases for fast and convenient
services
8. Adding the provision on qualification and
prohibitions of members of the Workmen’s
Compensation Committee
9. Amendment of Penalty Provisions
On 2 August 2016, the cabinet approved in
principle of the draft Workmen’s Compensation Act
(No….) B.E. according to the proposal of the Ministry
of Labour. Then, the draft Act was sent to the Office
of the Council of State for consideration together
with observation from Ministry of Finance and Ministry
of Foreign Affairs. After that, it would be sent to
Coordinating Committee of the National Assembly
for consideration before proposing to the National
Legislative Assembly.
In addition, the SSO accelerated to improve code
of business type for the Workmen’s Compensation
Fund from 16 business sections 131 code of business
type to 21 business sections, 1,091 code of business
according to the Thailand standard Industrial
Classification (TSIC-2009). The SSO also reduced the
highest basic rate from 150% to only not more then
50% of the rate collected in the previous years. The
objective to adjust code of business type is to make
it up to date corresponds to economic change and
international standard for the advantage of labour
management, employment services, labour protection
and career development. The data base can be used
for network connection between public sector and
private sector including comparative studies at
international level which will raise a level of labour
and social security development to international
standard.

การพัฒนาองค์ความรู้
1. การจัดงานประชุมวิชาการประกันสังคม

ส�ำนักงานประกันสังคมได้จดั ประชุมวิชาการประกันสังคม
อย่างต่อเนือ่ งเป็นประจ�ำทุกปี เพือ่ เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจ
และความส�ำคัญของงานด้านประกันสังคมแก่ประชาชน เพื่อ
ระดมความคิดเห็น เป็นเวทีแลกเปลีย่ นความรูแ้ ละประสบการณ์
ทีห่ ลากหลายในการพัฒนางานประกันสังคม รวมทัง้ เป็นช่องทาง
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยต่อสาธารณะ
ส�ำนักงานประกันสังคมจัดประชุมวิชาการประกันสังคม
ประจ�ำปี 2559 ภายใต้หัวข้อ “ปฏิรูปบ�ำนาญชราภาพเพื่อ
ความเพียงพอและยัง่ ยืน: SSO PENSION REFORM 2016”
เพือ่ เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับระบบบ�ำนาญชราภาพ
ต่อประชาชนทัว่ ไป สร้างความรูค้ วามเข้าใจทีช่ ดั เจนต่อผูม้ สี ว่ นได้
ส่วนเสีย นายจ้าง ผูป้ ระกันตน ให้เกิดการยอมรับและเห็นความ
ส�ำคัญว่าถึงเวลาที่จะต้องร่วมแรงร่วมใจที่จะพัฒนาระบบ
บ�ำนาญชราภาพ เพื่อให้เกิดผลดีต่อผู้ประกันตนและประเทศ
โดยเปิดเวทีระดมความคิดเห็นในการพัฒนาระบบบ�ำนาญ
ชราภาพจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อก่อให้เกิดการประสาน
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ

Knowledge Development
1. SSO Technical Conference

The SSO set up technical conference continually
every year to promote knowledge and understanding,
to emphasize – importance of social security for
people to brainstorm and exchange opinion and
experience on social security development.
The conference is a platform to disseminate research
results to public.
The SSO held the technical conference 2016
under the topic “Old Age Pension Reform for sufficiency
and sustainability: SSO Pension Reform 2016”
to encourage knowledge and understanding on old
age pension system for general people, to provide
knowledge and understanding to stakeholder,
employees and insured persons so that they will
accept and realize the importance of old age pension
system development for the advantage of the insured
persons and the country. The SSO opened the platform
of brainstorming how to develop the old age pension
among the concerned agencies for cooperation in
the future.
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ในการประชุมดังกล่าว ส�ำนักงานได้จัดให้มีการบรรยาย
พิเศษในหัวข้อ “ปฏิรูปกองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพ
ดีอย่างไร” โดยรองเลขาธิการส�ำนักงานประกันสังคม
และ “มุมมองสถานะกองทุนชราภาพปัจจุบนั และแนวทางเพือ่
อนาคต” โดย Mr. Nuno Meira Simoes Cunha ผู้เชี่ยวชาญ
อาวุโสด้านการคุม้ ครองทางสังคมจากองค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ และมีการเสวนาเรื่อง “นานาทรรศนะกับการปฏิรูป
ระบบบ�ำนาญชราภาพ” โดย ดร.พิสฐิ   ลีอ้ าธรรม ผูท้ รงคุณวุฒิ
ด้านการเงิน ศ.ดร.วรเวศม์ สุวรรณระดา  ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านประชากร ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ผู้แทนนายจ้าง
นายพงษร คงลือชา  ผู้แทนลูกจ้าง และด�ำเนินรายการโดย
ดร.ไมตรี วสันติวงศ์ ช่วงสุดท้ายดร.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์
มีสาระดีๆ มาฝาก เรื่อง “เริ่มต้นอย่างไรเพื่อเป็นผู้เกษียณที่มี
คุณภาพชีวิตที่ดี”
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการทางวิชาการ
บ�ำนาญชราภาพ เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับ ความเป็นมาของ
การประกันสังคมในประเทศไทยและแนวคิดกองทุนกรณี
ชราภาพ พร้อมทั้งแสดงผลงานทางวิชาการของบุคลากร
ส�ำนักงานประกันสังคม ผลงานวิจยั ของส�ำนักงานประกันสังคม
แสดงนวัตกรรมตูบ้ ริการรับเอกสาร KIOS และแสดงผลิตภัณฑ์
ของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานทั้ง 4 ภาค
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At the conference, the SSO arranged special
lectures in the topics of “How the reform is
good for the old age pension” by SSO Deput
Secretary–General and “Perspective on current
status of the old age fund and future guidelines” by
Mr.Nuno Meira Simoes Cunha, Senior Social Protection
Specialist, International Labour Organization. In addition,
the SSO held the discussion forum on “Various views
on old age pension reform” by Dr.Pisit Leeahtam,
Extraordinary Expert on Finance, Prof.Dr.Worawet
Suwanrada, Extraordinary Expert on Population,
Dr.Poj Aramwattananont, Employers’ Representative,
Mr.Pongsathon Kongluecha, Employees’ Representative
The discussion forum was operated by Dr.Maitree
Wasantiwong. At the end of the conference,
Dr.Purachai Piumsomboon, brought about the special
content on “How retried persons can start with good
quality of life?”
Moreover, the SSO arranged technical exhibition
on old age pension. The exhibition provided knowledge
on historical background of the social security
system in Thailand, conceptual idea of old age
pension fund, technical performance of the SSO
personnel, research results of the SSO, innovation
of documents KIOS and products of 4 regions
Industrial Rehabilitation Centers.

2. การประชุมรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุง
2. Meeting to listen to the opinions on
จ�ำนวนเงินที่ใช้เป็นฐานในการค�ำนวณเงินสมทบ adjustment of the insurable earnings used
กองทุนประกันสังคม
for calculating contribution of the Social
ส�ำนักงานประกันสังคมได้จดั ท�ำแผนการปฏิรปู และพัฒนา Security Fund
ประสิทธิภาพส�ำนักงานประกันสังคมภายใต้ยุทธศาสตร์
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) โดยมีแนวทางการปรับปรุง
จ�ำนวนเงินค่าจ้างทีใ่ ช้เป็นฐานในการค�ำนวณเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม และจากการศึกษาวิเคราะห์สทิ ธิประโยชน์กองทุน
ประกันสังคม ตลอดระยะเวลา 26 ปีที่ผ่านมาในการบริหาร
งานฐานค่าจ้างทีใ่ ช้ในการค�ำนวณเงินสมทบเพือ่ จ่ายประโยชน์
ทดแทนให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา  33 ปัจจุบันมีฐานค่าจ้าง
อยู่ที่ไม่ต�่ำกว่าเดือนละ 1,650 บาท และสูงสุดไม่เกินเดือนละ
15,000 บาท ส่วนผู้ประกันตนมาตรา  39 ใช้ฐานค่าจ้าง
เดือนละ 4,800 บาท ปรับเพือ่ ให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ
และการด�ำรงชีพ ซึ่งฐานค่าจ้างที่ปรับใหม่ไปจะส่งผลให้
ผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์ โดยเฉพาะในส่วนของเงิน
ทดแทนการขาดรายได้และเงินบ�ำนาญชราภาพเพิ่มขึ้น

The SSO formulated the reform plan and
efficiency development under 5-Year Strategic Plan
of the Social Security Office (2015 – 2019). According
to the reform plan, the SSO will adjust ceiling of the
insurable earning. It is shown by the study and analysis
of the social security benefits that during the past
26 years, the minimum and maximum insurable
earnings have remained unchanged. The current
minimum salary of 1,650 baht and the maximum
salary of 15,000 baht are used as the ceiling in
calculating of contributions for the insured persons
Article 33 while the basis of 4,800 baht a month is
used in the calculating of contributions for the insured
persons Article 39. The adjustment should be done
in relevant with cost of living and economic situation.
The new ceiling will result to higher cash benefit and
higher amount of old age benefit.
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การทีส่ ำ� นักงานประกันสังคมจะปรับปรุงจ�ำนวนเงินทีใ่ ช้
เป็นฐานในการค�ำนวณเงินสมทบกองทุนประกันสังคมซึ่งจะ
กระทบต่อนายจ้างและผู้ประกันตน ส�ำนักงานประกันสังคม
จ�ำเป็นต้องสร้างการรับรู้และรับฟังข้อเสนอแนะรวมทั้งความ
คิดเห็นต่าง ๆ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อหาแนวทางในการ
ด�ำเนินงานปรับปรุงจ�ำนวนเงินทีใ่ ช้เป็นฐานในการค�ำนวณเงิน
สมทบกองทุนประกันสังคม จึงได้จดั ประชุมรับฟังความคิดเห็น
การปรับฐานค่าจ้างทีใ่ ช้เป็นฐานในการค�ำนวณเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยผู้ประกัน
ตนตามมาตรา  33 ผู้ประกันตนมาตรา  39 นายจ้าง และ
เจ้าหน้าที่จากส่วนราชการ ซึ่งในการประชุมดังกล่าวรูปแบบ
เป็นการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้แทนนายจ้าง
ผู้แทนลูกจ้าง และผู้มีความรู้ด้านกฎหมายประกันสังคม
ในหัวข้อเรือ่ ง กฎหมาย สิทธิประโยชน์ทดแทน การจัดเก็บเงิน
สมทบ ผลดี ผลเสียของการปรับฐานค่าจ้าง โดยได้จัดการ
ประชุมขึน้ ทัง้ หมด 5 ครัง้ ในช่วงเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม
2559 ที่จังหวัดอุดรธานี เชียงใหม่ กรุงเทพฯ ชลบุรี และ
นครศรีธรรมราช ซึ่งส�ำนักงานประกันสังคมจะน�ำข้อสรุปที่ได้
จากการประชุมทัง้ 5 ครัง้ มาศึกษาวิเคราะห์เพือ่ ใช้เป็นแนวทาง
ในการด�ำเนินงานปรับปรุงจ�ำนวนเงินทีใ่ ช้เป็นฐานในการค�ำนวณ
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมเพื่อให้ผู้ประกันตนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นและได้รับบ�ำนาญชราภาพหลังเกษียณอายุที่
เพียงพอต่อการด�ำรงชีพ
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However, the adjustment of the insurable earnings
will affect both employers and the insured persons.
It is necessary for the SSO to inform stakeholders
and listen to their opinions and recommendations
to seek for guidelines of the adjustment. Therefore,
The SSO arranged the meeting to listen to the opinions
on ceiling adjustment. The participants consisted of
the insured persons under Article 33, and Article 39,
employers and government officers. The discussion
forum was held among employers’ representatives,
employees’ representatives and expert on social
security law for 5 times during November to December
2016 at Udorn Thani, Chiang Mai, Bangkok, Chonburi
and Nakhon Si Thammarat. The topics of discussion
consisted of law, benefits, contribution collection and
advantages/disadvantages of the ceiling adjustment.
The SSO would bring the results of 5 meetings to
study, analyze and use as guidelines to improve
ceiling of the insurable earnings for better quality of
life of the insured persons including adequacy
old age benefit after retirement.

ความร่วมมือกับต่างประเทศ

International Cooperation

1. International Social Security Association
ส�ำนักงานประกันสังคมได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมการ (ISSA)

1. สมาคมการประกันสังคมระหว่างประเทศ (ISSA)

ประกันสังคมระหว่างประเทศ (ISSA) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
2538 และได้เข้าร่วมประชุมที่สมาคม ISSA จัดขึ้นเป็นประจ�ำ
ทุกปี โดยในปี 2559 สมาคม ISSA ร่วมกับ Social Insurance
Fund of Panama เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประกันสังคมโลก
การประชุมสมัชชาใหญ่ ครัง้ ที่ 32 และการประชุมสภาสมาคม
ISSA สมั ย ที่ 36 ของสมาคม ISSA ระหว่ า งวั น ที่
14 – 18 พฤศจิกายน 2559 ณ สาธารณรัฐปานามา โดยมี
ผู้น�ำองค์กรด้านประกันสังคม ผู้บริหารระดับสูง ผู้เชี่ยวชาญ
และผูก้ ำ� หนดนโยบายจากทัว่ โลก เข้าร่วมการประชุมมากกว่า 
150 ประเทศ จ�ำนวนกว่า  1,000 คน การประชุมดังกล่าว
จะจัดขึ้นทุก 3 ปี

The Social Security Office has been a member
of the International Social Security Association (ISSA)
since 1 January 1995. The SSO has participated in
the conference held by the ISSA regularly every year.
In 2016, the ISSA, in collaboration with the Social
Insurance Fund of Panama, organized and hosted
the World Social Security Forum, 32nd ISSA General
Assembly and the 36th ISSA Council during 14 – 18
November 2016 in Panama. More than 1,000
participants from over 150 countries consisting of
leaders of social security organizations, high ranking
executives, professional experts and policy makers
all over the world attended the events. The Forum
takes place in every 3 years.
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นายสุรเดช วลีอทิ ธิกลุ เลขาธิการส�ำนักงานประกันสังคม
พร้อมด้วยผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าทีผ่ เู้ กีย่ วข้องเดินทางไปเข้าร่วม
การประชุมดังกล่าว พร้อมทัง้ ได้รว่ มแลกเปลีย่ นประสบการณ์
การด�ำเนินงานด้านประกันสังคม การสร้างความเข้มแข็ง และ
การขยายระบบประกันสังคม รวมถึง ความท้าทายที่ส�ำคัญ
ของการประกันสังคมในโลกที่ก�ำลังเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับ
ภูมภิ าคยุโรป อเมริกา แอฟริกา เอเชียแปซิฟกิ และกลุม่ ประเทศ
สมาชิก ASSA เลขาธิการส�ำนักงานประกันสังคมในฐานะ
ผู้แทนหลัก ได้ปฏิบัติภารกิจที่ส�ำคัญในการใช้สิทธิลงคะแนน
เลือกตัง้ ประธาน เหรัญญิก และสมาชิกกรรมาธิการก�ำกับดูแล
ของสมาคม ISSA ซึ่งผลการเลือกตั้งประธานสมาคม ISSA
คนที่ 16 คือ Mr.Joachim Breuer จากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ทัง้ นี้ เลขาธิการได้รว่ มแสดงความยินดีกบั ประธานสมาคม ISSA
คนใหม่ พร้อมทั้ง เจรจาตกลงเพื่อหาแนวทางร่วมกันในการ
จัดท�ำความร่วมมือเรื่องความปลอดภัยในการท�ำงานและการ
กลับเข้าท�ำงานของลูกจ้างทีป่ ระสบอันตรายเนือ่ งจากการท�ำงาน
ในอนาคตอีกด้วย

2. ความร่วมมือทางวิชาการจากองค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศประจ�ำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

Mr. Suradej Waleeittikul the SSO SecretaryGeneral, the SSO administrators and concerned
officers participated in the above mentioned meeting
with an opportunity to exchange experiences in
social security operation, strengthening and extension
of social security coverage as well as challenge facing
social security in the changing world in Europe,
America, Africa, Asia-Pacific and ASSA member’s
countries. The SSO Secretary-General, as titular
Delegate performed the important duty to vote
for the election of the ISSA President, Treasurer and
members of the Control Commission and the 16th
ISSA President elected in 2016 is Mr.Joachim Breuer
(Germany). The SSO Secretary-General had an
opportunity to congratulate the new ISSA President
and discuss about possibility for future cooperation
on Occupational Safety and Return to Work Program
of the work–related employees.

2. Technical Cooperation from the
ส� ำ นั ก งานประกั น สั ง คมได้ เข้ า ร่ ว มสั ม มนา  เรื่ อ ง International Labour Organization, Asia and
“The Potential of Social Protection to Build Resilience Pacific Region
to Disaster” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือเกี่ยวกับบทบาท
การคุ้มครองทางสังคม (Social Protection) ในการเตรียม
ความพร้อมและการตอบสนองต่อสถานการณ์ภัยพิบัติและ
ช่วยเหลือประเทศสมาชิกของอาเซียนให้สามารถด�ำเนินการ
ด้านการคุม้ ครองทางสังคมในสถานการณ์ ภัยพิบตั ไิ ด้อย่างเป็น
รูปธรรม โดยอาศัยมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านแรงงาน
ระหว่างประเทศ รวมถึงประสบการณ์ในการจัดการภัยพิบัติ
ของประเทศต่าง ๆ ที่เข้าร่วมการสัมมนา จัดขึ้นระหว่างวันที่
22 – 24 พฤศจิกายน 2559 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
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The SSO sent delegates to participate in ILO-ASEAN
Seminar on the topic of “The Potential of Social
Protection to Build Resilience to Disasters”.
The overall objective of the seminar is to provide
an opportunity for tripartite discussion on the
importance of social protection in preparing and
responding to natural disasters and assist policy makers
in ASEAN Member States in developing practical
guidelines towards implementing disaster-responsive
social protection in line with International Labour
Standards including learning experiences on disaster
management from participating countries. The Seminar
was held in Manila, Republic of the Philippines during
22 – 24 November 2016.

3. สมาคมประกันสังคมอาเซียน

ส�ำนักงานประกันสังคมได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคม
ประกันสังคมอาเซียน (ASSA) ซึง่ เป็นองค์กรทีม่ กี ารรวมตัวกัน
ของหน่วยงานประกันสังคมในภูมภิ าคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
10 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์
ไทย เวียดนาม บรูไน ลาว กัมพูชา และพม่า ก่อตัง้ เมือ่ ปี 2541
ปัจจุบันมีสมาชิก 19 องค์กร สมาคม ASSA จัดการประชุม
มาแล้ว 32 ครั้ง ซึ่งทุกครั้งผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องของส�ำนักงานประกันสังคมเข้าร่วมประชุมมาโดย
ตลอด โดยในปี 2559 ส�ำนักงานประกันสังคมได้สง่ คณะผูแ้ ทน
เข้าร่วมประชุม ASSA ครั้งที่ 33 ซึ่งมี Philippine Social
Security Association (PhilSSA) ประเทศฟิลิปปินส์
เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 23 กันยายน 2559
ณ กรุงมะนิลา  ประเทศฟิลิปปินส์ รายละเอียดการประชุม
ประกอบด้วย การประชุมสัมมนาก่อนการประชุมคณะกรรมการ
สมาคม ASSA ในหัวข้อ การบริหารจัดการด้านประกันสังคม
ทีเ่ ป็นเลิศ ซึง่ เป็นการแลกเปลีย่ นองค์ความรูแ้ ละประสบการณ์
ด้านประกันสังคมร่วมกันระหว่างกลุม่ ประเทศสมาชิก นอกจากนี้
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ASSA ส�ำนักงาน
ประกันสังคมได้รบั มอบต�ำแหน่งรองประธาน เพือ่ เป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ASSA ครั้งที่ 34
ในปี 2560 พร้อมทั้งน�ำเสนอการเตรียมการจัดประชุม
คณะกรรมการบริหารสมาคม ASSA ครัง้ ที่ 34 ทีจ่ งั หวัดอุดรธานี
และยังได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์การด�ำเนินงานที่เป็นแนว
ปฏิบัติที่ดี เรื่อง “การส่งเสริมคุณภาพชีวิตลูกจ้างที่พิการหรือ
ทุพพลภาพแบบองค์รวม” ซึ่งได้รับความสนใจจากองค์กร
สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างมาก จึงนับเป็นโอกาสอันดี
ที่ท�ำให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านประกันสังคม
ซึ่งกันและกัน

3. ASEAN Social Security Association (ASSA)

The SSO has been member of ASEAN Social
Security Association (ASSA) which brings together the
social security institutions in 10 countries consisting
of Republic of Indonesia, Malaysia, Republic of the
Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam, Brunei,
Lao PDR, Cambodia and Myanmar. It was established
in 1998. At present, there are 19 member organizations.
The ASSA Board meeting was held for 32 times
and the SSO executives and the officials concerned
have always participated in the meeting. In 2016,
the SSO sent delegates to participate in the 33rd
ASSA Board Meeting hosted by the Philippines Social
Security Association (PhilSSA) during 22 – 23 September,
2016 in Manila, Republic of the Philippines.
The meeting consisted of Pre-ASSA Board Meeting in
the topic of Excellence in “Social Security Administration”
was the knowledge and experience sharing
session among ASSA member countries. Then, in the
ASSA Broad Meeting, the SSO was elected as ASSA
Vice Chairman and world host the 34th ASSA Board
Meeting in Udonthani. In this connection, the SSO
presented the preparation to hold the 34th ASSA
Board Meeting in Udonthani and also presented
Good Practice in the topic of “Promotion of Quality
of Life for the Disabled Employees by Holistic
Approach” which received great attention from
participants. It is a good opportunity for the SSO to
exchange experiences among member institutions.
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4. ความร่วมมือภายใต้กรอบอาเซียน

ในปี 2559 ที่ผ่านมาส�ำนักงานประกันสังคมได้จัดส่ง
เจ้าหน้าที่ไปเข้าร่วมการประชุมภายใต้กรอบอาเซียน ดังนี้
4.1 การประชุมยกร่างตราสารอาเซียนว่าด้วยการ
คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานต่างด้าว ซึ่งเป็นการ
ประชุมสืบเนือ่ งจากการประชุมสุดยอดผูน้ ำ� อาเซียนเมือ่ ปี 2550
ณ เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ ที่ประชุมได้ให้การรับรอง
ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของ
แรงงานต่างด้าว และเพือ่ ด�ำเนินการให้เป็นไปตามปฏิญญาเซบู
ดังกล่าว จึงมีการจัดตัง้ คณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการปฏิบตั ิ
ให้เป็นไปตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุม้ ครอง
สิทธิของแรงงานต่างด้าว ทั้งนี้หนึ่งในภารกิจที่คณะกรรมการ
ต้องด�ำเนินการ คือ การยกร่างตราสารอาเซียน เพื่อคุ้มครอง
และส่งเสริมสิทธิของแรงงานต่างด้าว จึงได้มกี ารตัง้ คณะท�ำงาน
พิจารณาร่างตราสารอาเซียน เพือ่ ท�ำหน้าทีใ่ นการยกร่างตราสาร
อาเซียนดังกล่าว โดยส�ำนักงานประกันสังคมได้เข้าร่วม
การประชุม 2 ครั้ง ดังนี้
(1) การประชุมสมัยพิเศษเพือ่ ยกร่างแผนงาน
คณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามปฏิญญา
อาเซียนว่าด้วยการคุม้ ครองแรงงานและส่งเสริมสิทธิของแรงงาน
ต่างด้าว ปี 2559 - 2563 ณ หลวงพระบาง สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 3 – 6 เมษายน 2559
(2) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเพื่อยกร่าง
ตราสารอาเซียนว่าด้วยการคุม้ ครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงาน
ต่างด้าว สมัยพิเศษ (ปฏิญญาเซบู) ระหว่างวันที่ 1 – 3 กันยายน
2559 ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
4.2 การประชุมระดับวิชาการลาว-ไทย เพือ่ พิจารณา
สารัตถะร่างข้อตกลงว่าด้วยการจ้างงาน จัดโดยกระทรวงแรงงาน
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ร่วมกันหารือร่างข้อตกลงด้านการจ้างแรงงาน
ไทย-ลาว เพือ่ ให้ทงั้ สองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันทางด้านหลักการ
และเนือ้ หาของแต่ละข้อว่าด้วยการจ้างแรงงานไทย-ลาว ก่อนที่
จะลงนามในการประชุมครั้งต่อไป จัดขึ้นระหว่างวันที่
18 – 19 กันยายน 2559 ณ เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
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4. Cooperation under ASEAN Framework

In 2016, the SSO sent delegates to participate
in the conference under ASEAN Framework as follows,
4.1 Meetings to draft ASEAN instrument on
the protection and promotion of the sights of migrant
workers, due to the ASEAN Summit 2007, Cebu,
Philippines. At the summit, the delegates adopted
ASEAN Declaration on the protection and promotion
of the rights of migrant workers. To comply with the
Cebu Declaration, the ASEAN committee on the
Implementation of the ASEAN Declaration on the
Protection and Promotion of the Rights of Migrants
Workers was set up the draft ASSEAN instrument on
the protection and promotion of the right of migrant
workers. Then, the Instrument Drafting Team was
established and assigned the duty. The SSO
participated in 2 meetings as follows,
			 (1) Special session for drafting plan of
the ASEAN Committee on the implementation of
the ASEAN Declaration on the Protection and
Promotion of the Right of Migrant Workers: ACMW
during 3 – 6 April 2016 in Luang Prabang, Lao PDR.
(2) ASEAN Senior Labour Official Meeting
to finalize the draft ASEAN Instrument on the
Protection and Promotion of the Rights of Migrant
Workers during 1 – 3 September, Jakarta, Republic
of Indonesia.  
4.2 Technical Meeting between Thailand
and Lao PDR to consider content of Agreement of
Employment between Thailand and Lao PDR during
18 – 19 September 2016 in Luang Prabang, Lao PDR.
The aim of the technical meeting was to have a
discussion about drafting text of Agreement of
Employment for approval in principle from both sides
before signing the agreement in the next meeting.

4.3 การประชุม ASEAN Forum on Migrant
Labour ครั้งที่ 9
การประชุมดังกล่าวเป็นเวทีส�ำหรับการอภิปราย
แลกเปลีย่ นข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ใี นเรือ่ ง
แรงงานต่างด้าวระหว่างภาครัฐ องค์กรนายจ้าง องค์กรลูกจ้าง
และภาคประชาสังคมในหมู่ประเทศสมาชิกอาเซียน โดยการ
ประชุมดังกล่าวมีหัวข้อหลัก คือ คุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเพื่อ
แรงงานโยกย้ายถิ่นฐานของอาเซียนโดยผ่านการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งแก่การคุม้ ครองทางสังคม จัดโดยกระทรวงแรงงาน
และสวัสดิการสังคมของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ระหว่างวันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน 2559 ณ กรุงเวียงจันทร์
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
4.4 การประชุมสมัชชาใหญ่ว่าด้วยเงินทดแทน
ในภูมภิ าคเอเซีย เป็นการประชุมนานาชาติเกีย่ วกับการบริหาร
จัดการด้านทุพพลภาพ ส�ำนักงานประกันสังคมส่งผู้แทน
เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวเพือ่ น�ำเสนอบทความ Good Practice
ขององค์กร ในหัวข้อ “การด�ำเนินงานระบบเงินทดแทนด้าน
ประกันสังคมตามความเสี่ยงในประเทศไทย” จัดโดยองค์กร
ประกันสังคม ประเทศมาเลเซีย เมือ่ วันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน
2559 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

5. การให้ความร่วมมือทางวิชาการแก่หน่วยงาน
ต่างประเทศ

4.3 The 9th ASEAN Forum on Migrant Labour
		 The Forum is a platform for a broad - based
discussion to exchanges views, recommendations
and good practice concerning migrant workers among
representatives of the government, employer organizations,
employee organizations and civil society organizations
from ASEAN member states. The main employee
theme of the Forum is “Better Quality of Life for
ASEAN Migrant Workers through strengthened Social
Protection” The Forum was held by the Ministry of
Labour and Social Welfare, Lao PDR on 9 - 10
November 2016 in Vientiane, Lao PDR.
4.4 General Assembly of ASIAN Workers’
Compensation Forum which is an International Forum
on Disability Management - FDM. The SSO sent
delegations to participate in the forum and presented
good practice in the topic, “Implementing Risk Based
Social Security Compensation System in Thailand”
which was held by The Social Security Organization,
Malaysia during 22 – 23 November 2016 in Kuala
Lumpur, Malaysia.

5. Providing technical cooperation to
ในปี 2559 ส�ำนักงานประกันสังคมได้ให้การต้อนรับ the organization from other countries

บรรยายสรุป และจัดรายการศึกษาดูงานให้แก่ผู้แทนจาก
ประเทศต่าง ๆ ได้แก่
• จัดรายการศึกษาดูงานให้แก่คณะผูบ้ ริหารและผูแ้ ทน
จากกระทรวงสาธารณสุข สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
จ�ำนวน 11 ราย
• จัดรายการศึกษาดูงานให้แก่คณะผูแ้ ทนจากส�ำนักงาน
หลักประกันสุขภาพ สาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน
จ�ำนวน 4 ราย
• จัดรายการศึกษาดูงานให้แก่คณะบริหารกองทุน
ประกันสังคมแห่งชาติสำ� หรับข้าราชการราชอาณาจักร
กัมพูชา จ�ำนวน 9 ราย

In 2016, the SSO welcomed and arranged the
study visit program for delegation from various countries
as follows,
• 11 delegates consisting of executives and
delegation from Ministry of Public Health,
		 Republic of Indonesia
• 4 delegates from Sierra Leone Social Health
		 Insurance Scheme
• 9 delegates from National Social Security
Fund for Civil Servants, Kingdom of Cambodia
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• จั ด รายการศึ ก ษาดู ง านให้ แ ก่ ค ณะข้ า ราชการ
จากกองทุ น ส� ำ รองเลี้ ย งชี พ ส� ำ หรั บ ลู ก จ้ า ง
สถาบันประกันสังคมประเทศเนปาล ซึง่ ให้ประโยชน์
ทดแทนด้านประกันสังคมแก่ขา้ ราชการ และลูกจ้าง
ภาคเอกชน จ�ำนวน 17 ราย
• จัดรายการศึกษาดูงานให้แก่คณะผูฝ้ กึ อบรมโครงการ
แลกเปลีย่ นบุคลากรระหว่างประเทศสมาชิกสมาคม
ประกันสังคม ASSA หลักสูตร การฟืน้ ฟูสมรรถภาพ
ลูกจ้างที่พิการ จ�ำนวน 8 ราย
• คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขาเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการจัดการบริหาร
สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) จ�ำนวน 10 ราย
• คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองทุนทหารผ่านศึก
แห่งชาติจากราชอาณาจักรกัมพูชา จ�ำนวน 10 ราย
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• 17 delegates from Employees’ Provident
		 Fund, a social security institution providing
social security benefits to civil servants and
		 private sector workers
• 8 participants attended the ASSA members
		 exchange training program on Comprehensive
		 Rehabilitation for workers with Physical
		Disabilities
• 10 international students from Master of
Science Program in Health Economics and
Health Management, Chulalongkorn University
• 10 delegates consisting of executives and
		 delegation from National Fund for Veterans
Kingdom of Cambodia

6. การฝึกอบรมด้านโครงการบ�ำนาญภาครัฐ
6. Public Pension Training: National
ของเกาหลีใต้
Pension Service (NPS) of Korea,
การฝึกอบรมด้านโครงการบ�ำนาญภาครัฐของเกาหลีใต้
จัดขึน้ ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 3 มิถนุ ายน 2559 ณ กรุงโซล
สาธารณรัฐเกาหลี โดยความร่วมมือระหว่างหน่วยบริการเงิน
บ�ำนาญแห่งชาติ สาธารณรัฐเกาหลี (National Pension
Service of Korea: NPS) และองค์การเพื่อความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนา/ศูนย์นโยบายเกาหลี ซึ่ง NPS เป็น
องค์กรทีป่ ระสบความส�ำเร็จในการด�ำเนินงานด้านระบบบ�ำนาญ
อีกทั้งได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดรางวัล การปฏิบัติ
ทีด่ ปี ระจ�ำภาคพืน้ เอเชียและแปซิฟคิ ปี 2555 หัวข้อ การปกป้อง
สิทธิบำ� เหน็จบ�ำนาญของลูกจ้างผ่านข้อตกลงทางประกันสังคม
จากสมาคมการประกันสังคมระหว่างประเทศ (ISSA) เพื่อให้
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาสสังเกตการณ์ แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ และเรียนรู้เกี่ยวกับระบบบ�ำนาญแห่งชาติของ
เกาหลีใต้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวโน้มด้านการให้
ความคุม้ ครองทางสังคม การด�ำเนินงาน การเจริญเติบโตของระบบ
บ�ำนาญ การเก็บเงินสมทบ สิทธิประโยชน์ การวางแผนการ
ให้บริการด้านบ�ำนาญแก่ผู้เกษียณ การท�ำข้อตกลงการให้
ความคุม้ ครองทางสังคม การบริหารการลงทุน และเทคโนโลยี
สารสนเทศของ NPS โดยส�ำนักงานประกันสังคมส่งผู้แทน
เข้าร่วมฝึกอบรม 2 ราย

The National Pension Service of Korea jointly
hosted the training course on Public Pension in Asia
Pacific with the OECD/Korea Policy Centre. The NPS
is a very successful organization in part of pension
system. The NPS won the Good Practice Awards for
Asia and the Pacific 2015 from the International
Social Security Association (ISSA) in the topic of
“Protecting the pension rights of workers through
social security agreement” The objectives of the
training course are to offer an opportunity for
participants to share experiences in national pension
system especially National Pension System of Korea,
to provide knowledge and understanding on trend
in social security protection, operation and growth
of pension system, contribution and benefits,
planning for support services to the retired, social
security agreement including NPS ICT system.
The SSO sent 2 officers to attend this training course.

7. Social Security Cooperation between
Thailand and Luxembourg

7. ความร่วมมือด้านการประกันสังคมระหว่าง The SSO sent delegation headed by Mrs.Pornpun
ไทยและลักเซมเบิร์ก
Suppanakorm, Deputy Secretary-General to attend
ส�ำนักงานประกันสังคมเข้าร่วมประชุมความร่วมมือด้าน
การประกันสังคมระหว่างส�ำนักงานประกันสังคมไทยและ
กระทรวงความมั่นคงทางสังคม ราชรัฐลักเซมเบิร์ก ครั้งที่
3/2559 ระหว่างวันที่ 14 – 15 กรกฏาคม 2559 ณ ราชรัฐ
ลักเซมเบิร์ก โดยมีนางพรพรรณ ศุภนคร รองเลขาธิการ
เป็นหัวหน้าคณะ ในการเจรจากับ Mr.Claude Ewen หัวหน้า
แผนกต่างประเทศ กระทรวงประกันสังคมราชรัฐลักเซมเบิร์ก
เพือ่ ให้ได้ขอ้ สรุปในการจัดท�ำข้อตกลงร่วมกันด้านการประกันสังคม
ระหว่างสองประเทศ โดยฝ่ายลักเซมเบิร์กได้เห็นชอบ
ร่างข้อตกลงเดิมโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใด ๆ ฝ่าย
ลักเซมเบิร์กยอมรับในร่างข้อตกลงในเบื้องต้นและพร้อมที่จะ
เข้าสู่กระบวนการลงนาม

the 3rd meeting of social security cooperation
between SSO Thailand and Ministry of Social Security,
Luxembourg during 14 – 15 July 2016 in Luxembourg.
The SSO representatives had a discussion about the
bilateral agreement between both countries with
Mr.Claude Ewen, Head of the International
Department, Ministry of Social Security Luxembourg.
The Luxembourg side stated that the draft text agreed
last time is still acceptable without any modification
and they could accept to initial the text and engage
the signing procedure.
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ผูแ้ ทนส�ำนักงานประกันสังคมแจ้งความคืบหน้าเกีย่ วกับ
การแก้ไขพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม ฉบับที่ 4 ซึง่ มีผลบังคับ
ใช้เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 สาระส�ำคัญของการแก้ไขเพื่อ
ให้ชาวต่างชาติมีสิทธิรับเงินบ�ำเหน็จชราภาพได้เมื่อจะ
เดินทางออกจากประเทศไทย โดยมีเงือ่ นไขว่าสถานะการเป็น
ผูป้ ระกันตนจะสิน้ สุดลงและส�ำนักงานประกันสังคมจะส่งหนังสือ
แจ้งรัฐบาลประเทศต้นทาง ระบุว่าบุคคลดังกล่าวไม่ประสงค์
จะอยู่ในประเทศไทยอีกต่อไป ดังนั้น บุคคลผู้นั้นจะได้รับเงิน
บ�ำเหน็จชราภาพก่อนเดินทางออกจากประเทศไทยอย่างไร
ก็ตาม ส�ำนักงานประกันสังคมต้องจัดท�ำข้อตกลงด้าน
การประกันสังคมกับประเทศปลายทางด้วย ส�ำนักงานประกันสังคม
เข้าใจว่าจะเป็นประโยชน์มากหากประเทศไทยและลักเซมเบิรก์
ได้จดั ท�ำข้อตกลงด้านการประกันสังคมระหว่างกัน และมีความคิด
ว่าในการปฏิบัติในเรื่องของการรวมระยะเวลาการประกัน
ส�ำนักงานประกันสังคมไทยจะส่งจดหมายอ้างอิงให้ประเทศ
ลักเซมเบิร์ก โดยจะระบุระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบของคน
ลักเซมเบิรก์ ทีส่ นิ้ สุดความเป็นผูป้ ระกันตนในประเทศไทยและ
เดินทางกลับไปยังประเทศลักเซมเบิร์ก ดังนั้น บุคคลดังกล่าว
จะสามารถใช้ระยะเวลาส่งเงินสมทบเพื่อใช้สิทธิในการรับ
บ�ำนาญของประเทศลักเซมเบิร์กได้
ประการแรก ฝ่ายไทยคิดว่า  เป็นประโยชน์ในการจัดท�ำ
ความตกลงด้านประกันสังคม (Social Security Agreement)
(SSA) แต่หลังจากอภิปรายระหว่างผูแ้ ทนทัง้ สองฝ่าย เข้าใจว่า
ยังไม่สามารถจัดท�ำ SSA ได้ในขณะนี้ เนื่องจากการปฏิบัติ
อย่างเท่าเทียมและการนับรวมระยะเวลาประกันต้องมาก่อน
การส่งออกประโยชน์ทดแทน ซึ่งเป็นการเข้าใจผิดเกี่ยวกับ
หลักการและปฏิบัติตาม SSA
ผู้แทนฝ่ายไทยต้องเดินทางกลับประเทศไทยและให้ผล
สรุปของการอภิปราย ซึ่งท�ำให้เกิดความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับ
มุมมองของหลักการประสานงาน เพือ่ ให้เกิดความก้าวหน้าใน
การบรรลุการจัดท�ำ SSA ในอนาคต
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The Social Security Office’s representatives
informed about the recent amendment of Social
Security Act. The Social Security Act (No.4) came into
force on 20 October 2015 to provide the right to
receive old-age lump-sum benefits for foreigners
when they leave Thailand under the condition that
the insured status in terminated and submit a
notification that he/she does not want to stay in
Thailand anymore. Then he/she will receive the
old-age lump-sum benefits before leaving Thailand
under the prerequisite that the SSO has to arrange
for Social Security Agreement (SSA) with the host
country. The SSO understood that it might be useful
to the SSA between Thailand and Luxembourg and
had an idea that for the implementation of counting
the Social Security period, the SSO will issue a
reference letter specifying the contribution periods
of the Luxembourgish who terminate their insured
status and return to Luxembourg. Then they can use
the insured periods for the purpose of pension rights.
At first, the Thai side thought that it would be
useful for the SSA but after a discussion between
both delegations, they understood that it cannot be
done because of equal treatment and counting the
Social Security period has to come before export of
benefits. It was a misunderstanding about the principle
and implementation of the SSA.
The Thai delegation has to go back to Thailand
to give feedback of the discussions which allowed
a better understanding of the coordination principles
in view to make progress in concluding SSA in the
future.

8. โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรด้ า น
8. Foreign Relations Potential Developวิ เ ทศสั ม พั น ธ์ เ พื่ อ รองรั บ ประชาคมอาเซี ย น ment project for SSO personnel in response
“พัฒนาทักษะการน�ำเสนองานด้านประกันสังคมใน to the AEC: Development of Presentation
เวทีระหว่างประเทศ”
Skill for the International Platform
ส�ำนักงานประกันสังคม ได้ดำ� เนินการจัดฝึกอบรมโครงการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิเทศสัมพันธ์เพือ่ รองรับประชาคม
อาเซียน  ระหว่างวันที่ 13 – 17 มิถุนายน 2559 ณ อาคาร
อเนกประสงค์ ชัน้ 4 ส�ำนักงานประกันสังคม โดยมีวตั ถุประสงค์
ดังนี้
(1) เพื่ อ เสริ ม สร้ า งทั ก ษะและศั ก ยภาพด้ า น
วิเทศสัมพันธ์ให้แก่เจ้าหน้าที่ส�ำนักงานประกันสังคมในการ
แลกเปลีย่ นความรูแ้ ละประสบการณ์กบั ผูเ้ ชีย่ วชาญและหน่วยงาน
ต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) เพือ่ เพิม่ จ�ำนวนเจ้าหน้าทีด่ า้ นวิเทศสัมพันธ์ทมี่ ี
ความช�ำนาญและมีประสิทธิภาพสูงของส�ำนักงานประกันสังคม
(3) เพื่อยกระดับงานวิเทศสัมพันธ์ของส�ำนักงาน
ประกันสังคมก้าวสู่องค์กรชั้นน�ำต่อไป
ผูเ้ ข้าร่วมฝึกอบรม ประกอบด้วย เจ้าหน้าทีจ่ ากหน่วยงาน
ส่วนกลางในสังกัดที่มีหน้าที่น�ำเสนอการด�ำเนินงานด้าน
ประกันสังคมในเวทีการประชุมระหว่างประเทศ รวมทัง้ สิน้ 20 คน
การฝึกอบรมครั้งนี้ ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพส�ำนักงาน
ประกันสังคมได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวในพิธีเปิด-ปิด
และมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม โดยมี
Mr. Benjamin Stephen James Wood และบุคลากร
ของโรงเรียนภาษาโกลบอล เอ็ดยูเคชั่น เป็นวิทยากรฝึกอบรม

The SSO held the training course on Foreign
Relations Potential Development project in response
to the AEC during 13 – 17 June 2016 on 4th Floor,
Multipurpose Building Social Security Office. The
objectives of the training are as follows;
		 (1) To enhance skills and potential on foreign
relation affairs of the SSO personnel for knowledge
and experiences sharing with experts and international
agencies
		 (2) To increase number of effective and
efficient foreign relations personnel
		 (3) To raise a level of foreign relation
operation as leading organization in future
The participants consisted of 20 SSO personnel
in central divisions whose responsibility concerned
with presentation on social security in the international
conference. Adviser on Efficiency, Social Security
Office presided over the opening ceremony,
the closing ceremony and gave certificate of attendance
to the trainees. Those who provided lectures are
Mr. Benjamin Stephen James Wood and personnel
from Global Education School.

9. โครงการประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการ
ให้บริการของส�ำนักงานประกันสังคมในบริบทการ
9. Technical Meeting on Services
เปลี่ยนแปลงเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
Development of the SSO in the context of
ส�ำนักงานประกันสังคมได้ดำ� เนินการจัดโครงการประชุม changing to ASEAN Community
วิชาการด้านการพัฒนาการให้บริการของส�ำนักงานประกันสังคม
ในบริบทการเปลีย่ นแปลงเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน จ�ำนวน 4 รุน่
ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน�้ำ กรุงเทพฯ โดยมี
วัตถุประสงค์ ดังนี้

The SSO arranged 4 classes of Technical Meetings
on Service Development of the SSO in the
context of changing to ASEAN Community for 188
participants at the Berkeley Pratunam Hotel.
The technical meetings have an aim to;
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1) เพือ่ ให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมได้นำ� ความรูไ้ ปพัฒนาการ
ให้บริการด้านประกันสังคมเพือ่ รองรับการก้าวเข้าสูป่ ระชาคม
อาเซียน
2) เพือ่ ให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมตระหนักถึงความส�ำคัญ
และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นประชาคมอาเซียน
และผลกระทบต่อระบบประกันสังคม
3) เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม
ในการหาแนวทางหรือกิจกรรมทีเ่ ป็นรูปธรรม โดยมีความสอดคล้อง
กับการด�ำเนินงานของส�ำนักงานประกันสังคมตามแผน
ยุทธศาสตร์อาเซียน เพือ่ น�ำข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากการประชุมไปใช้
ในการก�ำหนดโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
อาเซียน
ผูเ้ ข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย เจ้าหน้าทีร่ ะดับหัวหน้างาน
ของส�ำนักงานประกันสังคมจากส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร
พื้นที่ ส่วนภูมิภาค เขตเศรษฐกิจพิเศษติดชายแดน และ
ศูนย์ฟน้ื ฟูสมรรถภาพคนงาน จ�ำนวน 4 รุน่ รวมทัง้ สิน้ 188 คน
โดยมีนายสุรวัฒน์ ชมพูพงษ์ เป็นวิทยากรบรรยาย
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		 (1) Provide knowledge on service development
of the SSO in response to moving towards ASEAN
		 (2) Make participants realize on the importance
of the ASEAN Community and the impact to the
Social Security System
		 (3) Brainstorm participants to seek for
guidelines and activities in compliance with to SSO
operation according to ASEAN Strategic Plan.
The opinion and recommendation gained from the
meeting will be used to define project/activities
according to ASEAN Strategic Plan
The participants included chief level personnel
from central divisions, Bangkok Area Social Security
Offices, Social Security Offices in Regional
Administration and special economic zone and Industrial
Rehabilitation Centers. Mr. Surawat Chomphupong
was the guest speaker.

ภาพกิจกรรม
ACTIVITIES

ส�ำนักงานประกันสังคมได้รว่ มลงนามบันทึกข้อตกลงกับ
บริษทั เคาน์เตอร์เซอร์วสิ จ�ำกัด เพือ่ เพิม่ ช่องทางการให้บริการ
รับช�ำระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เมื่อวันที่ 11 มกราคม
2559 ณ อาคารอ�ำนวยการ ส�ำนักงานประกันสังคม โดยเริ่ม
ให้บริการตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

The Social Security Office signed an agreement
with Counter Service Company Limited to increase
channels for contribution collection of the Workmen’s
Compensation Fund on 11 January 2016 at
Administrative Building, Social Security Offices.
The payment services has been provided since
11 January 2016.

ส�ำนักงานประกันสังคมได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธกี ารให้ผปู้ ระกันตน มาตรา 40 กรณีบำ� นาญ
ชราภาพ แสดงความจ�ำนงโอนเป็นสมาชิกกองทุนการออม
แห่งชาติ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อาคารอ�ำนวยการ
ส�ำนักงานประกันสังคม

The Social Security Office signed an agreement
with the National Savings Fund on criteria and
method to transfer the old age pension case of insured
persons Article 40 from the Social Security Fund to
the National Saving Fund on 9 February 2016 at
Administrative Building, Social Security Office.
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ส�ำนักงานประกันสังคมร่วมกับคณะแพทยศาสตร์
วชิรพยาบาล เปิดศูนย์ศลั ยกรรมประสาทผ่าตัดโรคหลอดเลือด
สมองโป่งพองเพือ่ ผูป้ ระกันตน เพือ่ เพิม่ โอกาสการเข้ารับบริการ
ทางการแพทย์ของผู้ประกันตนในการผ่าตัดโรคหลอดเลือด
สมองโป่งพองที่ศูนย์ศัลยกรรมประสาทเพิ่มมากขึ้น โดยมี
พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็น
ประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 ณ อาคาร
เพชรรัตน์ วชิรพยาบาล

The Social Security Offices, in collaboration with
Faculty of Medicine Vajira Hospital opened the
Neurosurgery and Cerebral Aneurysm Center at Vajira
Hospital to increase opportunity of the insured
persons who suffered from ruptured cerebral aneurysm
to receive surgery from the Center. General Sirichai
Dittakul, Minister of Labour presided over the
Opening Ceremony on 1 April, 2016 at Petcharat
Building, Vajira Hospital.

ส�ำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน จัดประชุมเชิง
ปฏิบตั กิ าร “ก้าวสูอ่ งค์กรประกันสังคมชัน้ น�ำในภูมภิ าคอาเซียน”
เพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลงอันส่งผลกระทบต่อระบบประกันสังคม
ทั้งด้านการบริการ การคุ้มครอง รวมถึงการพัฒนาบุคลากร
ผู ้ เข้ า ร่ ว มประชุ ม ประกอบด้ ว ยผู ้ บ ริ ห ารของส� ำ นั ก งาน
ประกั น สั ง คมทั่ ว ประเทศ ประมาณ 350 คน โดยมี
พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้
เกียรติปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “กระทรวงแรงงานกับภารกิจ
ในประชาคมอาเซียน” เมือ่ วันที่ 21 เมษายน 2559 ณ โรงแรม
ริชมอนด์ นนทบุรี

The Social Security Office, Ministry of Labour
held the Workshop on “To become leading Social
Security Organization in ASEAN Region” in response
to the impact of change to the Social Security System
consisting of services, coverage and personnel
development on 21 April 2016 at Richmond Hotel,
Nonthaburi. The participants include 350 social
security administrators throughout the country.
General Sirichai Dittakul, Minister of Labour gave an
honor to deliver the keynote address on “Duties and
Responsibilities of Ministry of Labour concerning
ASEAN Community” in this event.
SSO Annual Report 2016
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ส�ำนักงานประกันสังคมได้จัด “โครงการประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดม
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผูเ้ กีย่ วข้องหรือผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ต่อการแก้ไข พ.ร.บ.ประกันสังคม ประกอบด้วย ตัวแทนจาก
หน่วยงานรัฐบาล ส�ำนักงานประกันสังคม ลูกจ้าง นายจ้าง
ผูป้ ระกันตน และตัวแทนสถานพยาบาล เมือ่ วันที่ 22 กรกฎาคม
2559 ณ อาคารอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

The Social Security Office arranged the
Brainstorming seminar on the amendment of the
Social Security Act B.E.2533 with an aim to brainstorm
and receive opinions from the concerned agencies
and stakeholders about the amendment comprising
representatives from government agencies, the Social
Security Office, employers, employees, the insured
persons and health care providers representative on
22 July, 2016 at the Impact Muang Thong Thani,
Nonthaburi Province.

ส�ำนักงานประกันสังคมเดินทางลงพืน้ ทีเ่ ยีย่ มผูป้ ระกันตน
ที่ทุพพลภาพ ตามโครงการ “ประกันสังคมมอบสุข” เพื่อมุ่ง
ดูแลคุณภาพชีวติ ของผูท้ พุ พลภาพ ช่วยให้ผทู้ พุ พลภาพมีกำ� ลังใจ
และไม่รู้สึกว่าตนเป็นภาระของสังคม โดยยึดหลักความ
มีเมตตา มุ่งมั่นท�ำประโยชน์เพื่อประชาชน ตามรอยพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลเดช เมือ่ วันที่ 16 ธันวาคม
2559 ณ จังหวัดล�ำพูน

The SSO’s executives and officers visited disabled
insured persons at home under the project
“Happiness from SSO” in Lumphun Province on
16 December 2016 to express concerns and boost
morale to the disabled insured persons for their
quality of life following gracious kindness of His
Majesty the Late King Bhumibol Adulyadej.

98

สปส. รายงานประจ�ำปี 2559

ส�ำนักงานประกันสังคม ร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่ในนาม
ของกระทรวงแรงงาน เพื่ออ�ำนวยความสะดวกและให้บริการ
แจกยาดม ยาหม่อง ผ้าเย็น และอื่น ๆ ที่มีความจ�ำเป็นแก่
ประชาชน ผูป้ ระกันตน และบุคคลอืน่ ๆ ทีเ่ ดินทางมาร่วมถวาย
ความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช
บรมนาถบพิ ต ร เพื่ อ ร� ำ ลึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ณ บริเวณท้องสนามหลวง

ส�ำนักงานประกันสังคม จัดกิจกรรมส่งแรงงานกลับบ้าน
ช่วงวันหยุดยาวปีใหม่ พร้อมประชาสัมพันธ์  แนะน�ำผูป้ ระกันตน
ให้ พ กบั ต รรั บ รองสิ ท ธิ หากเจ็ บ ป่ ว ยฉุ ก เฉิ น เข้ า รั ก ษาใน
โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ทุกแห่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และ
มอบของที่ระลึกแก่ผู้ประกันตน เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559
ณ สถานีขนส่งหมอชิต สถานีขนส่งกรุงเทพมหานคร (สายใต้ใหม่)
และสถานีขนส่งหัวล�ำโพง กรุงเทพมหานคร

The Social Security Office attended the activities
on behalf of Ministry of Labour’s Mobile Unit to
facilitate members of the public who travelled to
pay their respects to His Majesty PharBat Somdet
Phra Paraminthra Maha Bhumibol Adulyadej
Mahitalathibet Ramathibodi Chakkrinaruebodin
Sayamminthrathirat Borommanatthabophit on
19 October 2016 at Sanam Luang. The SSO provided
cold inhalant, balm, refreshing towel and other
necessary things for mourners, insured persons and
general public.

The SSO arranged the activities “Sending workers
to their hometown” on the occasion of the New Year’s
Festival long holidays on 29 December 2016
at Bangkok Northern Bus Terminal (Mochit), Bangkok
Southern Bus Terminal (Sai Tai Mai) and Hua Lumphong
Railway Station. The SSO and officers gave
souvenirs and disseminated public relations
information about medical card and suggested the
insured persons that in case of emergency, they can
go to the nearest hospital free of change.
SSO Annual Report 2016
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รายนามผู้บริหาร และคณะกรรมการ
Lists of Administrators and Committees

นายสุรเดช วลีอิทธิกุล

เลขาธิการส�ำนักงานประกันสังคม
Mr. Suradej Waleeittikul
Secretary-General
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นางพรพรรณ ศุภนคร

ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ
Mrs. Pornpun Suppanakorn
Adviser on Efficiency

นางลักขณา บุญสนอง

รองเลขาธิการส�ำนักงานประกันสังคม
Mrs. Lukkana Boonsanong
Deputy Secretary–General

ว่าง

รองเลขาธิการส�ำนักงานประกันสังคม
(empty)
Deputy Secretary–General

ว่าง

รองเลขาธิการส�ำนักงานประกันสังคม
(empty)
Deputy Secretary–General
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คณะกรรมการประกันสังคม
(ชุดที่ 13)

SOCIAL SECURITY COMMITTEE
(13th COMMITTEE)

ผู้แทนฝ่ายรัฐบาล
1. ปลัดกระทรวงแรงงาน
ประธานกรรมการ

Government Representatives
1. Permanent Secretary of the
Chairman
		 Ministry of Labour
2. Representative of the
Member
		 Ministry of Finance
3. Representative of the
Member
Ministry of Public Health
4. Representative of the
Member
		 Bureau of the Budget
5. Secretary-General of the
Member
Social Security Office
and Secretary
Employer’s Representatives
6. Mr. Poj  Aramwattananaot
Member
7. Mr. Wachit  Rattanapian
Member
8. Mr. Sompong  Nakornsri
Member
9. Mr. Suwan  Sukaprasirt
Member
10. Mr. Suvit  Sripian
Member
Employee’s Representatives
11. Mr. Tavee  Deeying
Member
12. Mr. Theeravit  Wongpet
Member
13. Mr. Manit  Promkareekul
Member
14. Mr. Vanchai  Phudvaree
Member
15. Miss Arunee  Srito
Member
Advisors
16. Mr. Pan  Warnnapinij
		 Social Security System Adviser
17. Mr. Ampol  Singhakowin
		 Labour Adviser
18. Lt.Gen. Krisada  Duangurai
		 Medical Adviser
19. Mr. Thaworn  Phanichaphan
		 Legal Adviser
20. Gen. Apichart  Sangrungrueng
		 Economics Adviser

2. ผู้แทนกระทรวงการคลัง

กรรมการ

3. ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข

กรรมการ

4. ผู้แทนส�ำนักงบประมาณ

กรรมการ

5. เลขาธิการส�ำนักงานประกันสังคม

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง
นายพจน์  อร่ามวัฒนานนท์
นายวาชิต  รัตนเพียร
นายสมพงศ์  นครศรี
นายสุวรรณ  สุขประเสริฐ
นายสุวิทย์  ศรีเพียร
ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง
นายทวี  ดียิ่ง
นายธีระวิทย์  วงศ์เพชร
นายมานิตย์  พรหมการีย์กุล
นายวันชัย  ผุดวารี
นางสาวอรุณี  ศรีโต
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
นายปั้น  วรรณพินิจ
ที่ปรึกษาระบบงานประกันสังคม
นายอ�ำพล  สิงหโกวินท์
ที่ปรึกษาทางการแรงงาน
พลโท กฤษฎา  ดวงอุไร
ที่ปรึกษาทางการแพทย์
นายถาวร  พานิชพันธ์
ที่ปรึกษาทางกฎหมาย
พลเอก อภิชาต  แสงรุ่งเรือง
ที่ปรึกษาทางเศรษฐศาสตร์
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กรรมการ
และเลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คณะกรรมการการแพทย์
กองทุนประกันสังคม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

นายชาตรี  บานชื่น
นายพรเทพ  ศิริวนารังสรรค์
นายอ�ำนวย  กาจีนะ
นายสุพรรณ  ศรีธรรมมา
พลโท ไตรโรจน์ ครุธเวโช
ผศ.วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี
พลตรี จัดพล  วุฑฒกนก
ศ. พรชัย  สิทธิศรัณย์กุล
รศ. จุฑาไล  ตัณฑเทิดธรรม
นายอดุลย์  บัณฑุกุล
นายชาญวิทย์  ทระเทพ
นายทรงยศ  ชัยชนะ
ศ. สุนันทา  พลปัถพี
ศ. สารเนตร์  ไวคกุล
รศ.ศุภชัย  รัตนมณีฉัตร
ผู้แทนส�ำนักงานประกันสังคม

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
และเลขานุการ

SOCIAL SECURITY MEDICAL
COMMITTEE
1. Mr. Chatri  Banchuin
Chairman
2. Mr. Porntep Siriwanarangsun
Member
3. Mr. Amnuay Gajeena
Member
4. Mr. Suphan  Srithamma
Member
5. Lt.Gen. Triroj Krutvecho
Member
6. Asst.Prof Werasak Charaschaisri
Member
7. Maj.Gen. Judpon  Vudtakanok
Member
8. Prof. Pornchai  Sithisarankul
Member
9. Assoc.Prof. Jutalai Tanterdtham
Member
10. Mr. Adul Bandhukul
Member
11. Mr. Chanvit Tharathep
Member
12. Mr. Songyot Chaichana
Member
13. Prof.  Sunanta Polpathapee
Member
14. Prof. Saranatra Waikakul
Member
15. Assoc.Prof. Supachai Ratanamaneechat Member
16. Social Security Office Representative Member
			
and Secretary
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คณะกรรมการอุทธรณ์
กองทุนประกันสังคม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

นายอาทิตย์ อิสโม
นางพฤฒิพร เนติโพธิ์
นายสมปอง  ธนไพศาลกิจ
นายสิทธิชัย พุทธิประเสริฐ
นายสุภัท  กุขุน
นางดุษฎี อัมรานุรักษ์
นายประภาส  ชัยวัฒนายน
นายมานะ  คุ้มกระโทก
นายทวี  เตชะธีราวัฒน์
นายสมัยศักดิ์  เจียรธนะกานนท์
นายปัณณพงศ์  อิทธิ์อรรถนนท์
นายอนุชิต  แก้วต้น
ผู้แทนส�ำนักงานประกันสังคม
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ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
และเลขานุการ

SOCIAL SECURITY APPEAL
COMMITTEE
1. Mr. Arthit Issamo
Chairman
2. Mrs. Prittiporn  Natipodhi
Member
3. Mr. Sompong  Thanapaisarnkit
Member
4. Mr. Sittichal Puttiprasert
Member
5. Mr. Supat  Gukun
Member
6. Mrs. Dussadee  Aumaranurak
Member
7. Mr. Prapas  Chaiwatanayon
Member
8. Mr. Mana  Kumkrathok
Member
9. Mr. Thavee  Techateeravat
Member
10. Mr. Samaisak  Jeithanakanond
Member
11. Mr. Pannapong  Ithatthanont
Member
12. Mr. Anuchit Kaewton
Member
13. Social Security Office Representative Member
			
and Secretary

คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน
(ชุดที่ 9)
1. เลขาธิการ
ส�ำนักงานประกันสังคม
2. นายศรีประสิทธิ์  บุญวิสุทธิ์
3. นายสมบูรณ์  ม่วงกล�่ำ
4. นางสาวโสภาวดี  เลิศมนัสชัย
5. นายดุสิต  เขมะศักดิ์ชัย
6. นางผจงสิน  วรรณโกวิท
7. นางปริศนา  ประหารข้าศึก
8. นายอรรถการ  ตฤษณารังสี
9. นายปิยะชาติ  ชุณหเวชสกุล
10. นางสุวรรณี  สิริเวชชะพันธ์
11. นายวารินทร์  ศรีแจ่ม
12. นายบรรจง  บุญรัตน์
13. นายพงษทร  คงลือชา
14. ผู้แทนส�ำนักงานประกันสังคม

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
และเลขานุการ

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

นายวันชาติ  ศุภจัตุรัส
ศ. ภานุพันธ์  ทรงเจริญ
รศ. โยธิน เบญจวัง
พล.ต.ต.สุรพล  เกษประยูร
นางวิลาวัณย์ จึงประเสริฐ
นายสุวัช  เซียศิริวัฒนา
นางสาวมิ่งขวัญ  วิชัยดิษฐ
นายเจษฎา  โชคด�ำรงสุข
รศ. อรุณวงศ์  เทพชาตรี
พลโท นพดล  เพ็ญกิตติ
ศ.คลินิกพรชัย มูลพฤกษ์
ศ.ประสิทธิ์   วัฒนาภา
พล.ร.ท.สุชีพ  ช้างเสวก
นางสุคนธา  ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา

15. ผู้แทนส�ำนักงานประกันสังคม
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ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
และเลขานุการ

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

สถานที่ติดต่อ
Contact Address

หน่วยงาน
Place

โทรศัพท์
Telephone

โทรสาร
Fax

ส�ำนักงานใหญ่ / Headquarter
88/28 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต�ำบลตลาดขวัญ
อ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ประเทศไทย 11000
สอบถามข้อมูล 1506
เว็บไซต์ www.sso.go.th
อีเมล์ info@sso.go.th
88/28 Moo 4 Tiwanon Road, Taladkwan,
Muang District, Nonthaburi, 11000 THAILAND
Hotline : 1506
Website : www.sso.go.th
E-mail : info@sso.go.th

0 2956 2345

กรุงเทพมหานคร / Bangkok
ส�ำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1
(ดุสิต ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ พระนคร)
Bangkok Area Social Security Office 1
(Dusit, Pom Prap Sattru Phai, Samphanthawong, Pranakon)

0 2622 2500-17

0 2622 2526

ส�ำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2
(จตุจักร ดอนเมือง บางซื่อ บางเขน หลักสี่)
Bangkok Area Social Security Office 2
(Chatuchack, Donmuang, Bangsue, Bangkhen, Laksi)

0 2954 2577

0 2954 4869

ส�ำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3
(ดินแดง พญาไท ราชเทวี ห้วยขวาง)
Bangkok Area Social Security Office 3
(Dindaeng, Phaya Thai, Ratchathewi, Huai Khwang)

0 2245 1220,
0 2248 4867

0 2245 3907

ส�ำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4
(บางรัก ปทุมวัน ยานนาวา สาธร บางคอแหลม)
Bangkok Area Social Security Office 4
(Bang Rak, Pathum Wan, Yan Nawa, Sathon, Bang Kho Laem)

0 2634 0180–95

0 2634 0196–7

ส�ำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5
(คลองสาน ธนบุรี บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ บางพลัด)
Bangkok Area Social Security Office 5
(Khlong San, Thon Buri, Bangkok Noi, Bangkok Yai, Bang Phlat)

0 2476 9016,
0 2476 8787

0 2476 8871
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หน่วยงาน
Place

โทรศัพท์
Telephone

โทรสาร
Fax

ส�ำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6
(ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา บางแค ภาษีเจริญ หนองแขม)
Bangkok Area Social Security Office 6
(Taling Chan, Thawi Watthana, Bang Khae, Phasi Charoen,
Nong Khaem)

0 2455 8989

0 2455 4898

ส�ำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7
(ทุ่งครุ บางขุนเทียน บางบอน ราษฎร์บูรณะ)
Bangkok Area Social Security Office 7
(Thung Khru, Bang Khun Thian, Bang Bon, Rat Burana,
Jom Tong)

0 2415 0995

0 2415 8488

ส�ำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 8
(บางนา ประเวศ พระโขนง วัฒนา สวนหลวง)
Bangkok Area Social Security Office 8
(Bang Na, Prawet, Phra Khanong, Watthana, Suan Luang)

0 2743 3690

0 2743 3817

ส�ำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9
(คันนายาว บางกะปิ ลาดพร้าว วังทองหลาง บึงกุ่ม)
Bangkok Area Social Security Office 9
(Khan Na Yao, Bang Kapi, Lat Phrao, Wang Thonglang,
Bueng Kum)

0 2379 4111–20

0 2379 2836

ส�ำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10
(คลองสามวา มีนบุรี ลาดกระบัง สะพานสูง หนองจอก สายไหม)
Bangkok Area Social Security Office 10
(Khlong Sam Wa, Min Buri, Lat Krabang, Saphan Sung,
Nong Chok, Sai Mai)

0 2517 9222

0 2517 9035

ส�ำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 11
(เขตยานนาวา, เขตสาทร, เขตบางคอแหลม)
Bangkok Area Social Security Office 11
(Yan Nawa, Sathon, Bangkho Laem)

0 2294 5958

0 294 5504

ส�ำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 12
(เขตวัฒนา, เขตคลองเตย)
Bangkok Area Social Security Office 12
(Watthana, Khlong Toei)

0 2311 5935-9,
0 211 1106,
0 2311 6740

0 2311 6529-30,
0 2311 6741
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หน่วยงาน
Place

โทรศัพท์
Telephone

โทรสาร
Fax

ปริมณฑล / Provinces Around Bangkok
ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม
Nakhon Phathom Provincial Social Security Office
ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม (สาขาสามพราน)
Nakhon Phathom Provincial Social Security Office
(Sampran Branch)

0 3429 0731–4

0 3425 0860,

0 3432 7150-3,
0 3432 7454

0 3432 7454
0 3432 7457

ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี
Nonthaburi Provincial Social Security Office
ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี (สาขาบางบัวทอง)
Nonthaburi Provincial Social Security Office
(Bang Bua Thong Branch)

0 2591 0140,
0 2550 5104-7
0 2926 7510-1

0 2580 3013

ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี
Pathum Thani Provincial Social Security Office
ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี (สาขาคลองหลวง)
Pathum Thani Provincial Social Security Office
(Khlong Luang Branch)

0 2567 0360-6

0 2567 0367,

0 2529 2467-79

0 529 2002-3

ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ
Samut Prakan Provincial Social Security Office
ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ (สาขาพระประแดง)
Samut Prakan Provincial Social Security Office
(Phra Pradaeng Branch)
ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ (สาขาบางเสาธง)
Samut Prakan Provincial Social Security Office
(Bang Sao Tong Branch)
ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ (สาขาบางพลี)
Samut Prakan Provincial Social Security Office
(Bang Phli Branch)

0 2755 6249-57

0 2394 4478

0 2425 8317-8

0 2425 8276

0 2706 7769–76

0 2706 7779

0 2175 2430-7

0 2175 3443
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0 2926 7500

หน่วยงาน
Place

โทรศัพท์
Telephone

โทรสาร
Fax

ภาคกลาง / Central Region
ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Phra Nakhonsi Ayuthaya Provincial Social Security Office
ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (สาขาอุทัย)
Phra Nakhonsi Ayuthaya Provincial
Social Security Office (Uthai Branch)

0 3533 6252

0 3533 6251

0 3580 0813-5

0 3580 0816

ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง
Ang Thong Provincial Social Security Office

0 3562 6337,
0 3561 2199

0 3561 1340

ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี
Lop Buri Provincial Social Security Office
ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี (สาขาชัยบาดาล)
Lop Buri Provincial Social Security Office
(Chai Badan Branch)

0 3642 1670,
0 3642 1925
0 3646 2117

0 3641 3499,

ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดสิงห์บุรี
Sing Buri Provincial Social Security Office

0 3650 7204-6

0 3650 7205

ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท
Chai Nat Provincial Social Security Office

0 5641 4649,
0 5641 2381
ต่อ 23

0 5641 2381
ต่อ 22

ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี
Saraburi Provincial Social Security Office
ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี (สาขาหนองแค)
Saraburi Provincial Social Security Office
(Nong Khae Branch)

0 3622 3066,
0 3621 2165
0 3637 2009–10,
0 3632 5036

0 3622 3065

ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี
Chon Buri Provincial Social Security Office
ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี (สาขาศรีราชา)
Chon Buri Provincial Social Security Office
(Sriracha Branch)

0 3878 4420-4,
0 3819 8670-4

0 3826 1332,
0 3878 4260
0 3849 5274

0 3646 2118

0 3637 2009-10
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หน่วยงาน
Place

โทรศัพท์
Telephone

โทรสาร
Fax

ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดระยอง
Rayong Provincial Social Security Office
ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดระยอง (สาขาปลวกแดง)
Rayong Provincial Social Security Office
(Pluakedaeng Branch)

0 3880 7587-90,
0 3861 0170-3
0 3802 5922-4

0 3861 6087

ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี
Chanthaburi Provincial Social Security Office
ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี (สาขาเขาสอยดาว)
Chanthaburi Provincial Social Security Office
(Khao Soi Dao Branch)

0 3930 1302-3

0 3932 5985

0 3942 1698

0 3942 1698

ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดตราด
Trat Provincial Social Security Office

0 3951 1911,
0 3951 1082

0 3952 0589
0 3951 1911 ต่อ 130

ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา
Chachoengsao Provincial Social Security Office
ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา (สาขาบางประกง)
Chachoengsao Provincial Social Security Office
(Bang Pakong Branch)
ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา (สาขาพนมสารคาม)
Chachoengsao Provincial Social Security Office
(Phanom Sarakham Branch)

0 3898 1425-6,
0 3857 8718-22

0 3898 1429,
0 3882 3320
0 3857 8707

0 3883 7132

0 3883 7133

ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี
Prachin Buri Provincial Social Security Office
ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี (สาขาศรีมหาโพธิ์)
Prachin Buri Provincial Social Security Office
(Srimahapho Branch)

0 3745 4160
ต่อ 101 - 106
0 3762 5211-4
0 3762 5218

0 3745 4029

ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายก
Nakhon Nayok Provincial Social Security Office

0 3731 3097

0 3731 3098

ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว
Sa Kaeo Provincial Social Security Office
ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว (สาขาอรัญประเทศ)
Sa Kaeo Provincial Social Security Office
(Aranyaprathet Branch)

0 3742 5070–1

0 3742 5070

0 3723 3116
0 3723 3113

0 3723 3116
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0 3802 5921

0 3762 9649
0 3762 5218 ต่อ 119

หน่วยงาน
Place

โทรศัพท์
Telephone

โทรสาร
Fax

ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี
Ratchaburi Provincial Social Security Office
ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี (สาขาบ้านโป่ง)
Ratchaburi Provincial Social Security Office
(Banpong Branch)

0 3233 2317-8,
0 3232 1985
0 3222 3069–70

0 3231 9854,
0 3233 2280
0 3222 3071

ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี
Kanchanaburi Provincial Social Security Office
ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี (สาขาท่ามะกา)
Kanchanaburi Provincial Social Security Office
(Tha Maka Branch)

0 3456 4307-8,
0 3462 3408-9
0 3456 2267-9

0 3456 4322

ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี
Suphanburi Provincial Social Security Office

0 3553 5389–91,
0 3553 5428

ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี (สาขาสามชุก)
Suphanburi Provincial Social Security Office
(Samchuk Branch)

0 3557 1251-2

0 3553 5389–91
0 3557 1253
ต่อ 333
0 3557 1253

ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสงคราม
Samut Songkhram Provincial Social Security Office

0 3471 5541,
0 3471 6181

ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี
Phetchaburi Provincial Social Security Office
ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี (สาขาชะอ�ำ)
Phetchaburi Provincial Social Security Office
(Cha-am Branch)

0 3242 7195,
0 3242 6509
0 3247 2770-2

0 3241 3034
ต่อ 105,
0 3247 2769

ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Prachuap Khiri Khan Provincial Social Security Office
ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (สาขาหัวหิน)
Prachuap Khiri Khan Provincial Social Security Office
(Hua Hin Branch)

0 3261 1973

0 3260 1992
ต่อ 106
0 3252 2081

0 3252 2301-2

0 3456 2266
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หน่วยงาน
Place

โทรศัพท์
Telephone

โทรสาร
Fax

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / Northeastern Region
ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา
Nakhon Ratchasima Provincial Social Security Office
ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา (สาขาปากช่อง)
Nakhon Ratchasima Provincial Social Security Office
(Pak Chong Branch)
ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา (สาขาโนนสูง)
Nakhon Ratchasima Provincial Social Security Office
(Non Sung Branch)

0 4495 8512

ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์
Buri Ram Provincial Social Security Office
ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ (สาขานางรอง)
Buri Ram Provincial Social Security Office
(Nang Rong Branch)

0 4463 4881-4

0 4463 4885

0 4463 3821,
0 4463 3817

0 4463 3816

ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์
Surin Provincial Social Security Office
ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์ (สาขาศรีขรภูมิ)
Surin Provincial Social Security Office
(Sikhoraphum Branch)

0 4415 3037 ต่อ 101

0 4415 3037 ต่อ 119

0 4456 0380-1

0 4456 0382

ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ
Si Sa Ket Provincial Social Security Office

0 4563 1068–9

0 4561 3560

ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani Provincial Social Security Office
ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี (สาขาเดชอุดม)
Ubon Ratchathani Provincial Social Security Office
(Det Udom Branch)

0 4524 5436,
0 4524 4820
0 4536 2325,
0 4536 2764

0 4524 5436

ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร
Ya So Thon Provincial Social Security Office

0 4572 4680-1,
0 4571 2657

0 4572 4681,
0 4571 5564 ต่อ 47

ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยภูมิ
Chaiyaphum Provincial Social Security Office

0 4483 5681–2

0 4482 1738
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0 4431 6665
0 4491 7116

0 4536 2764

หน่วยงาน
Place

โทรศัพท์
Telephone

โทรสาร
Fax

ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ�ำนาจเจริญ
Amnat Charoen Provincial Social Security Office

0 4552 3100-1
0 4552 3047-50

0 4552 3047-50
ต่อ 101

ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ
Bueng Kan Provincial Social Security Office

0 4249 2524

0 4249 2524-5
ต่อ 111

ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวล�ำภู
Nhong Bua Lam Phu Provincial Social Security Office

0 4231 6751-4

0 4231 6755

ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น
Khon Kaen Provincial Social Security Office
ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น (สาขาชุมแพ)
Khon Kaen Provincial Social Security Office
(Chum Phae Branch)
ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น (สาขาบ้านไผ่)
Khon Kaen Provincial Social Security Office
(Ban Phai Branch)

0 4324 5328,
0 4324 6118
0 4331 1849

0 4323 9627,

0 4327 2038,
0 4327 2166

0 4327 2168

ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี
Udon Thani Provincial Social Security Office
ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี (สาขากุมภวาปี)
Udon Thani Provincial Social Security Office
(Kumphawapi Branch)

0 4232 5996-7,
0 4224 5796
0 4233 4588
0 4233 4855

0 4224 4673
ต่อ 101, 202, 305
0 4233 4588
ต่อ 110

ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย
Loei Provincial Social Security Office

0 4281 2613,
0 4281 3453

0 4283 4114

ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองคาย
Nhong Khai Provincial Social Security Office

0 4242 1122,
0 4241 0969

0 4242 1122 ต่อ 114,
0 4241 1593

ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม
Mahasarakam Provincial Social Security Office

0 4397 1322-4

0 4397 1326

ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด
Roi Et Provincial Social Security Office
ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาโพนทอง
Roi Et Provincial Social Security Office (Phon Thong Branch)

0 4351 5452,
0 4352 7735–6
0 4357 1748-50

4352 7735–6
ต่อ 510
0 4357 1748-50
ต่อ 61

ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์
Kalasin Provincial Social Security Office

0 4381 2787,
0 4381 2694

0 4381 1171

0 4331 2102
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หน่วยงาน
Place

โทรศัพท์
Telephone

โทรสาร
Fax

ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร
Sakon Nakhon Provincial Social Security Office
ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร (สาขาสว่างแดนดิน)
Sakon Nakhon Provincial Social Security Office
(Sawang Daen Din Branch)

0 4273 3787-8,
0 4273 3249
0 4277 6833

0 4273 3788
ต่อ 702,
0 4277 6834

ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม
Nakhon Phanom Provincial Social Security Office

0 4251 3540
0 4251 3542

0 4251 3707

ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร
Mukdahan Provincial Social Security Office

0 4261 2287

0 4261 1708

ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่
Chiang Mai Provincial Social Security Office
ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ (สาขาฝาง)
Chiang Mai Provincial Social Security Office
(Fang Branch)

0 5311 2630

0 5311 2627

0 5345 1228

0 5345 3530

ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดล�ำพูน
Lamphun Provincial Social Security Office
ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดล�ำพูน (สาขาบ้านโฮ่ง)
Lamphun Provincial Social Security Office  
(Ban Hong Branch)

0 5352 5596-8
0 5398 0596

0 5352 5596-8
ต่อ 116, 316
0 5398 0595

ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดล�ำปาง
Lampang Provincial Social Security Office
ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดล�ำปาง (สาขาเถิน)
Lampang Provincial Social Security Office (Thoen)

0 5426 5018–20

0 5426 5115

0 5429 2191

0 5429 2191

ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์
Uttaradit Provincial Social Security Office

0 5543 1964-7

0 5543 1965

ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่
Phrae Provincial Social Security Office
ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่ (สาขาลอง)
Phrae Provincial Social Security Office
(Long Branch)

0 5452 2231–2,
0 5453 3926
0 5458 3412-6

0 5452 2231-2
ต่อ 109
0 5458 3415

ภาคเหนือ / Northern Region

118

สปส. รายงานประจ�ำปี 2559

หน่วยงาน
Place

โทรศัพท์
Telephone

โทรสาร
Fax

ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดน่าน
Nan Provincial Social Security Office
ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดน่าน (สาขาปัว)
Nan Provincial Social Security Office
(Pua Branch)

0 5471 6069-72

0 5471 6073

0 5479 1317
0 5468 8904-5

0 5468 8905

ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา 
Phayao Provincial Social Security Office

0 5448 4100

0 5448 1995

ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย
Chiang Rai Provincial Social Security Office

0 5315 2061-2,
0 5375 0615–7

0 5315 2063-4

ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
Mae Hong Son Provincial Social Security Office

0 5361 2144,
0 5361 2599

0 5361 2244

ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์
Nakhon Sawan Provincial Social Security Office
ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์ (สาขาตาคลี)
Nakhon Sawan Provincial Social Security Office
(Takhli Branch)

0 5622 7675,
0 5622 0134-5
0 5626 5682-3

0 5622 8506 ต่อ 19

ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุทัยธานี
Uthai Thani Provincial Social Security Office

0 5697 0133-7

0 5697 0134
0 5697 0137

ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดก�ำแพงเพชร
Kamphaeng Phet Provincial Social Security Office

0 5571 0102–3

0 5571 0477

ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก
Tak Provincial Social Security Office
ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก (สาขาแม่สอด)
Tak Provincial Social Security Office
(Mae Sot Branch)

0 5554 1451

0 5551 3672

0 5553 3752

0 5553 3754

ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย
Sukhothai Provincial Social Security Office

0 5561 3548,
0 5562 0427-8

0 5561 1936
0 5561 3196

0 5626 5686

SSO Annual Report 2016

119

หน่วยงาน
Place

โทรศัพท์
Telephone

โทรสาร
Fax

ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก
Phitsanulok Provincial Social Security Office
ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก (สาขาวังทอง)
Phitsanulok Provincial Social Security Office
(Wang Thong Branch)

0 5524 5020
0 5531 2637-8

0 5524 6694
0 5528 2416 ต่อ 106
0 5531 2637-8

ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิจิตร
Phichit Provincial Social Security Office

0 5661 3290,
0 5665 1166–7

0 5665 1166–7
ต่อ 300

ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์
Phetchabun Provincial Social Security Office
ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์ (สาขาหล่มสัก)
Phetchabun Provincial Social Security Office
(Lom Sak Branch)

0 5673 6226,
0 5673 6228-30
0 5671 3716-8

0 5673 6226-30
ต่อ 23

ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช
Nakhon Sithammarat Provincial Social Security Office
ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช (สาขาทุ่งสง)
Nakhon Sithammarat Provincial Social Security Office
(Thung Song Branch)
ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช (สาขาสิชล)
Nakhon Sithammarat Provincial Social Security Office
(Sichon Branch)

0 7535 7202-5

0 7535 7475

0 7533 2895-6

0 7533 2895

0 7553 5994

0 7553 5974

ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่
Krabi Provincial Social Security Office
ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่ (สาขาคลองท่อม)
Krabi Provincial Social Security Office
(Khlong Thom Branch)

0 7566 3619-23

0 7566 3619-23
ต่อ 15, 64

ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา
Phangnga Provincial Social Security Office

0 7641 4208-10

ภาคใต้ / Southern Region
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หน่วยงาน
Place

โทรศัพท์
Telephone

โทรสาร
Fax

ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต
Phuket Provincial Social Security Office
ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต (สาขากะทู้)
Phuket Provincial Social Security Office
(Kathu Branch)

0 7624 0418,
0 7622 2837
0 7654 0571-4

0 7622 2836

ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
Surat Thani Provincial Social Security Office
ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขาเกาะสมุย)
Surat Thani Provincial Social Security Office
(Ko Samui Branch)

0 7728 2283,
0 7728 9194
0 7742 0697,
0 7742 6104-5

0 7728 8283

ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนอง
Ranong Provincial Social Security Office

0 7786 2036-8

0 7786 2098-9

ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดชุมพร
Chumphon Provincial Social Security Office

0 7750 3244,
0 7750 5045–6

0 7750 3244
ต่อ 26, 108

ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา 
Songkhla Provincial Social Security Office
ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา (สาขาหาดใหญ่)
Songkhla Provincial Social Security Office
(Hat Yai Branch)
ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา (สาขาสะเดา)
Songkhla Provincial Social Security Office
(Sadao Branch)

0 7444 8613–6

0 7433 3983

0 7455 9600-4

0 7455 9605
0 7455 9065

0 7424 1317,
0 7424 1319

0 7424 1318

ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล
Satun Provincial Social Security Office

0 7472 1353

0 7472 1396

ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดตรัง
Trang Provincial Social Security Office
ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดตรัง (สาขาห้วยยอด)
Trang Provincial Social Security Office
(Huai Yot Branch)

0 7557 0527-9

0 7557 0531

0 7557 7255

0 7557 7255

0 7654 0575

0 7742 0698
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หน่วยงาน
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โทรศัพท์
Telephone

โทรสาร
Fax

ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง
Phatthalung Provincial Social Security Office

0 7462 1447-8

0 7461 4011

ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดปัตตานี
Pattani Provincial Social Security Office

0 7332 3191–4

0 7332 3191–4
ต่อ 102

ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา
Yala Provincial Social Security Office

0 7327 4482–4

0 7327 4928

ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดนราธิวาส
Narathiwat Provincial Social Security Office

0 7353 2333–6

0 7353 2333–6
ต่อ 116

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน / Industrial Rehabilitation Center
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจ�ำภาค 1 จังหวัดปทุมธานี
Industrial Rehabilitation Center 1 Pathum Thani Province

0 2567 0847-9,
0 2567 0777-9

0 2567 0845-9
ต่อ 100

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจ�ำภาค 2 จังหวัดระยอง
Industrial Rehabilitation Center 2 Rayong Province

0 3889 7118-20
0 3887 7074

0 3889 7500

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจ�ำภาค 3 จังหวัดเชียงใหม่
Industrial Rehabilitation Center 3 Chiang Mai Province

0 5301 6850-3

0 5301 6853

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจ�ำภาค 4 จังหวัดขอนแก่น
Industrial Rehabilitation Center 4 Khon Kaen Province

0 4337 0591

0 4337 0592
ต่อ 118-9

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจ�ำภาค 5 จังหวัดสงขลา
Industrial Rehabilitation Center 5 Songkhla Province

0 7459 1075-7

0 7459 1075
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