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สานักงานประกันสังคม
กระทรวงแรงงาน

กองทุนประกันสังคม
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สถานประกอบการ
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ผู ป้ ระกั นตน

กองทุนเงินทดแทน
ปี 2561

นายจ้ าง
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ลูกจ้ าง

15.99 ล้านคน

10.54 ล้านคน

เงินกองทุน

เงินกองทุน

2 ล้านล้านบาท *
หมายเหตุ : * รายละเอียดเงินกองทุนตามงบแสดงฐานะการเงิน

1

สปส.รายงานประจาปี 2561

60,155 ล้านบาท *

สารบัญ
สารจากเลขาธิการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
การบริหารงาน โครงสร้างองค์กร และอัตรากาลัง
ผลการดาเนินงาน
กองทุนประกันสังคม
ความเป็นมา
ผลการดาเนินงาน
พัฒนาการของการลงทุนกองทุนประกันสังคม
สถานะการเงิน กองทุนประกันสังคม
สถานะกองทุนประกันสังคม
กองทุนเงินทดแทน
ความเป็นมา
ผลการดาเนินงาน
การบริหารการลงทุน กองทุนเงินทดแทน
สถานะการเงิน กองทุนเงินทดแทน
การฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน
มูลนิธิคุณากรในพระราชูปถัมภ์
ผลงานสาคัญ
คืนสิทธิ...มีสุขผู้ประกันตนตามมาตรา 39
เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตน
การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายกองทุนเงินทดแทน
ผู้ประกอบอาชีพอิสระกับการสมัครประกันสังคม
ช่องทางรับ – จ่ายเงินประกันสังคม
การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
การประชุมวิชาการประกันสังคม ประจาปี 2561
ความร่วมมือระหว่างประเทศ
รางวัลที่ได้รับ
แผนการดาเนินงาน ปี 2562

2

สปส.รายงานประจาปี 2561

หน้า
5
6
10
22
23
23
24
38
42
51
55
55
55
60
63
69
74
75
76
76
79
79
81
82
84
85
90
92

สารบัญตาราง
ตาราง 1:
ตาราง 2:
ตาราง 3:
ตาราง 4:
ตาราง 5:
ตาราง 6:
ตาราง 7:
ตาราง 8:
ตาราง 9:
ตาราง 10:
ตาราง 11:
ตาราง 12:
ตาราง 13:
ตาราง 14:
ตาราง 15:
ตาราง 16:
ตาราง 17:
ตาราง 18:

3

หน้า
กรอบอัตรากาลังของสานักงานประกันสังคม ปี 2561
20
จานวนสถานประกอบการและผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จาแนกตามขนาดสถานประกอบการ 24
ปี 2561
จานวนและร้อยละของผู้ประกันตนเทียบกับกาลังแรงงานและประชากร ปี 2551 – 2561
28
จานวนเงินสมทบและประโยชน์ทดแทนของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39
30
ปี 2561
จานวนเงินสมทบและประโยชน์ทดแทนของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ปี 2561
32
จานวนผู้รับประโยชน์ทดแทนและเงินประโยชน์ทดแทนของผู้ประกันตนตามมาตรา 33
33
และมาตรา 39 ปี 2561
จานวนผู้รับประโยชน์ทดแทนและเงินประโยชน์ทดแทนของผู้ประกันตนตามมาตรา 40
34
ปี 2561
จานวนสถานพยาบาลภายใต้โครงการประกันสังคม ปี 2561
37
จานวนครั้งและอัตราการใช้บริการทางการแพทย์ ปี 2561
37
รายได้–ค่าใช้จ่าย กองทุนประกันสังคม ปี 2561
43
อัตราส่วนวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน กองทุนประกันสังคม
47
อัตราต้นทุนกองทุนมาตรา 40 (สิทธิประโยชน์เจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร
54
และเงินบาเหน็จชราภาพจากการส่งเงินสมทบต่อเนื่อง)
เงินสมทบและเงินทดแทน กองทุนเงินทดแทน ปี 2561
57
จานวนการประสบอันตรายเนื่องจากการทางาน ปี 2561
58
จานวนสถานพยาบาลในความตกลงของกองทุนเงินทดแทน ปี 2561
59
จานวนสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการคลินิกโรคจากการทางาน ปี 2558 - 2561
60
อัตราส่วนวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน กองทุนเงินทดแทน
65
การบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ปี 2556 – 2561
73

สปส.รายงานประจาปี 2561

สารบัญแผนภาพ
หน้า
แผนภูมิ 1: จานวนสถานประกอบการและผู้ประกันตนทั้งหมด กองทุนประกันสังคม ปี 2551 - 2561 26
แผนภูมิ 2: จานวนผู้ประกันตน กองทุนประกันสังคม ปี 2551 – 2561 จาแนกรายมาตรา
26
แผนภูมิ 3: โครงสร้างผู้ประกันตนทั้งหมดเทียบกับโครงสร้างประชากรที่อายุ 15 ปีขึ้นไป ปี 2561
27
แผนภูมิ 4: จานวนและร้อยละของผู้ประกันตนเทียบกับกาลังแรงงานเฉลี่ย ปี 2551 – 2561
27
แผนภูมิ 5: จานวนผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 จาแนกตามอายุและเพศ ปี 2561 29
แผนภูมิ 6: จานวนเงินสมทบและประโยชน์ทดแทน 4 กรณี ปี 2551 – 2561
30
แผนภูมิ 7: จานวนเงินสมทบและประโยชน์ทดแทน 2 กรณี ปี 2551 – 2561
31
แผนภูมิ 8: จานวนเงินสมทบและประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน ปี 2551 – 2561
31
แผนภูมิ 9: จานวนเงินสมทบและประโยชน์ทดแทนของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ปี 2554 – 2561
32
แผนภูมิ 10: พัฒนาการของการลงทุนกองทุนประกันสังคม
38
แผนภูมิ 11: โครงสร้างการตัดสินใจและการกากับตรวจสอบ
39
แผนภูมิ 12: เงินลงทุนกองทุนประกันสังคม จาแนกตามประเภทสิทธิประโยชน์ ปี 2554 – 2561
40
แผนภูมิ 13: การจัดสรรการลงทุน กองทุนประกันสังคม ปี 2561
40
แผนภูมิ 14: ผลตอบแทนจากการลงทุน กองทุนประกันสังคม ปี 2534 – 2561
41
แผนภูมิ 15: จานวนเงินสมทบสะสมและผลตอบแทนสะสม กองทุนประกันสังคม ปี 2551 – 2561
42
แผนภูมิ 16: เงินกองทุนประกันสังคมสะสม จาแนกตามประเภทประโยชน์ทดแทน ปี 2561
43
แผนภูมิ 17: เงินกองทุนประกันสังคมสะสมเทียบกับ GDP ปี 2551 – 2561
44
แผนภูมิ 18: จานวนและร้อยละของรายจ่ายกองทุนประกันสังคมเทียบกับ GDP ปี 2551 – 2561
45
แผนภูมิ 19: เงินลงทุนกองทุนประกันสังคม จาแนกตามประเภทสินทรัพย์
46
แผนภูมิ 20: จานวนนายจ้างและลูกจ้างที่อยู่ในความคุ้มครองของกองทุนเงินทดแทน ปี 2551 – 2561 56
แผนภูมิ 21: จานวนเงินสมทบ เงินทดแทน และร้อยละของเงินทดแทนต่อเงินสมทบ กองทุนเงินทดแทน 57
ปี 2551 – 2561
แผนภูมิ 22: อัตราการประสบอันตรายต่อลูกจ้าง 1,000 ราย ปี 2551 – 2561
58
แผนภูมิ 23: การจัดสรรการลงทุน กองทุนเงินทดแทน ปี 2561
61
แผนภูมิ 24: ผลตอบแทนจากการลงทุน กองทุนเงินทดแทน ปี 2551 – 2561
61
แผนภูมิ 25: จานวนเงินสมทบสะสม และผลตอบแทนสะสม กองทุนเงินทดแทน ปี 2551 – 2561
62
แผนภูมิ 26: เงินลงทุนกองทุนเงินทดแทน จาแนกตามประเภทสินทรัพย์
64

4

สปส.รายงานประจาปี 2561

สารจากเลขาธิการ
ส านั ก งานประกั น สั ง คมเป็ น หนึ่ ง ในหน่ ว ยงานหลั ก ที่ ดู แ ลสวั ส ดิ ก ารแรงงานของประเทศไทย
ด าเนิ น ภารกิ จ ให้ ค วามคุ้ ม ครองแก่ ก าลั ง
แรงงานผ่ า นกองทุ น ประกั น สั ง คมและ
กองทุ น เงิ น ทดแทนมายาวนานต่ อ เนื่ อ ง
ตลอดระยะ 28 ปี เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการสร้าง
หลั ก ประกั น ในการด ารงชี วิ ต ที่ มั่ น คงและ
เหมาะสมแก่ ก าลั ง แรงงาน สอดคล้ อ ง
มาตรฐานสากลขององค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศและเป้ าหมายการพั ฒนาที่ ยั่ งยื น
(Sustainable Development Goals – SDGs)
ตามกระบวนทัศ น์การพัฒนาอย่างยั่งยืน ของสหประชาชาติที่ประเทศสมาชิกทั่วโลกได้ให้การลงนามรับรอง
และนามาเป็นแผนแม่บทในการพัฒนาประเทศ
ตลอด 1 ปีที่ผ่านมา สานักงานประกันสังคมได้ปรับปรุงและพัฒนาสิทธิประโยชน์ หลากหลายประการ
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกันตนและสอดคล้องกับบริบททางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันมากขึ้น
เช่ น การปรั บเพิ่ มเงินสงเคราะห์ บุ ตร การเพิ่ มค่ าฝากครรภ์ แก่ มารดาที่เ ข้า รับ การฝากครรภ์ การปรั บปรุ ง
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าบริการทางการแพทย์กรณีผู้ประกันตนเข้ารับการรักษาจากโรคไม่ติดต่อ (NCDs) การขยาย
สิทธิการรับการรักษาในสถานพยาบาลรัฐที่มีการบริหารจัดการรูปแบบพิเศษแก่ผู้ประกันตนที่มีความจาเป็น
การเพิ่มจานวนคลินิกทันตกรรมโดยไม่ต้องสารองจ่าย รวมทั้งการปรับเพิ่มอัตราเงินทดแทนการขาดรายได้
และระยะเวลาการจ่ายค่าทดแทนในกรณีที่ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทางาน เป็นต้น
ขณะเดียวกัน สานักงานประกันสังคมยังมุ่งมั่นในการเพิ่มประสิทธิภาพและอานวยความสะดวกในการ
ให้บริการผู้ประกันตนอย่างต่อเนื่อง เช่น การรับภาระค่าธรรมเนียมการชาระเงินแทนผู้ประกันตน การพัฒนา
ช่องทางการให้บริการ การเพิ่มช่องทางรับสิทธิประโยชน์และชาระเงินสมทบ การเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลกับ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยแทนการใช้ บั ตรรั บรองสิ ทธิ การรั กษาพยาบาล รวมถึ งการบั นทึ กข้ อตกลง
ความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐต่าง ๆ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ทางวิชาการ
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการและการวางนโยบายที่สาคัญระดับประเทศ
นอกจากนี้ สานักงานประกันสังคมได้ขยายครอบคลุมในการให้ความคุ้มครองทั้งแรงงานในระบบและ
แรงงานนอกระบบให้มีหลักประกันทางสังคมที่มั่นคงยิ่งขึ้นผ่านโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการคืนสิทธิมีสุขที่ให้
คืนสิทธิความเป็นผู้ประกันตนแก่อดีตผู้ประกันตนมาตรา 39 โครงการประกันสังคมให้บริการถึงชุมชน โครงการ
หมู่บ้านประกันสังคม การเพิ่มสิทธิประโยชน์ ให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 40 และการปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้
ลูกจ้างส่วนราชการหรือองค์กรไม่แสวงหากาไรมีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากกองทุนเงินทดแทนอีกด้วย
ท้ายสุดนี้ ผมขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย ทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสานักงานประกันสัง คม
ที่ร่ ว มกัน ผลั กดัน หลักประกันสั ง คมของประเทศไทยให้ เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนสื บไป ขอบคุ ณ
คณะกรรมการตลอดจนผู้แทนนายจ้างและผู้แทนลูกจ้างทุกท่านที่ได้ให้คาแนะนาและแนวคิดที่เป็นประโยชน์
ต่อการดาเนินงานของสานักงาน และขอบคุณผู้ประกันตนทุกท่านที่เชื่อมั่นและมอบความไว้วางใจให้สานักงาน
ประกันสังคมได้ดูแลท่านมาโดยตลอด
(นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ)
เลขาธิการสานักงานประกันสังคม
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หน้าที่ความรับผิดชอบ

สานักงานประกันสังคมเป็นหน่วยงานราชการ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2533 ตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 มีภารกิจหลักตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานประกันสังคม กระทรวง
แรงงาน พ.ศ. 2559 คือ การบริหารกองทุนประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 แก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 และการบริหารกองทุนเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติ
เงินทดแทน พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 โดยมีหน้าที่
ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
1. ปฏิ บั ติ ร าชการให้ เกิ ดผลสั มฤทธิ์ และเป็น ไปตามเป้า หมาย แนวทาง และแผนการปฏิบั ติ
ราชการของกระทรวง
2. ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม กฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน และกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง
3. บริหารกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
4. คุ้มครองดูแลผู้ประกันตนและลูกจ้างให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามที่กฎหมายกาหนด
5. พัฒนาระบบ รูปแบบ มาตรการ และวิธีการด้านการประกันสังคมและเงินทดแทน รวมทั้ง
ประสานแผนการปฏิบัติงานของสานักงาน
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของสานักงานหรือตามที่รัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

7

สปส.รายงานประจาปี 2561

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
และยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ (ปี 2558 – 2562) :
พันธกิจ :
ค่านิยม :

ก้าวสู่องค์กรประกันสังคมชั้นนาในภูมิภาคอาเซียน
การบริ ห ารการประกั น สั ง คมและกองทุ น เงิ น ทดแทน โดยการจั ด การที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เพื่อให้แรงงานมีหลักประกันการดารงชีวิตที่มั่นคง1
บุคลากรทุกคนคือ CHANGES ได้แก่

Creative
Helpful
Accountability
Notable Leadership
Go forward into the Digital World
Expert & Ethics
Sacrifice

1

สร้างสรรค์
เป็นห่วงเป็นใย มีใจบริการ
สานึกรับผิดชอบ
เป็นผู้นาที่โดดเด่น
ก้าวทันโลก และการเปลี่ยนแปลงสู่โลกยุคดิจิทัล
เป็นมืออาชีพ ซื่อสัตย์สุจริต และมีจริยธรรม
ทุ่มเท และเสียสละ

(ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559
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ยุทธศาสตร์สานักงานประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2558 – 2562)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การยกระดับการให้บริการ
สู่สากลในการสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในทุกกลุ่ม ควบคู่กับสร้างการรับรู้ และเข้าใจในคุณค่าของ
การประกันสังคมบนรากฐานของความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
ที่ทุกภาคส่วนร่วมเป็นเจ้าของ
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 : การมุ่ ง พั ฒ นาสิ ท ธิ
ประโยชน์ ประโยชน์ทดแทน ให้มีความเป็นสากล รองรับการเข้าสู่
การประกันสังคมนานาชาติ บนบรรทัดฐานของการพัฒนาระบบ
เงิน สมทบและระบบการลงทุ น ที่ มี ศั ก ยภาพสู ง เพื่ อ ให้ ส ามารถ
รองรับกับพัฒนาการได้อย่างมั่นคง มีเสถียรภาพ และเป็นที่เชื่อถือ
เชื่อมั่นได้อย่างแท้จริง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การรื้อปรับและยกระดับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหาร
สารสนเทศของสานักงานประกันสังคมสู่องค์กรที่มีการดาเนินการ และการบริการที่ล้าสมัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาการบริหารจัดการ “ทุนมนุษย์” ได้อย่างเป็นรูปธรรม และ
สอดคล้องกับทิศทางของโลกในปัจจุบันและอนาคต
ประเด็น ยุทธศาสตร์ ที่ 5 : การพัฒนาองค์กรสู่ องค์กรที่มีประสิทธิภ าพสูง (HPO)
คล่องตัว โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ทันสมัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ ASEAN : ระบบประกันสังคมไทยร่วมเป็นส่วนสาคัญของการวางรากฐาน
ระบบประกันสังคมอาเซียนได้อย่างโดดเด่น
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การบริหารงาน
โครงสร้างองค์กร
และอัตรากาลัง
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การบริหารงาน
สานักงานประกันสังคมบริหารงานกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน โดยคณะกรรมการ
ในรูปแบบไตรภาคี 2 ประกอบด้วยผู้แทนจาก 3 ฝ่ายด้วยกัน คือ ฝ่ายนายจ้าง ฝ่ายลูกจ้าง และฝ่ายรัฐบาล ซึ่งได้รับ
การแต่งตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รวมทั้งสิ้น 5 คณะ ได้แก่
1. คณะกรรมการประกันสังคม
อานาจหน้าที่ : เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการประกันสังคม พิจารณาให้ความเห็น
ต่อรัฐมนตรีในการตราพระราชกฤษฎีกา การออกกฎกระทรวงและระเบียบต่าง ๆ รวมถึง
การวางระเบียบโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน
การเก็บรักษาเงินกองทุน การจั ดหาผลประโยชน์และการพิจารณางบดุล การรายงานการรับ
จ่ า ยเงิ น ของกองทุ น และผลการปฏิ บั ติ ง าน ตลอดจนให้ ค าปรึ ก ษาและแนะน าแก่
คณะกรรมการอื่นหรือสานักงาน
2. คณะกรรมการการแพทย์กองทุนประกันสังคม
อานาจหน้าที่ : เสนอความเห็ นด้านบริการทางการแพทย์ต่อคณะกรรมการประกันสั งคม คณะกรรมการ
อุท ธรณ์แ ละสานัก งาน รวมทั้ง กาหนดหลัก เกณฑ์แ ละอัต ราสาหรับ ประโยชน์ท ดแทน
ด้านบริการทางการแพทย์
3. คณะกรรมการอุทธรณ์กองทุนประกันสังคม
อานาจหน้าที่ : พิจ ารณาวินิจ ฉัย คาอุท ธรณ์ของนายจ้าง ผู้ป ระกันตนหรือบุคคลอื่น ใดที่ไม่พอใจในคาสั่ง
ของเลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
4. คณะกรรมการตรวจสอบกองทุนประกันสังคม
อานาจหน้าที่ : ให้คาปรึกษาคณะกรรมการเกี่ยวกับการตรวจสอบกองทุน ให้คาแนะนาในการแก้ไขกฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คาสั่งหรือมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการบริหารกองทุน กาหนด
มาตรฐานหรือมาตรการเกี่ยวกับระบบและการควบคุมการตรวจสอบการบริห ารกองทุน
เสนอแนะให้แก้ไขข้อบกพร่องหรือปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย สอบทานให้มีการรายงาน
ทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผย สอบทานการบริหารความเสี่ยงและติดตามการบริหาร
ความเสี่ยงที่สาคัญอย่างต่อเนื่อง พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยง
หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน พิจารณา
เสนอแนะขอบเขต แผนงาน และสอบทานรายงานผลการตรวจสอบ ติดตามผลการดาเนินงาน
ตามข้อเสนอแนะ เพื่อรายงานผลการตรวจสอบต่อรัฐมนตรี และกระทาการอื่น ๆ ตามที่รัฐมนตรี
มอบหมาย

อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
รายชื่อคณะกรรมการประกันสังคม ที่ปรึกษาของคณะกรรมการประกันสังคม คณะกรรมการการแพทย์ และคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน
ตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 40/2558 ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง การได้มาซึ่งคณะกรรมการประกันสังคม ที่ปรึกษา
ของคณะกรรมการประกั น สั ง คม คณะกรรมการการแพทย์ และคณะกรรมการกองทุ น เงิ น ทดแทน เป็ น การชั่ ว คราว ซึ่ ง ได้ ป ระกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนพิเศษ 287 ง วันที่ 8 พฤศจิกายน 2558
2

11

สปส.รายงานประจาปี 2561

5. คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน
อานาจหน้าที่ : เสนอความเห็ น ต่อรั ฐ มนตรีเกี่ยวกับนโยบายการบริห ารกองทุนและการจ่ายเงินทดแทน
ตลอดจนให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงและระเบียบต่าง ๆ รวมถึงการวาง
ระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินกองทุน การจัดหาผลประโยชน์
ของกองทุน และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์
6. คณะกรรมการการแพทย์ กองทุนเงินทดแทน
อานาจหน้าที่ : เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการดาเนินงานให้บริการทางการแพทย์ ให้คาปรึกษา
แนะนาในทางการแพทย์ รวมถึงการให้ความเห็นต่อสานักงานในการออกกฎกระทรวงและ
ประกาศกระทรวง ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
7. คณะกรรมการตรวจสอบกองทุนเงินทดแทน
กาหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแต่งตั้ง เพื่อกากับ
ดูแลความโปร่งใส ได้มาตรฐาน โดยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา องค์ประกอบ และอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกาหนด โดยคาแนะนาของคณะกรรมการประกันสังคม3

3

อยู่ระหว่างการสรรหา
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คณะกรรมการชุดต่าง ๆ
คณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13)
ผู้แทนฝ่ายรัฐบาล
1.

ปลัดกระทรวงแรงงาน

ประธานกรรมการ

2.

ผู้แทนกระทรวงการคลัง

กรรมการ

3.

ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข

กรรมการ

4.

ผู้แทนสานักงบประมาณ

กรรมการ

5.

เลขาธิการสานักงานประกันสังคม

กรรมการและเลขานุการ

ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง
6.

นายพจน์

อร่ามวัฒนานนท์

กรรมการ

7.

นายวาชิต

รัตนเพียร

กรรมการ

8.

นายสมพงศ์

นครศรี

กรรมการ

9.

นายสุวรรณ

สุขประเสริฐ

กรรมการ

10.

นายสุวิทย์

ศรีเพียร

กรรมการ

ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง
11.

นายทวี

ดียิ่ง

กรรมการ

12.

นายธีระวิทย์

วงศ์เพชร

กรรมการ

13.

นายมานิตย์

พรหมการีย์กุล

กรรมการ

14.

นายวันชัย

ผุดวารี

กรรมการ

15.

นางสาวอรุณี

ศรีโต

กรรมการ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
16.

นายปั้น

วรรณพินิจ

ที่ปรึกษาระบบงานประกันสังคม

17.

นายอาพล

สิงหโกวินท์

ที่ปรึกษาทางการแรงงาน

18.

พลโทกฤษฎา

ดวงอุไร

ที่ปรึกษาทางการแพทย์

19.

นายถาวร

พานิชพันธ์

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

20.

พลเอกอภิชาต แสงรุ่งเรือง
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ที่ปรึกษาทางเศรษฐศาสตร์

คณะกรรมการการแพทย์ กองทุนประกันสังคม
1.

นายชาตรี

บานชื่น

ประธานกรรมการ

2.

นายพรเทพ

ศิริวนารังสรรค์

กรรมการ

3.

นายอานวย

กาจีนะ

กรรมการ

4.

นายสุพรรณ

ศรีธรรมมา

กรรมการ

5.

พลเอกไตรโรจน์ ครุฑเวโช

กรรมการ

6.

ผศ. วีระศักดิ์

จรัสชัยศรี

กรรมการ

7.

พลเอกจัดพล

วุฑฒกนก

กรรมการ

8.

ศ. พรชัย

สิทธิศรัณย์กุล

กรรมการ

9.

รศ. จุฑาไล

ตันฑเทอดธรรม

กรรมการ

10.

นายอดุลย์

บัณฑุกุล

กรรมการ

11.

นายชาญวิทย์

ทระเทพ

กรรมการ

12.

นายทรงยศ

ชัยชนะ

กรรมการ

13.

ศ. สุนันทา

พลปัถพี

กรรมการ

14.

ศ. สารเนตร์

ไวคกุล

กรรมการ

15.

รศ. ศุภชัย

รัตนมณีฉัตร

กรรมการ

16.

ผู้แทนสานักงานประกันสังคม
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กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการอุทธรณ์ กองทุนประกันสังคม
1.

นายอาทิตย์

อิสโม

ประธานกรรมการ

2.

นางพฤฒิพร

เนติโพธิ์

กรรมการ

3.

นายสมปอง

ธนไพศาลกิจ

กรรมการ

4.

นายสิทธิชัย

พุทธิประเสริฐ

กรรมการ

5.

นางดุษฎี

อัมรานุรักษ์

กรรมการ

6.

นายสุภัท

กุขุน

กรรมการ

7.

นายปัณณพงศ์ อิทธิ์อรรถนนท์

กรรมการ

8.

นายประภาส

ชัยวัฒนายน

กรรมการ

9.

นายสมัยศักดิ์

เจียรธนะกานนท์

กรรมการ

10.

นายทวี

เตชะธีราวัฒน์

กรรมการ

11.

นายมานะ

คุ้มกระโทก

กรรมการ

12.

นายอนุชิต

แก้วต้น

กรรมการ

13.

ผู้แทนสานักงานประกันสังคม

กรรมการและลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบ กองทุนประกันสังคม
1.

รศ. วิรัช

2.

นางกรรณิการ์ งามโสภี

กรรมการ

3.

นายนาวิน

แสงสันต์

กรรมการ

4.

นายศานิต

ร่างน้อย

กรรมการ

5.

นายสมพร

แย้มนิล

กรรมการ

6.

นายสีมา
สีมานันท์
ผู้อานวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
สานักงานประกันสังคม

7.
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ประธานกรรมการ

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน (ชุดที่ 9 )
1.

เลขาธิการสานักงานประกันสังคม

ประธานกรรมการ

2.

นายศรีประสิทธิ์ บุญวิสุทธิ์

กรรมการ

3.

นายสมบูรณ์

กรรมการ

4.

นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย

กรรมการ

5.

นายดุสิต

เขมะศักดิ์ชัย

กรรมการ

6.

นางผจงสิน

วรรณโกวิท

กรรมการ

7.

นางปริศนา

ประหารข้าศึก

กรรมการ

8.

นายอรรถการ

ตฤษณารังสี

กรรมการ

9.

นายปิยะชาติ

ชุณหเวชสกุล

กรรมการ

10.

นางสุวรรณี

สิริเวชชะพันธ์

กรรมการ

11.

นายวารินทร์

ศรีแจ่ม

กรรมการ

12.

นายบรรจง

บุญรัตน์

กรรมการ

13.

นายพงษทร

คงลือชา

กรรมการ

14.

ผู้แทนสานักงานประกันสังคม
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กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการการแพทย์ กองทุนเงินทดแทน
1.

นายวันชาติ

ศุภจัตุรัส

ประธานกรรมการ

2.

นายเจษฎา

โชคดารงสุข

กรรมการ

3.

ศ. ภานุพันธ์

ทรงเจริญ

กรรมการ

4.

รศ. อรุณวงศ์

เทพชาตรี

กรรมการ

5.

รศ. โยธิน

เบญจวัง

กรรมการ

6.

พลโทนพดล

เพ็ญกิตติ

กรรมการ

7.

พลตารวจตรีสุรพล เกษประยูร

กรรมการ

8.

ศ. พรชัย

มูลพฤกษ์

กรรมการ

9.

นางวิลาวัณย์

จึงประเสริฐ

กรรมการ

10.

ศ. ประสิทธิ์

วัฒนาภา

กรรมการ

11.

นายสุวัช

เซียศิริวัฒนา

กรรมการ

12.

พลเรือโทสุชีพ ช้างเสวก

กรรมการ

13.

นางสาวมิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ

กรรมการ

14.

นางสุคนธา

กรรมการ

15.

ผู้แทนสานักงานประกันสังคม

17
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กรรมการและเลขานุการ

ผู้บริหารสานักงานประกันสังคม

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ
เลขาธิการสานักงานประกันสังคม
นางสาวดวงพร พรพิทักษ์พันธุ์
ผู้ตรวจราชการกรม
รักษาการในตาแหน่งที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ

นายภูมา ธรรมกุล
รองเลขาธิการ
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นางสาวอาพันธ์ ธุววิทย์
รองเลขาธิการ

นางสาวบุปผา เรืองสุด
รองเลขาธิการ

โครงสร้างองค์กร
ส านั ก งานประกัน สั งคมมีโ ครงสร้ างการแบ่งส่ ว นราชการตามกฎกระทรวงแบ่ งส่ ว นราชการ
สานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 ประกอบด้วยหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางและ
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ดังนี้
ราชการบริหารส่วนกลาง ประกอบด้วยหน่วยงานตามโครงสร้าง 32 หน่วยงานและหน่วยงาน
ภายใน 4 หน่วยงาน
หน่วยงานตามโครงสร้าง ได้แก่
(1) สานักงานเลขานุการกรม
(2) กองกฎหมาย
(3) กองคลัง
(4) กองนโยบายและแผนงาน
(5) กองบริหารการเงินและการบัญชี
(6) กองบริหารการลงทุน
(7) กองบริหารทรัพยากรบุคคล
(8) – (12) ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 – 5
(13) – (24) สานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 12
(25) สานักเงินสมทบ
(26) สานักจัดระบบบริการทางการแพทย์
(27) สานักตรวจสอบ
(28) สานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
(29) สานักสิทธิประโยชน์
(30) สานักเสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบ
(31) กลุ่มตรวจสอบภายใน
(32) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
หน่วยงานภายใน ได้แก่
(1) สานักงานกองทุนเงินทดแทน
(2) ศูนย์สารนิเทศ
(3) กองฝึกอบรม
(4) กองวิจัยและพัฒนา
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประกอบด้วยสานักงานประกันสังคมจังหวัด จานวน 76 จังหวัด
และสานักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา จานวน 49 สาขา
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อัตรากาลัง
สานักงานประกันสังคมมีอัตรากาลังตามกรอบ ณ ธันวาคม 2561 ทั้งสิ้น 7,212 อัตรา ลดลงจาก
ปีที่ผ่านมา 11 อัตรา (ลูกจ้างประจ าลดลง 15 อัตรา และพนักงานประกันสังคมเพิ่ม 4 อัตรา) อัตรากาลั ง
ทั้งหมดจาแนกเป็ นข้าราชการ 2,037 อัตรา ลู กจ้างประจา 222 อัตรา พนักงานราชการ 296 อัตรา และ
พนักงานประกันสังคม 4,657 อัตรา โดยเป็นอัตรากาลังในส่วนกลางคิดเป็นร้อยละ 40.52 และส่วนภูมิภาค
ร้อยละ 59.48
ตาราง 1: กรอบอัตรากาลังของสานักงานประกันสังคม ปี 2561
หน่วย : อัตรา

ประเภท
1. จากเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจา
พนักงานราชการ
2. จากเงินกองทุนเพื่อบริหารของสานักงานประกันสังคม
พนักงานประกันสังคม
รวม
ที่มา : กองบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานประกันสังคม
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ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
815
666
77
72
2,107
2,107
2,922

1,740
1,371
145
224
2,550
2,550
4,290

รวม
2,555
2,037
222
296
4,657
4,657
7,212
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ผลการดาเนินงาน
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กองทุนประกันสังคม
ความเป็นมา
สานักงานประกันสังคมก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2533 โดยในช่วงแรกให้ความคุ้มครอง
ผู้ประกันตนภาคบังคับตามมาตรา 33 สาหรับประโยชน์ทดแทน 4 กรณี ได้แก่ เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ
และตาย ต่อ มาในปี 2541 ให้ ค วามคุ้ ม ครองเพิ่ ม อี ก 2 กรณี ได้ แ ก่ สงเคราะห์ บุ ต รและชราภาพ
และในปี 2547 ได้ขยายความคุ้มครองกรณีว่างงาน
การคุ้มครองผู้ประกัน ตนภาคบังคับตามมาตรา 33 (ลูก จ้างที่มีอายุไม่ต่ากว่า 15 ปี และ
ไม่เ กิน 60 ปี ขึ้น ทะเบีย นประกัน สัง คมและจ่า ยเงิน สมทบอัน ก่อ ให้เ กิด สิท ธิไ ด้รับ ประโยชน์ท ดแทน
ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 หากผู้ประกันตนอายุครบ 60 ปี และยังเป็น ลูกจ้างของนายจ้าง
ที่อยู่ ในความคุ้ม ครองของกองทุ น ประกั นสั ง คมให้ ถื อว่า ยัง เป็น ผู้ ประกั นตนต่อไป) เริ่ มดาเนิ นการจัด เก็ บ
เงินสมทบในปี 2534 โดยให้ความคุ้มครองลูกจ้างในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป ต่อมา
ในปี 2536 ขยายขอบข่ายความคุ้มครองสู่สถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป และในปี 2545
ขยายขอบข่า ยความคุ้มครองครอบคลุมสถานประกอบการที่มีลูก จ้างตั้ง แต่ 1 คนขึ้น ไป ทาให้มีส ถาน
ประกอบการขึ้น ทะเบียนกับกองทุนประกันสังคมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนผู้ประกันตนที่สิ้นสภาพการเป็น
ลูกจ้างและมีความประสงค์ได้รับความคุ้มครองจากกองทุนประกันสังคมอย่างต่อเนื่อง ให้แจ้งความจานงสมัคร
เป็ น ผู้ ป ระกั น ตนตามมาตรา 39 ภายใน 6 เดื อ นนั บ แต่ วั น สิ้ น สุ ด ความเป็ น ผู้ ป ระกั น ตน ซึ่ ง จะได้ รั บ
ความคุ้มครอง 6 กรณี ได้แก่ เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร และชราภาพ
ส าหรับ บุค คลอื่น ใดซึ ่ง มิใ ช่ล ูก จ้า งตามมาตรา 33 และไม่เ ป็น ผู ้ป ระกัน ตนตามมาตรา 39
สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจตามมาตรา 40 ส่งเงินสมทบเป็นรายปีและได้รับประโยชน์ทดแทน
3 กรณี ได้แก่ คลอดบุตร ทุพพลภาพ และตาย โดยในปี 2537 เริ่มจัดเก็บเงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา 40
ในอัตราปีละ 2,880 บาท ต่อมาได้ปรับเพิ่มอัตราเงินสมทบเป็นปีละ 3,110 บาท และ 3,360 บาท ในปี 2539
และปี 2541 ตามลาดับ
ปี 2554 ส านั ก งานประกั น สั ง คมได้ ป รั บ รู ป แบบการจั ด เก็ บ เงิ น สมทบส าหรั บ ผู้ ป ระกั น ตน
ตามมาตรา 40 จากรายปีเป็นรายเดือน และปรับประโยชน์ทดแทนเป็น 2 ทางเลือก ได้แก่
- ทางเลื อกที่ 1 อั ตราเงิ นสมทบเดื อนละ 100 บาท โดยผู้ ประกั นตนจ่ าย 70 บาท และรั ฐบาล
ช่วยสมทบให้ 30 บาท ได้รับประโยชน์ทดแทน 3 กรณี ได้แก่ ประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วย ทุพพลภาพ และตาย
- ทางเลือกที่ 2 อัตราเงินสมทบเดือนละ 150 บาท โดยผู้ ประกันตนจ่าย 100 บาท และ
รัฐบาลช่วยสมทบให้ 50 บาท ได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย และบาเหน็จชราภาพ
ปี 2556 สานักงานประกันสังคมเพิ่มความคุ้มครองทางเลือกที่ 3 อีกหนึ่งทางเลือก อัตราเงิน
สมทบเดื อ นละ 200 บาท โดยผู้ ป ระกั น ตนจ่ า ย 100 บาท และรั ฐ บาลช่ ว ยสมทบให้ 100 บาท เพื่ อ ให้
ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีบานาญชราภาพ ทั้งนี้ ผู้ประกันตนตามมาตรา 40
สามารถเลือกความคุ้มครองได้มากกว่า 1 ทางเลือก ต่อมาได้มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติการให้สิทธิแก่ผู้สมัคร
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เป็นสมาชิกของกองทุนการออมแห่งชาติบางกรณีและการโอนเงินจากกองทุนประกันสังคมในกรณีชราภาพ
ไปยังกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2558 และพระราชกฤษฎีกากาหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ
ประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ ทดแทนของบุคคล
ที่ส มัครเป็ น ผู้ ป ระกัน ตน (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. 2558 ซึ่ง มีผ ลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2558 ส่ งผลให้
ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ที่เลือกความคุ้มครองกรณีบานาญชราภาพ (ทางเลือกที่ 3) สิ้นสภาพโดยผลของ
กฎหมาย ส่วนสถานะของผู้ประกันตนทางเลือกที่ 1 และทางเลือกที่ 2 ยังคงอยู่
ต่อมาในปี 2561 สานักงานประกันสังคมได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ทางเลือกใหม่ ให้กับผู้ประกันตน
ตามมาตรา 40 โดยออกพระราชกฤษฎี กาก าหนดหลั ก เกณฑ์ และอั ต ราการจ่า ยเงิ นสมทบ ประเภทของ
ประโยชน์ทดแทนตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็น
ผู้ประกันตน พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2561 ซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์ทางเลือกที่ 3 อัตรา
เงิน สมทบเดือนละ 450 บาท โดยผู้ ป ระกันตนจ่าย 300 บาท และรัฐบาลช่ว ยสมทบให้ 150 บาท ได้รับ
ประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย บาเหน็จชราภาพ และสงเคราะห์บุตร

ผลการดาเนินงาน
ณ สิ้นปี 2561 มีสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนกับกองทุนประกันสังคมทั้งสิ้น 471,406 แห่ง
เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จานวน 26,538 แห่ง หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.97 ส่วนใหญ่ร้อยละ 69.44 เป็นสถานประกอบการ
ขนาดเล็กที่มีลูกจ้างไม่เกิน 10 คน เมื่อพิจารณาสถานประกอบการจาแนกตามประเภทอุตสาหกรรมโดยไม่นับรวม
ส่วนราชการและกิจการไม่แสวงหากาไร พบว่า ส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการประเภทการขายส่งและการขายปลีก
การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ คิดเป็นร้อยละ 28.94 รองลงมาคือประเภทการผลิต และที่พักแรมและบริการ
ด้านอาหาร คิดเป็นร้อยละ 16.22 และร้อยละ 7.59 ตามลาดับ
ตาราง 2: จานวนสถานประกอบการและผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จาแนกตามขนาดสถานประกอบการ ปี 2561
ขนาดสถานประกอบการ
≤ 10
11–20
21–50
51–100
101–200
201–500
501–1,000
> 1,000
รวม

สถานประกอบการ
แห่ง
ร้อยละ
327,350
69.44
62,925
13.35
46,083
9.78
16,890
3.58
9,208
1.95
6,117
1.30
1,776
0.38
1,057
0.22
471,406
100

ที่มา : กองวิจัยและพัฒนา สานักงานประกันสังคม
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ผู้ประกันตนตามมาตรา 33
คน
ร้อยละ
1,116,913
9.63
853,988
7.36
1,407,592
12.14
1,180,951
10.18
1,287,182
11.10
1,867,882
16.10
1,218,220
10.50
2,666,610
22.99
11,599,338
100

เมื่อพิจารณาข้อมูลปี 2551 – 2561 พบว่า
จานวนสถานประกอบการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ 1.95 ต่อปี ยกเว้นปี 2551 ที่ อัตรา
การเพิ่มต่ากว่าค่าเฉลี่ยอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งเป็นผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก (วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์) ในช่วง
ปี 2550 – 2551
จานวนสถานประกอบการปี 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.97 จานวนสถานประกอบการที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่
เป็ น สถานประกอบการที่ มี ลู ก จ้ า งเป็ น แรงงานต่ า งด้ า ว ซึ่ ง หน่ ว ยปฏิ บั ติ ไ ด้ ติ ด ตามให้ ม าขึ้ น ทะเบี ย น
ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)
จานวนผู้ประกันตนที่อยู่ในความคุ้มครองของกองทุนประกันสังคม ณ สิ้นปี 2561 ทั้งสิ้น 15.99
ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.20 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากการขึ้นทะเบียนประกันสังคมแรงงานต่างด้าว
ตามนโยบายการบริหารจัดการการทางานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยสาหรับกลุ่มที่ยังไม่ตรวจพิสูจน์
สัญชาติ เพื่อพิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561
จานวนผู้ประกันตนมีอัตราการเพิ่มสูงสุดในปี 2555 รองลงมาคือปี 2557 จานวนผู้ประกันตน
ภาคสมัค รใจตามมาตรา 40 เพิ่ม ขึ้น อย่า งก้า วกระโดดในช่วงเวลาดังกล่าว เนื่อ งจากการออกพระราช
กฤษฎีกา กาหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
เพิ่มทางเลือก 3 จ่าย 200 บาท (ผู้ประกันตน 100 บาทและรัฐบาลสมทบ 100 บาท) ให้ความคุ้มครองเฉพาะ
กรณีชราภาพเท่านั้น ส่วนในปี 2558 อัตราการเพิ่มของจานวนผู้ประกันตนกลับลดลง เป็นผลจากผู้ประกันตน
มาตรา 40 ทางเลือกที่ 3 ของกองทุนประกันสังคมถูกตัดโอนไปยังกองทุนการออมแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติ
การให้ สิ ท ธิ แ ก่ ผู้ ส มั ค รเป็ น สมาชิ ก ของกองทุ น การออมแห่ ง ชาติ บ างกรณี แ ละการโอนเงิ น จากกองทุ น
ประกันสังคมในกรณีชราภาพไปยังกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ต่อมาในปี 2561 จานวนผู้ประกันตน
มีอัตราการเพิ่มสู งขึ้น คิดเป็ นร้ อยละ 9.20 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่ านมาเนื่องจากการขึ้นทะเบียนประกันสั งคม
แรงงานต่างด้าวตามนโยบายการบริหารจัดการการทางานของแรงงานต่างด้าว กระทรวงแรงงาน และการออก
พระราชกฤษฎีกา กาหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจน
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุ คคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. 2561
เพิ่มทางเลือกที่ 3 ใหม่ ทั้งนี้ ในภาพรวมจานวนผู้ประกันตนมีอัตราการเพิ่มเฉลี่ยร้อยละ 5.24 ต่อปี
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แผนภูมิ 1: จานวนสถานประกอบการและผู้ประกันตนทั้งหมด กองทุนประกันสังคม ปี 2551 - 2561
สถานประกอบการ (แห่ง)
500,000

ผู้ประกันตน (คน)

400,000
300,000

9,293,600

9,360,119 9,702,833

12,433,412
10,499,99311,712,016

14,647,10115,994,591
14,041,681
13,789,190
13,625,658

18,000,000
16,000,000
14,000,000
12,000,000
10,000,000
8,000,000

200,000
471,406

444,868

435,303

429,070

422,748

417,011

409,977

404,195

395,924

389,953

100,000

382,170

6,000,000

0

4,000,000
2,000,000
-

2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561

ปี

สถานประกอบการ

ผู้ประกันตนรวมทุกมาตรา

ที่มา : สานักเงินสมทบ และสานักเสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบ สานักงานประกันสังคม

แผนภูมิ 2: จานวนผู้ประกันตน กองทุนประกันสังคม ปี 2551 – 2561 จาแนกรายมาตรา
มาตรา 33 (Section 33)

มาตรา 39 (Section 39)

หน่วย : (คน)
Unit : (Person)

มาตรา 40 (Section 40)

2,833,960
1,578,088
1,074,223

2,471,116

2,200,667

2,243,727

1,124,765

1,196,762

1,286,133

2,432,927
1,373,595

1,561,293

60
679,700

84
747,005

590,046
855,412

1,301,780
984,758

8,779,131

8,680,359

8,955,744

9,054,535

9,425,478

11,599,338
9,781,101 10,029,777 10,391,761 10,511,821 10,840,579

2551
2008

2552
2009

2553
2010

2554
2011

2555
2012

2556
2013

47
514,422

2557
2014

2558
2015

2559
2016

2560
2017

2 5 6 1 ปี
2 0 1 8 Year

ที่มา : สานักเงินสมทบ และสานักเสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบ สานักงานประกันสังคม

จานวนผู้ประกันตนที่ได้รับ ความคุ้มครองจากกองทุนประกันสังคมในปี 2561 เป็นเพศหญิงมากกว่า
เพศชาย ส่ วนใหญ่อายุ ระหว่าง 25 – 29 ปี เมื่ อเทียบกับโครงสร้างประชากรตั้งแต่ อายุ 15 ปี ขึ้นไป พบว่ า
มีโครงสร้างคล้ายคลึงกัน ยกเว้นโครงสร้างของประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป มีสัดส่วนที่สูงกว่าผู้ประกันตน
ในกลุ่มเดียวกันอย่างเห็นได้ชัด ทั้งนี้ จานวนผู้ประกันตนทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 41.63 ของกาลังแรงงานเฉลี่ย
หรือคิดเป็นร้อยละ 24.08 ของประชากรทั้งประเทศ
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แผนภูมิ 3: โครงสร้างผู้ประกันตนทั้งหมดเทียบกับโครงสร้างประชากรที่อายุ 15 ปีขึ้นไป ปี 2561

ที่มา : 1. กองวิจัยและพัฒนา สานักงานประกันสังคม
2. กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

แผนภูมิ 4: จานวนและร้อยละของผู้ประกันตนเทียบกับกาลังแรงงานเฉลี่ย ปี 2551 – 2561
ผู้ประกันตน (คน)

14,000,000

35.32%

12,000,000
10,000,000

24.65%

24.41%

25.10%

26.99%

29.71%

35.77%

36.71%

38.47%

ร้อยละ (%)
41.63%

45.00%

40.00%

31.56%

35.00%

30.00%

8,000,000

25.00%

20.00%

6,000,000

9,360,119

9,702,833

10,499,993

11,712,016

12,433,412

13,625,658

13,789,190

14,041,681

14,647,101

15,994,591

2,000,000

9,293,600

15.00%

4,000,000

2551
2008

2552
2009

2553
2010

2554
2011

2555
2012

2556
2013

2557
2014

2558
2015

2559
2016

2560
2017

2561
ปี
2018

10.00%

5.00%

0

0.00%

ผู้ประกันตนรวมทุกมาตรา (Total insured persons)

ที่มา : 1. กองวิจัยและพัฒนา สานักงานประกันสังคม
2. สานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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สัดส่วนผู้ประกันตนต่อกาลังแรงงานเฉลีย่
(Proportion of the insured to the employed)

Year

ตาราง 3: จานวนและร้อยละของผู้ประกันตนเทียบกับกาลังแรงงานและประชากร ปี 2551 – 2561
ปี

จานวนผู้ประกันตน (คน)
รวม

กาลังแรงงาน
(ล้านคน)

สัดส่วน
ผู้ประกันตนต่อ
กาลังแรงงาน
(ร้อยละ)

ประชากร4/
(ล้านคน)

สัดส่วน
ผู้ประกันตน
ต่อประชากร
(ร้อยละ)

1/

ภาคสมัครใจ

2551

8,779,131

514,469

9,293,600

37.70

24.65

63.389

14.66

2552

8,680,359

679,760

9,360,119

38.35

24.41

63.525

14.73

2553

8,955,744

747,089

9,702,833

38.66

25.10

63.878

15.19

2554

9,054,535

1,445,458

10,499,993

38.90

26.99

64.076

16.39

2555

9,425,478

2,286,538

11,712,016

39.42

29.71

64.456

18.17

2556

9,781,101

2,652,311

12,433,412

39.40

31.56

64.786

19.19

2557

10,029,777

3,595,881

13,625,658

38.57

35.32

65.125

20.92

2558

10,391,761

3,397,429

13,789,190

38.55

35.77

65.729

20.98

2559

10,511,821

3,529,860

14,041,681

38.25

36.71

65.932

21.30

2560

10,840,579

3,806,522

14,647,101

38.08

38.47

66.189

22.13

2561

11,599,338

4,395,253

15,994,591

38.42

41.63

66.414

24.08

ภาคบังคับ

2/

3/

หมายเหตุ :1/ ผู้ประกันตนภาคบังคับ = ผู้ประกันตนตามมาตรา 33
2/ ผู้ประกันตนภาคสมัครใจ = ผูป้ ระกันตนตามมาตรา 39 + ผู้ประกันตนตามมาตรา 40
3/ ข้อมูลจากสานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
4/ ข้อมูลจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ที่มา : กองวิจัยและพัฒนา สานักงานประกันสังคม

ผู้ประกันตนทั้งหมดประกอบด้วย ผู้ ประกันตนตามมาตรา 33 ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และ
ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 รวม 15.99 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.20 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา มีสัดส่วนของ
ผู้ประกันตนหญิงประมาณ 110 คน ต่อชาย 100 คน ผู้ประกันตนทั้งหญิงและชายส่วนใหญ่อายุระหว่าง 25 – 29 ปี
จาแนกเป็นแต่ละมาตรา ดังนี้
ผู้ประกันตนภาคบังคับตามมาตรา 33 จานวน 11.60 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.00 เมื่อเทียบกับ
ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการขึ้นทะเบียนประกันสังคมแรงงานต่างด้าวตามนโยบายการบริหารจัดการการทางาน
ของแรงงานต่างด้าว กระทรวงแรงงาน โดยมีสัดส่วนของผู้ประกันตนชายและหญิงไม่ต่า งกันมาก ส่วนใหญ่อายุ
ระหว่าง 25 – 29 ปี
ผู้ประกันตนภาคสมัครใจตามมาตรา 39 จานวน 1.56 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.66 เมื่อเทียบกับ
ปีที่ผ่ านมา โดยพระราชบั ญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ.2561 เพื่อคืนสิ ทธิการเป็นผู้ ประกันตนตาม
มาตรา 39 ที่ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงเนื่องจากไม่ส่งเงินสมทบ 3 เดือนติดต่อกันและส่งเงินสมทบไม่ครบ
9 เดือนภายในระยะเวลา 12 เดือน ให้กลับเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ได้ใหม่ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน
2561 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2562 ปัจุบันผู้ประกันตนตามมาตรา 39 มีสัดส่วนของผู้ประกันตนหญิงประมาณ
167 คน ต่อชาย 100 คน ส่วนใหญ่ผู้ประกันตนทั้งชายและหญิงอายุระหว่าง 40 – 44 ปี
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ผู้ประกันตนภาคสมัครใจตามมาตรา 40 จานวน 2.83 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.48 เมื่อเทียบกับ
ปีที่ผ่านมา เนื่องจากสานักงานประกันสังคมได้ออกกฎหมายเพิ่มทางเลือกใหม่ให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา 40
ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป โดยผู้ประกันตนตามมาตรา 40 มีสัดส่วนของผู้ประกันตนหญิง
ประมาณ 136 คน ต่อชาย 100 คน ส่วนใหญ่ผู้ประกันตนทั้งชายและหญิงอายุระหว่าง 55 – 59 ปี
แผนภูมิ 5: จานวนผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 จาแนกตามอายุและเพศ ปี 2561

ที่มา : กองวิจัยและพัฒนา สานักงานประกันสังคม

เงินสมทบและประโยชน์ทดแทน
สานักงานประกันสังคมจัดเก็บเงินสมทบจากนายจ้างและผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ในอัตรา ฝ่ายละ
ร้อยละ 5 และได้รับเงินสมทบจากรัฐบาลในอัตราร้อยละ 2.75 รวมเป็นร้อยละ 12.75 ของค่าจ้างต่อเดือน จัดเก็บ
เงินสมทบจากผู้ประกันตนตามมาตรา 39 เป็นเงินเดือนละ 432 บาท รัฐบาลช่วยสมทบอีกเดือนละ 120 บาท รวม
เป็น 552 บาทต่อเดือน และจัดเก็บเงินสมทบจากผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ทางเลือกที่ 1 เดือนละ 70 บาท และ
รัฐบาลอุดหนุนเดือนละ 30 บาท รวมเป็น 100 บาทต่อเดือน ทางเลือกที่ 2 ผู้ประกันตนจ่ายเดือนละ 100 บาท และ
รัฐบาลอุดหนุนเดือนละ 50 บาท รวมเป็น 150 บาทต่อเดือน ทางเลือกที่ 3 ผู้ประกันตนจ่ายเดือนละ 300 บาท
และรัฐบาลอุดหนุนเดือนละ 150 บาท รวมเป็น 450 บาทต่อเดือน
ในปี 2561 สานักงานประกันสังคมจัดเก็บเงินสมทบทั้งในส่วนของนายจ้าง ผู้ประกันตน และรัฐบาล
เข้ากองทุนประกันสังคมได้เป็นเงินทั้งสิ้น 206,528 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 13,235 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 6.85 ซึ่งมีสาเหตุหลัก มาจากจานวนผู้ประกันตนในทุกมาตราเพิ่มสูงขึ้น และค่าจ้างเฉลี่ยของ
ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 เพิ่มสูงขึ้น
กองทุนประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทนไปทั้งสิ้น 85,879 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 7,734
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.90 สาเหตุสาคัญที่ทาให้ค่าใช้จ่ายประโยชน์ทดแทนเพิ่มขึ้น เนื่องมาจากการปรับเพิ่มสิทธิ
ประโยชน์ให้กับผู้ประกันตน การพัฒนางานบริการที่ช่วยให้ผู้ประกันตนเข้าถึงบริการมากขึ้น การอานวยความ
สะดวกให้ ผู้ป ระกันตนเข้าถึงบริการทัน ตกรรมโดยไม่ต้องส ารองจ่าย และการปรับอัตราการจ่ายค่าบริ การ
ทางการแพทย์ โดยกองทุนประกันสังคมได้จ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วยมากที่สุด 45,607 ล้านบาท รองลงมา
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คือ กรณีชราภาพ 13,340 ล้านบาท กรณีสงเคราะห์บุตร 9,590 ล้านบาท กรณีคลอดบุตร 7,168 ล้านบาท
กรณีว่างงาน 6,962 ล้านบาท กรณีตาย 2,221 ล้านบาท และกรณีทุพพลภาพ 992 ล้านบาท ดังนี้
ประโยชน์ทดแทนสาหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39
จ่ายประโยชน์ทดแทนไปทั้งสิ้น 85,535 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 7,652 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 9.82 โดยกองทุนประกันสังคมได้จ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วยมากที่สุด 45,472 ล้านบาท
รองลงมาคือ กรณีชราภาพ 13,290 ล้านบาท กรณีสงเคราะห์บุตร 9,590 ล้านบาท กรณีคลอดบุตร 7,168 ล้านบาท
กรณีว่างงาน 6,962 ล้านบาท กรณีตาย 2,072 ล้านบาท และกรณีทุพพลภาพ 982 ล้านบาท
ตาราง 4: จานวนเงินสมทบและประโยชน์ทดแทนของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 ปี 2561
กองทุน

เงินสมทบ
(ล้านบาท)

จานวนเงินประโยชน์ทดแทน

4 กรณี

72,502.23

55,694.33

65.11

2 กรณี

113,066.63

22,879.12

26.75

ว่างงาน

19,137.82

6,961.51

8.14

รวม

204,706.68

85,534.96

100.00

ล้านบาท

ร้อยละ

หมายเหตุ : 1. 4 กรณี ได้แก่ เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ และตาย
2. 2 กรณี ได้แก่ สงเคราะห์บุตรและชราภาพ
ที่มา : กองบริหารการเงินและการบัญชี สานักสิทธิประโยชน์ และสานักจัดระบบบริการทางการแพทย์ สานักงานประกันสังคม

แผนภูมิ 6: จานวนเงินสมทบและประโยชน์ทดแทน 4 กรณี ปี 2551 – 2561

หมายเหตุ : ปี 2552 และ ปี 2555 – 2556 ลดอัตราเงินสมทบ 3 ฝ่าย (นายจ้าง ลูกจ้างและรัฐบาล) ในส่วนของประโยชน์ทดแทน
4 กรณี จากฝ่ายละร้อยละ 1.5 เหลือฝ่ายละร้อยละ 0.5
ที่มา : กองบริหารการเงินและการบัญชี สานักสิทธิประโยชน์ และสานักจัดระบบบริการทางการแพทย์ สานักงานประกันสังคม

30

สปส.รายงานประจาปี 2561

แผนภูมิ 7: จานวนเงินสมทบและประโยชน์ทดแทน 2 กรณี ปี 2551 – 2561

หมายเหตุ : ปี 2552 และ ปี 2555 ลดอัตราเงินสมทบนายจ้างและลูกจ้าง ในส่วนของประโยชน์ทดแทน 2 กรณี จากฝ่ายละ
ร้อยละ 3 เหลือฝ่ายละร้อยละ 2
ที่มา : กองบริหารการเงินและการบัญชี และสานักสิทธิประโยชน์ สานักงานประกันสังคม

แผนภูมิ 8: จานวนเงินสมทบและประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน ปี 2551 – 2561

หมายเหตุ : ปี 2552 อัตราประโยชน์ทดแทนต่อเงินสมทบสูงกว่าปีอื่น เนื่องจากประเทศไทยได้รับผลกระทบจากวิกฤต
“แฮมเบอร์เกอร์” ทาให้ภาวะเศรษฐกิจตกต่า การว่างงานสูง
ที่มา : กองบริหารการเงินและการบัญชี และสานักสิทธิประโยชน์ สานักงานประกันสังคม
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ประโยชน์ทดแทนสาหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 40
จ่ายประโยชน์ทดแทนไปทั้งสิ้น 344 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 82 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 31.36 โดยกองทุนประกันสังคมได้จ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีตายมากที่สุด 149 ล้านบาท รองลงมาคือ
กรณีเจ็บป่วย 135 ล้านบาท กรณีชราภาพ 50 ล้านบาท และกรณีทุพพลภาพ 10 ล้านบาท
ตาราง 5: จานวนเงินสมทบและประโยชน์ทดแทนของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ปี 2561
เงินประโยชน์ทดแทน

เงินสมทบ
(ล้านบาท)

กรณี
เจ็บป่วย

ล้านบาท

ร้อยละ

135.01

39.22

10.14

2.95

148.96

43.27

1,210.24

ทุพพลภาพ
ตาย
บาเหน็จชราภาพ

611.44

50.13

14.56

รวม

1,821.68

344.25

100.00

ที่มา : กองบริหารการเงินและการบัญชี และสานักเสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบ สานักงานประกันสังคม

แผนภูมิ 9: จานวนเงินสมทบและประโยชน์ทดแทนของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ปี 2554 – 2561

2554
2011

2555
2012

2556
2013

เงินสมทบ
(Contributions)

2557
2014

2558
2015

2559
2016

2560
2017

1,822
344

1,457
262

1,835
303

3,072
816
228

1,292
125

1,012
67

404
5

4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0

3,874

ล้านบาท
(Million Baht)

2561 ปี
2018 Year

ประโยชน์ทดแทน
(Benefits)

ที่มา : กองบริหารการเงินและการบัญชี และสานักเสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบ สานักงานประกันสังคม
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เมื่ อ พิ จ ารณาจ านวนผู้ รั บ บริ ก าร ปี 2561 พบว่ า มี ผู้ ใ ช้ สิ ท ธิ ทั้ ง สิ้ น 38.24 ล้ า นราย
(รวมผู้ใช้บริการมากกว่า 1 ครั้ง) เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 2.49 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 6.11 ดังนี้
การใช้บริการของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39
มีผู้ใช้บริการไปทั้งสิ้น 38.14 ล้านราย ลดลงจากปีที่ผ่านมา 2.50 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ
6.15 มีผู้ใช้บริการกรณีเจ็บป่วยมากที่สุด 35.87 ล้านราย รองลงมาคือ กรณีสงเคราะห์บุตร 1.32 ล้านราย
กรณีช ราภาพ 459,140 ราย (บาเหน็จ ชราภาพ 289,139 ราย และบานาญชราภาพ 170,001 ราย)
กรณีคลอดบุตร 292,897 ราย กรณีว่างงาน 152,464 ราย กรณีตาย 28,166 ราย และกรณีทุพพลภาพ
14,500 ราย
ตาราง 6: จานวนผู้รับประโยชน์ทดแทนและเงินประโยชน์ทดแทนของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และ
มาตรา 39 ปี 2561
กรณี

จานวนผู้รับประโยชน์ทดแทน

จานวนเงินประโยชน์ทดแทน

ครั้ง/คน

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

เจ็บป่วย

35,870,578

94.05

45,472.00

53.16

คลอดบุตร

292,897

0.77

7,167.73

8.38

ทุพพลภาพ

14,500

0.04

982.16

1.15

ตาย

28,166

0.07

2,072.45

2.42

สงเคราะห์บุตร

1,323,873

3.47

9,589.59

11.21

ชราภาพ*

459,140

1.20

13,289.53

15.54

ว่างงาน

152,464

0.40

6,961.51

8.14

38,141,618

100.00

85,534.96

100.00

รวม

หมายเหตุ : * จานวนผู้รับประโยชน์ทดแทน = จานวนผู้รับบาเหน็จ ทั้งหมดในปี 2561 + จานวนผู้รับ บานาญ
ณ เดือนธันวาคม 2561
ที่มา : กองบริ ห ารการเงิ น และการบั ญ ชี ส านั ก สิ ท ธิ ป ระโยชน์ และส านั ก จั ด ระบบบริ ก ารทางการแพทย์ ส านั ก งาน
ประกันสังคม
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การใช้บริการของผู้ประกันตนตามมาตรา 40
มีผู้ใช้บริการไปทั้งสิ้น 92,534 ราย เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 13,864 ราย คิดเป็นร้อยละ
17.62 มีผู้ใช้บริการกรณีเจ็บป่วยมากที่สุด 66,178 ราย รองลงมาคือ กรณีชราภาพ 18,634 ราย กรณีตาย
7,414 ราย และกรณีทุพพลภาพ 308 ราย
ตาราง 7: จานวนผู้รับประโยชน์ทดแทนและเงินประโยชน์ทดแทนของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ปี 2561
กรณี
เจ็บป่วย

ประโยชน์ทดแทน
ผู้รับประโยชน์ทดแทน
เงินประโยชน์ทดแทน
ครั้ง/คน
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ
66,178

71.52

135.01

39.22

ทุพพลภาพ

308

0.33

10.14

2.95

ตาย

7,414

8.01

148.96

43.27

บาเหน็จชราภาพ

18,634

20.14

50.13

14.56

รวม

92,534

100.00

344.25

100.00

ที่มา : สานักเสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบ สานักงานประกันสังคม

การบริการทางการแพทย์
ส านั กงานประกั น สั งคมได้ป รับ ปรุ งและพัฒ นาการให้ บ ริก ารผู้ ป ระกัน ตนให้ ดีขึ้ นตลอดเวลา
โดยเฉพาะการปรั บปรุ งวิธี การจ่ า ยเงิน ค่า บริ การทางการแพทย์ มาอย่า งต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มคุณภาพและ
ประสิทธิภาพในการให้บริการของสถานพยาบาลให้เป็นไปตามมาตรฐาน รวมทั้งเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึง
บริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตน
ในปี 2561 สานักงานประกันสังคมมีวิธีการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ ดังนี้
1. การจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้กับสถานพยาบาลคู่สัญญา ได้แก่
1) ค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่าย ซึ่งครอบคลุมบริการทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
2) ค่าบริการทางการแพทย์สาหรับสถานพยาบาลที่ให้บริการอย่างมีคุณภาพและมีผลลัพธ์
การให้บริการที่ดี ตามตัวชี้วัด คุณภาพ ดังนี้
(1) เรื่องร้องเรียน
(2) สถานภาพการจาหน่ายและประเภทการจาหน่ายผู้ประกันตนออกจากสถานพยาบาล
3) การรักษาประเภทผู้ป่วยในที่มีค่าใช้จ่ายสูง โดยคานวณตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) ที่มี
ค่าน้าหนักสัมพัทธ์ปรับตามวันนอน (AdjRW) มากกว่าหรือเท่ากับ 2
4) ค่าบริการทางการแพทย์สาหรับสถานพยาบาลที่ ต้องรับภาระรักษากรณีโรคที่มีภาระเสี่ยง
ของผู้ป่วยนอก โรคเรื้อรัง สาหรับผู้ป่วยในจะคานวณตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (Diagnosis Related Groups: DRGs)
ที่มีค่าน้าหนักสัมพัทธ์ปรับตามวันนอน (Adjusted Relative Weight: AdjRW) น้อยกว่า 2
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5) การรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทางตามรายการและอัตราที่กาหนด เช่น
กรณีไตวายเฉีย บพลัน การรักษาโรคมะเร็ง การผ่า ตัดใส่อวัยวะเทียมหรืออุป กรณ์ในการบาบัดรักษาโรค
ภายในร่างกาย การทาหมัน การให้ย าละลายลิ่มเลือดในผู้ป่ว ยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) และโรค
กล้ามเนื้อหัวใจ (STEMI) เป็นต้น
6) การรัก ษาประเภทผู ้ป ่ว ยใน กรณีที ่ม ีค ่า รัก ษาพยาบาลสูง เกิน ปกติ ( Outlier
Reimbursement Schedule: ORS)
7) สนับ สนุน ยาต้า นไวรัส เอดส์ ด้ว ยระบบ
Vendor Managed Inventory (VMI)
8) สนับสนุนยาบัญชี จ (2) ด้วยระบบ VMI
9) ค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ฯลฯ
2. การจ่ า ยค่ า บริ ก ารทางการแพทย์ ใ ห้ กั บ สถานพยาบาลที่ ท าข้ อ ตกลงกั บ ส านั ก งาน
ประกันสังคม สาหรับให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตน ได้แก่
1) กรณีปลูกถ่ายเซลล์ต้นกาเนิดเม็ดโลหิต
2) การผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา
3) ค่าจัดเก็บและรักษาคุณภาพดวงตาแก่สภากาชาดไทย
4) กรณีบาบัดทดแทนไต ได้แก่ การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม การล้างช่องท้องด้วยน้ายา
อย่างถาวร
5) การให้ยา Erythropoietin
6) สนั บ สนุ น ยาต้านไวรัส เอดส์ ให้ แก่ส ถานพยาบาลที่ดูแลผู้ ประกันตนที่ติดเชื้อ HIV และ
ผู้ป ระกัน ตนที่เป็ น โรคเอดส์ โดยมีการดาเนินการผ่ านองค์การเภสัช กรรม ผู้ประกันตนสามารถรับยาจาก
สถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ
7) ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติที่มีราคาสูงตามบัญชี จ (2)
8) ค่าสารเมทาโดน
9) การจ่ ายค่าบริ การทางการแพทย์ กรณีผู้ ป่ว ยปลู กถ่ายอวั ยวะ ดูแลตั้งแต่ก่อน ระหว่า ง
และหลังการผ่าตัดปลูกถ่ายไต ปลูกถ่ายหัวใจ ปอด ตับ ตับอ่อน และปลูกถ่ายอวัยวะมากกว่าหนึ่งอวัยวะ
พร้อมกัน เช่น กรณีปลูกถ่ายตับและไต ตับอ่อนและไต หัวใจและปอด และหัวใจและไต
10) ค่าบริการทันตกรรม สาหรับการถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุดและฟันเทียม
11) ค่าบริ การทางการแพทย์กรณีการให้ยาแฟคเตอร์ส าหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคเลื อดออกง่าย
(Hemophilia)
ฯลฯ
3. การจ่ายค่าบริการทางการแพทย์อื่น ๆ ได้แก่
1) ค่าบริการทางการแพทย์กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน
2) ค่าบริการทางการแพทย์กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตและฉุกเฉินเร่งด่วน
(UCEP) ใน 6 กลุ่มอาการป่วยฉุกเฉินวิกฤตตามเกณฑ์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
3) การจ่ ายเงินช่วยเหลื อเบื้องต้นให้ แก่ผู้ประกันตนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในกรณีที่
ผู้ประกันตนได้รับความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์
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4) ค่าบริการทางการแพทย์กรณีการฝากครรภ์คุณภาพ
5) ค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกรณีการฝากครรภ์
ฯลฯ
นอกจากนี้ ในปี 2561 สานักงานประกันสังคมได้ปรับหลักเกณฑ์และการจ่ายค่าบริการทางการ
แพทย์เพิ่มเติม ดังนี้
1. เงินช่ว ยเหลื อเบื้ องต้นให้ แก่ผู้ประกันตนที่ได้รับความ
เสีย หายจากการรับบริการทางการแพทย์ของสถานพยาบาลที่กาหนด
สิทธิในการรับบริการทางการแพทย์หรือสถานพยาบาลที่รับส่งต่อจาก
สถานพยาบาลที่ก าหนดสิ ทธิ ในการรั บ บริ การทางการแพทย์ รวมทั้ ง
สถานพยาบาลที่ ไ ด้ รั บ ผู้ ป ระกั น ตนไว้ รั ก ษาในกรณี ฉุ ก เฉิ น และ
สถานพยาบาลอื่นใดที่ให้บริการทางการแพทย์ แก่ผู้ประกันตนที่ยังไม่ได้
รับการกาหนดสิทธิในการรับบริการทางการแพทย์
2. ผู้ประกันตนที่มีความจาเป็นต้องเข้ารับการรักษาด้วยโรคมะเร็ง 10 ชนิด ที่ไม่สามารถรักษา
ตามแนวทางที่กาหนด (Protocol) และมีความจาเป็นที่ต้องให้การรักษาด้วยยารักษาโรคมะเร็งและหรือเคมี
บาบัดและหรือรังสีรักษา ให้สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจาเป็นแต่ไม่เกิน 50,000 บาท
ต่อรายต่อปี
3. การประสบอั น ตรายหรื อ เจ็ บ ป่ ว ยจากการใช้ ส ารเสพติ ด ยกเว้ น การให้ ส ารเมทาโดน
(Methadone Maintenance Treatment: MMT) เพื่อบาบัดรักษาผู้ประกันตนที่ติดสารเสพติดเฉพาะในกลุ่ม
ฝิ่นและอนุพันธ์ของฝิ่น โดยจ่ายเป็นค่าสารเมทาโดน (Methadone) แก่สถานพยาบาลที่ให้การบาบัดรักษา
ผู้ประกันตนในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 35 บาทต่อวัน ตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานประกันสังคมกาหนด
4. ผู้ ป ระกั น ตนที่ เ ป็ น ผู้ ป่ ว ยกลุ่ ม โรคเลื อ ดออกง่ า ยฮี โ มฟี เ ลี ย (Hemophilia) เข้ า รั บ การ
รักษาพยาบาลในสถานพยาบาลที่กาหนดสิทธิในการรับบริการทางการแพทย์และให้สถานพยาบาลขึ้นทะเบียน
ผู้ป ระกัน ตนที่เป็ น ผู้ป่ ว ยกลุ่มโรคเลื อดออกง่ายฮีโ มฟีเลี ย (Hemophilia) เพื่ออนุมัติการใช้ยาแฟคเตอร์
(Coagulation factors) ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่สานักงานประกันสังคมกาหนด
5. ค่าตรวจและรับฝากครรภ์แก่ผู้ประกันตน กรณีผู้ประกันตนหรือภริยาของผู้ประกันตน หรือ
หญิงซึ่งอยู่กินฉันสามีภริยากับผู้ประกันตนโดยเปิดเผยกรณีผู้ประกันตนไม่มีภริยา เข้ารับการฝากครรภ์ตาม
เกณฑ์คุณภาพในสถานพยาบาลหรือคลินิกตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก กระทรวงสาธารณสุข ดังนี้
1) อายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ จ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริง ไม่เกิน 500 บาท
2) อายุ ค รรภ์ ม ากกว่ า 12 สั ป ดาห์ แต่ ไ ม่ เ กิ น 20 สั ป ดาห์ จ่ า ยในอั ต ราเท่ า ที่ จ่ า ยจริ ง
ไม่เกิน 300 บาท
3) อายุ ค รรภ์ ม ากกว่ า 20 สั ป ดาห์ แต่ ไ ม่ เ กิ น 28 สั ป ดาห์ จ่ า ยในอั ต ราเท่ า ที่ จ่ า ยจริ ง
ไม่เกิน 200 บาท
6. ผู้ประกันตนที่ตั้งครรภ์และบุตรเสียชีวิตก่อน 28 สัปดาห์มีสิทธิได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรครายการสาหรับการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ในสถานพยาบาลหรือคลินิกตามมาตรฐาน
อนามัยแม่และเด็ก กระทรวงสาธารณสุข ตามหลักเกณฑ์และอัตรา ดังนี้
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1) อายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ จ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 500 บาท
2) อายุ ค รรภ์ ม ากกว่ า 12 สั ป ดาห์ แต่ ไ ม่ เ กิ น 20 สั ป ดาห์ จ่ า ยในอั ต ราเท่ า ที่ จ่ า ยจริ ง
ไม่เกิน 300 บาท
3) อายุ ค รรภ์ ม ากกว่ า 20 สั ป ดาห์ แต่ ไ ม่ เ กิ น 28 สั ป ดาห์ จ่ า ยในอั ต ราเท่ า ที่ จ่ า ยจริ ง
ไม่เกิน 200 บาท
7. ค่าบริการทางการแพทย์สาหรับการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดตามแผนการรักษาแบบ
เหมาจ่ายรายครั้งของการรักษา (Package) ซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นกับ
ผู้ป่วยขณะที่ทาการรักษาหรือยังอยู่ในช่วงพักรักษาตัวในสถานพยาบาลด้วย โดยอัตราค่าบริการทางการแพทย์
ในแต่ละแผนการรักษามีอัตราค่าบริการเหมาจ่ายต่อครั้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราที่ประกาศกาหนด
8. ค่าบริการทางการแพทย์กรณีผู้ประกันตนเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของรัฐที่มีการ
บริหารจัดการพิเศษ
ในปี 2561 มีส ถานพยาบาลภายใต้โ ครงการประกันสั งคมพร้อมให้ บริการทางการแพทย์แ ก่
ผู้ป ระกัน ตนทั่ว ประเทศ จานวนทั้งสิ้ น 4,022 แห่ ง ประกอบด้วย สถานพยาบาลหลัก 237 แห่ ง
(เป็นสถานพยาบาลของรัฐ 159 แห่ง สถานพยาบาลของเอกชน 78 แห่ง) และสถานพยาบาลเครือข่าย
ทั้งของรัฐและเอกชน 3,785 แห่ง
ผู้มาใช้บริการ ณ สถานพยาบาลทั้งสิ้น 30.58 ล้านครั้ง จาแนกเป็น
การใช้บริการผู้ป่วยนอกจานวน 29.77 ล้านครั้ง อัตราการใช้บริการเฉลี่ย 2.31
ครั้ง/คน/ปี และการใช้บริการผู้ป่วยในจานวน 0.81 ล้านครั้ง อัตราการใช้บริการ
เฉลี่ย 0.06 ครั้ง/คน/ปี
ตาราง 8: จานวนสถานพยาบาลภายใต้โครงการประกันสังคม ปี 2561
จานวนสถานพยาบาล (แห่ง)
รัฐบาล
เอกชน
รวม
159
78
237
2,560
1,225
3,785
2,719
1,303
4,022

รายการ
สถานพยาบาลหลัก
สถานพยาบาลเครือข่าย
รวม

ที่มา : สานักจัดระบบบริการทางการแพทย์ สานักงานประกันสังคม

ตาราง 9: จานวนครั้งและอัตราการใช้บริการทางการแพทย์ ปี 2561
ประเภท
ผู้ป่วยนอก
ผู้ป่วยใน
รวม

จานวนครั้งของการใช้บริการ
รัฐบาล
เอกชน
รวม
13,110,512

16,658,167

29,768,679

393,525

417,290

810,815

13,504,037

17,075,457

30,579,494

ที่มา : สานักจัดระบบบริการทางการแพทย์ สานักงานประกันสังคม
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อัตราการใช้บริการ (ครั้ง/คน/ปี)
รัฐบาล
เอกชน
เฉลี่ย
1.97
2.68
2.31
0.06
0.07
0.06

พัฒนาการของการลงทุนกองทุนประกันสังคม
ในปี 2534 สานักงานประกันสังคมเริ่มจัดเก็บเงินสมทบเพื่อให้ความคุ้มครองกรณีประสบอันตรายหรือ
เจ็บปวย ทุพพลภาพ ตาย และคลอดบุตร เนื่องจากเป็นช่วงเริ่มต้นการลงทุน จึงเน้นการซื้อตั๋วเงินคลังและ
พันธบัตรรัฐบาล หรือการฝากเงินกับธนาคารเป็นหลัก ต่อมาในปี 2541 ได้เริ่มจัดเก็บเงินสมทบเพื่อให้ความ
คุ้มครองกรณีสงเคราะห์บุตรและชราภาพ ทาให้มีปริมาณเม็ดเงินสะสมในกองทุนเพิ่มขึ้น จึงจ้างบริษัทจัดการ
กองทุนย่อยซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการลงทุนให้บริหารเงินลงทุนของกองทุนประกันสังคมส่วนหนึ่ง และขยาย
ประเภทการลงทุนให้มีความซันซ้อนขึ้น โดยเริ่มลงทุนในหุ้นกู้เอกชนในปี 2543 รวมถึงลงทุนในหุ้นสามัญบริษัท
จดทะเบียนและกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ในปี 2546 หลังจากนั้นในปี 2547 สานักงานประกันสังคมได้เริ่ม
จัดเก็บเงินสมทบเพื่อให้ความคุ้มครองกรณีว่ างงาน และเริ่มขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศเป็นครั้งแรก
ในปี 2549 เพื่อกระจายการลงทุนจากเม็ด เงินสะสมที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งสานักงานประกันสังคมได้ขยายประภท
สินทรัพย์ที่ลงทุนอย่างต่อเนื่อง และในเดือนกันยายน 2560 สานักงานประกันสังคมได้เริ่มกระจายการลงทุน
ไปลงทุนต่างประเทศในรูปแบบกองทุนรวม ETF (Exchange Traded Fund) สานักงานประกันสังคม
มีแนวโน้มที่จะเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศโดยลงทุนในหลักทรัพย์ต่ างประเทศโดยตรง เพื่อกระจาย
ความเสี่ยงการลงทุนของกองทุนประกันสังคมมากขึ้น และสอดรับกับการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของกองทุน
ประกันสังคมในอนาคต
แผนภูมิ 10: พัฒนาการของการลงทุนกองทุนประกันสังคม

ที่มา : กองบริหารการลงทุน สานักงานประกันสังคม
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การบริหารการลงทุนกองทุนประกันสังคม
1. หลักเกณฑ์และกรอบการลงทุน
การลงทุนของกองทุนประกันสังคมเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการประกันสังคมว่าด้วยการจัดหา
ผลประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2559 ซึ่งกาหนดให้กองทุนประกันสังคมลงทุนในหลักทรัพย์ที่มี
ความมั่นคงสูงไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ของเงินกองทุน และลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงได้ ไม่เกินร้อยละ 40
ของเงิน กองทุน โดยในการดาเนิ น การลงทุนนั้น ส านักงานประกันสั งคมจะดาเนินการลงทุนตามระเบียบ
คณะกรรมการประกันสังคมและตามแผนการลงทุนประจาปี โดยจะพิจารณาจากผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ
ความเสี่ยงของการลงทุน และคานึงถึงความมั่นคงของกองทุนในระยะยาวเป็นสาคัญ
แผนภูมิ 11: โครงสร้างการตัดสินใจและการกากับตรวจสอบ

ที่มา : กองบริหารการลงทุน สานักงานประกันสังคม

2. สถานะเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กองทุนประกันสังคมมีเงินลงทุนรวม 1.91 ล้านล้านบาท (เพิ่มขึ้น
จากปีที่ผ่านมาจานวน 146,692 ล้านบาท) จาแนกตามสิทธิประโยชน์ ได้แก่ กรณีสงเคราะห์บุตรและชราภาพ
1,662,856 ล้านบาท (ร้อยละ 87.1) กรณีว่างงาน 154,041 ล้านบาท (ร้อยละ 8.1) กรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร
ทุพพลภาพ ตาย 82,157 ล้านบาท (ร้อยละ 4.3) และสิทธิประโยชน์มาตรา 40 จานวน 9,732 ล้านบาท (ร้อยละ 0.5)
ทั้งนี้ เงินส่วนใหญ่ในกองทุนเป็นเงินออมของผู้ประกันตนทั่วประเทศที่สานักงานประกันสังคมสะสมไว้เตรียม
จ่ายสิทธิประโยชน์กรณีบานาญชราภาพ โดยสานักงานประกันสังคมเริ่มจ่ายบานาญชราภาพตั้งแต่ปี 2557
เป็นต้นมา
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แผนภูมิ 12: เงินลงทุนกองทุนประกันสังคม จาแนกตามประเภทสิทธิประโยชน์ ปี 2554 – 2561

ที่มา : กองบริหารการลงทุน สานักงานประกันสังคม

3. การจัดสรรการลงทุน กองทุนประกันสังคม
เงินลงทุนจานวน 1.91 ล้านล้านบาท ในปัจจุบันแบ่งลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง
ได้แก่ เงินฝากธนาคารที่ได้รับ การจัดอันดับน่าเชื่อถือ พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้าประกัน และหุ้นกู้เอกชน จานวน 1.52 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 80
ของเงินลงทุน และลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยง ได้แก่ พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังไม่ค้าประกัน
หุ้นสามัญ และหน่วยลงทุนต่าง ๆ เช่น หน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์ หน่วยลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน หน่วยลงทุน
ทองคา หน่วยลงทุนผสมตราสารต่างประเทศ จานวน 391,264 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20 ของเงินลงทุน
ซึ่งเป็น ไปตามระเบีย บคณะกรรมการประกันสังคมว่าด้ว ยการจัดหาผลประโยชน์ฯ พ.ศ. 2559 ที่กาหนด
สัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์เสี่ยงไม่เกินร้อยละ 40 ของเงินลงทุน
แผนภูมิ 13: การจัดสรรการลงทุน กองทุนประกันสังคม ปี 2561
สัดส่วนการลงทุน กองทุนประกันสังคม
หลักทรัพย์มั่นคง
80%

1,908,787
ล้านบาท
หลักทรัพย์เสี่ยง
20%

หมายเหตุ : มูลค่าทรัพย์สินตีราคาเงินลงทุนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105
ที่มา : กองบริหารการลงทุน สานักงานประกันสังคม
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4. ผลตอบแทนจากการลงทุน กองทุนประกันสังคม
ผลการด าเนิ น งานในปี 2561 กองทุ น ประกั น สั งคมมี ผ ลตอบแทนจากการลงทุ น จ านวน
55,600 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่ านมา 2,853 ล้ านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.88 ผลตอบแทนจากการลงทุน
ทั้งหมดจาแนกเป็น ผลตอบแทนจากดอกเบี้ยและกาไรจากการขายตราสารหนี้ และค่าธรรมเนียมการให้ยืม
หลักทรัพย์ 40,247 ล้านบาท และเงินปันผลและกาไรจากการขายตราสารทุนและหน่วยลงทุน 15,353 ล้านบาท
แผนภูมิ 14: ผลตอบแทนจากการลงทุน กองทุนประกันสังคม ปี 2534 – 2561
ล้านบาท
60,000
50,000

เงินปันผลและกาไรจากการขายตราสารทุนและหน่วยลงทุน (Dividend and capital
gain yielding from equity instrument and unit trust)

40,000

ดอกเบี้ยและกาไรจากการขายตราสารหนี้ และ ค่าธรรมเนียมการให้ยืมหลักทรัพย์
(Coupon, capital gain, and lending fee yielding from debt instrument)

15,353

30,000

40,247

20,000
10,000
0
2534
1991

2539
1996

2544
2001

2549
2006

2554
2011

2559
2016

ปี
Year

ที่มา: กองบริหารการลงทุน สานักงานประกันสังคม

5. ผลตอบแทนจากการลงทุนสะสม
การที่กองทุนประกัน สังคมเติบโตอย่างรวดเร็ว จนมีเงินลงทุนมากถึง 1.91 ล้านล้านบาท
ณ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเงินสมทบสะสม (หลังหักค่าใช้จ่ายสิทธิประโยชน์ทั้ง 7 กรณี) จากฝ่าย
นายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐบาลจานวน 1.33 ล้านล้านบาท และอีกส่วนหนึ่งเป็นผลตอบแทนจากการลงทุนสะสม
จานวน 580,397 ล้านบาท ดังนั้น จะเห็นได้ว่าตลอดระยะเวลา 28 ปี ที่สานักงานประกันสังคมรับผิดชอบการ
บริ ห ารกองทุ น ได้ ส ร้ า งผลก าไรสะสมจากการลงทุ น เกื อ บ 6 แสนล้ า นบาท ท าให้ ก องทุ น มั่ น คงมากขึ้ น
เพื่อรองรับภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนทั้งในปัจจุบันและอนาคต
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แผนภูมิ 15: จานวนเงินสมทบสะสมและผลตอบแทนสะสม กองทุนประกันสังคม ปี 2551 – 2561
ล้านบาท
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1,908,787
524,797
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413,608

580,397
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ปี

เงินสมทบสะสม
Cumulative Contribution

ที่มา : กองบริหารการลงทุน สานักงานประกันสังคม

สถานะการเงิน กองทุนประกันสังคม
1. รายได้–ค่าใช้จ่าย
ในรอบปี 2561 กองทุนประกันสังคมมีรายได้รวม 262,772 ล้านบาท รายได้ส่วนใหญ่เป็น
รายได้จากเงินสมทบร้อยละ 78.60 รายได้จากดอกเบี้ยรับคิดเป็นร้อยละ 15.25 และรายได้อื่น ๆ ร้อยละ 6.15
โดยรายได้เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจานวน 8,807 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.47 สาเหตุสาคัญที่ทาให้รายได้รวม
เพิ่มขึ้นนั้นยังคงมาจากรายได้เงินสมทบรับที่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากมีสถานประกอบการขึ้นทะเบียนเพิ่มขึ้นและ
ผู้ประกันตนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน รวมทั้งมีเงินปันผลรับเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม มีรายได้บางประเภทที่มีจานวน
ลดลง ได้แก่ กาไรจากการขายหลักทรัพย์ ในปี 2561 จานวน 3,065 ล้านบาท ลดลงจานวน 5,475 ล้านบาท
จากปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 64.11 และในปี 2561 เกิดขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการลงทุน จานวน 1,072 ล้านบาท
ในขณะที่ปี 2560 มีกาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการลงทุน จานวน 893 ล้านบาท
ปี 2561 กองทุนประกันสังคมมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 93,242 ล้านบาท ประกอบด้วยค่า ใช้จ่าย
ประโยชน์ทดแทน ร้อยละ 92.10 ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารงานสานักงาน ร้อยละ 4.49 และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ร้อยละ 3.41 โดยค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจานวน 9,804 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.75 จากปีก่อน
สาเหตุสาคัญที่ทาให้ค่าใช้จ่ายเพิ่ม เนื่องจากการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตน การปรับหลักเกณฑ์และ
อัตราค่าบริการทางการแพทย์ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น และผู้ประกันตนรับรู้สิทธิมากขึ้น รวมทั้งกองทุน
มีการรับรู้ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการลงทุนมากขึ้น ทั้งนี้ กองทุนมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายก่อนหักสารอง
ประมาณการหนี้สินประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพเป็นเงิน 169,530 ล้านบาท แต่เมื่อหักสารองประมาณการ
หนี้สินประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพออก กองทุนประกันสังคมมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 39,567 ล้านบาท
อัตราค่าใช้จ่ายต่อรายได้ของปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 35.48 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีที่ผ่านมา (อัตราค่าใช้จ่าย
ต่อรายได้ของปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 32.85)
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ตาราง 10: รายได้–ค่าใช้จ่าย กองทุนประกันสังคม ปี 2561
ร้อยละ

เงินสมทบ

รายได้
จานวนเงิน
(ล้านบาท)
206,528.38

78.60

ประโยชน์ทดแทน

ดอกเบี้ยรับ

40,076.95

15.25

ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหาร

4,186.12

4.49

อื่น ๆ

16,166.37

6.15

อื่น ๆ

3,176.80

3.41

262,771.69

100.00

93,242.14

100.00

รายการ

รวม

รายการ

รวม

ค่าใช้จ่าย
จานวนเงิน
(ล้านบาท)
85,879.22

ร้อยละ
92.10

ที่มา : กองบริหารการเงินและการบัญชี สานักงานประกันสังคม

2. เงินกองทุนประกันสังคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีเงินกองทุนประกันสังคมสะสมจานวน 1.999 ล้านล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 12.25 ของ GDP จาแนกเป็นเงินกองทุนสาหรับการจ่ายประโยชน์ ทดแทนของผู้ประกันตนมาตรา 33
และมาตรา 39 จานวน 1.989 ล้านล้านบาท และเงินกองทุนเพื่อจ่ายประโยชน์ทดแทนสาหรับผู้ประกันตนมาตรา 40
จานวน 10,259.684 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนเงินสารองในปี 2561 คิดเป็น 21.63 เท่าของค่าใช้จ่ายในปีนั้น
กล่าวคือ หากสานักงานประกันสั งคมไม่เก็บเงินสมทบในปีถัดไป จานวนเงิน กองทุน ที่มีอยู่จะสามารถจ่าย
ประโยชน์ทดแทนต่อไปได้อีกประมาณ 21 – 22 ปี
แผนภูมิ 16: เงินกองทุนประกันสังคมสะสม จาแนกตามประเภทประโยชน์ทดแทน ปี 2561

ที่มา : กองบริหารการเงินและการบัญชี สานักงานประกันสังคม
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สาหรับเงินกองทุนเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนของผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และ
มาตรา 40 จานวน 1.999 ล้านล้านบาทนั้น จาแนกตามกลุ่มสิทธิประโยชน์ได้ ดังนี้
2.1 เงินกองทุนสะสม 4 กรณี จานวน 119,361 ล้านบาท ได้แก่ กรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร
ทุพ พลภาพ และตาย เพื่อ จ่ ายประโยชน์ท ดแทนส าหรั บ ผู้ ป ระกั นตนมาตรา 33 และมาตรา 39 จ านวน
113,224 ล้านบาท และมาตรา 40 จานวน 6,137 ล้านบาท
2.2 เงินกองทุนสะสม 2 กรณี จานวน 1.714 ล้านล้านบาท ได้แก่ กรณีสงเคราะห์บุตรและ
ชราภาพ เพื่อจ่ายประโยชน์ทดแทนสาหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 จานวน 1.710 ล้านล้านบาท และ
มาตรา 40 จานวน 4,123 ล้านบาท
2.3 เงินกองทุนสะสมกรณีว่างงาน เพื่อจ่ายประโยชน์ทดแทนสาหรับผู้ประกันตนมาตรา 33
จานวน 165,809 ล้านบาท
เมื่อพิจ ารณาข้อมูล เงินกองทุนประกันสั งคมสะสมเทียบกับ GDP ตั้งแต่ปี 2551 – 2561
พบว่า เงินกองทุนประกันสังคมสะสมเทียบกับ GDP เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 6.74 ในปี 2551
เพิ่มเป็นร้อยละ 12.25 ภายใน 10 ปี เฉลี่ยเพิ่มปีละร้อยละ 0.55 สอดคล้อ งกับอัตราเงินรายจ่ายของกองทุน
ประกัน สั งคมเทีย บกับ GDP ที่ เพิ่มขึ้น เช่นกันจากร้อยละ 0.44 ในปี 2551 เป็น ร้อยละ 0.57 ในปี 2561
เฉลี่ยเพิ่มปีละร้อยละ 0.01
แผนภูมิ 17: เงินกองทุนประกันสังคมสะสมเทียบกับ GDP ปี 2551 – 2561
ร้อยละ (%)

ล้านบาท
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กองทุนประกันสังคม

ที่มา : 1. กองบริหารการเงินและการบัญชี สานักงานประกันสังคม
2. สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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แผนภูมิ 18: จานวนและร้อยละของรายจ่ายกองทุนประกันสังคมเทียบกับ GDP ปี 2551 – 2561
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ที่มา : 1. กองบริหารการเงินและการบัญชี สานักงานประกันสังคม
2. สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

งบแสดงฐานะการเงิน
1. สินทรัพย์รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กองทุนประกันสังคมมีสินทรัพย์รวม 1.99 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น
148,027.77 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.00 จากปีที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้น ของเงินลงทุน
ระยะสั้นและระยะยาว ทั้งนี้ สินทรัพย์รวมจาแนกได้ดังนี้
1.1) สินทรัพย์หมุนเวียน ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนระยะสั้น
เงินสมทบค้างรับ เงินเพิ่มตามกฎหมายค้างรับ รายได้ค้างรับ ลูกหนี้เงินลงทุน และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ในปี 2561 มีสินทรัพย์หมุนเวียนจานวน 655,743.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 136,458.69 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 26.28 จากปีที่ผ่านมา
1.2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ได้แก่ เงินลงทุนระยะยาว ในปี 2561 มีจานวน 1.34 ล้านล้านบาท
เพิ่มขึ้น 11,569.08 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.87 จากปีที่ผ่านมา
เมื่อพิจารณาการลงทุน ในภาพรวม และจากการวิเคราะห์ สัดส่ วนการลงทุนในหลักทรัพย์
ประเภทต่าง ๆ พบว่า การลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ในปี 2561 มีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับปี ที่ผ่านมา
โดยมีการลดสัดส่วนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจจากเดิมร้อยละ 70.71 ในปีที่ผ่านมา เป็นร้อยละ
70.10 ในปี 2561 รวมทั้งเงินฝากประจาและตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศก็มีสัดส่วนลดลง
เล็กน้อยเช่น กัน ในขณะที่การลงทุน ในตราสารทุนในความต้องการของตลาดต่างประเทศและตราสารหนี้
ภาคเอกชนมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากปี ที่ผ่านมา ซึ่งในปี 2561 สานักงานประกันสังคมมีวัตถุประสงค์การลงทุน
คือ เพิ่มผลตอบแทนและกระจายความเสี่ยงจากการลงทุน โดยมีกลยุทธ์การลงทุน คือ ลดอายุพันธบัตรรัฐบาล
เพิ่ ม สั ด ส่ ว นการลงทุ น ในสิ น ทรั พ ย์ ที่ มี ค วามเสี่ ย ง น าไปลงทุ น หุ้ น สามั ญ หน่ ว ยลงทุ น ในต่ า งประเทศที่ มี
ผลตอบแทนในระยะยาวที่สูงกว่า
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แผนภูมิ 19: เงินลงทุนกองทุนประกันสังคม จาแนกตามประเภทสินทรัพย์

ปี 2561

3.25%
3.38%
3.89%
6.69%

4.02%

ตราสารหนี
้ภาคเอกชนcorporate bond
Debt
instrument:
7.75%

ตราสารทุequity
นตลาดต่instrument
างประเทศ
Foreign

ปี 2560

70.10%
70.70%

Cash
depositา
เงินฝากประจ

ตราสารทุนequity
ตลาดในประเทศ
Domestic
instrument

15.34%

14.88%

หลักทรั
พย์รัฐบาลและรัgovernment
ฐวิสาหกิจ
Debt
instrument:
bond, and state enterprise bond

ที่มา : กองบริหารการเงินและการบัญชี สานักงานประกันสังคม

2. หนี้สินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กองทุนประกันสังคมมีหนี้สินรวม 1.41 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น
135,492.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.60 จากปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ หนี้สินรวมจาแนกได้ ดังนี้
2.1) หนี้สินหมุนเวียน ประกอบด้วย ค่าประโยชน์ทดแทนค้างจ่าย เจ้าหนี้เงินลงทุน และ
หนี้สินหมุนเวียนอื่น ในปี 2561 มีหนี้สินหมุนเวียน จานวน 14,394.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5,530.82 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 62.40 จากปีที่ผ่านมา
2.2) หนี้สินไม่หมุนเวียน ได้แก่ ประมาณการหนี้สินประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ ในปี 2561
มีจานวน 1.40 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 129,962.08 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.24 จากปีที่ผ่านมา
3. ส่วนทุน
ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2561 กองทุน ประกั น สั ง คมมีส่ ว นทุน รวม 586,108.30 ล้ า นบาท
เพิ่มขึ้น 12,534.87 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.19 จากปีที่ผ่านมา มีสาเหตุหลักมาจากการที่สานักงานประกันสังคม
มีรายได้เงินสมทบรับที่เพิ่มขึ้น โดยมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิประจาปี 2561 จานวน 39,567.47 ล้านบาท
นอกจากนี้ยังมีกาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายจานวน 55,838.78 ล้านบาท ลดลง
27,032.60 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32.62 จากปีที่ผ่านมา อันเนื่องมาจากการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปรับตัวลดลงในปี 2561 ทาให้กองทุนได้รับกาไรลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
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อัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ
จากการพิจารณาอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเปรียบเทียบเฉพาะเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
พบว่า ในปี 2561 อยู่ที่ 0.79 เท่า ลดลงจากปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 2.05 เท่า เนื่องจากกองทุนมีเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด จานวน 11,390.35 ล้านบาทในปี 2561 ในขณะที่มีหนี้สินหมุนเวียนจานวน 14,394.03 ล้านบาท
ในปี 2561 ซึ่งเพิ่มขึ้นจานวน 5,530.82 ล้านบาท จากเดิม 8,863.21 ล้านบาทในปี 2560 สาเหตุหลักจากการ
ปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตรให้กับผู้ประกันตนเหมาจ่ายเป็นเงินในอัตรา 600 บาทต่อเดือน
ต่อบุตรหนึ่งคน จากเดิมอัตรา 400 บาทต่อเดือนต่อบุตรหนึ่งคน จึงทาให้มีหนี้สินหมุนเวียนคงจ่ายเพิ่มชื้นในปี
2561 อีกทั้งยังส่งผลให้ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการจ่ายค่าประโยชน์ทดแทนเพิ่มขึ้นจากเดิม 40 วัน เป็น 56 วัน
อย่างไรก็ตาม ผลกระทบดังกล่าวไม่ส่งผลต่อการบริหารสภาพคล่องของกองทุนประกันสังคมมากนัก
เนื่องจากกองทุน จะได้รับกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน โดยเฉลี่ยจานวน 10,079.45 ล้านบาทต่อเดือน
ซึ่งสานักงานประกันสังคมสามารถนากระแสเงินสดรับเหล่านี้รวมกับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ
ณ สิ้นงวด มาใช้ในการดาเนินงานและชาระหนี้สินหมุนเวียนได้อย่างเพียงพอในแต่ละเดือน
ตาราง 11: อัตราส่วนวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน กองทุนประกันสังคม
รายการ

หน่วย

2561

2560

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเปรียบเทียบเฉพาะเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด

เท่า

0.79

2.05

อัตราการหมุนเวียนของรายได้เงินสมทบค้างรับรวม

เท่า

9.65

9.72

ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการจ่ายชาระค่าประโยชน์ทดแทน

วัน

56

40

ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเรียกเก็บเงินสมทบมาตรา 33

วัน

47

47

ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเรียกเก็บเงินสมทบมาตรา 39

วัน

46

44

ที่มา : กองบริหารการเงินและการบัญชี สานักงานประกันสังคม
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งบการเงินกองทุนประกันสังคม
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กองทุนประกันสังคม สานักงานประกันสังคม
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย : บาท)
2561
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสั้น
เงินสมทบค้างรับ
เงินเพิ่มตามกฎหมายค้างรับ
รายได้ค้างรับ
ลูกหนี้เงินลงทุน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
ค่าประโยชน์ทดแทนค้างจ่าย
เจ้าหนี้เงินลงทุน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
ประมาณการหนีส้ ินประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
กองทุนประกันสังคมสะสม
-จัดสรรเพื่อจ่ายค่าประโยชน์ทดแทนกรณีอื่น
นอกจากชราภาพ
-ยังไม่ได้จัดสรร
กาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุน
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

11,390,347,128.81
556,466,246,940.38
78,117,253,180.03
52,226,126.25
7,636,343,553.34
17,586,834.79
2,063,355,858.43
655,743,359,622.03

18,155,774,719.02
413,520,701,288.48
78,601,114,463.90
49,843,515.32
7,313,322,911.55
387,912,786.05
1,255,998,991.22
519,284,668,675.54

1,343,723,073,385.80
1,343,723,073,385.80
1,999,466,433,007.83

1,332,153,994,855.19
1,332,153,994,855.19
1,851,438,663,530.73

13,054,359,792.23
1,215,294,116.69
124,379,505.39
14,394,033,414.31

8,487,977,835.26
254,251,305.23
120,986,720.57
8,863,215,861.06

1,398,964,099,148.42
1,398,964,099,148.42
1,413,358,132,562.73

1,269,002,016,935.96
1,269,002,016,935.96
1,277,865,232,797.02

45,310,653,075.61
484,958,871,425.80
55,838,775,943.69
586,108,300,445.10
1,999,466,433,007.83

41,534,478,982.59
449,167,577,815.26
82,871,373,935.86
573,573,430,733.71
1,851,438,663,530.73

หมายเหตุ : อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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2560

กองทุนประกันสังคม สานักงานประกันสังคม
งบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงิน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย : บาท)
2561

2560

รายได้
เงินสมทบ
เงินเพิ่มตามกฎหมาย
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผล
กาไรจากการขายหลักทรัพย์
กาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการลงทุน
รายได้อื่น

206,528,375,131.27
470,520,248.05
40,076,949,001.00
12,467,245,393.74
3,065,459,755.00
163,140,639.53

193,293,738,988.38
443,210,860.05
40,763,428,639.74
9,171,618,288.80
8,540,428,634.12
893,394,763.77
858,787,572.37

รวมรายได้

262,771,690,168.59

253,964,607,747.23

ค่าใช้จ่าย
ค่าประโยชน์ทดแทน
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสานักงานประกันสังคม
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการลงทุน
หนี้สูญ
หนี้สงสัยจะสูญ
ค่าจ้างผู้จัดการกองทุนย่อย
เงินสมทบ มาตรา 40 จ่ายคืน
เงินสมทบ มาตรา 40 (โอนให้กองทุนการออมแห่งชาติ)
ค่าใช้จ่ายอื่น

85,879,219,186.98
4,186,118,744.32
1,690,346,443.86
1,072,230,418.08
101,983.16
386,724,624.85
13,093,797.92
14,235,593.74
2,916.96
66,542.70

78,145,478,473.21
3,476,372,405.52
1,359,640,354.76
216,826.73
367,989,844.63
16,190,400.31
72,466,275.96
75,207.54

รวมค่าใช้จ่าย

93,242,140,252.57

83,438,429,788.66

169,529,549,916.02

170,526,177,958.57

129,962,082,212.46

129,298,323,667.46

39,567,467,703.56

41,227,854,291.11

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายก่อนหักรายการปรับปรุง ประมาณการหนี้สิน
หัก ปรับปรุงเพิ่มประมาณการหนีส้ ิน
ประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

หมายเหตุ : อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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สถานะกองทุนประกันสังคม
กองทุนประกันสังคมประกอบด้วย 5 กองทุนย่อย โดยจาแนกกองทุนย่อยตามสิทธิในการเลือกเข้าร่วม
ได้ 2 แบบ ได้แก่
1. แบบบังคับเข้าร่วม (Mandatory Scheme) ประกอบด้วย กองทุน 4 กรณี (เจ็บป่วย คลอดบุตร
ทุพพลภาพ และตาย) กองทุน 2 กรณี (สงเคราะห์บุตร และชราภาพ) และกองทุนกรณีว่างงาน
2. แบบสมัครใจเข้าร่วม (Voluntary Scheme) ประกอบด้วย กองทุนมาตรา 40 (สิทธิประโยชน์
ทั่วไป) และกองทุนมาตรา 40 (บาเหน็จชราภาพ)
สถานะกองทุนประกันสังคมในอีก 5 ปีข้างหน้า (ปี 2563 - 2567) ทั้ง 5 กองทุนย่อยจะมีกระแสเงินสด
เป็นบวก เนื่องจากอัตราเงินสมทบที่กองทุนจัดเก็บยังสูงกว่าอัตราต้นทุนแบบ PAYG (Pay-As-You-Go cost rate)
ที่กองทุนใช้ในการจ่ายประโยชน์ทดแทน อย่างไรก็ตามในระยะยาว กองทุนจาเป็นต้องปรับเพิ่ม เพดานค่าจ้าง
ที่ใช้ในการคานวณเงินสมทบเพื่อเพิ่มความยั่งยืนสาหรับกองทุน 4 กรณี และจาเป็นต้องเพิ่มอัตราเงินสมทบ
สาหรับกองทุน 2 กรณี
กองทุน 4 กรณี (เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ และตาย)
กองทุน จัด เก็บ เงิน สมทบจากนายจ้า ง ผู้ป ระกัน ตน และรัฐ บาล ฝ่ายละร้อยละ 1.5 ของค่า จ้า ง
รวมอัตราเงินสมทบที่จัดเก็บได้คือร้อยละ 4.5 ของค่าจ้าง ในปี 2534 เนื่องจากมีสถานประกอบการบางแห่ง
จั ดสวัส ดิการให้ แก่ลู กจ้ างไว้ก่อนที่จ ะมีการบังคับใช้ พระราชบัญญัติประกันสั งคม พ.ศ. 2533 โดยให้ สิ ทธิ
ประโยชน์บางกรณีเทียบเท่าหรือมากกว่าสิทธิประกันสังคม ดังนั้น เพื่อให้โอกาสสถานประกอบการเหล่านี้ขอลดส่วน
อัตราเงินสมทบให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน สานักงานประกันสังคมได้ออกประกาศคณะกรรมการประกันสังคม
เรื่ อง หลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การลดส่ ว นอัตราเงินสมทบเกี่ยวกับประโยชน์ทดแทนกรณีประสบ
อันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีคลอดบุตร และกรณีตาย พ.ศ. 2534 ดังนี้
- กรณีเจ็บป่วย ฝ่ายละ ร้อยละ 0.88 รวม 3 ฝ่ายร้อยละ 2.64
- กรณีคลอดบุตร ฝ่ายละ ร้อยละ 0.12 รวม 3 ฝ่ายร้อยละ 0.36
- กรณีทุพพลภาพ ฝ่ายละ ร้อยละ 0.44 รวม 3 ฝ่ายร้อยละ 1.32
- กรณีตาย
ฝ่ายละ ร้อยละ 0.06 รวม 3 ฝ่ายร้อยละ 0.18
ในปี 2561 สานักงานประกันสังคมได้ปรับสัดส่วนอัตราเงินสมทบของสิทธิประโยชน์กองทุน 4 กรณี
ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์และค่าใช้จ่ายประโยชน์ทดแทน โดยออกประกาศคณะกรรมการประกันสังคมเรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การลดส่วนอัตราเงินสมทบเกี่ยวกับประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือ
เจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีคลอดบุตร และกรณีตาย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2561 ดังนี้
- กรณีเจ็บป่วย ฝ่ายละ ร้อยละ 1.06 (เพิ่มขึ้นฝ่ายละ ร้อยละ 0.18) รวม 3 ฝ่ายร้อยละ 3.18
- กรณีคลอดบุตร ฝ่ายละ ร้อยละ 0.23 (เพิ่มขึ้นฝ่ายละ ร้อยละ 0.11) รวม 3 ฝ่ายร้อยละ 0.69
- กรณีทุพพลภาพ ฝ่ายละ ร้อยละ 0.13 (ลดลงฝ่ายละ ร้อยละ 0.31) รวม 3 ฝ่ายร้อยละ 0.39
- กรณีตาย
ฝ่ายละ ร้อยละ 0.08 (เพิ่มขึ้นฝ่ายละ ร้อยละ 0.02) รวม 3 ฝ่ายร้อยละ 0.24
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ในปี 2561 อัตราต้นทุนแบบ PAYG อยู่ที่ร้อยละ 3.56 ของค่าจ้างจากเงินสมทบที่จัดเก็บได้ร้อยละ 4.5
ของค่าจ้าง จาแนกเป็น ต้นทุนกรณีเจ็บป่วยร้อยละ 2.924 คลอดบุตรร้อยละ 0.45 ทุพพลภาพร้อยละ 0.02
(เป็นประโยชน์ทดแทนระยะยาว) และตายร้อยละ 0.17
หากสานักงานประกันสังคมคงเพดานค่าจ้างไว้ที่ 15,000 บาท กองทุนจาเป็นต้องจัดการความเสี่ยงด้านสภาพ
คล่ องอย่ างรอบคอบ ซึ่ งอั ตราต้ นทุ นแบบ PAYG ในปี 2567 จะอยู่ ที่ ประมาณร้ อยละ 4.27 ของค่ าจ้าง นั่ นคื อ
หากค่าใช้ จ่ ายประโยชน์ ทดแทนเพิ่มขึ้ น กองทุนอาจต้องนาเงินส ารองของกองทุนออกมาจ่ายประโยชน์ ทดแทน
ในอนาคต เนื่องจากเงินสมทบที่ได้รับในแต่ละปีอาจไม่เพียงพอกับภาระค่าใช้จ่ายประโยชน์ทดแทนที่กองทุนต้องจ่ายในปีนั้น ๆ
อย่างไรก็ตาม สานักงานประกันสังคมมีแผนปรับเพิ่มเพดานค่าจ้างที่ใช้ในการคานวณเงินสมทบและ
ประโยชน์ทดแทนจากเดือนละ 15,000 บาท เป็นเดือนละ 20,000 บาท ในช่วงปี 2563 - 2567 ซึ่งคาดว่า
จะส่งผลให้ เงินสารองกองทุนเพิ่มขึ้นจาก 80,000 ล้านบาทในปี 2562 เป็น 160,000 ล้านบาทในปี 2567
และอัตราต้นทุนแบบ PAYG ในปี 2567 จะลดลงเป็นร้อยละ 3.87 ของค่าจ้าง
กองทุน 2 กรณี (สงเคราะห์บุตร และชราภาพ)
กองทุนจัดเก็บเงินสมทบจากนายจ้างและผู้ประกันตน ฝ่ายละร้อยละ 3 ของค่าจ้าง และรัฐบาลสมทบ
ร้อยละ 1 ของค่าจ้าง รวมอัตราเงินสมทบที่จัดเก็บได้คือร้อยละ 7 ของค่าจ้าง
สาหรั บประโยชน์ ทดแทนกรณีสงเคราะห์ บุตร อัตราต้นทุนแบบ PAYG ในปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 0.64
ของค่าจ้าง ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.11 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากสานักงานประกันสังคมได้ปรับเพิ่มประโยชน์
ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตรจากเดือนละ 400 บาทเป็นเดือนละ 600 บาท ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 เป็นต้นมา
สาหรับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ อัตราต้นทุนแบบ PAYG ในปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 0.87 ของ
ค่าจ้าง เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 0.10 อัตราต้นทุนยังคงต่าเนื่องจากกองทุนเพิ่งจ่ายบานาญชราภาพได้
เพียง 4 ปี เมื่อโครงการเติบโตเต็มที่ในปี 2597 คาดว่าต้นทุนแบบ PAYG จะคงที่อยู่ที่ประมาณร้อยละ 20 ของ
ค่าจ้างตามเงื่อนไขการจ่ายประโยชน์ทดแทนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
ปรากฏจากรายงานคณิตศาสตร์ประกันภัยของสานักงานประกันสังคมร่วมกับองค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ (ILO) รายงานเมื่อปี 2558 สิทธิชราภาพบริหารภายใต้เงินสมทบอัตราร้อยละ 6.35 จากทั้งหมดร้อยละ 7
ซึ่งมีเงินสมทบสูงกว่าค่าใช้จ่ายที่ 1% ของค่าจ้างในปีปัจจุบัน ทาให้กองทุนมีเงินสะสมเพิ่มขึ้นและคาดการณ์ว่า
จะโตกว่า 7 ล้านล้านบาทในปี 2586 แต่ด้วยปัจจัยในอนาคตที่ต้องพบกับปัญหาผู้สูงอายุมากขึ้น แรงงานเข้า
ระบบประกันสังคมลดลงส่งผลให้ค่าใช้จ่ายตั้งแต่ ปี 2587 สูงกว่าเงินสมทบรวมผลตอบแทนการลงทุน จึงต้อง
เริ่มดึงเงินสะสมกองทุนมาใช้ทดแทนรายรับที่ไม่เพียงพอ จนกระทั่งเงินสารองหมดลงในปี 2597 ทาให้ในอีก
35 ปีสานักงานประกันสังคมต้องขึ้นอัตราเงินสมทบกรณีบานาญอย่างก้าวกระโดดจาก 6.35% เป็น 16.8%
สานักงานประกันสังคมจาเป็นต้องทบทวนอัตราเงินสมทบในระยะกลางและระยะยาวเพื่อให้เกิดความยั่งยืน
ของระบบ โดยกาหนดสมมติฐานว่าผลตอบแทนจากการลงทุนอยู่ที่ร้อยละ 5 ต่อปี ซึ่งอัตราเงินสมทบต้นทุน
เฉลี่ยตลอด 100 ปี ซึ่งสะท้อนถึงต้นทุนทางการเงินในระยะยาวอยู่ที่ประมาณร้อยละ 21.1 ของค่าจ้าง ทั้งนี้
หากประเทศไทยลดปัญหาประชากรสู งอายุ โดยเพิ่มอัตราการมีบุตร และส่งเสริมการทางานของผู้สู งอายุ
ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนของระบบบานาญได้มาก

4

คานวณจากจานวนเงินประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วยที่กองทุนประกันสังคมจ่ายในปี 2560
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กองทุนกรณีว่างงาน
กองทุนจัดเก็บเงินสมทบจากนายจ้างและผู้ประกันตน ฝ่ายละร้อยละ 0.5 ของค่าจ้าง และรัฐบาล
สมทบร้อยละ 0.25 ของค่าจ้าง รวมอัตราเงินสมทบที่จัดเก็บได้คือร้อยละ 1.25 ของค่าจ้าง ในปี 2561 อัตรา
ต้นทุนแบบ PAYG อยู่ที่ร้อยละ 0.47 จาแนกเป็นต้นทุนกรณีถูก เลิกจ้างร้อยละ 0.12 กรณีสมัครใจลาออก
ร้อยละ 0.33 และกรณีสิ้นสุดสัญญาจ้างร้อยละ 0.02
เงินสมทบรั บเพีย งพอต่อการจ่ ายประโยชน์ ทดแทนในปัจจุบัน และเพียงพอต่อการจ่ายประโยชน์
ทดแทนทั้งในระยะสั้น หรื อ ระยะกลางที่ อาจเพิ่ม ขึ้นอย่างมาก หากเกิด วิกฤตเศรษฐกิจ ที่อัตราการว่างงาน
อาจเพิ่มขึ้นถึง 2.5 เท่าของอัตราปัจจุบันได้
กองทุนมาตรา 40 (บาเหน็จชราภาพ)
กองทุนจัดเก็บเงินสมทบเพื่อคุ้มครองกรณีบาเหน็จชราภาพจากผู้ประกันตนตามมาตรา 40 และรัฐบาล
สาหรับทางเลือกที่ 2 เดือนละ 50 บาท และทางเลือกที่ 3 เดือนละ 150 บาท
กองทุนเป็นกลุ่มของบัญชีเงินออมรายบุคคลที่จ่ายประโยชน์ทดแทนเป็นเงินก้อนเมื่อผู้ประกันตนมีอายุ
60 ปี เงินออมและผลตอบแทนจากการลงทุนทั้งหมดจะจ่ายคืนให้กับผู้ประกันตนแต่ละคน ดังนั้น กองทุน
จึงไม่มีความเสี่ยงด้านความยั่งยืนทางการเงิน
กองทุนมาตรา 40 (สิทธิประโยชน์เจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตรและเงินบาเหน็จชราภาพ
จากการส่งเงินสมทบต่อเนื่อง)
กองทุนคุ้มครองสิทธิประโยชน์เจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร และเงินบาเหน็จชราภาพจาก
การส่ ง เงิ น สมทบต่ อ เนื่ อ ง (ไม่ ร วมบ าเหน็ จ ชราภาพที่ ค านวณตามเงิ น สมทบ) โดยจั ด เก็ บ เงิ น สมทบจาก
ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 สาหรับทางเลือกที่ 1 เดิอนละ 70 บาท ทางเลือกที่ 2 เดือนละ 100 บาท และ
ทางเลือกที่ 3 เดือนละ 300 บาท สาหรับทางเลือกที่ 3 เริ่มโครงการเดือนมีนาคม 2561 ผู้ประกันตนยังไม่มีสิทธิ
รับประโยชน์ทดแทนหลายประการรวมทั้งสิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตรกาหนดเงื่อนไขว่าผู้ประกันตนต้อง
ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 เดือน และสิทธิประโยชน์ กรณีเงินบาเหน็จเพิ่ม 10,000 บาท กาหนด
เงื่อนไขว่าผู้ประกันตนต้องส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 180 เดือน
อัตราต้ นทุ นของกองทุ นมาตรา 40 (สิ ทธิ ประโยชน์ เจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย และสงเคราะห์ บุ ตร)
ในปี 2561 และประมาณการใน ปี 2611 โดยกาหนดสมมติฐานตั้งแต่ปี 2562 มีการปรับเพิ่มสิ ทธิประโยชน์
ร้ อยละ 2 ต่ อปี ภายใต้ส ถานการณ์ไม่ มีการปรับเพิ่ มเงินสมทบ และสถานการณ์มีการปรับ เพิ่มเงินสมทบ
ร้อยละ 2 ต่อปี แสดงตามตาราง 12
ทั้ ง นี้ อั ต ราต้ น ทุ น โดยรวมจะค่ อ ย ๆ เพิ่ ม สู ง ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งจากร้ อ ยละ 28 เป็ น ร้ อ ยละ 88
ในระยะเวลา 50 ปี เนื่องจาก อัตราต้นทุนกรณีตายจะเพิ่มขึ้นตามโครงสร้างอายุผู้ประกันตนที่สูงขึ้น อัตรา
ต้นทุนกรณีทุพพลภาพจะเพิ่มสูงขึ้นจากการมีผู้ทุพพลภาพสะสม อัตราต้นทุนกรณีสงเคราะห์บุตรจะเริ่มเกิดขึ้น
เมื่อมีผู้ประกันตนส่งเงินสมทบครบ 24 เดือน และอัตราต้นทุนกรณีบาเหน็จชราภาพเพิ่มเติมจะเริ่มเกิดขึ้น
เมื่อมีผู้ประกันตนส่งเงินสมทบครบ 180 เดือน
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ตาราง 12: อัตราต้นทุนกองทุนมาตรา 40 (สิทธิประโยชน์เจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร และ
เงินบาเหน็จชราภาพจากการส่งเงินสมทบต่อเนื่อง)
สิทธิประโยชน์
เจ็บป่วย
ตาย
ทุพพลภาพ
สงเคราะห์บุตร
เงินบาเหน็จชราภาพ (ส่งเงินต่อเนื่อง)
รวม

ปี 2561
11.30%
12.40%
4.30%
0.00%
0.00%
28.00%

อัตราต้นทุน (ร้อยละ)
ประมาณการอัตราต้นทุนในปี 2611
ไม่มีการเพิ่มเงินสมทบ
มีการเพิ่มเงินสมทบ
24.60%
9.30%
77.70%
29.50%
38.50%
14.60%
24.40%
9.30%
68.10%
25.80%
233.40%
88.40%

หมายเหตุ: ประมาณการอั ตราต้นทุ นกาหนดสมมติฐานตั้งแต่ปี 2562 มีการปรั บเพิ่ มสิทธิประโยชน์ร้ อยละ 2 ต่อปี ภายใต้
สถานการณ์ไม่มีการปรับเพิ่มเงินสมทบ และสถานการณ์มีการปรับเพิ่มเงินสมทบร้อยละ 2 ต่อปี
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กองทุนเงินทดแทน

ความเป็นมา
สานักงานกองทุนเงินทดแทนตั้งขึ้น ตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2515 มี
หน้าที่บริหารจัดการกองทุนเงินทดแทน ซึ่งเปิดดาเนินการครั้งแรกในปี 2517 ต่อมาได้ตราพระราชบัญญัติ
เงินทดแทน พ.ศ. 2537 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
เงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 เพื่อคุ้มครองลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ
หรือตาย เนื่องจากการทางานให้แก่นายจ้าง หรือเจ็บป่วยด้วยโรคซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงาน
หรือโรคซึ่งเกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกับการทางานให้แก่นายจ้างให้ได้รับเงิ นทดแทน เพื่อเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว
ในขณะที่ขาดรายได้ประจาตามสิทธิที่กฎหมายกาหนดไว้
โดยในปีแรกกองทุนเงินทดแทนได้ให้ความคุ้มครองสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง 20 คนขึ้นไปเฉพาะ
กรุ ง เทพมหานคร ต่ อ มาในปี 2519 ได้ ข ยายความคุ้ ม ครองไปยั ง ส่ ว นภู มิ ภ าค 5 จั ง หวั ด ปริ ม ณฑล
(สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร และนครปฐม) จนกระทั่งปี 2531 จึงได้ขยายความคุ้มครอง
ครอบคลุมทั่วประเทศ หลังจากนั้นได้ขยายความคุ้มครองไปยังสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป
และ 1 คนขึ้นไป ในปี 2536 และปี 2545 ตามลาดับ

ผลการดาเนินงาน
ในปี 2561 นายจ้างขึ้นทะเบียนกับกองทุนเงินทดแทน จานวน 396,394 ราย เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
สู งถึง ร้ อยละ 6.72 และลู กจ้ างอยู่ ในข่ายได้รับความคุ้มครองกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่ว ยเนื่องจาก
การทางานจานวน 10.54 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาสูงถึงร้อยละ 7.77 เนื่องจากลูกจ้างของส่วนราชการ
ทั่วประเทศทั้งลูกจ้างรายปีและจ้างเหมา รวมทั้งลูกจ้างของกิจการที่ไม่แสวงหากาไรทางเศรษฐกิจต้องขึ้น
ทะเบียนกองทุนเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่
9 ธันวาคม 2561 เป็นต้นมา
เมื่อพิจารณาข้อมูลปี 2551 – 2561 พบว่า จานวนนายจ้างเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ 1.89 ต่อปี
ในขณะที่ จ านวนลู ก จ้ า งลดลงในช่ ว งปี 2551 – 2552 จากผลกระทบจากวิ ก ฤตเศรษฐกิ จ โลก (วิ ก ฤต
แฮมเบอร์เกอร์ ) ในช่วงปี 2550 – 2551 จากนั้นจานวนนายจ้างและจานวนลูกจ้างเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งจานวนนายจ้างเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 2.08 ต่อปี และจานวนลูกจ้างเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3.21 ต่อปี
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แผนภูมิ 20: จานวนนายจ้างและลูกจ้างที่อยู่ในความคุ้มครองของกองทุนเงินทดแทน ปี 2551 – 2561
ลูกจ้าง (คน)
Employees (Persons)

นายจ้าง (ราย)
Employers (Places)
400,000

300,000

8,135,606

7,939,923

8,901,624

8,177,618 8,222,960 8,575,398

12,000,000
10,537,238
9,449,984 9,777,751
10,000,000
9,132,756 9,336,317

396,394

371,432

363,112

357,902

352,961

347,581

342,084

338,270

332,579

329,620

200,000

323,526

8,000,000

6,000,000

4,000,000

100,000
2,000,000

0

0

2551
2008

2552
2009

2553
2010

2554
2011

2555
2012

2556
2013

นายจ้ าง
(Employers)

2557
2014

2558
2015
ลูกจ้ าง
(Employees)

2559
2016

2560
2017

2561
2018

ปี
Year

ที่มา : สานักเงินสมทบ สานักงานประกันสังคม

เงินสมทบและเงินทดแทน
กองทุนเงินทดแทนกาหนดอัตราเงินสมทบหลักให้แก่นายจ้างในช่วง 4 ปีแรกอยู่ระหว่างร้อยละ 0.2 – 1.0
ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของแต่ละประเภทกิจการ ในปีที่ 5 นายจ้างแต่ละรายจะถูกปรับอัตราเงินสมทบเพิ่มขึ้น ลดลง
หรือไม่ ถูกปรับ ขึ้นอยู่ กับสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นกับลูกจ้างตลอด 4 ปีที่ผ่านมา ซึ่งอัตราเงินสมทบที่
นายจ้างจ่ายตั้งแต่ปีที่ 5 เป็นต้นไปเรียกว่าอัตราเงินสมทบตามค่าประสบการณ์ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายจ้างใส่ใจ
เรื่องความปลอดภั ยในการทางานให้แก่ลูกจ้างโดยจัดสถานที่ทางานให้มีความปลอดภัย รวมทั้งจัดให้มีอุปกรณ์
ป้องกันให้แก่ลูกจ้างเพื่อให้ทางานได้อย่างปลอดภัย
ในปี 2561 กองทุนเงินทดแทนได้รับเงินสมทบจากนายจ้างเป็นเงิน 3,414 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560
จานวน 135 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.80 จากปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลจากปี 2560 สานักงานประกันสังคมได้ปรับ
อัตราเงินสมทบใหม่ให้สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนการกาหนดรหัสประเภทกิจการของสถานประกอบการตาม
การจั ดประเภทมาตรฐานอุ ตสาหกรรม (ประเทศไทย) ปี 2552 (Thailand Standard Industrial
Classification : TSIC 2009)
ในขณะที่ปี 2561 กองทุนเงินทดแทนจ่ายเงินทดแทนให้กับลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิรับเงินทดแทนจานวน
86,297 ราย เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 19 ราย จ่ายเงินทดแทนเป็นเงิน 1,799 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560
จานวน 89 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.21 จากปีที่ผ่านมา โดยส่วนใหญ่จ่ายเป็นค่าทดแทนจานวน 978 ล้านบาท
รองลงมาได้แก่ ค่ารักษาพยาบาลจานวน 796 ล้านบาท ค่าทาศพจานวน 19 ล้านบาท และค่าฟื้นฟูสมรรถภาพ
ในการทางานจานวน 5 ล้านบาท
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แผนภูมิ 21: จานวนเงินสมทบ เงินทดแทน และร้อยละของเงินทดแทนต่อเงินสมทบ กองทุนเงินทดแทน
ปี 2551 – 2561
ล้านบาท

ร้อยละ

5,000

60.21%

58.72%
54.48%

52.72%

54.44%

52.69%
45.30%
40.27%

40.63%

40.54%

4,107
1,669

4,112
1,667

48.18%

4,220
1,699

4,000

3,000

2,000

3,414
1,799

3,549
1,710

3,848
1,743

2,868
1,727

2,969
1,617

2,927
1,595

2,976
1,569

2,875
1,688

1,000

0

ปี
เงินสมทบ
(Contribution)

เงินทดแทน
(Compensation)

ร้อยละเงินทดแทน/เงินสมทบ
(Percentage of Compensation/
Contribution)

ที่มา : กองบริหารการเงินและการบัญชี สานักงานประกันสังคม

ตาราง 13: เงินสมทบและเงินทดแทน กองทุนเงินทดแทน ปี 2561
รายการ
เงินสมทบ
เงินทดแทน
ค่าทดแทน
ค่ารักษาพยาบาล
ค่าทาศพ
ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทางาน

เงินทดแทน/เงินสมทบ

ปี 2561
ล้านบาท
ร้อยละ
3,414.46
1,799.16
100.00
978.09
54.36
796.50
44.27
19.27
1.07
5.30
0.30
52.69%

ปี 2560
ล้านบาท
ร้อยละ
3,549.00
1,710.04
100.00
935.13
54.68
752.06
43.98
17.75
1.04
5.10
0.30
48.18%

ที่มา : กองบริหารการเงินและการบัญชี สานักงานประกันสังคม

การประสบอันตรายเนื่องจากการทางาน
ในปี 2561 สานักงานประกันสังคมดาเนินการวินิจฉัยสั่งจ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้างที่ประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทางาน จานวน 86,297 ราย และเมื่อพิจารณาตามความร้ายแรงพบว่า ส่วนใหญ่
เป็นการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทางาน กรณีหยุดงานไม่เกิน 3 วัน จานวน 59,187 ราย
รองลงมา ได้แก่ กรณีหยุดงานเกิน 3 วัน จานวน 25,303 ราย สูญเสียอวัยวะบางส่วน จานวน 1,226 ราย
ตาย จานวน 568 ราย และทุพพลภาพ จานวน 13 ราย
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ตาราง 14: จานวนลูกจ้างที่ประสบอันตรายเนื่องจากการทางาน ปี 2561

ความร้ายแรง
หยุดงานไม่เกิน 3 วัน
หยุดงานเกิน 3 วัน
สูญเสียอวัยวะบางส่วน
ทุพพลภาพ
ตาย
รวม

ราย

ร้อยละ

59,187
25,303
1,226
13
568
86,297

68.59
29.32
1.42
0.01
0.66
100.00

ที่มา : สานักงานกองทุนเงินทดแทน สานักงานประกันสังคม

จากข้อมูลสถิตอิ ัตราการประสบอันตรายทุกกรณีต่อลูกจ้าง 1,000 รายย้อนหลัง พบว่า ปี 2561 อัตรา
อยู่ที่ 8.19 ต่อลูกจ้าง 1,000 ราย ซึ่งเป็นอัตราที่ลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 21.70 ในปี 2551 ทั้งนี้
เนื่องจากกระทรวงแรงงานให้ความสาคัญกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการทางาน และกิจกรรม
รณรงค์ลดสถิติการประสบอันตรายในสถานประกอบกิจการให้เป็นศูนย์ ผ่านการวางแผนและบริหารจัดการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง สานักงานประกันสังคมได้
ให้การสนับ สนุน การดาเนิน งานป้องกัน และส่งเสริมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทางาน โดย จัดสรรเงิน
งบประมาณสาหรับดาเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อลดอัตราการประสบอันตรายและเจ็บป่วยเนื่องจากการทางาน
ของลูกจ้าง และจัดให้มีระบบป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรม
แผนภูมิ 22: อัตราการประสบอันตรายต่อลูกจ้าง 1,000 ราย ปี 2551 – 2561
25
20

อัตราต่อ 1,000 ราย
21.70
18.82 17.92

15.76 15.37
12.57

15
10

5

6.08 5.40 5.22

4.61 4.52 3.95

10.98 10.25
9.47
3.43 3.19

3.04

8.82 8.19
2.82 2.57
ปี
Year

0

นับทุกกรณี/All type of case

กรณีรุนแรง/Severe case

หมายเหตุ : 1. นับทุกกรณี หมายถึง ตาย ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ หยุดงานเกิน 3 วัน และหยุดงานไม่เกิน 3 วัน
2. เฉพาะกรณีร้ายแรง หมายถึง ตาย ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ และหยุดงานเกิน 3 วัน
ที่มา : สานักงานกองทุนเงินทดแทน สานักงานประกันสังคม
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การบริการทางการแพทย์
ปี 2561 สานักงานประกันสังคมมีสถานพยาบาลในความตกลงของกองทุนเงินทดแทนทั้งสิ้น 1,164 แห่ง
ประกอบด้วย สถานพยาบาลของรัฐ จานวน 907 แห่ง และสถานพยาบาลเอกชน จานวน 257 แห่ง ในจานวนนี้
เป็นสถานพยาบาลระดับสูง จานวน 283 แห่ง เป็นสถานพยาบาลระดับต้น จานวน 812 แห่ง และคลินิก
จานวน 69 แห่ง
สานักงานประกันสังคมได้เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์แก่ลูกจ้าง เพื่อมอบการบริการ
รักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยจัดจ้างที่ปรึกษาทางการแพทย์และทางการพยาบาล เพื่อตรวจ
ประเมินคุณภาพการเบิกค่ารักษาพยาบาลของสถานพยาบาล ตรวจสอบค่าบริการทางการแพทย์ที่มีการเบิก
ค่ารั กษาพยาบาลสู ง ตรวจสอบและควบคุมมาตรฐานการให้บริการทางการแพทย์ ตรวจรับรองมาตรฐาน
สถานพยาบาล และตรวจสอบสถานพยาบาลที่มีข้อร้องเรียนบริการทางการแพทย์ ตลอดจนให้คาแนะนา
ในการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และการจัดการข้อมูลบริการทางการแพทย์
ตาราง 15: จานวนสถานพยาบาลในความตกลงของกองทุนเงินทดแทน ปี 2561
สถานพยาบาล (แห่ง)
ระดับสูง
ระดับต้น
คลินิก
รวม

รัฐบาล
150
757
–
907

เอกชน
133
55
69
257

รวม
283
812
69
1,164

ที่มา : สานักงานกองทุนเงินทดแทน สานักงานประกันสังคม

คลินิกโรคจากการทางาน
สานัก งานประกัน สัง คมได้จัดทาข้อตกลงในการดาเนินงานคลินิกโรคจากการทางานกับ กระทรวง
สาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบทางสุขภาพจากการประกอบอาชีพ
และเพื่อให้ลูกจ้างมีช่องทางเข้าถึงการวินิจฉัยโรค โดยพัฒนาคลินิกอาชีวเวชศาสตร์ และเครือข่าย ตลอดจน
กาหนดแนวทางการวินิจฉัยที่เป็นมาตรฐาน มีการดูแลรักษาหลังจากเกิดโรคและอุบัติเหตุอย่างมีประสิทธิภาพ
รวมถึงการส่งเสริมให้มีระบบป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรม และสนับสนุนการดาเนินงานด้าน
การแพทย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 ซึ่งสอดคล้องกับ นโยบายด้านแรงงานในการสนับสนุนและให้ความสาคัญเกี่ยวกับการส่งเสริม
ความปลอดภัยในการทางานและการมีคุณภาพชีวิตหรือสวัสดิการด้านแรงงานที่ดี
ในปี 2561 มีจานวนคลินิกโรคจากการทางานทั้งหมด 108 แห่ง โดยเป็นสถานพยาบาลในความดูแล
ของกระทรวงสาธารณสุ ข จ านวน 103 แห่ ง และสั ง กัด มหาวิท ยาลั ย 5 แห่ ง ซึ่ งช่ ว ยให้ เ กิด ผลสั มฤทธิ์ ใ น
การให้บริการทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้ง สามารถให้การดูแลลูกจ้างได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมมาก
ยิ่งขึ้น โดยในปี 2561 ลูกจ้างได้รับการตรวจวินิจฉัยโรคจากการทางาน จานวน 26,039 ราย
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ตาราง 16: จานวนสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการคลินิกโรคจากการทางาน ปี 2558 - 2561
หน่วย : แห่ง

ปี
2558
2559
2560
2561

กระทรวงสาธารณสุข
98
98
102
103

มหาวิทยาลัย
6
6
5
5

รวม
104
104
107
108

ที่มา : สานักงานกองทุนเงินทดแทน สานักงานประกันสังคม

การบริหารการลงทุน กองทุนเงินทดแทน
1. หลักเกณฑ์และกรอบการลงทุน
การลงทุนของกองทุนเงินทดแทนเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนว่าด้วยการจัดหา
ผลประโยชน์ของกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 2547 ทีอ่ อกตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 มาตรา 29
ซึ่งกาหนดว่า การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนให้ เป็นไป
ตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงแรงงาน
ระเบียบการจัดหาผลประโยชน์กองทุนดังกล่าวกาหนดให้สานักงานประกันสังคมนาเงินกองทุนไปจัดหา
ผลประโยชน์โดยลงทุนในหลักทรัพย์ต่าง ๆ ดังนี้
1) ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเงินกองทุน เช่น
 ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
 พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลังค้าประกัน
 เงินฝากธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งและเงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการค้าประกัน
 หุ้นกู้เอกชนที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตระดับ BBB ขึ้นไป
2) ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงไม่เกินร้อยละ 40 ของเงินกองทุน เช่น
 เงินฝากธนาคาร (ไม่ค้าประกัน)
 ตราสารหนี้อื่น ๆ
 หน่วยลงทุน
 หุ้นสามัญ
โดยในการลงทุนนั้นสานักงานประกันสังคมดาเนินการตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน และ
ตามแผนการลงทุนประจาปีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน โดยพิจารณาจาก
ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ ความเสี่ยงของการลงทุน และคานึงถึงความมั่นคงของกองทุนในระยะยาวเป็นสาคัญ
2. สถานะเงินลงทุนและสัดส่วนการลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กองทุนเงินทดแทนมีเงินลงทุนรวม 59,403 ล้านบาท แบ่งลงทุนในหลักทรัพย์
ที่มีความมั่นคงสูง ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้าประกันและหุ้นกู้เอกชน
จานวน 43,390 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 73 ของเงินลงทุน และลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ ยง ได้แก่
ตราสารหนี้อื่น ๆ เงินฝากธนาคาร หน่วยลงทุน และหุ้นสามัญ จานวน 16,013 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27
ของเงินลงทุน
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แผนภูมิ 23: การจัดสรรการลงทุน กองทุนเงินทดแทน ปี 2561
สัดส่วนการลงทุน กองทุนเงินทดแทน
หลักทรัพย์มั่นคง
73%

หุ้นกู้เอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือ
พันธบัตรรัฐบาล ธปท. รัฐวิสาหกิจ ที่ก.คลัง
ค้าประกัน

9,525
33,764

เงินฝากธนาคาร (ที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง)

ล้านบาท…

101
0

59,403
ล้านบาท

20,000

หน่วยลงทุน

5,349

เงินฝากธนาคาร (ที่สถาบันคุ้มครองเงิน
ฝากไม่ค้าประกัน)

หลักทรัพย์เสี่ยง
27%

40,000

885

หุ้น และใบสาคัญแสดงสิทธิ

6,700

ตราสารหนี้อื่นๆ

3,079
0

3,000

ล้านบาท…
6,000

ที่มา : กองบริหารการลงทุน สานักงานประกันสังคม

3. ผลตอบแทนจากการลงทุน กองทุนเงินทดแทน
สาหรับปี 2561 กองทุนเงินทดแทน มีผลตอบแทนจากการลงทุนจานวน 1,936 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ปีที่ผ่านมา 50 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.65 ในจานวนผลตอบแทนจากการลงทุนทั้งหมดจาแนกเป็น
ผลตอบแทนจากดอกเบี้ยและกาไรจากการขายตราสารหนี้ 1,409 ล้านบาท เงินปันผลและกาไรจากตราสารทุน
527 ล้านบาท
แผนภูมิ 24: ผลตอบแทนจากการลงทุน กองทุนเงินทดแทน ปี 2551 – 2561
ล้านบาท (Million Baht)
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1,258
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เงินปันผลและกาไรจากการขายตราสารทุน (Dividend and Capital Gain from Equity)
ดอกเบี้ยและกาไรจากการขายตราสารหนี้ (Interest Income and Capital Gain from Equity)

ที่มา : กองบริหารการลงทุน สานักงานประกันสังคม
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ปี
Year

4. ผลตอบแทนจากการลงทุนสะสม
การที่กองทุนเงินทดแทนเติบโตอย่างมั่นคงจากเงินลงทุน 26,058 ล้านบาท ในปี 2551 เพิ่มเป็น 59,403
ล้านบาท ในปี 2561 ส่วนหนึ่งเป็นเงินสมทบสะสมจากนายจ้างหลังหักค่าใช้จ่ายประโยชน์ ทดแทน จานวน
39,906 ล้านบาท และอีกส่วนหนึ่งเป็นผลตอบแทนจากการลงทุนสะสมจานวน 19,497 ล้านบาท ดังนั้นจะเห็น
ได้ว่าตลอดระยะเวลากว่า 14 ปี ที่สานักงานประกันสังคมรับผิดชอบการบริหารกองทุน ได้สร้างผลกาไรสะสม
จากการลงทุนเกือบ 2 หมื่นล้านบาท ทาให้กองทุนมั่นคงมากขึ้น สามารถรองรับภาระค่าใช้จ่ายในการดูแล
สิทธิประโยชน์ของลูกจ้างทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
แผนภูมิ 25: จานวนเงินสมทบสะสม และผลตอบแทนสะสม กองทุนเงินทดแทน ปี 2551 – 2561
ล้านบาท (Million) Baht)
60,000
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50,000
45,000
40,000
35,403
33,166
35,000
30,810
30,000 26,058 28,270
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6,388
25,000 4,133 5,221
20,000
15,000
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10,000 21,925 23,049 24,422
5,000
0
2551 2552 2553 2554 2555
2008 2009 2010 2011 2012
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ที่มา: กองบริหารการลงทุน สานักงานประกันสังคม
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51,316
38,899
10,406

42,948
12,064

46,030
13,744

15,675

55,775
17,561

59,403
19,497

35,641 38,214 39,906
32,286
30,883
28,492

2556 2557 2558 2559 2560 2561 ปี
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Year
เงินสมทบสะสม (Accumulated Contribution)

สถานะการเงิน กองทุนเงินทดแทน
1. รายได้ – ค่าใช้จ่าย
ในรอบปี 2561 กองทุนเงินทดแทนมีรายได้รวม 5,447.80 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากเงินสมทบ
เงินเพิ่มตามกฎหมาย ส่วนลดรับ รายได้ค่าปรับ ดอกเบี้ยรับ เงินปันผลรับ กาไรจากการขายหลักทรัพย์ รายได้
เงินผูกพันที่ผู้มีสิทธิไม่มารับ และรายได้อื่น ซึ่งรายได้รวมในปี 2561 ลดลง 82.88 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.50
จากปีที่ผ่านมา สาเหตุสาคัญมาจากการลดลงของเงินสมทบรั บ เนื่องจากอัตราเงินสมทบที่เปลี่ยนแปลงไป
รวมทั้งดอกเบี้ยรับและกาไรจากการขายหลักทรัพย์ที่ลดลง
ในขณะที่กองทุนเงินทดแทนมีค่าใช้จ่ายรวม 1,989.31 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินทดแทน หนี้สูญ
หนี้สงสัยจะสูญ ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสมรรถภาพ ค่าส่งเสริมความปลอดภัย ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของ
สานักงานกองทุนเงินทดแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งค่าใช้จ่ายรวมในปี 2561 ลดลง 11.97 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 0.60 จากปีที่ผ่านมา สาเหตุสาคัญมาจากการลดลงของค่าใช้จ่ายที่จัดสรรให้แก่สานักงานประกันสังคม
ในการฟื้น ฟูสมรรถภาพ ค่า ส่ งเสริมความปลอดภัย และค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของส านักงานกองทุน
เงินทดแทน เนื่องจากการเรียกเก็บเงินเหลือจ่ายนาส่งเข้ากองทุน
2. เงินกองทุนเงินทดแทน
ในปี 2561 กองทุนเงินทดแทนมีรายได้สู งกว่าค่าใช้จ่ายก่อนหั กรายการเงินทดแทนที่เกิดขึ้น จาก
การตั้ง สารองเงิน ทดแทนสาหรับ การประสบอัน ตรายที่เ กิด ขึ้น แล้ว จานวน 3,458.48 ล้า นบาท ลดลง
70.91 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.01 จากปีที่ผ่านมา และมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิจานวน 3 ,447.83
ล้านบาท ลดลง 83.48 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.36 จากปีก่อน เนื่องจากกองทุนเงินทดแทนมีเงินสมทบรับ
ลดลง และมีอัตรารายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิต่อรายได้รวมปรับลดลงจากร้อยละ 63.85 ในปีที่ผ่านมาเป็น
ร้อยละ 63.29 ในปี 2561

งบแสดงฐานะการเงิน
1. สินทรัพย์รวม
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2561 กองทุ น เงิ น ทดแทนมี สิ น ทรั พ ย์ ร วม 60,155.01 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น
2,807.55 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.90 จากปีที่ผ่านมา สัดส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนในปี 2561 คิดเป็น
ร้อยละ 78.84 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 78.63 สาเหตุหลักของการเพิ่มขึ้น
ของสินทรัพย์มาจากการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนระยะยาว ทั้งนี้ สินทรัพย์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญ ดังนี้
1.1) สินทรัพย์หมุนเวียน ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนระยะสั้น
ลูกหนี้เงินสมทบ ลูกหนี้เงินลงทุน รายได้ค้างรับ และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ในปี 2561 มีสินทรัพย์หมุนเวียน
จานวน 12,728.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 471.91 ล้ านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.85 จากปีที่ผ่านมา
สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรั พย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ และตราสารหนี้
ภาคเอกชนเพิ่มขึ้น
1.2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ได้แก่ เงินลงทุนระยะยาว ในปี 2561 มีจานวน 47,426.92 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 2,335.64 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.18 จากปีที่ผ่านมา เนื่องจากการลงทุนในตราสารทุนที่อยู่
ในความต้องการของตลาด และการลงทุนในหลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจเพิ่มขึ้น
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เมื่อพิจารณาการลงทุนในภาพรวม จะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเงินทดแทนเติบโตขึ้นถึงร้อยละ 7.00
มีเงินลงทุนรวมในปี 2561 จานวน 59,159.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,868.50 ล้านบาท จากปีที่ผ่านมา ซึ่งเกิด
จากเงินสมทบหลังหักรายจ่ายที่ใช้ในการบริหารงานในระหว่างปีถูกนาไปลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ
และจากการวิเคราะห์สัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ พบว่า สัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์
รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจมีจานวนลดลงร้อยละ 2.21 จากร้อ ยละ 67.51 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 65.30 ในปี
2561 ในขณะที่การลงทุนในหลักทรัพย์ตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาดมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.55
จากร้อยละ 16.82 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 20.37 ในปี 2561 สาหรับในปี 2561 สานักงานมีวัตถุประสงค์
การลงทุน คือ เพิ่มผลตอบแทนและมีการกระจายความเสี่ยงจากการลงทุน โดยมีกลยุทธ์การลงทุน คือ ลดอายุ
พันธบัตรรัฐบาล เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง นาไปลงทุนหุ้นสามัญ ภายในประเทศที่มี
ผลตอบแทนในระยะยาวที่สูงกว่า
แผนภูมิ 26: เงินลงทุนกองทุนเงินทดแทน จาแนกตามประเภทสินทรัพย์
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ที่มา : กองบริหารการเงินและการบัญชี สานักงานประกันสังคม

2. หนี้สินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กองทุนเงินทดแทนมีหนี้สินรวม 2,063.75 ล้านบาท ลดลง 24.09 ล้าน
บาท หรือลดลงร้อยละ 1.15 จากปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ หนี้สินรวมจาแนกได้ ดังนี้
2.1) หนี้สินหมุนเวียน ประกอบด้วย เงินฝากจากนายจ้าง เงินสมทบรับล่วงหน้า เงินรับฝาก
และเงินประกัน เจ้าหนี้เงินลงทุน และหนี้สินหมุนเวียนอื่น ในปี 2561 มีหนี้สินหมุนเวียน จานวน 321.45 ล้านบาท
ลดลง 21.83 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.36 จากปีที่ผ่านมา สาเหตุหลักมาจากรายการเงินสมทบรับล่วงหน้า
ลดลงเนื่องจากมีเงินสมทบที่นายจ้างชาระก่อนกาหนดลดลง และการลดลงของรายการเงินฝากจากนายจ้าง
ซึ่งเป็นเงินที่กองทุนเรียกเก็บจากนายจ้างจานวนร้อยละ 25 ของเงินสมทบเพื่อเป็นการประกันการจ่ายเงินสมทบ
กรณีที่นายจ้างได้รับอนุญาตให้ผ่อนชาระเงินสมทบเป็นงวด

64

สปส.รายงานประจาปี 2561

2.2) หนี้สินไม่หมุนเวียน ได้แก่ สารองเงินทดแทนสาหรับการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นแล้ว
ในปี 2561 มีหนี้สินไม่หมุนเวียนจานวน 1,742.30 ล้านบาท ลดลง 2.26 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.13
จากปีที่ผ ่า นมา สาเหตุห ลัก มาจากการส ารองเงิน ไว้ใ ช้จ่า ยเป็น เงิน ทดแทนให้แ ก่ล ูก จ้า งว่า จะได้รับ เงิน
ทดแทนตามสิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดในอนาคตเพื่อสอดคล้องกับหลักการและนโยบายบัญชีสาหรับ
หน่วยงานภาครัฐ โดยการปรับปรุงโอนเป็นรายได้เงินผูกพันกรณีผู้มีสิทธิไม่มาขอรับเงินภายใน 3 ปีเพิ่มขึ้น
ในสัดส่ว นที่สูงกว่าการปรับ ปรุงเพิ่มสารองเงินทดแทนสาหรับปี 2561 เนื่องจากค่าเฉลี่ยของเงินทดแทน
ใน 10 ปีที่ผ่านมาที่มีจานวนเพิ่มขึ้น
3. ส่วนทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กองทุนเงินทดแทนมีส่วนทุนรวม 58,091.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,831.64
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.12 จากปีที่ผ่านมา มีสาเหตุหลักมาจากการที่กองทุนเงินทดแทนมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย
สุ ท ธิ ป ระจ าปี 2561 จ านวน 3,447.83 ล้ า นบาท นอกจากนี้ ยั ง มี ก าไรที่ ยั ง ไม่ เ กิ ด ขึ้ น จากการลงทุ น
ในหลักทรัพย์เผื่อขายจานวน 509.49 ล้านบาท ลดลง 616.19 ล้ านบาท คิดเป็นร้อยละ 54.74 จากปีที่ผ่านมา
อันเนื่องมาจากการที่ตลาดปรับตัวลดลงในปี 2561 ทาให้กองทุนเงินทดแทนได้รับกาไรลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

อัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ
กองทุนเงินทดแทนสามารถบริหารเงินได้ดีพิจารณาจากอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเปรียบเทียบเฉพาะ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดอยู่ที่ 1.63 เท่า ถึงแม้จะต่ากว่าปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ 3.67 เท่าก็ตาม แต่อัตราส่วน
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยังคงครอบคลุมหนี้สินหมุนเวียนได้ทั้งจานวน
ทั้งนี้ กองทุนเงินทดแทนสามารถจัดสรรเงินเพื่อไปใช้ในกิจกรรมลงทุนในสัดส่วนที่สูงขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการ
ลงทุนให้ได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้น นอกจากนี้ ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเรียกเก็บเงินสมทบรวมของกองทุนเงินทดแทนมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก 56 วัน ในปี 2560 เป็น 59 วันในปี 2561 เนื่องจากอัตราการหมุนเวียนของรายได้เงินสมทบค้าง
รับรวมเมื่อเทียบกับลูกหนี้เงินสมทบก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีสัดส่วนลดลง
ตาราง 17: อัตราส่วนวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน กองทุนเงินทดแทน
รายการ
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเปรียบเทียบเฉพาะเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสด
อัตราการหมุนเวียนของรายได้เงินสมทบค้างรับรวม
ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเรียกเก็บเงินสมทบรวม
ที่มา : กองบริหารการเงินและการบัญชี สานักงานประกันสังคม
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หน่วย

2561

2560

เท่า

1.63

3.67

เท่า
วัน

6.26
59

6.57
56

งบการเงินกองทุนเงินทดแทน
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กองทุนเงินทดแทน สานักงานประกันสังคม
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
2561

(หน่วย : บาท)
2560

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสั้น
ลูกหนี้เงินสมทบ
ลูกหนี้เงินลงทุน
รายได้ค้างรับ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

524,538,758.18
11,732,961,233.11
133,764,133.45
200,290.91
248,853,157.68
87,767,281.66
12,728,084,854.99

1,291,336,681.55
10,200,099,685.17
131,157,656.71
52,092,608.84
259,209,952.19
1,024,486.06
11,934,921,070.52

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

47,426,921,215.09
47,426,921,215.09
60,155,006,070.08

45,091,276,733.06
45,091,276,733.06
57,026,197,803.58

หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินฝากจากนายจ้าง
เงินสมทบรับล่วงหน้า
เงินรับฝากและเงินประกัน
เจ้าหนี้เงินลงทุน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

50,427,864.91
246,815,651.04
1,539,950.00
21,090,384.63
1,578,979.39

56,023,526.41
265,217,651.69
1,539,950.00
18,845,262.74
1,652,222.72

321,452,829.97

343,278,613.56

1,742,298,000.00

1,744,562,118.07

รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
สารองเงินทดแทนสาหรับการประสบอันตรายฯ
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
กองทุนสะสม
เงินเพื่อบริหารกองทุนเงินทดแทนที่จัดสรรแล้ว
กาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุน

1,742,298,000.00
2,063,750,829.97

1,744,562,118.07
2,087,840,731.63

57,581,645,700.01
119,867.49
509,489,672.61

53,118,429,724.33
694,251,157.02
1,125,676,190.60

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

58,091,255,240.11
60,155,006,070.08

54,938,357,071.95
57,026,197,803.58

หมายเหตุ: สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบรับรองแล้ว
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กองทุนเงินทดแทน สานักงานประกันสังคม
งบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงิน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
2561
รายได้
เงินสมทบ
เงินเพิ่มตามกฎหมาย
ส่วนลดรับ
รายได้ค่าปรับ
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับ
กาไรจากการขายหลักทรัพย์
รายได้เงินผูกพันที่ผมู้ ีสิทธิไม่มารับ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
เงินทดแทน
ค่าใช้จ่ายที่จัดสรรให้แก่สานักงานประกันสังคม
- ในการฟื้นฟูสมรรถภาพและส่งเสริมความปลอดภัย
- ในการดาเนินงานของสานักงานกองทุนเงินทดแทน
หนี้สูญ
หนี้สงสัยจะสูญ
ค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าใช้จ่ายงบรายจ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายก่อนรายการเงินทดแทนที่เกิดขึ้นจาก
การตั้งสารองเงินทดแทนสาหรับการประสบอันตรายที่เกิดขึ้น
แล้ว
บวก (หัก) เงินทดแทนสาหรับการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นแล้ว
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
หมายเหตุ: สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบรับรองแล้ว
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(หน่วย : บาท)
2560

3,414,458,963.56
54,878,037.54
17,743,301.09
281,000.00
1,413,610,898.10
449,799,272.58
76,939,233.29
13,810,168.96
6,278,657.70

3,549,409,961.58
60,383,551.15
16,619,844.33
214,000.00
1,438,075,246.35
352,485,010.36
99,888,787.46
4,536,502.70
9,065,051.81

5,447,799,532.82

5,530,677,955.74

1,799,155,532.53

1,710,041,611.76

149,379,093.18
33,506,388.86
50,206.00
2,355,342.48
4,831,022.09
37,034.40
1,989,314,619.54

245,484,287.00
45,870,440.00
138,003.84
(2,662,458.39)
1,952,804.85
457,034.40
2,001,281,723.46

3,458,484,913.28
(10,658,195.78)
3,447,826,717.50

3,529,396,232.28
1,907,000.00
3,531,303,232.28

การฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน
การฟื ้น ฟูส มรรถภาพคนงานเป็น อีก ภารกิจ หนึ ่ง ซึ ่ง ส านัก งานประกัน สัง คมต้อ งให้บ ริก ารฟื ้น ฟู
สมรรถภาพในการทางานแก่ลูกจ้างที่ ประสบอัน ตรายเนื่อ งจากการทางานจนต้อ งสูญ เสีย สมรรถภาพใน
การทางาน พิการ หรือทุพพลภาพตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 รวมทั้งผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ
ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ด้วยการฟื้นฟูแบบครบวงจรทั้งทางด้านการแพทย์และอาชีพ
ควบคู่กับการฟื้นฟูด้านจิตใจ อารมณ์และสังคม เพื่อให้ลูกจ้างผู้ประกันตนที่เข้ารับการฟื้นฟู ได้ปรับตัว ยอมรับ
สภาพความพิการ ช่วยเหลือตนเองได้ มีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถกลับไปทางานกับนายจ้างเดิม หรือ
นายจ้างใหม่ หรือกลับไปประกอบอาชีพอิสระมีรายได้เลี้ยงตนเอง พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยไม่เป็นภาระ
ต่อครอบครัวและสังคม หรือเป็นภาระน้อยที่สุดต่อไป
ปัจจุบันสานักงานประกันสังคมได้เปิด ให้บริการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานจานวน 5 แห่ง ได้แก่
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 (จังหวัดปทุมธานี) ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 2 (จังหวัดระยอง)
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3 (จังหวัดเชียงใหม่ ) ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 4 (จังหวัดขอนแก่น)
และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 5 (จังหวัดสงขลา) โดยให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์
เป็นกระบวนการเพื่อแก้ไขอวัยวะที่บกพร่องหรือสูญเสียสมรรถภาพให้กลับสู่สภาพเดิมหรือใกล้เคียงปกติ
ให้มากที่สุด ป้องกันไม่ให้เกิดความพิการ หรือลดความพิการของลูกจ้างผู้พิการและผู้ประกันตนทุพพลภาพให้
สามารถช่วยเหลือตนเองได้ หรือใช้อวัยวะส่วนที่เหลืออยู่ทากิจวัตรประจาวัน ตลอดจนการจัดทากายอุปกรณ์
ที่จาเป็นให้แก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟู โดยมีเป้าหมายให้ลูกจ้างที่พิการและผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพทางานได้ ไม่ต้อ ง
พึ่งพาครอบครัว อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
กระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ประกอบด้วย การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษา
การส่งต่อเพื่อการผ่าตัดแก้ไขความพิการ และกายอุปกรณ์เสริม รวมถึงการให้คาปรึกษาออกแบบที่พักอาศัยและ
สถานที่ทางาน พร้อมจัดสภาพแวดล้อมและสังคมทั้งที่บ้านและที่ทางานให้เหมาะสมกับสภาพของผู้เข้ารับการฟื้นฟู
สมรรถภาพ
2. การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
เพื่อให้ผู้เข้ารับ การฟื้นฟูสมรรถภาพได้ปรับตัว หรือเพิ่มทักษะในอาชีพให้เหมาะสมกับสภาพความ
บกพร่องทางร่างกายและความถนัด ทาให้เกิดความมั่นใจที่จะกลับไปประกอบอาชีพที่ตนเองเลือกหรือถนัด
เช่น กลับเข้าทางานกับนายจ้างเดิม นายจ้างใหม่ หรือประกอบอาชีพอิสระได้ โดยกระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพ
จะพิจ ารณาจากองค์ประกอบต่าง ๆ อาทิ ความรู้ อายุ สภาพร่างกาย ความต้องการของนายจ้าง ลู กจ้าง
ตลาดแรงงาน รวมทั้งลักษณะงานที่จะต้องปฏิบัติ โดย
กาหนดโปรแกรมการฝึก เป็น รายบุค คล การวางแผนการสอน การฝึก การเตรีย มการสอน ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การวัดผลการฝึก
ฝึกอบรมพัฒนาทักษะ ทัศนคติ มนุษยสัมพันธ์ และวินัยในการทางาน
ผลิตสื่อ เอกสารการสอน และพัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อเทคโนโลยี พร้อมประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ
ในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
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ส่ ง เสริ ม การประกอบอาชีพ จั ด ทาอุป กรณ์ ในการฝึ ก อาชี พและประกอบอาชีพ พร้ อมติ ดตามผล
การประกอบอาชีพหลังจบการฟื้นฟูสมรรถภาพ ทั้งนี้ เพื่อนาผลการติดตามมาปรับปรุงกระบวนการฟื้นฟู
สมรรถภาพด้านอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

3. การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านจิตใจและสังคม
เพื่อ ปรั บ สภาพจิ ตใจของผู้ เข้ ารั บการฟื้ นฟู ส มรรถภาพให้ ดี ขึ้น ท าให้ ปรั บตั ว เข้า กับสั งคมได้ เกิ ด
ความเชื่อมั่น รับรู้และเข้าใจความสามารถของตนเอง ด้วยกระบวนการแนะแนวให้คาปรึกษาและการสังคม
สงเคราะห์ ขยายโอกาสทางการศึกษา ส่ งเสริมการจ้างงาน จัดกิจกรรมด้านกีฬาและงานประเพณีต่าง ๆ
นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพได้รับความรู้ ทักษะการแก้ไข
ปัญหา เห็นคุณค่าในตัวเอง ลดความเครียดจากปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 178 ราย

4. กิจกรรมกีฬา
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพได้ตื่นตัว มีความกระตือรือร้นในการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ทาให้สมรรถภาพร่างกายแข็งแรง และผ่อนคลายความเครียด สนับสนุนการ
แสดงออกด้านความเป็นเลิศทางการกีฬาของคนพิการ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งมีทั้งในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ
ในปี 2561 ได้นานักกีฬาคนพิการสังกัดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 ได้แก่ นางสาวสุรางค์ คาสุข
นักกรีฑาประเภทพุ่งแหลน และนายสมศักดิ์ รวมทรัพย์ นักกีฬาโบว์ลิ่ง เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเซียนพาราเกมส์
ณ ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 6 – 13 ตุลาคม 2561 และได้นาคณะผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับการ
ฟื้นฟูฯ ที่เป็นนักกีฬาคนพิการ สังกัดจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 36 "น้ากกเกมส์"
ณ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 15 – 31 กรกฎาคม 2561 รอบคัดตัวแทนภาค 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
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ประเภทกรี ฑาและเปตอง เพื่อเป็ น นั กกี ฬาตัว แทนภาคเข้าสู่ การแข่งขัน กีฬาคนพิ การแห่ งชาติ ครั้งที่ 37
"นครลาดวนเกมส์” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 27 มกราคม 2564 ณ จังหวัดศรีสะเกษ

5. กิจกรรมส่งเสริมด้านอาชีพ
การฝึ ก อบรมอาชี พ เสริ ม ระยะสั้ น ให้ แ ก่ ผู้ เ ข้ า รั บ การฟื้ น ฟู ส มรรถภาพ เพื่ อ ให้ ผู้ เ ข้ า รั บ การฟื้ น ฟู
สมรรถภาพได้เรียนรู้และฝึกอาชีพในหลักสูตรระยะสั้น 1 – 2 วัน ซึ่งเป็นอาชีพที่ใช้เงินลงทุนไม่มาก สามารถ
ผลิตและจาหน่ายได้ในชุมชน เพื่อเสริมรายได้หลังสิ้นสุดการฟื้นฟูสมรรถภาพ เช่น หลักสูตรการทาอาหารปิ้ง
ย่างและสูตรน้าจิ้ม ทาเบเกอรี่ ชงกาแฟโบราณ ผลิตภัณฑ์จากดินไทย เพาะเห็ดนางฟ้าและเห็นฟางในตะกร้า
แปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์ ทาของใช้จากหนังเทียม เป็นต้น ดาเนินการแล้ว 5 ครั้ง ผู้เข้ารับการอบรม 210 ราย
การฝากฝึกในสถานประกอบการ ประสานสถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อส่งผู้เข้ารับ
การฟื้นฟูสมรรถภาพที่จะสิ้นสุดการฟื้นฟูสมรรถภาพเข้าฝึกงานในสถานประกอบการเป็นเวลา 1 เดือน ซึ่ง
ทาให้ลูกจ้างมีความเชื่อมั่นในการทางานยิ่งขึ้นและนายจ้างมั่นใจในศักยภาพของลูกจ้าง ดาเนินการแล้ว 9 ครั้ง
ผู้เข้าฝึก 10 ราย

6. กิจกรรมอื่น ๆ
โครงการสร้ า งจิ ต ส านึ ก ความปลอดภั ย ในการท างานสู่ ส ถานประกอบการ ประสานสถาน
ประกอบการ จัดฝึกอบรมเพิ่มความตระหนักรู้ ด้านการทางานที่ปลอดภัยและจัดกิจกรรมจาลองสถานการณ์
ให้แก่ลูกจ้างในสถานประกอบการ ดาเนินการแล้ว 3 ครั้ง ผู้เข้าอบรม 151 ราย
โครงการปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับสภาพความพิการของผู้ทุพพลภาพ ให้บริการปรับ
สภาพแวดล้ อ มที่ พั ก อาศั ย ให้ เ หมาะสมกั บ สภาพความพิ ก ารของลู ก จ้ า งที่ ไ ด้ รั บ บาดเจ็ บ จากการท างาน
และทุพพลภาพ เช่น ปรับพื้น ทางลาด ห้องน้า เพื่อให้ผู้พิการ/ทุพพลภาพ ดารงชีวิต อยู่ได้อย่างเป็นอิสระ
และป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นอีกด้วย ได้ช่วยปรับสภาพแวดล้อมแล้ว จานวน 33 ราย
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โครงการจัดทากายอุปกรณ์เสริมและกายอุปกรณ์เทียม ซ่อมแซมกายอุปกรณ์เสริมและกายอุปกรณ์
เทียมให้กับผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพรายเก่า จัดทากายอุปกรณ์เสริมและกายอุปกรณ์เทียมที่เหมาะสมกับ
สภาพความพิการเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพรายใหม่และรายเก่าที่จาเป็นต้องเปลี่ยนวัสดุ
กายอุปกรณ์ที่ชารุด พัฒนาความรู้และเทคโนโลยีด้านกายอุปกรณ์ในการฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน สนับสนุนองค์
ความรู้และเทคโนโลยีด้านกายอุปกรณ์เสริมและกายอุปกรณ์เทียมแก่หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลด้านกายอุปกรณ์ในประเทศไทย เพื่อให้ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานได้รับการยอมรับจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ในการเป็นต้นแบบของงานกายอุปกรณ์ ได้จัดทากายอุปกรณ์เสริมและกายอุปกรณ์ เทียม
ซ่อมแซมกายอุปกรณ์เสริมและกายอุปกรณ์เทียมแก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ จานวน 183 คน
โครงการประดิษฐ์และพัฒนาอุปกรณ์สาหรับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ เพื่อประดิษฐ์ พัฒนา
รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการประดิษฐ์อุปกรณ์ในการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เพื่อให้บริการ
ลูกจ้างที่ได้รับบาดเจ็บจากการทางาน ทั้งนี้ ได้ประดิษฐ์และพัฒนาอุปกรณ์จานวน 1 ชิ้น คือ อุปกรณ์ช่วยป้องกัน
แผลกดทับที่ตาตุ่ม
โครงการเพิ่มทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน เพื่อให้บุคลากรมีศักยภาพในการดูแลจากโรคเกี่ยวกับ
ทางเดินหายใจและหลอดเลือด โรคหัวใจ ความดันโลหิต และอุบัติเหตุในเบื้องต้นก่อนนาส่งโรงพยาบาล เป็นการ
ป้องกันความเสี่ยงและอุบัติเหตุต่าง ๆ อีกทั้งเป็นการก้าวไปสู่การนามาตรฐานการดูแลผู้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ที่ มุ่ ง เน้ น การป้ อ งกั น และการจั ด การความเสี่ ย งอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยมี วิ ท ยากรจากศู น ย์ ฝึ ก อบรม
ปฐมพยาบาลและสุ ข ภาพอนามั ย สภากาชาดไทยมาให้ ค วามรู้ มี ผู้ เ ข้ า รั บ การเพิ่ ม ทั ก ษะแล้ ว 163 คน
เป็นบุคลากรของศูนย์ฯ 122 คน ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ 41 คน
โครงการฝึ กอบรมบุ คลากรระหว่ า งประเทศสมาชิ กประกั นสั งคมอาเซี ยน “หลั กสู ตรการฟื้ น ฟู
สมรรถภาพแบบครบวงจร” เพื่อให้บุคลากรด้านประกันสังคมในประเทศอาเซียน จานวน 2 ราย จาก 2 ประเทศ
ได้เรียนรู้ระบบประกันสังคมและการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพแก่คนงานที่ประสบอันตรายเนื่องจากการทางาน
ให้สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความคิดเห็น วิธีการ ความรู้ต่าง ๆ ซึ่งกันและกัน
จากข้อมูลสถิ ติตั้งแต่ ปี 2556 – 2561 พบว่า มีผู้ สนใจเข้ารับบริการที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 มีผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ จานวน 1,714 ราย ประกอบด้วยผู้เข้ารับ
การฟื้นฟูสมรรถภาพรายเก่า จานวน 1,166 ราย และผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพรายใหม่ จานวน 548 ราย
โดยส่วนใหญ่ได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ รองลงมาคือฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
สาหรับการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพสามารถเลือกฝึกเตรียมเข้าทางาน
และฝึกอาชีพได้หลากหลายอาชีพตามความต้องการของผู้เข้ารับการฟื้นฟูสรรรถภาพ โดยเลือกให้เหมาะกับ
สภาพร่างกาย อายุ ลักษณะงานที่เคยปฏิบัติ หรือลักษณะงานที่จะไปปฏิบัติหลังสิ้นสุดการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ในปี 2561 มีผู้จบการฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งสิ้น 523 ราย ซึ่งนับเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ผู้จบการฟื้นฟูสมรรถภาพจาก
ศูนย์ ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานเหล่ านี้ สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ถึงร้อยละ 86 ของผู้ ที่จบการฟื้นฟู
สมรรถภาพทั้งหมด โดยประกอบอาชีพกับนายจ้างเดิม จานวน 255 ราย ประกอบอาชีพกับนายจ้างใหม่ จานวน
70 ราย และประกอบอาชีพอิสระ จานวน 127 ราย ส่วนผู้ที่จบการฟื้นฟูสมรรถภาพที่สามารถช่วยเหลือตนเอง
และช่วยงานบ้านได้ มีจานวน 71 ราย
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ตาราง 18: การบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ปี 2556 – 2561
กิจกรรม
1. ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ
– ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพเดิม
– ผู้เข้ารับเข้าฟื้นฟูสมรรถภาพใหม่
2. ฟื้นฟูฯด้านการแพทย์*
3. ฟื้นฟูฯด้านอาชีพ*
– ฝึกเตรียมเข้าทางาน*
– ฝึกอาชีพ*
4. จบการฟื้นฟูฯ
– ประกอบอาชีพกับนายจ้างเดิม
– ประกอบอาชีพกับนายจ้างใหม่
– ประกอบอาชีพอิสระ
– ช่วยงานบ้าน
– เสียชีวิตด้วยอุบตั ิเหตุ

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

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

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

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

2560
1,609
1,045
564
1,102
606
382
224
488
247
52
140
45
4

หมายเหตุ : 1. * รวมทั้งผู้เข้ารับการฟื้นฟูรายใหม่และรายเก่าที่ยังไม่สิ้นสุดการฟื้นฟูสมรรถภาพจากปีที่ผ่านมา
2. ผู้เข้ารับการฟื้นฟูบางรายอาจเข้ารับการฟื้นฟูทั้งทางด้านการแพทย์และด้านอาชีพในปีเดียวกัน
ที่มา : ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน สานักงานประกันสังคม
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2561
1,714
1,166
548
1,096
516
339
177
523
255
70
127
71
-

มูลนิธคิ ุณากรในพระราชูปถัมภ์
มูลนิธิคุณากรในพระราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์กรการกุศล ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2528 เพื่อสนับสนุนการดาเนิ นงาน
ของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานรวมถึงการช่วยเหลือที่จาเป็น
ในปี 2561 มูลนิธิคุณากรฯ ได้ให้ความช่วยเหลือลูกจ้างที่พิการจากการทางานและต้องเข้ารับบริการที่
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานในด้านค่ารักษาพยาบาลทางการแพทย์ ค่าอุปกรณ์การแพทย์และอวัยวะเทียม เงิน
สงเคราะห์ ค่าเบี้ยเลี้ยงรายวัน เงินสนับสนุน นักกีฬาคนพิการ และเงินสนับสนุนค่าฝึกกายภาพบาบัด พร้อม
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม จานวนมากกว่า 300 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 1.18 ล้านบาท
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ผลงานสาคัญ

75

สปส.รายงานประจาปี 2561

ในปี 2561 สานักงานประกันสังคมได้มุ่งมั่นพัฒนางานประกันสังคมเพื่อให้ลูกจ้างผู้ประกันตนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน และเพื่ออานวยความสะดวก
ให้แก่นายจ้างลูกจ้างและผู้ประกันตน ดังนี้

คืนสิทธิ...มีสุขผู้ประกันตนตามมาตรา 39
ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 (ผู้ประกันตนภาคสมัครใจ) คือ ผู้ที่เคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 โดย
จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ซึ่งต่อมาสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง (ออกจากงาน) และประสงค์จะได้รับ
ความคุ้มครองประกันสังคมต่อ ให้สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ภายใน 6 เดือน นับแต่สิ้นสภาพการเป็น
ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 โดยจะต้องนาส่งเงินสมทบเดือนละ 432 บาท ได้รับความคุ้มครองสิทธิประโยชน์
6 กรณี ได้แก่ กรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตรและชราภาพ
ผู้ ป ระกั น ตนที่ ข าดสิ ท ธิ จ ากการเป็ น ผู้ ป ระกั น ตนตาม
มาตรา 39 จานวน 777,228 ราย สามารถขอคืนสิทธิการเป็น
ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ได้ตั้งแต่ 20 เมษายน 2561 ถึง
19 เมษายน 2562 ซึ่งผู้ประกันตนจะได้รับประโยชน์มากกว่าเงิน
สมทบที่ จ่ า ยไปในแต่ ล ะเดื อ น อี ก ทั้ ง ช่ ว ยลดค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นค่ า
รักษาพยาบาลโดยไม่ต้องสารองจ่าย
ผลการติ ดตามการคื น สิ ท ธิ ผู้ ประกั น ตนตามมาตรา 39
ดาเนินการติดตาม จานวน 750,730 คน (ร้อยละ 96.59) จาแนกเป็น
คืนสิทธิเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 จานวน 142,626 คน (ร้อยละ
18.35) เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 40 รับบาเหน็จชรา
ภาพ หรือเสียชีวิต จานวน 211,765 คน (ร้อยละ 27.25) ไม่ขอคืนสิทธิ
จานวน 396,339 คน (ร้อยละ 50.99) คงเหลือต้องดาเนินการติดตาม
จานวน 26,498 คน (ร้อยละ 3.41)
การป้องกันการสิ้นสภาพของผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ผู้ประกันตนต้องให้ความสาคัญในการ
ตรวจสอบและนาส่งเงินสมทบอย่างต่อเนื่อง หากผู้ประกันตนประสงค์ให้สานักงานประกันสังคมจัดส่งข้อความสั้น
(SMS) เตือนการจัดส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ผ่านโทรศัพท์มือถือ สามารถแจ้งหมายเลข
โทรศัพท์มือถือที่เป็นปัจจุบันให้สานักงานประกันสังคม

เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตน
 เพิ่มค่าฝากครรภ์ 1,000 บาท จากเดิมที่เหมาจ่ายค่าคลอดบุตร
จานวน 13,000 บาท/ครั้ง สานักงานประกันสังคมเล็งเห็นถึงความสาคัญของ
การดูแลผู้ประกันตนในการฝากครรภ์ จึงเพิ่มค่าฝากครรภ์จานวน 1,000 บาท
ให้แก่ผู้ ประกันตนหรื อคู่สมรสที่ตั้งครรภ์คาดว่ า จะมีผู้ ได้รั บสิ ทธิ ประโยชน์
ประมาณ 290,000 คน/ปี จ่ายสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นประมาณ 290 ล้านบาท/ปี
ซึ่งจะทาให้การดูแลการฝากครรภ์มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน “ลูกเกิดรอด
แม่ปลอดภัย” ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของผู้ประกันตนดีขึ้น รวมถึงส่งเสริม
การตั้งครรภ์ในวัยเจริญพันธุ์
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 เพิ่ มค่ าสงเคราะห์บุ ตรจาก 400 บาท เป็น 600 บาทต่ อเดือน
เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุตรให้ดีขึ้น ส่งผลให้
มีบุตรที่ได้รับประโยชน์จานวน 1.32 ล้านคน จ่ายสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นประมาณ
3,168 ล้ านบาทต่ อปี โดยกฎกระทรวงการจ่ ายประโยชน์ ทดแทนในกรณี
สงเคราะห์บุตร พ.ศ. 2561 ได้ป ระกาศในราชกิจ จานุเ บกษาเมื่อ วัน ที่ 2
มกราคม 2562 และมีผลบังคับใช้ย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็น
ต้นไป
 ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การให้บริการทางการแพทย์
โครงการรักษาโรคหัวใจ 7/24 เฉลิมพระเกียรติกับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
เพื่ อ เป็ น โรงพยาบาลต้ น แบบการรั ก ษาโรคหั ว ใจและหลอดเลื อ ดแก่
ผู้ประกันตนตลอด 7 วัน 24 ชั่วโมง ไม่ต้องสารองจ่ายค่ารักษาพยาบาลและ
ไม่เสี ย ค่าใช้จ่ายส่ ว นเกิน ท าให้ ผู้ ประกั นตนเข้าถึง การรั กษาอย่างรวดเร็ ว
ทันเวลาลดอัตราการเสียชีวิต โดยมีการตรวจตามแผนการรักษา 7 รายการ
โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป
 ทั น ตกรรมไม่ ต้ อ งส ารองจ่ า ย ผู้ ป ระกั น ตนสามารถเข้ า รั บ บริ ก ารด้ า น
ทันตกรรมในสถานพยาบาลที่ทาข้อตกลงกับสานักงานประกันสังคม โดยไม่ต้องสารอง
จ่ายเงิน ทั้งนี้ ในปี 2561 มีจานวนสถานพยาบาลเอกชนและสถานพยาบาลรัฐเข้าร่วม
ให้บริการกว่า 1,700 แห่งทั่วประเทศ โดยสังเกตป้ายสติ๊กเกอร์ทรี่ ะบุว่า สถานพยาบาล
แห่งนี้ให้บริการผู้ประกันตนกรณีทันตกรรม “ทาฟัน” ไม่ต้องสารองจ่าย
 ตรวจสุขภาพประจาปี ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพ
ประจาปีฟรี ณ สถานพยาบาลที่ผู้ประกันตนได้เลือกไว้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อเป็น
การป้องกันโรคและลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคเรื้อรัง หากพบความผิดปกติ
ผู้ประกันตนจะได้รับการบาบัดตั้งแต่ระยะแรก อาทิ การตรวจเต้านมเพื่อคัดกรอง
มะเร็ งเต้านม การตรวจทางห้ องปฏิ บัติ การและการตรวจสารเคมีในเลื อด เช่น
ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ไขมัน ในเลือด น้าตาลในเลือด และการทางานของไต
เพื่อหาความเสี่ยงโรคเรื้อรังที่พบบ่อยไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง
โรคไตวายเรื้อรัง โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดอุดตัน เป็นต้น
 คุ้มครองการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกาเนิดเม็ด โลหิต (Stem Cell)
โดยจะส่งผู้ประกันตนเข้ารับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกาเนิดเม็ด โลหิต (Stem Cell) ใน
สถานพยาบาลที่ทาความตกลงกับสานักงานประกันสังคม
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 มอบโล่และเงินรางวัลโครงการสถานพยาบาลในดวงใจ ประจาปี 2561 และมอบโล่สถานพยาบาล
ต้นแบบการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยพลตารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ในวันครบรอบวันสถาปนาของสานักงานประกันสังคม เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561
- โครงการสถานพยาบาลในดวงใจ ดาเนินการเป็นประจาทุกปีตั้งแต่ปี 2549 เพื่อประกาศเกียรติคุณ
ยกย่ องสถานพยาบาลที่ ได้ รั บ การคัดเลื อ กและเพื่อเป็นการกระตุ้น จูงใจให้ ส ถานพยาบาลประกั นสั ง คมมี
การแข่งขันเพื่อยกระดับคุณภาพสถานพยาบาลให้ดีขึ้น โดยมีประเภทและเงินรางวัล ดังนี้
 รางวัลเกียรติยศ จานวน 2 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท
 รางวัลชนะเลิศ จานวน 4 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จานวน 4 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จานวน 4 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท
 รางวั ล พิ เ ศษ จ านวน 6 รางวั ล รางวั ล ละ 50,000 บาท ส าหรั บ สถานพยาบาลที่ ใ ห้
การสนับสนุนงานสานักงานประกันสังคม
 โล่และเงินรางวัลพิเศษสาหรับสถานพยาบาลที่ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
รางวัลละ 50,000 บาท จานวน 5 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลยะลา โรงพยาบาลเบตง จังหวัดยะลา
โรงพยาบาลนราธิ ว าสราชนคริ น ทร์ โรงพยาบาลสุ ไ หงโกลก จั ง หวั ด นราธิ ว าส และ
โรงพยาบาลปัตตานี จังหวัดปัตตานี
- มอบโล่ ส ถานพยาบาลต้ น แบบการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพและป้ อ งกั น โรค จั ด ท าโครงการ
สถานพยาบาลต้นแบบการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยมีสถานพยาบาลสนใจสมัคร 75 แห่งทั่วประเทศ
แบ่งเป็นสถานพยาบาลรัฐบาล 38 แห่ง สถานพยาบาลเอกชน จานวน 37 แห่ง ดังนี้
 กรุงเทพมหานคร
สถานพยาบาลรัฐบาล 1 แห่ง เอกชน 14 แห่ง
 ภาคกลางและปริมณฑล สถานพยาบาลรัฐบาล 16 แห่ง เอกชน 15 แห่ง
 ภาคเหนือ
สถานพยาบาลรัฐบาล 5 แห่ง เอกชน 6 แห่ง
 ภาคใต้
สถานพยาบาลรัฐบาล 5 แห่ง
ทั้งนี้ มีสถานพยาบาลได้รับโล่พร้อมเงินรางวัล ได้แก่ รางวัลที่ 1 โรงพยาบาลชัยภูมิ รางวัลที่ 2
โรงพยาบาลกระทุ่มแบน รางวัลที่ 3 โรงพยาบาลสมุทรสาคร และรางวัลชมเชย 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
บางแค และโรงพยาบาลนวมินทร์ 9
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การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายกองทุนเงินทดแทน
สานักงานประกันสังคมได้ดาเนินการแก้ไขพระราชบัญญัติเงินทดแทน เพื่อขยายความคุ้มครองและเพิ่ม
สิทธิประโยชน์ให้กับลูกจ้างภายใต้กองทุนเงินทดแทน โดยให้ความคุม้ ครองแก่ลูกจ้างของส่วนราชการหรือองค์กร
ที่ไม่ได้ แสวงหากาไร ซึ่ งมี จ านวนกว่ า 1 ล้ านคน ซึ่ งเดิ มไม่ ได้รั บการคุ้มครองกองทุนเงินทดแทน รวมทั้ งเพิ่ ม
สิทธิประโยชน์ให้แก่ลูกจ้างภายใต้กองทุนเงินทดแทนกว่า 10 ล้านคน เป็นหลักประกันชีวิตเมื่อเกิดเหตุต่าง ๆ เช่น
 เพิ่มอัตราค่าทดแทนการขาดรายได้ จากร้อยละ 60 ของค่าจ้างรายเดือน ปรั บเป็นร้อยละ 70 ของ
ค่าจ้างรายเดือน
 เพิ่มระยะเวลาการจ่ายค่าทดแทน
- กรณีลูกจ้างทุพพลภาพจากเดิมไม่เกิน 15 ปี ปรับเป็นไม่น้อยกว่า 15 ปี
- กรณีลูกจ้างถึงแก่ความตายหรือสูญหายจากเดิมกาหนดระยะเวลา 8 ปี ปรับเป็น 10 ปี
- กรณีลูกจ้างไม่สามารถทางานได้ให้ได้รับตั้งแต่วันแรกที่ลูกจ้างไม่สามารถทางานได้ จากเดิม
จ่ายกรณีลูกจ้างไม่สามารถทางานติดต่อกันเกิน 3 วันขึ้นไป
 เพิ่ มค่าท าศพแก่ ผู้ จั ดการศพของลู กจ้ าง ตามอั ตราที่ กาหนดในกฎกระทรวง เดิ มจ่ ายค่าท าศพแก่
ผู้จัดการศพของลูกจ้างเป็ นจ านวน 100 เท่า ของอัตราสูงสุดของค่าจ้างขั้นต่ารายวันตามกฎหมายว่าด้ว ย
การคุ้มครองแรงงาน
นอกจากนี้ ในส่วนของนายจ้างได้มีการปรับลดเงินเพิ่มตามกฎหมายจากเดิมร้อยละ 3 ต่อเดือน ลดลง
เหลือร้อยละ 2 ต่อเดือน และกาหนดเกณฑ์การคานวณเงินเพิ่มกรณีนายจ้างค้างชาระเงินสมทบ โดยกาหนดให้
จานวนเงินเพิ่มต้องไม่เกินจานวนเงินสมทบที่นายจ้างต้องจ่าย จากเดิมไม่ได้กาหนดเพดานเงินเพิ่มไว้ เป็นต้น
ปัจจุบันพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่
10 ตุลาคม 2561 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป

ผู้ประกอบอาชีพอิสระกับการสมัครประกันสังคม
 สานักงานประกันสังคมนอกจากจะคุ้มครองลูกจ้างที่มีนายจ้างแล้ว ยังให้ความส าคัญ ในการให้
ความคุ้มครองผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น พ่อค้า แม่ค้า วินมอเตอร์ไซด์รับจ้าง และเกษตรกร เป็นต้น เพื่อให้มี
หลักประกันในการดารงชีวิต โดยสมัครเป็นผู้ประกันตนภาคสมัครใจหรือที่เรียกว่า “ผู้ประกันตนตามมาตรา 40” ได้
เพื่อรับสิทธิประโยชน์ใกล้เคียงกับสิทธิประโยชน์ของคนทางานที่มีนายจ้าง ซึ่งสานักงานประกันสังคมได้แก้ไข
กฎหมายปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์แต่ไม่เพิ่มเงินสมทบให้แก่ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ทางเลือกเดิม (ทางเลือกที่ 1
และทางเลือกที่ 2) และเพิ่มทางเลือกใหม่ (ทางเลือกที่ 3) ที่ให้ความคุ้มครอง 5 กรณีโดยเพิ่มเงินสมทบ เพื่อให้
ประชาชนได้รั บ สิทธิป ระโยชน์ อย่างทั่วถึง และเห็ นผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีผ ลบังคับใช้แล้ วตั้งแต่วันที่
28 มีนาคม 2561 เป็นต้นมา ทางเลือกทีใ่ ห้ผู้ประกอบอาชีพอิสระเลือกสมัครมีดังนี้
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ทางเลือกที่ 1 ผู้ประกันตนจ่าย 70 บาท รัฐจ่าย 30 บาท คุ้มครอง 3 กรณี ได้ แก่ เจ็บป่วย
ทุพพลภาพ เสียชีวิต
ทางเลือกที่ 2 ผู้ประกันตนจ่าย 100 บาท รัฐจ่าย 50 บาท คุ้มครอง 4 กรณี ได้แก่ เจ็บป่วย
ทุพพลภาพ เสียชีวิต ชราภาพ
ทางเลือกที่ 3 ผู้ประกันตนจ่าย 300 บาท รัฐจ่าย 150 บาท คุ้มครอง 5 กรณี ได้แก่ เจ็บป่วย
ทุพพลภาพ เสียชีวิต ชราภาพ สงเคราะห์บุตร
ณ ธันวาคม 2561 มีจานวนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ทั้งสิ้น 2,833,960 คน เพิ่มขึ้น 401,033 คน
แบ่งเป็น ทางเลือกที่ 1 จานวน 21,606 คน ทางเลือกที่ 2 จานวน 2,668,579 คน และทางเลือกที่ 3 จานวน
143,775 คน
 ขับเคลื่อนประกันสังคมมาตรา 40 กับกลุ่มรถรับจ้า ง
สาธารณะ โครงการ“สร้ า งการรั บ รู้ ป ระกั น สั ง คมมาตรา 40
กลุ่มอาชีพแท็กซี่และมอเตอร์ไซด์รับจ้าง” ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์
ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่ น
เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561
โดยมีกลุ่มอาชีพแท็กซี่และมอเตอร์ไซด์รับจ้าง ในกรุงเทพมหานคร
และปริ ม ณฑล ผู้ บ ริ ห ารกระทรวงแรงงานและ ส านั ก งาน
ประกันสังคมพร้อมสื่อมวลชนร่วมงานประมาณ 600 คน โดยมีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง “สิทธิประกันสังคม
มาตรา 40” ที่กลุ่มอาชีพแท็กซี่และมอเตอร์ไซด์รับจ้างพึงได้รับตามกฎหมาย ส่งผลให้มีผู้ประกอบอาชีพขับรถ
รับจ้างสาธารณะสนใจสมัครเข้าสู่ระบบประกันสังคมเพิ่มขึ้นกว่า 696,000 คน
 ประกันสังคมให้บริการถึงชุมชน สานักงานประกันสังคมให้ความสาคัญกับผู้ประกอบอาชีพอิสระที่
อาจจะไม่มีเวลาหรือมุ่งประกอบอาชีพจนลืมส่ งเงินประกันสังคม ให้ได้รั บ
บริการโดยตรงจากสานักงานประกันสังคม ตามโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่
บริการเบ็ดเสร็จ (Service Delivery Unit) สู่ชุมชนและพื้นที่ห่างไกลทั่ว
ประเทศ เพื่ อ อ านวยความสะดวกในการช าระเงิ น รวมทั้ ง เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การประกันสังคมภาคสมัครใจให้แก่ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่
สนใจ โดยในปี 2561 ได้ออกหน่วยบริการทั่วประเทศ จานวน 16,595 ครั้ง
มีผู้รับบริการทั้งสิ้น 1,075,703 คน
 ล ด ภ า ร ะ ค ่า ใ ช้จ ่า ย ข อ ง ผู ้ป ร ะ กัน ต น ที ่ต ้อ ง จ่า ย
ค่า ธรรมเนีย ม ผู้ป ระกัน ตนที่จ่า ยเงิน สมทบ ณ หน่วยบริการที่เป็น
พันธมิตรกับสานักงานประกันสังคม เช่น การใช้บริการผ่านเคาน์เตอร์
เซอร์วิส เคาน์เตอร์เทสโก้โลตัส เคาน์เตอร์เซ็นเพย์ เคาน์เตอร์บิ๊กซี
เคาน์ เ ตอร์ ธ นาคาร หั ก เงิ น ผ่ า นบั ญ ชี ธ นาคาร และตู้ บุ ญ เติ ม โดย
สานักงานประกันสังคมรับภาระจ่ายค่าธรรมเนียมแทนผู้ประกันตนทุก
ช่องทาง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เป็นต้นมา ส่งผลให้ผู้ประกันตน
ตามมาตรา 40 จานวน 2.8 ล้านคน ได้รับประโยชน์ไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียม ส่งเสริมการสมัครและชาระเงิน
สมทบประกันสังคมตามมาตรา 40 เพื่อได้รับการคุ้มครองอย่างต่อเนื่อง
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 หมู่บ้านประกันสังคม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบูรณาการ ขับเคลื่อนโครงการ “หนึ่งตาบล
หนึ่ ง หมู่ บ้ า น ประกั น สั ง คมถ้ ว นหน้ า ” ระหว่ า งส านั ก งานประกั น สั ง คมกั บ
กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การขั บ เคลื่ อ นนโยบายของรั ฐ บาลที่ ใ ห้
ความสาคัญกับการสร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับ
ประชาชน ทุ ก เพศ ทุ ก วั ย เพื่ อ สร้ า งหลั ก ประกั น ชี วิ ต ที่ มั่ น คงและยกระดั บ
คุ ณภาพชี วิ ตของประชาชนให้ ดี ขึ้ น เมื่ อวั นที่ 16 ธั นวาคม 2561 ณ อิ มแพ็ ค
เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยสานักงานประกันสังคมจัดหน่วยเคลื่อนที่สนับสนุนการชี้เป้าหมายของกลุ่มสมาชิก
ที่อยู่ในความดูแลของกรมการพัฒนาชุมชน เช่น กลุ่มสมาชิก OTOP กลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาสตรี และกลุ่ม
สมาชิกวิสาหกิจชุมชน เป็นต้น ทั้งนี้ สานักงานประกันสังคมได้นาร่อง
หมู่บ้านประกันสังคม 100 % ต้นแบบอยู่ที่หมู่บ้านหนองมะกอก ตาบล
หนองนางนวล อาเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ประชากรในหมู่บ้านทุกคน
ที่มีสิทธิได้สมัครเข้าสู่ระบบประกันสังคมครบถ้วน 100% ณ สิ้นปี 2561
ได้ ข ยายผลขึ้ นทะเบี ยนประกั นสั งคมรวม 138 หมู่บ้ าน ผู้ ประกั นตน
รายใหม่ 8,456 คน
 ร่วมโครงการ Grab the Future กับบริษัท แกร็บแท็กซี่
(ประเทศไทย) จากัด เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ สโมสรกองทัพบก
ถนนวิ ภ าวดี รั ง สิ ต กรุ ง เทพมหานคร เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
พาร์ ทเนอร์ ผู้ ขับ ขี่ซึ่งเป็ น แรงงานนอกระบบ เข้าสู่ ระบบประกันสั งคม
มาตรา 40 เพื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ค วามคุ้ ม ครองจากส านั ก งาน
ประกั น สั ง คมเพิ่ ม เติ ม จากสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ค วามคุ้ ม ครองที่ บ ริ ษั ท
แกร็บแท็กซีฯ่ จัดให้กับพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่

ช่องทางรับ – จ่ายเงินประกันสังคม
 เพิ่มช่องทางในการชาระเงินสมทบ เพื่อช่วย
อ านวยความสะดวกในการช าระเงิ น สมทบ ส านั ก งาน
ประกั น สั ง คมจึ ง เพิ่ ม ช่ อ งทางในการช าระเงิ น สมทบให้
หลากหลายมากขึ้น โดยนายจ้างและผู้ประกันตนสามารถ
จ่ายเงินสมทบผ่ านธนาคารและหน่ว ยบริการต่าง ๆ ได้
ทุก ที่ ทุ ก เวลา ทุ ก สาขาทั่ ว ประเทศ เช่ น หั ก ผ่ า นบั ญ ชี
เคาน์เตอร์ธนาคาร ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยบริการ
เคาน์ เ ตอร์ เ ซอร์ วิ ส เทศโก้ โ ลตั ส บิ๊ ก ซี ไปรษณี ย์ และ
เซ็นเพย์ โดยมีธนาคารและหน่วยบริการชั้นนาร่วมให้บริการ
รั บ ช าระเงิ น สมทบกองทุ น ประกั น สั ง คมและกองทุ น
เงินทดแทนจานวน 18 แห่ง จานวนกว่า 137,800 สาขาทั่ว
ประเทศ มีผู้ใช้บริการประมาณ 1.96 ล้านรายการ/เดือน
สะดวกที่ไหนไปใช้บริการทีน่ ั่น
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 ช่องทางการรับ สิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน การรับประโยชน์
ทดแทนของลูกจ้างผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิรับเงิน ไม่ว่าจะเป็นกรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ เสียชีวิต
ชราภาพ ว่างงาน สงเคราะห์บุตร หรือเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทน ได้หลากหลายช่องทาง มีธนาคารชั้น
น าที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการเพื่ อ โอนเงิ น สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ผ่ า น
ธนาคารให้กับลูกจ้างผู้ประกันตนรวม 11 แห่ง

การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
สานักงานประกันสังคมได้พัฒนารูปแบบการให้บริการและเพิ่มช่องทางการให้บริการแก่ผู้ประกันตน
สถานประกอบการ และสถานพยาบาล ช่วยลดค่าใช้จ่าย อานวยความสะดวก ลดระยะเวลาในการขอรับบริการ
อันจะนาไปสู่ประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการ ซึ่งในปี 2561 สานักงานประกันสังคมได้เพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการ ดังนี้
 เพิ่มและพัฒนานวัตกรรมการบริการที่หลากหลายเพื่อการใช้บริการแบบ e-self service ใน
การยื่นแบบและชาระเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยสานักงานประกันสังคมได้พัฒนาการให้บริการ
เพื่ออานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการ (Doing Business) และเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการภาครัฐ โดยพัฒนาระบบให้แก่นายจ้างในการยื่นแบบแสดงรายการนาส่งเงินสมทบผ่านระบบ e-Filing
การชาระเงินสมทบผ่านระบบ e-Payment และการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินผ่านระบบ e-Receipt รวมทั้งขยาย
เวลาการนาส่งเงินสมทบผ่านระบบ e-Payment ออกไปอีก 7 วันทาการโดยไม่เสียเงินเพิ่ม เพื่อรณรงค์ให้
นายจ้างใช้ระบบดังกล่าว
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ในปี 2561 สถานประกอบการยื่นแบบแสดงรายการนาส่งเงินสมทบทั้งในส่วนของนายจ้างและลูกจ้าง
ผ่านระบบ e-Filing คิดเป็นร้อยละ 65.95 ของจานวนลูกจ้างทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่ ยื่นแบบแสดง
รายการนาส่งเงินสมทบผ่านระบบ e-Filing ร้อยละ 48.18 และสถานประกอบการชาระเงินสมทบผ่านระบบ
e-Payment จานวน 313,211 รายการ มากกว่าปี 2560 ที่มีจานวน 66,764 รายการ หรือเพิ่มขึ้น 3.69 เท่า
ซึ่งการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวนี้ ทาให้การขึ้นทะเบียนลูกจ้าง การรับสิทธิประโยชน์ของ
ลูกจ้าง และการชาระเงินสมทบรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
 ขยายระยะเวลาการยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบและการนาส่งเงินสมทบผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ต่ออีก 12 เดือน สานักงานประกันสังคมขยายระยะเวลาการยื่นแบบรายการ
แสดงการส่งเงินสมทบและการนาส่งเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) เป็นเวลา 12 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ถึงวัน ที่ 6 พฤษภาคม 2562 เพื่อ
อานวยความสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายนายจ้าง ผู้ประกันตนได้รับ
สิทธิประโยชน์เร็ วขึ้น อีกทั้งเป็น การลด/งดการถือเงินสดหรือเช็ค
สร้ า งความโปร่ ง ใส ป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต การท างานภาครั ฐ (Zero
Corruption)
 พัฒนาช่องทางการสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ในปี 2561
สานักงานประกันสังคมได้พัฒนาช่องทางการสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ผ่าน
อินเตอร์เน็ตทางเว็บไซต์ https://www.sso.go.th/section40_regist สามารถใช้งาน
ผ่านได้ทั้งทางเครื่องคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีผู้สมัครเป็น
ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ผ่านช่องทางดังกล่าว จานวนทั้งสิ้น 32,538 ราย
 พัฒนา Application “SSO Connect” สาหรับการใช้งานบนโทรศัพท์มือถือ เพื่อตรวจสอบข้อมูล
การใช้สิทธิประกันสังคมเพื่อให้บริการข้อมูลประกันสังคม และตรวจสอบสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน เช่น
ข้อมูล เงิน สมทบกรณีช ราภาพ ตรวจสอบยอดเงินทันตกรรม ตรวจสอบ
สถานพยาบาล ข้อมูลการส่งเงินสมทบ รวมถึงการเลือกสถานพยาบาลหรือการ
เปลี่ยนสถานพยาบาลผ่าน Application บนมือถือ“SSO Connect ” โดย
ผู้ประกันตนสามารถดาวน์โหลดใช้งานผ่าน smartphone ซึ่งมียอดดาวน์โหลด
ไปแล้วกว่า 1.5 ล้านราย
ผู้ประกันตนลงทะเบียนเข้าใช้ “SSO Connect Mobile” เพียง 3
ขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้
1. ลงทะเบียน/กรอกข้อมูลผ่าน Application หรือผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th
2. รับ SMS เพื่อยืนยันตัวตนผ่าน OTP
3. เข้าใช้งานเพื่อตรวจสอบข้อมูลผู้ประกันตน
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 ปรับปรุงระบบการบริการประชาชนเพื่อรองรับการใช้บัตรประจาตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์
(Smart Card) โดยเชื่ อ มโยงระบบคอมพิ ว เตอร์ ข องส านัก บริ ห ารการทะเบี ยน กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย แทนการใช้สาเนาเอกสาร อีกทั้งเป็นการรองรับนโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0)
เพื่อให้การดาเนินการสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว สานักงานประกันสังคมได้ “ใช้บัตรประชาชนใบเดียว
แทนบัตรรับรองสิทธิรักษาพยาบาล” ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป เพื่ออานวยความสะดวก
ผู้ประกันตน เมื่อไปขอรับบริการที่สถานพยาบาล สอดคล้องกับการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการ
บริการภาครัฐตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560

การประชุมวิชาการประกันสังคม ประจาปี 2561
สานักงานประกันสังคมจัดประชุมวิชาการประกันสังคม ประจาปี 2561 ภายใต้หัวข้อ “Social Security
towards Social Protection for All: ประกันสังคมสู่หลักประกันทางสังคมถ้วนหน้า ” เมื่อวันที่
17 ธัน วาคม 2561 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ผู้ เข้าร่ว มประชุมประกอบด้ว ย
ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการของสานักงานประกันสังคม ผู้แทนจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ผู้ประกันตน นักวิชาการ นักวิจัย สื่อมวลชน และประชาชน
ทั่วไป จานวน 470 คน เพื่อสร้างการรั บรู้ และสร้างความเข้าใจในระบบประกันสังคมให้ประชาชนได้รับความ
คุ้มครองทางสั งคมอย่ างเหมาะสมและครอบคลุ มทั่วถึง โดยเฉพาะกลุ่ มที่เปราะบางให้ ได้ภายในปี พ.ศ. 2573
ตามเป้าประสงค์ของ SDGs โดยรองเลขาธิการสานักงานประกันสังคม (นายภูมา ธรรมกุล) เป็นประธานเปิดงาน
และมอบรางวัล SSO Good Practice Award ให้แก่หน่วยบริการของสานักงานประกันสังคมที่ได้รับคัดเลือก
กิจกรรมที่สาคัญ ประกอบด้วย
1. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ประกันสังคมโดนใจ” โดย ดร.สุรวัฒน์ ชมภูพงษ์
2. การนาเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “การขยายความคุ้มครองทางสังคม” โดย Mr. Ippei Tsuruga
ผู้แทนจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ
3. การเสวนา เรื่ อง “หลักประกัน ทางสังคมใครได้ใ ครเสีย ” ผู้ เข้าร่ว มเสวนาประกอบด้ว ย
นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายพงษทร คงลือชา
ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายคนประจาเรือ บริษัท โทรีเชน (กรุงเทพ) จากัด นายรพีรัฐ ถิระการ ผู้แทนเครือข่ายมาตรา 40
จังหวัดอุทัยธานี และนายสืบสกุล พันธ์ดี เป็นผู้ดาเนินรายการ
4. การบรรยายพิเศษ เรื่ อง “สูงวัยอย่างมีคุณค่ากับหลักประกันทางสังคมของประเทศไทย”
โดยผู้ตรวจราชการกรม (นางสาวดวงพร พรพิทักษ์พันธุ์)
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ความร่วมมือระหว่างประเทศ
1. ความร่วมมือกับสมาคมการประกันสังคมระหว่างประเทศ (International Social Security
Association - ISSA)
1.1 การประกวดรางวัล ISSA Good Practice Award 2018 ประจาภูมิภาคเอเชียและ
แปซิฟิก และการประชุมของสมาคมการประกันสังคมระหว่างประเทศ ประจาภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก
(ISSA Regional Social Security Forum for Asia and the Pacific) สานักงานประกันสังคมได้ส่งผลงาน
เรื่อง SSO Multi-platform electronic self-services ประกวดรางวัล Good Practice Award 2018
ประจาภูมภิ าคเอเชียและแปซิฟิกของสมาคม ISSA โดยมีองค์กร
สมาชิกสมาคม ISSA ในภูมิภาคส่งผลงานประกวดรางวัล จานวน
76 เรื่อง จาก 20 หน่วยงาน ใน 15 ประเทศ รางวัลแบ่งเป็น (1)
รางวัลชนะเลิศ (Award Winner) (2) Certificates of Merit
with Special Mention และ (3) Certificates of Merit and
Attestations for good practices ซึ่ งส านั กงานประกั นสั งคม
ได้รับ Certificates of Merit with Special Mention โดย
คณะกรรมการระบุ ว่ า แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ข องส านั ก งาน
ประกั น สั ง คมแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง การพั ฒ นาการใช้ ระบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ โทรศั พ ท์ มือ ถื อ และระบบออนไลน์
ทีส่ ามารถพัฒนาให้ทันกับองค์กรประกันสังคมอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งนวัตกรรม
ดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจมากขึ้น คุณภาพการบริการดีขึ้น รวมถึงการพัฒนาการ
จัดการข้อมูล และลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
นอกจากนี้ ยังได้เข้าร่วมการประชุมของสมาคม ISSA ประจาภูมิภาคเอเชียและซิฟิก ระหว่างวันที่
2 – 4 ตุลาคม 2561 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เพื่อนาเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีกับ
นานาประเทศ รวมทั้งร่วมพิธีประกาศผลและรับรางวัล ISSA Good Practice Award ประจาปี 2018 ทั้งนี้
การประชุมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นบริหาร ผู้กาหนดนโยบาย และผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันสังคม
จากองค์กรสมาชิกและองค์กรระหว่า งประเทศ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และหารือเกี่ยวกับความท้าทาย
สาหรับการประกันสังคมในภูมิภาค ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการประกันสังคม รวมถึงการสร้าง
นวัตกรรมเพื่อขยายการประกันสังคมอย่างยั่งยืน
1.2 การประชุมระหว่างประเทศของสมาคม ISSA สานักงานประกันสังคมได้จัดส่งผู้แทนใน
การเข้าร่วมประชุม ดังนี้
(1) การประชุม 15th ISSA International Conference on Information and
Communication Technology (ICT) in Social Security ระหว่างวันที่ 18 – 20 เมษายน 2561
ณ เมืองกาซาบล็องกา ราชอาณาจักรโมร็อกโก เป็นการประชุมระหว่างประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในการประกันสังคม โดยจะจัดขึ้นทุก 3 ปี เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดี
ระหว่างองค์กรสมาชิกสมาคม ISSA เกี่ยวกับบทบาทสาคัญของ ICT ในการบริหารจัดการด้านประกันสังคม
การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความท้าทายต่าง ๆ และจัดการระบบข้อมูลการประกันสังคม
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(2) การประชุมสาหรับนักคณิตศาสตร์ประกันภัย นักสถิติ และผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนของ
สมาคม ISSA ครั้งที่ 19 (19th ISSA International Conference
of Social Security Actuaries, Statisticians and Investment
Specialists) ระหว่างวันที่ 6 – 8 พฤศจิกายน 2561 ณ ประเทศ
คูเวต เป็นเวทีแลกเปลี่ยนและอภิปรายประเด็นความท้าทายต่าง
ๆ ที่มีผลกระทบต่อการประกันสังคมในปัจจุบัน และบทบาทของ
นักคณิตศาสตร์ประกันภัยและผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน
(3) การประชุมสภาสมาคม ISSA สมัยที่ 37 (37 th Session of the ISSA Council) และ
การเลือกตั้งเลขาธิการสมาคม ISSA เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยสานักงาน
ประกันสังคมเข้าร่ว มการประชุมในฐานะสมาชิกสามัญ
เพื่ อเลื อกตั้ ง เลขาธิ ก ารสมาคม ISSA โดยจากผลการ
เลือกตั้ง Mr. Marcelo Abi-Ramia Caetano นักวิจัย
สถาบัน Applied Economic Research และเลขาธิการ
ส านั ก งานประกั น สั ง คม กระทรวงการคลั ง ประเทศ
บราซิล ได้รับการเลื อกให้ เป็นเลขาธิการคนใหม่ซึ่งจะ
ดารงตาแหน่ง 6 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2562 – 2567
2. การประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารสมาคมการประกั น สั ง คมอาเซี ย น ครั้ ง ที่ 35
สานักงานประกันสังคมในฐานะประธานสมาคม และเลขานุการของสมาคม ASSA ร่วมกับ Vietnam
Social Security (VSS) ได้เตรียมการและเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ASSA ครั้งที่ 35
(35th ASSA Board Meeting) ระหว่างวันที่ 18 – 20 กันยายน 2561 ณ เมืองญาจาง สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม ซึ่ง มีหัวข้อหลัก เรื่อง ความท้าทายและโอกาสของสถาบันประกันสังคมอาเซียนในบริบทของการ
ปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 และการเคลื่ อนย้ายแรงงานเสรี โดยนายสุรเดช วลี อิทธิกุล เลขาธิการสานักงาน
ประกันสังคม ประเทศไทย ได้ปฏิบัติหน้าที่ประธานสมาคม โดยเป็นผู้กล่าวปาฐกถาพิเศษในพิธีเปิดการประชุม
มอบรางวัล ASSA Recognition Award ประจาปี 2561 เพื่อยกย่องและยอมรับการพัฒนางานด้านการ
ประกันสังคมขององค์กรสมาชิก รวมทั้งเป็นประธานการประชุม 35th ASSA Board Meeting ส่งมอบตาแหน่ง
ประธานให้แก่ประเทศเวียดนาม และร่วมลงนามในคำแถลงกำรณ์ร่วมของสมำคม ASSA (ASSA Joint Statement)
พร้อมกับผู้บริหารขององค์กรสมาชิก เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี การก่อตั้งสมาคม ASSA และได้ให้สัมภาษณ์
สื่อมวลชนเวียดนามเกี่ยวกับทิศทางการดาเนินงานของสมาคม และการดาเนินงานของประกันสังคมไทย
รวมทั้งสานักงานประกันสังคมได้ส่งผลงานเพื่อรับรางวัล ASSA Recognition Award ประจาปี 2561
เรื่อง SSO Multi-platform electronic self-services ในสาขาการให้บริการลูกค้า (Customer Service)
โดยนางนิยดา เสนีย์มโนมัย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านประกันสังคม เป็นผู้แทนสานักงานประกันสังคมรับรางวัล
ดังกล่าว และนาเสนอผลงาน เรื่อง SSO Connect Mobile ในเวทีการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการ
ประกันสังคมระหว่างองค์กรสมาชิก ซึ่งผลงานดังกล่าวเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาแอพพลิเคชั่นของสานักงาน
ประกันสังคมบนโทรศัพท์มือถือเพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้ประกันตน
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3. การประชุ ม ใหญ่ ป ระจาปี อ งค์ ก ารแรงงานระหว่ า งประเทศ สมัยที่ 107
เลขาธิการสานักงานประกันสังคม พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมใหญ่ประจาปีขององค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ สมัยที่ 107 (107th International Labour Conference) ณ สานักงานองค์การสหประชาชาติ นคร
เจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2561 โดยมีผู้แทนไตรภาคีจากรัฐบาล
นายจ้าง และลูกจ้าง จาก 168 ประเทศ จากประเทศสมาชิกทั้งหมด 187 ประเทศ รวมทั้งสิ้น 3,278 คนเข้า
ร่วมประชุม และในโอกาสเดียวกันนี้ เลขาธิการได้หารือกับ Ms. Valerie Schmitt รองผู้อานวยการด้านความ
คุ้ ม ครองทางสั ง คม พร้ อ มผู้ เ ชี่ ย วชาญขององค์ ก ารแรงงานระหว่ า งประเทศ (International Labour
Organization – ILO) เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมด้านความคุ้มครองทางสังคมเพื่อสนับสนุนงานครบรอบ 100 ปี
ของ ILO รวมทั้งเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal)
นอกจากนี้ ผู้ตรวจราชการกรม สานักงานประกันสังคม (นางสาวดวงพร พรพิทักษ์พันธุ์) พร้อมเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมการประชุมหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายสาหรับระบบการคุ้มครองทางสังคม
และการคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานครั้งที่ 3 (Third Meeting of the Multi-Stakeholder Partnership for
Social Protection Systems and Floors) ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 22 – 26 ตุลาคม 2561
มีผู้แทนจากสหภาพยุโรป ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งแอฟริกา ผู้แทนประเทศที่เป็นหุ้นส่วนความร่วมมือของ
โครงการ องค์กรพิเศษต่าง ๆ ขององค์การสหประชาชาติ นักวิชาการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมเข้าร่วม
ประชุม การประชุมจัดขึ้นเพื่อทบทวนการดาเนินงานที่ผ่านมาในการมุ่งไปสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
การให้ความคุ้มครองทางสังคมพื้นฐานและถ้วนหน้า อภิปรายความท้าทายในปัจจุบันและอนาคต และมุ่งสู่การ
ฉลองครบรอบ 100 ปี ของการก่อตั้ง ILO

87

สปส.รายงานประจาปี 2561

4. ความร่วมมือเชิงวิชาการด้านการประกันสังคมกับสานักงานบานาญแห่งชาติ (National
Pension Services: NPS) สาธารณรัฐเกาหลี
สานักงานประกันสังคมได้ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเรื่อง โครงการบานาญภาครัฐ ครั้งที่ 5 ใน
ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (The 5th Annual Training Course on Public Pension in Asia/Pacific)
ระหว่างวันที่ 25 – 29 มิถุนายน 2561 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งหลักสูตรการฝึกอบรมดังกล่าว เป็น
ความร่วมมือระหว่างสานักงานบานาญแห่งชาติ สาธารณรัฐเกาหลี (The National Pension Service of
Korea: NPS) ร่วมกับ OECD/Korea Policy Center ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจาทุกปี เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับแนวโน้มด้านการประกันสังคม ระบบบานาญของเกาหลี และการ
ดาเนินงานของ NPS กลุ่มเป้าหมายของหลักสูตรนี้ประกอบด้วย ข้าราชการ ผู้กาหนดนโยบาย ผู้ที่ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานด้านบานาญ และด้านประกันสังคมจากประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก และได้จัดฝึกอบรม
บุ คลากรของส านั ก งานประกั น สั ง คม เพื่ อพั ฒ นาศัก ยภาพองค์ก รและระบบบานาญ ระหว่างวัน ที่ 3 – 6
กันยายน 2561 ณ สานักงานประกันสังคม (สานักงานใหญ่) ประเทศไทย

สานั กงานประกัน สั งคมได้ล งนามบันทึกความเข้าใจที่มุ่งเน้นความร่ว มมือเชิงวิช าการกับ NPS
(Memorandum of Understanding Between the National Pension Service of the Republic of
Korea and the Social Security Office of the Kingdom of Thailand on Mutual Cooperation)
เพื่อพัฒนาระบบบานาญกับ NPS เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 โดยสาระสาคัญของ MOU ได้แก่ การทา
กิจกรรมทางวิชาการร่วมกัน เช่น การศึกษา การฝึกอบรม การทาวิจัยร่วมกัน รวมถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากร
ข้อมูล กฎหมายที่เกี่ย วข้องกับบ านาญ และรูปแบบบานาญ รายงานการวิจัยหรือข้อมูล อื่นที่เกี่ยวข้องกับ
ประสบการณ์ที่ได้รับจากการดาเนินงานด้านบานาญ การวางแผนและการปฏิบัติงานร่วมกันในเรื่องที่เกี่ยวกับ
โครงการต่าง ๆ เป็นต้น
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5. การให้ ค วามร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการแก่ อ งค์ ก ร/หน่ ว ยงานต่ า งประเทศ
ในปี 2561 สานักงานประกันสังคมได้ให้การต้อนรับ บรรยายสรุป และจัดรายการศึกษาดูงานให้แก่
ผู้แทนจากประเทศต่าง ๆ จานวน 7 ครั้ง รวม 107 ราย ประกอบด้วย
คณะเจ้าหน้าที่จากกองทุน IMF เข้าพบผู้บริหารสานักงานประกันสังคม เพื่อหารือสถานการณ์
ปัจจุบัน การคาดการณ์ภาระค่าใช้จ่ายของกองทุนประกันสังคม และแผนสาหรับการปฏิรูปกองทุนประกันสังคม
จานวน 8 ราย
ผู้แทนประเทศต่าง ๆ เข้าศึกษาดูงาน ณ สานักงานประกันสังคม จานวน 99 ราย ได้แก่
 คณะผู้บริหารจาก BPJS Ketenagakerjaan สาธารณรัฐอินโดนีเซีย จานวน 5 ราย
 คณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่จาก Employee Provident Fund (EPF) ประเทศเนปาล
จานวน 21 ราย
 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก The national Social Security Fund (NSSF)
ประเทศกัมพูชา จานวน 25 ราย
 คณะผู้ แทนจากมูล นิ ธิเพื่อการพัฒ นานโยบายสุ ขภาพระหว่างประเทศ International
Health Policy Program Foundation ประเทศกัมพูชา จานวน 11 ราย
 คณะเจ้าหน้าที่จากสถาบันเทคโนโลยีอาเซียน (Asian Institute of Technology: AIT)
กองทุนสารองเลี้ยงชีพสาหรับลูกจ้างประเทศเนปาล จานวน 21 ราย
 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย สาขาเศรษฐศาสตร์ส าธารณสุขและการ
จัดการบริหารสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) จานวน 16 ราย
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รางวัลที่ได้รับ
สำนักงำนประกันสังคมมีผลกำรดำเนินงำนเป็นที่ประจักษ์จนได้รับรำงวัลต่ำง ๆ ที่สำคัญ ๆ มีดังนี้
- รางวัลหน่วยงานต้นแบบการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล ใน
ภาครั ฐ จากส านั กงานป้ องกัน และปราบปรามการทุ จริ ต แห่ งชาติ
(ป.ป.ท.) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ในโครงการรับเงินสมทบ
ประกันสังคมมาตรา 40 นอกสถานที่ด้วยระบบสารสนเทศผ่านระบบ
เครือข่ายเสมือน (Virtual Private Network: VPN) เพื่ออานวยความ
สะดวกและประหยัดให้ กับผู้ ประกันตนในชุมชนห่ างไกล พร้อมทั้ง
สร้างความเชื่อมั่น โปร่งใส ตรวจสอบได้จากผู้ประกันตน โดยออก
ใบเสร็จรับเงินให้ทันที
- รางวัล Best Brand Performance by Category
“State Enterprise” งาน Thailand Zocial Award 2018 ครั้งที่ 6
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อเชิดชูแบรนด์และเอเจนซี่ ที่ทา
ผลงานได้ดีเยี่ยม บนโลกโซเชียลมีเดีย
- รางวัลเลิศรัฐประจาปี พ.ศ. 2561 สาขาบริการภาครัฐ
ประเภทพัฒนาการบริการระดับดี จาก “โครงการรับเงินสมทบ
ประกันสังคมมาตรา 40 นอกสถานที่ด้วยระบบสารสนเทศผ่านระบบ
เครือข่ายเสมือน (Virtual Private Network)” โดยสานักงาน ก.พ.ร. ซึ่ง
เป็นรางวัลที่ สะท้ อนความส าเร็จในการพัฒนาการให้ บริ การและการ
พัฒนาองค์การของภาครั ฐ เพื่อไปสู่ระบบราชการ 4.0 จากรอง
นายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561
- รำงวัล ASSA Recognition Award ซึ่งมีผู้นำองค์กรสมำชิกสมำคม ASSA จำนวน 17 หน่วยงำน
จำก 10 ประเทศเข้ำรับรำงวัล โดยสำนักงำนประกั น สั ง คมเข้ ำ รั บ รำงวั ล ประเภท Customer Service
“โครงการ SSO Multi-Platform Electronic Self-service” เมื่อวันที่ 19 กันยำยน 2561 ณ ประเทศ
เวียดนำม
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- สานักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรีได้เข้ารับมอบ
โล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการ
สะดวก (Government Easy Contact Center: GECC)
ประจ าปี พ.ศ. 2561 เมื่อวัน ที่ 27 กันยายน 2561 โดยการ
ประเมินรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก หรือ GECC นี้ถือ
เป็นการสร้างมาตรฐานให้กับการบริการประชาชนในหน่วยงาน
ภาครัฐมากยิ่งขึ้น สร้างความเชื่อมั่น สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่
องค์กรของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่ออานวยความสะดวกแก่
ประชาชนที่มารับบริการให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป
- รางวัล ISSA Good Practice Award ประจาภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 2018 จากสมาคมการประกันสังคม
ระหว่างประเทศ (International Social Security Association : ISSA) ประเภท Certificates of Merit with
Special Mention เรื่อง “SSO multi-platform electronic self-service” เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ณ ประเทศ
มาเลเซีย ซึ่งรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลสาหรับหน่วยงานการพัฒนาระบบ Electronic ดีเด่น จากการที่สานักงาน
ประกันสังคมได้พัฒ นาระบบการชาระเงินสมทบ ePayment
ให้ แ ก่ น ายจ้ า ง พั ฒ นา Mobile
Application ให้ผู้ประกันตนตรวจเช็คสิทธิต่าง ๆ ผ่าน
โทรศัพท์มือถือ และระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับทันตก
รรม ทาให้ ผู้ประกันตน ไม่ต้องสารองจ่ายเมื่อรับ
บริการ ณ สถานพยาบาลในความตกลงกับสานักงาน
ประกั น สั ง คม เป็ น การอ านวยความสะดวกให้ กั บ
ประชาชน ได้อย่างทั่วถึง สะดวก รวดเร็ว
รางวั ล สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม การออมดี เ ด่ น ประจ าปี 2561 จากรั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การ
กระทรวงการคลัง (นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ) ในงานวันออมแห่งชาติ ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561
ซึ่งกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) จัดขึ้นเพื่อขอบคุณหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือขับเคลื่อนสนับสนุนและ
ส่งเสริมการออมให้กับประชาชนที่ยังไม่ได้รับสวัสดิการบานาญของรัฐ
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แผนการดาเนินงาน
ปี 2562
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แผนการดาเนินงานประจาปี 2562
สานักงานประกันสังคมได้กาหนดทิศทางในการดาเนินงานในปี 2562 โดยพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล้อมภายนอกที่จะส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานขององค์กร เช่น คาดว่าประเทศไทยจะเข้าสู่การ
เป็นสังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดในปี 2574 โครงสร้างประชากรไทยเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์
เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 โดยปี 2567 ประชากรวัยแรงงานจะมีจานวนสูงสุดและเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง
การส่ งเสริมการจ้างงานผู้ สูงอายุ และการรับขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา)
ซึ่งส่ งผลให้ มีผู้ ประกันตนเพิ่มขึ้นและอาจใช้ สิ ทธิประโยชน์เพิ่มขึ้ นด้วย นอกจากนี้ ได้ เน้นความสอดคล้ องกั บ
นโยบายสาคัญของรัฐบาลที่ต้องการขับเคลื่อนให้ประสบความสาเร็จ เช่น Thailand 4.0 และการส่งเสริมความยาก
ง่ายในการเข้ามาทาธุรกิจในประเทศไทย (Doing Business) เป็นต้น ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และ
ความเชื่อมโยงต่อแผนยุ ทธศาสตร์ส านักงานประกันสังคมระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) ซึ่งจะสิ้นสุดลง
ในปี 2562 นี้ เพื่อวางกรอบการดาเนิ นการที่ช่วยบรรลุ ตามยุทธศาสตร์ทิศทางการดาเนินงานของส านักงาน
ประกันสังคม ประจาปี 2562 ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการให้บริการสู่สากล ในการสนองความต้องการและความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในทุกกลุ่ม ควบคู่กับสร้า งการรั บรู้และเข้าใจในคุณ ค่าของการประกันสังคมบน
รากฐานของความเป็นธรรมและสมเหตุผลที่ทุกภาคส่วนร่วมเป็นเจ้าของ
1. การขยายความคุ้มครองของระบบประกันสังคมให้ครอบคลุมแรงงานทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่ม
แรงงานนอกระบบ (ผู้ประกันตนมาตรา 40) โดยการวางแผนและโครงการที่สนับสนุนการเข้าถึงกลุ่มแรงงาน
นอกระบบอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. การพัฒนาการให้บริการด้านการประกันสังคม ณ จุดรับบริการต่าง ๆ ดังนี้
2.1 หน่วยปฏิบัติสานักงานประกันสังคม พัฒนาและยกระดับคุณภาพการให้บริการของ
สานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ จังหวัด หรือ สาขา ปรับปรุงกระบวนการทางานให้รองรับการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในการให้บริการผู้ประกันตน นายจ้าง พร้อมทั้ งพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานที่มีการพัฒนา
บริการอย่างโดดเด่นเป็นประกันสังคมต้นแบบในด้านต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
และสร้างต้นแบบที่ดีให้กับหน่วยงานในองค์กรได้นาไปปฏิบัติตาม
2.2 สถานพยาบาล พัฒนาคุณภาพการจัดบริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนที่มุ่งเน้น
ผลลัพธ์ของการบริการ (Value based healthcare) เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับบริการที่มีคุณภาพ เป็นไปตาม
มาตรฐานทางวิชาชีพ และเกิดความพึงพอใจต่อผู้ประกันตน เช่น สร้างระบบตัวชี้วัดในการควบคุมกากับการ
ให้บริการทางการแพทย์ การบริหารจัดการสิทธิการรักษาพยาบาลด้วยการวางกรอบประเภทของการรักษาและ
ระยะเวลาในการรอคอยการรักษาพยาบาล เป็นต้น
2.3 ระบบบริ การด้ วยตนเอง เพิ่มประสิ ทธิภ าพและความพึงพอใจด้านการให้ บริการแก่
ผู้ประกันตน นายจ้าง ลูกจ้าง ผ่านการปรับปรุง สร้างสรรค์นวัตกรรมที่ให้บริการด้วยตนเอง Self-Service และ
การให้บริการออนไลน์ที่ใช้งานได้ตลอดเวลา
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3. สร้างการรับรู้ด้านการประกันสังคม โดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพของการสร้างการรับรู้งาน
ประกันสังคมผ่านการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร ดังนี้
3.1 การสื่อ สารภายในองค์ ก ร สร้ างความเข้ม แข็ งในการสื่ อสารภายในองค์ก ร เพื่ อ ให้
บุคลากรรับทราบข้อมูลการประกันสังคมและถ่ายทอดสู่บุคคลภายนอกได้อย่างถูกต้องโดยการปรับปรุง การ
สื่อสารระหว่างหน่วยงาน และบุคลากรในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลา และทันต่อสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป เช่น การกระจายข่าวสารภายในขององค์กรอย่างทั่วถึงให้กับบุคลากรทุกระดับ
3.2 การสื่อสารภายนอกองค์กร
3.2.1 พัฒนาและบริหารแบรนด์สานักงานประกันสังคมที่สะท้อนคุณค่า จดจาได้ง่าย
ชัดเจน เข้าถึงผู้ รั บสารทุกกลุ่มผ่ านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น การใช้สื่อสาธารณะใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับ
พฤติกรรมของผู้รับสาร การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการสื่อสารด้วยการประกวด แข่งขัน จากบุคคลภายใน
และภายนอก เป็นต้น
3.2.2 ปรับ ฐานข้อ มูล ให้ผู้ป ระกัน ตนเข้า ถึง งานประกัน สัง คมได้อ ย่า งสะดวก
มีความครบถ้วน ตรงกับความต้องการของผู้ประกันตน หรือนายจ้าง เช่น ข้อมูลบน Internet ทั้งภาษาไทย
อังกฤษ และภาษาอื่น ๆ
3.2.3 พัฒนาศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ 1506 โดยเพิ่มการให้บริการด้วยภาษา
อื่นในประเทศสมาชิกอาเซียน พร้อมทั้งนาฐานข้อมูลที่จัดเก็บไว้มาวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์
และการให้บริการของหน่วยปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การมุ่งพัฒนา สิทธิประโยชน์ ประโยชน์ทดแทน ให้มีความเป็นสากล รองรับการ
ก้าวสู่การประกันสังคมนานาชาติ บนบรรทัดฐานของการพัฒนาระบบเงินสมทบและระบบการลงทุน ที่มี
ศักยภาพสูง เพื่อให้สามารถรองรับกับพัฒนาการได้อย่างมั่นคง มีเสถียรภาพ และเป็นที่เชื่อถือ เชื่อมั่นได้อย่าง
แท้จริง
1. ทบทวนและปรับปรุงสิทธิประโยชน์ ทั้งกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนให้
สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน
2. สนับสนุนการศึกษาวิจัย ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการยกระดับงานประกันสังคม โดยเฉพาะเรื่องการปฏิรูป
ระบบบานาญชราภาพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society) การส่งเสริมการมีงานทาของผู้สูงอายุ การขยาย
ความคุ้มครองด้วยรูปแบบที่ตรงตามความต้องการของแรงงานนอกระบบ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ รวมถึงสิทธิประโยชน์
ของแรงงานต่างชาติ
3. เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการลงทุนและการกาหนดยุทธศาสตร์ด้านการลงทุน รวมถึง
พัฒนาโครงสร้างหน่วยงานใหม่ที่รับผิดชอบด้านการลงทุนโดยเฉพาะ ที่มีโครงสร้างการบริหารจัดการที่มี
ความทันสมัย คล่องตัว โปร่งใส และแยกออกจากสานักงานประกันสังคม
4. พัฒนาความร่วมมือด้า นการประกันสังคมระหว่า งประเทศ โดยเฉพาะในภูมิภ าคเอเชีย
เพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายของแรงงานไทยและแรงงานต่างชาติที่ทางานในประเทศไทย
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การรื้อปรับและยกระดับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ IT และการบริหารสารสนเทศ
MIT ของสานักงานประกันสังคมสู่องค์กรที่มีการดาเนินการและการบริการที่ล้าสมัย
1. เร่งพัฒนาระบบโครงสร้า งพื้นฐานขององค์กรให้ ทันสมัยสอดคล้องกับความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนให้เกิดบริการของสานักงานประกันสังคมที่สะดวกรวดเร็วและมีคุณภาพมากขึ้น
2. ต่อยอดการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการให้บริการแบบ Self-Service
แก่ผู้ประกันตน สถานประกอบการ นายจ้าง เช่น การใช้ระบบ Web-Application แทนระบบ Sapien รวมถึง
การเพิ่มฟังก์ชันการใช้งาน Application e-service และ Website ให้ครอบคลุม
3. เร่งรัดการพัฒนาข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) จัดระบบข้อมูลของสานักงานประกันสังคมให้
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อนาไปใช้วิเคราะห์ต่อยอดการพัฒนางานประกันสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการ “ทุนมนุษย์” ได้อย่างเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับ
ทิศทางของโลกในปัจจุบันและอนาคต
1. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็ง โดยมุ่งเน้นให้
1.1 บุคลากรมีมาตรฐานการให้บริการเดียวกันทั่วประเทศ และได้รับการปลูกฝังค่านิยม
รวมถึงคุณลักษณะพึงประสงค์ของบุคลากรสานักงานประกันสังคม
1.2 มีความเชี่ยวชาญในงาน
1.3 สร้างบุคลิกภาพที่ดี
1.4 ผู้บริหารพัฒนาทักษะการบริหารอย่างต่อเนื่อง
ทั้ ง นี้ เพื่ อ สร้ า งบุ ค ลากรที่ มี ศั ก ยภาพในการให้ บ ริ ก ารต่ อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ของส านั ก งาน
ประกันสังคมทุกกลุ่ม และมีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
2. พัฒนาโครงสร้างองค์กรให้รองรับการเปลี่ยนแปลงและเป็นองค์กรน่าอยู่
2.1 ทบทวนโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง เช่น ภาระงานที่เพิ่มตามจานวน
ผู้ประกันตน การนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการให้บริการ เป็นต้น
2.2 มุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมในการทางานให้น่าอยู่เพื่อเสริมแรงจูงใจในการทางาน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง (HPO) ทันสมัย คล่องตัว โปร่งใส
และมีธรรมาภิบาล
1. นาระบบ IT มาใช้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร เช่นการพัฒนา
สิทธิประโยชน์ การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บเงินสมทบ และการขยายความคุ้มครองสู่แรงงานนอกระบบ เป็นต้น
2. เสริมสร้างระบบงานภายในองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลที่เข้มแข็ง โปร่งใส เช่น การ
พัฒนากระบวนการบริหารจัดการภายในองค์กร การบูรณาการของระบบบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน และ
การตรวจสอบภายใน เป็นต้น พร้อมทั้งปลูกจิตสานึกให้บุคลากรต่อต้านการทุจริต (Zero Tolerance) ในทุกรูปแบบ
ยุ ท ธศาสตร์ อ าเซี ย น ระบบประกั น สั ง คมไทยร่ ว มเป็ น ส่ ว นส าคั ญ ของการวางรากฐานระบบ
ประกันสังคมอาเซียนได้อย่างโดดเด่น เสริมสร้างขีดความสามารถในการเป็นผู้นาด้านการประกันสังคมใน
ภูมิภาคอาเซียน ด้วยการพัฒนาความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการประกันสังคม การแลกเปลี่ยนเชิง
วิชาการ และการสร้างความสัมพันธ์ด้านประกันสังคมในภูมิภาคอาเซียน
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Ministry of Labour

Social Security Fund
2018

Workmen’s Compensation Fund

Enterprises
471,406 Places

Employers
396,394 Persons

Insured Persons
15.99 Million Persons

Fund Size
2 Trillion Baht*

2018

Employees
10.54 Million Persons

Fund size
60,155 Million Baht*

Remark: Details as in the statement of financial position
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Message from the SSO Secretary-General
Social Security Office (SSO) is one of the main public organizations taking responsibility for the
provision of labour welfare in Thailand. During the past 28 years, with its core missions to administer
the Social Security Fund (SSF) and the
Workmen’s Compensation Fund (WCF),
the SSO has achieved creating labour’s
security of life in accordance with
international labour standards guided by
the International Labour Organization
(ILO) and with the UN Sustainable
Development Goals (SDGs).
Over the past year, the SSO has
improved and developed benefits in
response to the needs of insured persons and current social and economic contexts. These
included the increase of child allowance, the increase of antenatal care benefits, the
improvement of medical service payment criteria in Non-Communicable Diseases (NCDs) cases,
the coverage extension to medical services in excellent centre under specified government
hospitals for insured persons in emergency cases or in the cases where special treatment in the
centre is needed, the increase number of dental clinic branches with non-advanced payment as
well as the increase of income replacement and duration in case of work injuries or sickness.
In the meantime, the SSO took its continuing efforts in improving the efficiency and
convenience of social security services for insured persons. This covered the absorbing of
payment fees, service channels improvement, the increase of number of channels for benefit
receiving and contribution payment, the replacement of medical card through database link
with the Department of Provincial Administration, Ministry of Interior. Besides, the MOU with
other government agencies has been concluded such as Bank of Thailand in sharing information
and knowledge as essential inputs and guidance for management and national policy
formulation.
In addition, the SSO has extended social security coverage to not only formal workers but
also informal workers to create worker’s security of life through projects. The initiatives involved
the reinstatement of the ex-insured persons under section 39 under the Project in “LIVE LIFE
WELL” concept, benefit increase for insured persons under section 40, and the amendment of
Workmen’s Compensation Act to cover government employees and Non-profit organization
employees.

Social Security Office Annual Report 2018

5

Finally, I would like give my heartfelt thank to all SSO officers for their hard work and great
support in creating better and sustainable social security system of Thailand. Importantly, my
grateful thanks are also extended to all committees, representatives of employers and
employees for the recommendations and ideas which have been beneficial for the
management of the SSO. Lastly, I would like to express my gratitude to all insured persons for
their belief and trust given to the SSO to have opportunity in taking care of their life.

(Mr. Ananchai Utaipatanacheep)
Secretary – General
Social Security Office
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Duties and Responsibilities
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Duties and Responsibilities
Social Security Office (SSO) is a governmental organization established on 3 September
1990 in accordance with the Social Security Act B.E. 2533 (1990). Its core responsibility according
to the Ministerial Regulation on SSO organizational structure, Ministry of Labour, B.E. 2559 (2016)
is administration and management of the Social Security Fund to comply with the Social
Security Act B.E. 2533 (1990), and its amendments as to the Social Security Act (No.2) B.E. 2537
(1994), the Social Security Act (No.3) B.E. 2542 (1999), and the Social Security Act (No.4) B.E.
2558 (2015), and the Workmen’s Compensation Fund to comply with the Compensation Act
B.E. 2537 (1994) and its amendment as to the Compensation Act (No.2) B.E. 2561 (2018). Duties
and Responsibilities of the SSO are as follows;
1. To perform tasks and provide services according to objectives, guidelines, and
ministerial work plans.
2. To comply with social security law, compensation law and other associated laws.
3. To administrate the Social Security Fund and the Workmen’s Compensation Fund.
4. To provide coverage to insured persons and employees and ensure their rights to
obtain benefits stipulated in the law.
5. To develop systems, measures, methods relating to social security and
compensation; also coordinate the SSO work plans.
6. To perform other actions which the SSO have the authority as specified in the law
or assigned by the Minister or the Cabinet.
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Vision, Mission, Core Value and Strategy

Vision
Mission
Core Value
Strategy

Vision (2015 – 2019) :
To become a leading Social Security Organization in ASEAN region
Mission :
To perform efficient management of the Social Security Fund and the
Workmen’s Compensation Fund to assure the labour of living security1
Core Value:
All personnel initiate CHANGES
Creative
Helpful
Accountability
Notable Leadership
Go forward into the Digital World
Expert & Ethics
Sacrifice

1

In accordance with the Ministerial Regulation on SSO Organizational Structure, Ministry of Labour, B.E. 2559 (2016)
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5-Year Strategic Plan of the Social Security Office (2015-2019)
Strategic Issue 1: Enhancement of the quality of
service to achieve an international standard in order to
fulfil requirements and expectations of all stakeholders
and, as well, creation of perception and understanding of
social security value based on fidelity and rationality.
Strategic Issue 2: Endeavour to develop and
improve the benefits in order to accommodate
international social security standard via development of
efficient contribution system and effective investment
system for the purpose of supporting to the future
sustainable development and financial stability, and
assuring the SSO of trustworthy organization.
Strategic Issue 3: Redesign and enhancement of the information technology (IT)
system and management information technology (MIT) as regards the technological exploitation
and the innovative service provision.
Strategic Issue 4: Development and management of human resources corresponding
to the present direction and the future change.
Strategic Issue 5: Driving into a high performance organization (HPO) with the
characteristics of modernization, flexibility in management and operation, organizational
transparency, and good governance.
Strategic Issue on ASEAN: Thailand social security system will be a solid foundation
and become an important part for the development of social security system among ASEAN
countries.
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Administration,
Organizational Structure
and Personnel
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Administration
The Social Security Office (SSO) administrates the Social Security Fund (SSF) and the
Workmen’s Compensation Fund (WCF) via the Committees which members are comprised of
tripartite2 representatives of employers, employees, and government officials. The members are
appointed by the Minister of Labour. There are five Committees as follows.
Duties:

Duties:

Duties:

Duties:

1. The Social Security Committee and Advisers
Provide opinions and suggestions to the Minister about the followings: social security
policies and measures, the issuance of Royal Decrees, Ministerial Regulations and
other regulations in regard to orders required the approval from the Ministry of
Finance, financial transactions of the Funds, management and utilization of the
reserve funds, investment strategy, revision of the financial statements especially
the balance sheet, and performance of the Funds. Additionally, the Social Security
Committee can also give advices to the other committees and the SSO.
2. The Medical Committee of the Social Security Fund
Provide opinions and recommendations to the Social Security Committee, the
Appeal Committee, and the SSO on implementation of medical care and service,
imposition of health-related regulations, and determination of criteria for medical
services and levels of medical benefits
3. The Appeal Committee of the Social Security Fund
Examine and adjudicate appeals submitted by employers, insured persons or any
stakeholders who dissatisfied or disagreed with the order/decision made by the
Secretary-General or any SSO authorities.
4. The Audit Committee of the Social Security Fund
Provide opinions and advices on: the inspection of the SSF, the amendment of law,
regulation, order, announcement and cabinet resolution about the fund
management, the regulation of monitoring and inspecting the management system
of the fund and as well proposing the correction of the faults, the verification of
transparently and correctly reporting on the financial statement, the verification of
risk management and the monitoring of significant risks on regular basis. Consider
and examine the followings: disclosure of relevant information in which involves the
conflict of interest, framework, work plan and inspection report. Monitor the

2

The authority of the committee is in accordance with the Social Security Act (No. 4) B.E. 2558 (2015) and the Compensation Act (No. 2)
B.E. 2561 (2018).
The name list of the Social Security Committee and Advisers, The Medical Committee, and the Workmen’s Compensation Fund
Committee is in accordance with the order of the National Council for Peace and Order (NPCO) 40/2558 dated 5 November B.E. 2558 (2015)
on the issue of the temporary acquisition of the Social Security Committee and Adviser, the Medical Committee, and the Workmen’s
Compensation Fund Committee announced in the Royal Thai Government Gazette No. 132 Special Section 287d dated 8 November 2015.
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operation and report the result directly to the Minister and perform other actions in
accordance with the Minister’s order.
Duties:

Duties:

Duties:

3

5. The Workmen’s Compensation Fund Committee
Provide opinions and recommendations for management of the WCF, compensatory
payment, management and utilization of the reserve funds, investment strategy,
appeal examination and adjudication, and issuance of the Ministerial Regulation and
any related regulations.
6. The Medical Committee of the Workmen’s Compensation Fund
Provide opinions and recommendations to the WCF Committee about medical care
and service; suggest the SSO for issuance of the Ministerial Regulation and related
regulations.
7. The Audit Committee of the Workmen’s Compensation Fund
Appointed by the Minister of Labour, the Audit Committee has the responsibility to
monitor the transparency of the WCF and ensure that standards and regulations are
strictly complied with. The authority of the Audit Committee is in accordance with
the regulation stipulated by the Minister with the advice of the Social Security
Committee.3

In process of selection
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Name List of the Committee
The Social Security Committee and Advisers (13th Committee)
Representatives from the governmental organizations
1.

Permanent Secretary of Ministry of Labour

Chairperson

2.

Representative from Ministry of Finance

Committee member

3.

Representative from Ministry of Public Health

Committee member

4.

Representative from Budget Bureau

Committee member

5.

Secretary-General of Social Security Office

Committee member and secretary

Representatives from employers
6.

Mr. Poj

Aramwattananont

Committee member

7.

Mr. Wachit

Rattanapian

Committee member

8.

Mr. Sompong

Nakornsri

Committee member

9.

Mr. Suwan

Sukaprasirt

Committee member

10.

Mr. Suvit

Sripiean

Committee member

Representatives from employees
11.

Mr. Tavee

Deeying

Committee member

12.

Mr. Theeravit

Wongpet

Committee member

13.

Mr. Manit

Promkareekul

Committee member

14.

Mr. Vanchai

Phudvaree

Committee member

15.

Miss Arunee

Srito

Committee member

Advisory committee
16.

Mr. Pan

Warnnapinij

Adviser on social security system

17.

Mr. Ampol

Singhakowin

Adviser on labour affairs

18.

Lt.Gen. Krisada

Duangurai

Adviser on medical care

19.

Mr. Thaworn

Phanichaphan

Adviser on legal affairs

20.

Gen. Apichart

Sangrungrueng

Adviser on economic affairs
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The Medical Committee of the Social Security Fund
1.

Mr. Chatri

Banchuin

Chairperson

2.

Mr. Porntep

Siriwanarangsun

Committee member

3.

Mr. Amnuay

Gajeena

Committee member

4.

Mr. Suphan

Srithamma

Committee member

5.

Gen. Triroj

Krutvecho

Committee member

6.

Asst. Prof. Werasak Charaschaisri

Committee member

7.

Gen. Judpon

Vudtakanok

Committee member

8.

Prof. Pornchai

Sithisarankul

Committee member

9.

Assoc. Prof. Jutalai Tanterdtham

Committee member

10.

Mr. Adul

Bandhukul

Committee member

11.

Mr. Chanvit

Tharathep

Committee member

12.

Mr. Songyot

Chaichana

Committee member

13.

Prof. Sunanta

Polpathapee

Committee member

14.

Prof. Saranatra

Waikakul

Committee member

15.

Assoc. Prof. Supachai Ratanamaneechat

Committee member

16.

Representative from Social Security Office

Committee member and secretary
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The Appeal Committee of the Social Security Fund
1.

Mr. Arthit

Issamo

Chairperson

2.

Mrs. Prittiporn

Natipodhi

Committee member

3.

Mr. Sompong

Thanapaisarnkit

Committee member

4.

Mr. Sittichai

Puttiprasert

Committee member

5.

Mrs. Dussadee

Aumaranurak

Committee member

6.

Mr. Supat

Gukun

Committee member

7.

Mr. Pannapong

Ithatthanont

Committee member

8.

Mr. Prapad

Chaiwatanayon

Committee member

9.

Mr. Samaisak

Jeithanakanond

Committee member

10.

Mr. Thavee

Techateeravat

Committee member

11.

Mr. Mana

Kumkrathok

Committee member

12.

Mr. Anuchit

Kaewton

Committee member

13.

Representative from Social Security Office

Committee member and secretary

The Audit Committee of the Social Security Fund
1.

Assoc. Prof. Wirat Aphimeteetamrong

Chairperson

2.

Mrs. Kannika

Ngamsopee

Committee member

3.

Mr. Navin

Sangsant

Committee member

4.

Mr. Sanit

Rangnoi

Committee member

5.

Mr. Sompon

Yamnill

Committee member

6.

Mr. Sima

Simanan

Committee member

7.

Director of Internal Audit Group,
Social Security Office
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The Workmen’s Compensation Fund Committee (9th Committee )
1.

Secretary-General of Social Security Office

Chairperson

2.

Mr. Sriprasit

Boonvisut

Committee member

3.

Mr. Somboon

Muangklam

Committee member

4.

Miss Sopawadee Lertmanaschai

Committee member

5.

Mr. Dusit

Khamasakchai

Committee member

6.

Mrs. Pajongsin

Varnakovida

Committee member

7.

Mrs. Prisana

Praharnkhasuk

Committee member

8.

Mr. Artakarn

Trissanarungsee

Committee member

9.

Mr. Piyachart

Choonhavejsakul

Committee member

10.

Mrs. Suwannee

Sirivejchapun

Committee member

11.

Mr. Warin

Srijaem

Committee member

12.

Mr. Banjong

Boonrat

Committee member

13.

Mr. Pongsathorn Kongluecha

Committee member

14.

Representative from Social Security Office

Committee member and secretary
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The Medical Committee of the Workmen’s Compensation Fund
1.

Mr. Wanchat

Supachaturat

Chairperson

2.

Mr. Jedsada

Chokdamrongsuk

Committee member

3.

Prof. Panupan

Songcharoen

Committee member

4.

Assoc. Prof. Arunwong Thepchatri

Committee member

5.

Assoc. Prof. Yothin

Benjawung

Committee member

6.

Lt. Gen. Nopadol

Penkitti

Committee member

7.

Pol. Maj. Gen. Suraphol Kesprayura

Committee member

8.

Prof. Pornchai

Mulpruek

Committee member

9.

Mrs. Wilawan

Juengprasert

Committee member

10.

Prof. Prasit

Watanapa

Committee member

11.

Mr. Suvaj

Siasiriwattana

Committee member

12.

VAdm. Sucheep

Changsawek

Committee member

13.

Miss Mingkwan

Wichaidit

Committee member

14.

Mrs. Sukhontha

Pattamasingh Na Ayothaya

Committee member

15.

Representative from Social Security Office
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Executive Management of the Social Security Office

Mr. Ananchai Utaipatanacheep
Secretary-General of the SSO
Ms. Duangporn Pornpitakpan
Inspector General
Acting Adviser on Efficiency

Mr. Puma Tummakul
Deputy Secretary-General

Ms. Aumpun Thuvavit
Deputy Secretary-General
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Organizational Structure
The organizational structure of the SSO follows the Ministerial Regulation on Organizational
Division of the Social Security Office, Ministry of Labour B.E. 2559 (2016). According to the
administration system, the SSO’s structure is divided into central administration and regional
administration.
Central Administration includes 32 official organizational divisions and 4 internal divisions.
The official organizational divisions are as follows;
(1) Office of the Secretary
(2) Legal Division
(3) Finance Division
(4) Policy and Planning Division
(5) Finance and Accounting Division
(6) Investment Division
(7) Human Resource Division
(8) – (12) Industrial Rehabilitation Centre Regional office 1 – 5
(13) – (24) Social Security Office Bangkok Area 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 are as follows;
(1) Office of Workmen’s Compensation Fund
(2) Information Centre
(3) Training Division
(4) Research and Development Division
Regional Administration includes 76 main offices and 49 branch offices of the Provincial
Social Security Office.
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Personnel
As of December 2018, the total number of SSO staff is 7,212 persons, which it decreases by
11 persons as from the previous year. The SSO staff includes 2,037 government officials, 222
government-contract permanent employees, 296 government-contract temporary employees,
and 4,657 SSO direct-contract employees. By administration classification, 40.52% of the total
personnel are working at the headquarters and central offices, and the rest of 59.48% are
working at the regional offices.
Table 1: The SSO personnel in 2018
Unit : Person

Type of Personnel
1. Hiring by the government annual budget
Government officials
Permanent employees
Temporary employees
2. Hiring by the SSO administration fund
SSO employees
Total

Central

Regional

Total

815
666
77
72
2,107
2,107
2,922

1,740
1,371
145
224
2,550
2,550
4,290

2,555
2,037
222
296
4,657
4,657
7,212

Source: Human Resource Division, SSO
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Operational Performance
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Social Security Fund
Background
The Social Security Office was officially established on 3 September 1990. At the first
stage of the operation, the SSO provided compulsory coverage to insured persons under
Section 33 of the Social Security Act for 4 benefits, which included sickness, maternity,
invalidity, and death benefit. Later in 1998, the compulsory coverage was extended to cover
with 2 branches of benefits, namely child allowance and old-age pension. In 2004, the coverage
was extended to cover unemployment benefit.
The contribution for the compulsory coverage for the insured person under Section
33 of the Social Security Act (later mentioned as the insured Section 33), who are all
registered employees with ages between 15 - 60 years old or registered employees with ages
above 60 years old and still working with the SSO-registered employers, has been collected
since 1991. Initially, the coverage for the insured Section 33 were covered the enterprises with
employees of 20 persons. Later the SSO extended its coverage to the enterprises with 10
employees or more in 1993 and with 1 employee or more in 2002. Therefore, the number of
registered enterprises and as well the number of insured persons increased significantly after
the coverage extension. However, employees who have terminated an employment contract
but still would like to receive the coverage from the SSO could register as insured persons
under Section 39 of the Social Security Act (later mentioned as the insured Section 39)
within 6 months after the termination of the status of the insured Section 33. Unlike the insured
Section 33, the insured Section 39 are only covered by 6 branches of benefit, which the
unemployment benefit is excluded from the coverage.
For any person who is neither the insured Section 33 nor the insured Section 39, they
are eligible for the voluntary registration as insured persons under Section 40 of the Social
Security Act (later mentioned as the insured Section 40). The coverage included 3 branches
of benefit, namely maternity, invalidity and death, with annual collection of the contributions of
2,880 baht. Later the annual contributions were raised to 3,110 baht and 3,360 baht in 1996
and 1998, respectively.
In 2011, the SSO changed the contributions collection from an annual basis to a
monthly basis and also additionally introduced 2 options of benefits package for the insured
Section 40 as follows;
Option 1: 3 branches of benefits including sickness cash benefit, invalidity, and
death, with monthly contributions of 100 baht — 70 baht from the insured and 30 baht from
the government.
Option 2: 4 branches of benefits including sickness cash benefit, invalidity, death,
and old-age lump sum, with monthly contributions of 150 baht — 100 baht from the insured
and 50 baht from the government.
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In 2013, the SSO introduced the benefit package Option 3 to the insured Section 40
with monthly contributions of 200 baths — 100 baht from the insured and 100 baht from the
government. The benefits coverage was also similar to the Option 2 except that the old-age
pension was provided instead. Moreover, the insured Section 40 are able to choose the
voluntary coverage more than 1 option. After the full enforcement of the National Savings Fund
Act B.E. 2554 (2011) and the Royal Decree on Regulations, Contribution Rate, Type of Benefits,
Criteria and Eligibility on Receiving Benefits for the Insured Persons B.E. 2558 (2015), it
consequently terminated the status of the insure Section 40 opting for the Option 3. These
insured persons were forced to either opting for Option 1 or Option 2, or suspending the
privilege of being the insure Section 40.
Later in 2018, the SSO, however, introduced the new benefit called new Option 3 to
the insured Section 40 in accordance with the Royal Decree on Regulations, Contribution Rate,
Type of Benefits, Criteria and Eligibility on Receiving Benefits for the Insured Persons B.E. 2561
(2018), which has been fully enforced since 28 March 2018. The new Option 3 offers
5 branches of benefit including sickness cash benefit, invalidity, death, old-age pension, and
child allowance with monthly contribution of 450 baht — 300 baht from the insured and 150
baht from the government.
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Operational Performance
On 31 December 2018, the number of registered enterprises with the SSO was 471,406
enterprises, which increased 5.97% as of 31 December 2017. Of the total registered enterprises,
69.44% was small enterprises with a number of 10 employees or less. According to standard
industrial classification of the enterprise excluding governmental organizations and non-profit
organization, the largest proportion accounting for 28.94% was wholesaling and retailing of
wheeled motor vehicle, then followed by 16.22% of manufacturing enterprises and 7.59% of
accommodation and food service activities.
Table 2: Number of enterprises and the insured Section 33 classified by size of enterprise
in 2018
Enterprise Size
(Number of Employees)
≤ 10
11–20
21–50
51–100
101–200
201–500
501–1,000
> 1,000
Total

Enterprise
Places
%

The insured Section 33
Persons
%

327,350
62,925
46,083
16,890
9,208
6,117
1,776
1,057
471,406

1,116,913
853,988
1,407,592
1,180,951
1,287,182
1,867,882
1,218,220
2,666,610
11,599,338

69.44
13.35
9.78
3.58
1.95
1.30
0.38
0.22
100.00

9.63
7.36
12.14
10.18
11.10
16.10
10.50
22.99
100.00

Source: Research and Development Division, SSO

From the data in 2008 - 2018, it is found that:
The number of enterprises has been increasing continuously by an average of 1.95%
per annum, except for year 2008 which the rate was significantly lower than the average due to
the global financial crisis, i.e. the subprime mortgage crisis, emerged during 2007 – 2008.
The number of enterprises increased drastically by 5.97% in 2018 due to the
administrative policy for registration of foreign workers the One Stop Service (OSS).
At the end of year 2018, the total number of insured persons was 15.99 million
persons, which increase by 9.20% from the previous year. The growth rate of the insured
persons caused from the policy of foreign worker management. The citizenship inspection for
foreign labour was finished on 30 June 2018. Hence, it consequentially increased the number of
insured persons from the foreign workers.
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The highest growth rate of insured persons was in 2012 and then followed by year
2014 as a result of introducing new benefit package to the insured Section 40 from issuing the
Royal Decree on Regulations, Contribution Rate, Type of Benefits, Criteria and Eligibility on
Receiving Benefits for the Insured Persons B.E. 2556 (2013), which introduced Option 3 with the
monthly contribution of 200 baht — 100 baht from the insured and 100 baht from the
government. In 2015, the growth rate of the insured person decreased due to the transfer of
the insured Section 40 opting for the Option 3 to the National Savings Fund after the
enforcement of the Act of Entitlement of Applicants for the National Savings Fund and Fund
Transfer from the Social Security Fund to the National Saving Fund B.E. 2558 (2015). In 2018, the
number of insured persons increased significantly by 9.20% compared to the previous year
according to the following reasons: 1) the administrative policy of the Ministry of Labour for the
registration of foreign workers, whether or not they entered legally to the Kingdom of Thailand.
2) the issuance of the Royal Decree on Regulations, Contribution Rate, Type of Benefits, Criteria
and Eligibility on Receiving Benefits for the Insured Persons B.E. 2561 (2018), which introduced
the new Option 3 to the informal workers. Generally, the average growth rate of insured
persons as from 2008 was 5.24% per annum.
Figure 1: Number of enterprises and insured persons registered under the SSF, 2008 – 2018
Enterprises (Places)
500,000

Insured person (Persons)

400,000
300,000

9,702,833
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Source: Contributions Bureau and Office of Social Security Development for Informal Sector Workers, SSO
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Figure 2: Number of insured persons registered under the Social Security Fund classified
by type of insured persons according to the Social Security Act, 2008 – 2018
Section 33

Section 39

Unit : Person

Section 40

2,833,960

47
514,422

60
679,700

8,779,131 8,680,359

2008

2009

84
747,005

590,046
855,412

1,301,780
984,758

1,578,088

2,243,727
2,471,116 2,200,667

1,074,223 1,124,765

2011

2012

2013

2014

1,561,293

1,373,595
1,196,762 1,286,133

10,511,821
10,029,777 10,391,761
9,781,101
9,425,478
8,955,744 9,054,535

2010

2,432,927

2015

2016

10,840,579 11,599,338

2017

2018

Year
Source: Contributions Bureau and Office of Social Security Development for Informal Sector Workers, SSO

In 2018, the total number of female insured persons was slightly higher than male
insured persons. The highest proportion of insured persons was in the age of 25 – 29 years old.
Taking into account of the population structure, the number of insured persons was not
affected by gender except those insured persons aged 60 years old or above, which it could be
noticed clearly that there were more female insured persons. From an employment viewpoint,
the total number of insured persons accounted for 41.63% of the labour force, or 24.08% of
the total Thai population.
Figure 3: Number of insured persons in comparison with the population structure in 2018

Source:

1. Research and Development Division, SSO
2. Department of Provincial Administration, Ministry of Interior
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Figure 4: The proportion of insured persons to labour force 2008 – 2018
Insured person (Persons)
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1. Research and Development Division, SSO
2. The National Statistical Office, the Ministry of Digital Economy and Society

Table 3: The proportion of insured persons in comparison with labour force and
population in 2008 – 2018
Year

Insured Persons (Person)
Total

Labour
Force3
(million
persons)

Ratio of
IP to LF
(%)

Population4
(million
persons)

Ratio of IP to
population
(%)

2008

Compulsory
Basis1
8,779,131

Voluntary
Basis2
514,469

9,293,600

37.023

25.10

63.389

14.66

2009

8,680,359

679,760

9,360,119

37.633

24.87

63.525

14.73

2010

8,955,744

747,089

9,702,833

38.055

25.50

63.878

15.19

2011

9,054,535

1,445,458

10,499,993

38.460

27.30

64.076

16.39

2012

9,425,478

2,286,538

11,712,016

38.948

30.07

64.456

18.17

2013

9,781,101

2,652,311

12,433,412

38.928

31.94

64.786

19.19

2014

10,029,777

3,595,881

13,625,658

38.079

35.78

65.125

20.92

2015

10,391,761

3,397,429

13,789,190

38.018

36.27

65.729

20.98

2016

10,511,821

3,529,860

14,041,681

37.680

37.27

65.932

21.30

2017

10,840,579

3,806,522

14,647,101

37.438

39.12

66.189

22.13

66.414

24.08

2018
11,599,338
4,395,253
15,994,591
37.853
42.26
Source: Research and Development Division, SSO
Remarks: 1. Insured persons on compulsory basis include only the insure Section 33
2. Insured persons on voluntary basis include the insured Section 39 and Section 40
3. Data from the National Statistical Office, Ministry of Digital Economy and Society
4. Data from Department of Provincial Administration, Ministry of Interior
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The total number of the insured persons in 2018 was 15.99 million persons, which it
increased by 9.20% compared to the previous year and had the sex ratio of female to male
insured persons at 110 : 100. The vast majority of insured persons were at the age of 25 – 29
years old for both male and female.
The compulsory insured Section 33 were 11.60 million persons, which increased by
7.00% from the previous year. An increase in the number of the insured Section 33 resulted
from the registration of foreign workers in accordance with the administrative policy of the
Ministry of Labour. The ratio between male and female insured persons was close; the majority
was at the age of 25 – 29 years old.
The voluntary insured Section 39 were 1.56 million persons, which increased by
13.66% from the previous year. A sharp increase in the number of the insured Section 39
resulted from the issuance of the Reversion of Insured Person Act B.E. 2561 (2018). The
enforcement of this Act allowed ones, whose the social-security status had been terminated
because of paying monthly contributions less than 9 out of 12 months or less than 3
consecutive months, being able to reapply for the insured Section 39. The ratio of female to
male insured persons for the insured Section 39 was at 167:100. The majority were at the age of
40 – 44 years old for both male and female.
The voluntary insured Section 40 were 2.83 million persons, which increased by
16.48% from the previous year. A substantial increase in the number of the insured Section 40
resulted from introducing a brand new alternative, which grants the insured the child allowance
benefit. The sex ratio of female to male insured persons for the insured Section 40 was at 136:100.
The majority were at the age of 55 – 59 years old.
Figure 5: Number of insured persons classified by type, age, and sex in 2018

Source: Research and Development Division, SSO
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Contributions and Benefits
The contributions are collected based on the type of insured persons. For the insured
Section 33, the contributions are collected from the tripartite stakeholders at the total rate of
12.75% of the insured’s monthly insurable earnings: 5% from an insured person, 5% from an
employer, and 2.75% from the government. For the insured Section 39, the contributions are
collected from the bipartite stakeholders at the fixed amount of 552 baht on a monthly basis:
432 baht from an insured person and 120 baht from the government. For the insured Section
40, the contributions are collected from the bipartite stakeholders at the fixed amount ranging
from 100 baht to 450 baht depending on options of the benefit package in which the insured
person opted. For the insured Section 40 opting for Option 1, the total monthly contributions of
100 baht are collected bipartitely from an insured person by 70 baht and the government by 30
baht. For Option 2, the total monthly contributions of 150 baht are collected from an insured
person by 100 baht and the government by 50 baht. For Option 3, the total monthly
contributions of 450 baht are collected from an insured person by 300 baht and the
government by 150 baht.
In 2018, the total collected contributions from all parties to the SSF were 206,528
million baht which increased by 13,235 million baht or 6.85% increment from the previous year.
The key drivers of an increase in contributions collection came from rises in the number of
insured persons and average wages of the insured Section 33.
In terms of benefits payment, the SSF paid a total amount of 85,879 million baht,
which increased by 7,734 baht or 9.90% increment from the previous year. The key drivers of an
increase in benefits liabilities came from several reasons, for instance, increases in the benefits
especially for medical and dental benefits, an improvement in service accessibility, an increase
of medical capitation. The SSF paid the largest amount of 45,607 million baht for sickness
benefit, followed by old-age benefit of 13,340 million baht, child allowance benefit of 9,590
million baht, maternity benefit of 7,168 million baht, unemployment benefit of 6,962 million
baht, death benefit of 2,221 million baht, and invalidity benefit of 992 million baht.
Benefits paid to the insured Section 33 and Section 39
The total amount of 85,535 million baht was paid in 2018, which increased by 7,652
million baht or 9.82% from the previous year. The SSF paid the largest amount of 45,472 million
baht for sickness benefit, followed by old-age benefit of 13,290 million baht, child allowance
benefit of 9,590 million baht, maternity benefit of 7,168 million baht, unemployment benefit of
6,961 million baht, death benefit of 2,072 million baht, and invalidity benefit of 982 million
baht.
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Table 4: Contributions and benefit Payment to the insured Section 33 and Section 39 in
2018
Benefit Payment

Contributions
(Million Baht)

Type of the Fund

Million Baht

%

4-Benefit Fund

72,502.23

55,694.33

65.11

2-Benefit Fund

113,066.63

22,879.12

26.75

19,137.82

6,961.51

8.14

204,706.68

85,534.96

100.00

Unemployment Fund
Total

Source: Finance and Accounting Division, Benefits Bureau, and Medical Service System Management Bureau, SSO
Remarks: 1. The 4-Benefit Fund collects contributions and pays for sickness, maternity, invalidity and death benefit
2. The 2-Benefit Fund collects contributions and pays for child allowance and old-age benefit

Figure 6: Collected contributions and paid benefits from the 4-Benefit Fund, 2008 – 2018
Million Baht
80,000
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40,000
30,000
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0

Contributions
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Source: Finance and Accounting Division, Benefits Bureau, and Medical Service System Management Bureau, SSO
Remark: During 2009, 2012 – 2013, the contribution rate of each party was reduced to 0.5% from 1.5%
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Figure 7: Collected contributions and paid benefits from the 2-Benefit Fund, 2008 – 2018
Million Baht
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Source: Finance and Accounting Division, Benefits Bureau, and Medical Service System Management Bureau, SSO
Remarks: During 2009 and 2012, the contribution rate for employers and employees was reduced to 2% from 3%

Figure 8: Collected contributions and paid benefits from the Unemployment Fund, 2008 –
2018
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Source: Finance and Accounting Division, Benefits Bureau, and Medical Service System Management Bureau, SSO
Remark: During 2009 – 2010, the benefits payment to the insured increased significantly due to the global financial crisis,
i.e. subprime mortgage crisis
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Benefits paid to the insured Section 40
The total amount of 344 million baht was paid in 2018, which increased by 82 million
baht or 31.36% from the previous year. The SSF paid the largest amount of 149 million baht for
death benefit, followed by sickness cash benefit of 135 million baht, old-age benefit of 50
million baht, and invalidity benefit of 10 million baht.
Table 5: Contributions and benefit Payment to the insured Section 40 in 2018
Benefit payment

Contributions
(Million Baht)

Type

Million Baht

Sickness

135.01

39.22

10.14

2.95

148.96

43.27

611.44

50.13

14.56

1,821.68

344.25

100.00

1,210.24

Invalidity
Death
Old-age Lump Sum
Total

%

Source: Finance and Accounting Division and Office of Social Security Development for Informal Sector Workers, SSO

Figure 9: Collected contributions and paid benefits to the insured Section 40, 2011 – 2018
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Source: Finance and Accounting Division, Benefits Bureau, and Medical Service System Management Bureau, SSO

In 2018, the total number of claims (including a claimant who utilized the services
more than once) was 38.24 million cases, which increased by 2.49 million cases or 6.11% from
the previous years. The details for each group are as follows.
Service utilization for the insured Section 33 and Section 39
There was a total number of 38.14 million claims, which decreased by 2.50 million
claims or 6.15% from the previous year. The largest amount of 35.87 million claims were made
for sickness benefit, followed by 1.32 million claims for child allowance benefit, 459,140
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claimants for old age benefit (289,139 persons receiving old-age lump sum and 170,001 old-age
pensioners), 292,897 claims for maternity benefit, 152,464 claimants for unemployment benefit,
28,166 claimants for death benefit, and 14,500 claimants for invalidity benefit.
Table 6: Number of beneficiaries and benefit payment to the insured Section 33 and
Section 39 classified by type of benefits in 2018
Number of Claims / Claimants
Benefit Payment
Type
Case / Person
(%)
Million Baht
%
Sickness
35,870,578
94.05
45,472.00
53.16
Maternity
292,897
0.77
7,167.73
8.38
Invalidity
14,500
0.04
982.16
1.15
Death
28,166
0.07
2,072.45
2.42
Child Allowance
1,323,873
3.47
9,589.59
11.21
Old-age*
459,140
1.20
13,289.53
15.54
Unemployment
152,464
0.40
6,961.51
8.14
Total
38,141,618
100.00
85,534.96
100.00
Source: Finance and Accounting Division, Benefits Bureau, and Medical Service System Management Bureau, SSO
Remark: Number of claimants for old-age benefit = Total number of beneficiaries received old-age lump sum in 2018 + Total
number of pensioner in December 2018

Service utilization for the insured Section 40
There was a total number of 92,534 claims, which increased by 13,864 claims or
17.62% from the previous year. The largest amount of 66,178 claims were made for sickness
cash benefit, followed by 18,634 claimants for old age benefit, 7,414 claimants for death
benefit, and 308 claimants for invalidity benefit.
Table 7: Collected contributions and benefits paid to the insured Section 40 in 2018
ประโยชน์ทดแทน (Benefits)
Type
Number of Claims
Benefit Payment
Case
%
Million Baht
%
Sickness (Cash benefit)
66,178
71.52
135.01
39.22
Invalidity
308
0.33
10.14
2.95
Death
7,414
8.01
148.96
43.27
Old-age Lump sum
18,634
20.14
50.13
14.56
Total
92,534
100.00
344.25
100.00
Source: Office of Social Security Development for Informal Sector Workers, SSO

Social Security Office Annual Report 2018

35

Medical Services
The Social Security Office has continuously developed and enhanced the service
provision especially an improvement in payment mechanism to ensure the best quality of
service and efficiency provided by healthcare service providers and facilitate the insured for
accessibility in healthcare services.
In 2018, the detailed payments by the SSO were listed below.
1. Direct payment to main contracted service providers
1) Basic capitation which covers both outpatients and inpatients
2) Payment to health service providers for quality and effectiveness of the service
provision in accordance with the quality indicators, as follow:
(1) Complaints received from insured persons about the service provision
(2) Discharged type and discharge status of inpatients
3) Payment to health service providers for the treatment of inpatients suffering from
diseases and their complications which an Adjusted Relative Weight (AdjRW) score calculated
based on the Diagnosis Related Groups (DRGs) equals or more than 2
4) Payment to health service providers for the treatment of outpatients suffering
from chronic diseases in accordance with the Official Announcement of the SSF Medical
Committee and for the treatment of inpatients which their AdjRW score are less than 2
5) Services or treatment performed by medical specialists, for instance, the treatment
for renal failure and cancer, prosthetic implants, sterilization, antithrombrotic therapy for patients
suffering from stroke and ST-elevation myocardial
infarction (STEMI) etc.
6) Outlier reimbursement schedule (ORS)
7) Provision of antiretroviral drug for
patients with HIV/AIDS by Vendor Managed Inventory
(VMI) system
8) Provision of high-cost drugs in accordance
with the National List of Essential Medicine, which required special prescription from a medical
specialist, by VMI system
9) Payment for disease prevention and health promotion
2. Payment to contracted service providers or any service providers signed MOUs
with the SSO
1)
2)
3)
4)
5)

Haematopoietic stem cell transplantation
Corneal transplantation
Payment to the Thai Red Cross Society for the preservation of cornea
Treatment of renal failure by haemodialysis and peritoneal dialysis
Use of erythropoietin
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6) Provision of antiretroviral drug for patients with HIV/AIDS via the Government
Pharmaceutical Organization
7) Provision of high-cost drug listed in the National List of Essential Medicine
8) Use of methadone
9) Single organ transplantation including kidney, heart, lung, liver, and pancreas
transplant and simultaneous multi-organ transplantation — kidney and liver, kidney and
pancreas, kidney and heart, lung and heart.
10) Dental care including extraction, filling, cleaning and scaling, wisdom tooth
removal, and dental implant.
11) Use of coagulation factors for patients with haemophilia
3. Other payments for provision of medical care and service
1) Medical emergency for acute injury or illness
2) Universal Coverage for Emergency Patients (UCEP) for critical emergency patients
which their conditions met the criteria set by the National Institute of Emergency Medicine.
3) Recompense for losses from medical services and treatment
4) Antenatal care and service
5) Health promotion and disease prevention for pregnant women
In 2018, the SSO had revised the regulations and criteria for making effective and
efficient payment for medical services, and introduced and improved the medical benefits
including the followings:
1. First-aid allowance for the insured
persons who received improper medical service or
treatment from either the healthcare providers to
which the insured registered or any hospitals
provided services to those insured persons.
2. A maximum reimbursement of 50,000
baht to the patients suffering from 10 types of
cancer, who cannot be treated or medicated by the
standard protocol and necessarily need particular
sets of chemotherapy or radiotherapy.
3. Injury or illness occurred to insured persons from using narcotic drugs, especially
opium alkaloid and derivatives, excluding methadone maintenance treatment (MMT). The
payments in accordance with the SSO regulations were paid to health providers providing
service and treatment to the insured by a daily maximum of 35 baht.
4. Patients with haemophillia who received treatment and medication by using the
coagulation factors from their registered hospital or any health providers registering to the SSO
for providing treatment and medication for haemophillia patients.
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5. Diagnosis and antenatal care fees in accordance with the Maternal and Child Health
Accreditation set by the Ministry of Public Health to pregnant insured persons or the insured
persons’ pregnant partners by paying as follows;
1) A maximum of 500 baht at the gestational age of less than 12 weeks.
2) A maximum of 300 baht at the gestational age between 12 weeks and 20 weeks
3) A maximum of 200 baht at the gestational age between 20 weeks and 28 weeks
6. Diagnosis and antenatal care fees and health promotion and disease prevention
fees paid to the pregnant insured persons or the insured persons’ pregnant partners due to
cessation of pregnancy before the gestational age of 28 weeks by paying as follow.
1) A maximum of 500 baht at the gestational age of less than 12 weeks.
2) A maximum of 300 baht at the gestational age between 12 weeks and 20 weeks
3) A maximum of 200 baht at the gestational age between 20 weeks and 28 weeks
7. Package payment in form of capitation for patients suffering from cardiovascular
diseases including the treatment of complications during curing or post-treatment.
8. Payment to the public hospitals with exclusive management, especially the hospital
integrated with the medical school.
In 2018, the total number of healthcare service providers registered under the SSO was
4,022 places. Of these numbers, there were 237 main contracted hospitals, which consisted of
159 public hospitals and 78 private hospitals, and 3,785 affiliated hospitals with main
contracted hospitals.
The total number of medical service utilization was 30.58 million visits, which were 29.77
million visits of outpatients and 0.81 million visits of inpatients. The average annual utilization
rate of outpatients and inpatients were 2.31 visits/insured person and 0.06 visit/insured person.
Table 8: Number of healthcare service providers registered to the SSO in 2018
Number of provider (Place)
Type of Health Service Provider
Public
Private
Total
Main contracted hospital
159
78
237
Affiliated hospital
2,560
1,225
3,785
Total
2,719
1,303
4,022
Source: Medical Service System Management Bureau, SSO
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Table 9: Medical service utilization and utilization rates in 2018
Number of Utilization
Annual Utilization Rate
(Visit)
(Visit/insured person)
Type of
Patient
Private
Public
Private
Total
Public
Total
Outpatient
Inpatient
Total

13,110,512
393,525
13,504,037

16,658,167
417,290
17,075,457

29,768,679
810,815
30,579,494

1.97
0.06

2.68
0.07

2.31
0.06

Source: Medical Service System Management Bureau, SSO

Development of the investment strategy of the Social Security Fund
In the initial stage of the operation in 1991, the SSF focused on investment in treasury
bills and government bonds or gaining interests from cash deposits. Later in 1998, there were a
substantial accumulation of contributions to the SSF due to the coverage extension in child
allowance and old-age pension. The SSO began to deploy private companies with expertise in
financial investment and consequently expanded investment in more complicated financial
products — corporate bonds in 2000, common stocks of publicly listed companies and
property funds in 2003. In 2006, the SSO initially expanded investment in foreign exchange
markets for the purpose of portfolio diversification. Later in 2017, the SSO started trading the
exchange-traded fund (ETF) in the foreign exchange markets and continuously increased the
proportion of foreign investment to reduce investment risks and ensure the sustainability of the
SSF.
Figure 10: Development of investment strategy and the SSF’s reserves
B.E. 2557 (2014)
 Foreign equity
instruments
 Foreign property funds

B.E. 2560 (2017)
 Foreign investment in debt
and equity instruments via
Exchange-Traded Funds
(ETF)

(Million Baht)
B.E. 2534 (1991)
 Treasury bills
 Government
bonds
 Cash deposits
B.E. 2535 (1992)
 State enterprise
bonds

B.E. 2543 (2000)
 Deployment of
private financial
expertise
 Corporate bonds
with assigned
credit rating

B.E. 2546 (2003)
 Common stocks
of the listed
companies
 Property funds

B.E. 2549 (2006)
 Foreign debt
instruments

B.E. 2556 (2013)
 Infrastructure
funds
 Gold funds

Source: Investment Bureau, SSO
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Investment management of the Social Security Fund
1. Regulation and Investment Framework
All investments of the SSF must comply with the SSO Executive Board’s Regulation on
Investment Management of the Social Security Fund B.E.2559 (2016). This stipulates that the SSF
must invest in secured assets not less than 60% and risky assets not more than 40% of the fund.
The SSO will strictly follow the SSO Executive Board’s Regulation and the annual strategic
investment plan by carefully considering expected returns, investment risks, and as well long-term
financial sustainability.
Figure 11: Hierarchy of investment decision making and inspection
 To frame investment regulations and strategies
 To provide broad views on investment
Social Security
Committee
And Advisers

 To scrutinize investment policies, plans, and strategies
 To provide advices on detailed investment strategy to the
SSO and the Social Security Committee

Subcommitee
on Investment
Management

Subcommitee
on Risk
Management

 To scrutinize risk management regulations and policies
 To provide advices to the SSO and the Social Security
Committee

Investment Committee (IC)
Investment Bureau

 To approve a weekly investment plan
 To execute investment operations under regulations,
guidelines and approved investment plans

Source: Investment Bureau, SSO
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2. Investment status
On 31 December 2018, the total size of the SSF investable assets was 1.91 trillion baht,
which increased by 146,692 million baht from the previous year. The funds under the SSF
ranking from the largest size were the following:
- The 2-Benefits Fund, which covers child allowance and old age benefits, as an
amount of 1,662,856 million baht (87.1% of the total)
- The Unemployment Fund as an amount of 154,041 million baht (8.1% of the total)
- The 4-Benefits Fund, which covers sickness, maternity, invalidity, and death benefits,
as an amount of 82,157 million baht (4.3% of the total)
- The Benefit Fund for the insured Section 40 as an amount of 9,732 million baht
(0.5% of the total)
However, the reserve fund will be primarily used for the payments of old age benefit
as projected liabilities. The SSO has begun paying old age benefits, which consists of lump sum
and pension, to retired insured persons since 2017.
Figure 12: The SSF reserve fund classified by the fund, 2011 - 2018
Unit : million baht

262
60,222
67,394

1,267
70,189
58,326

755,545

862,055

974,255

2011

2012

2013

2-Benefits Fund

5,306
96,747
37,581

2,511
83,478
39,380

1,112,225

2014

4-Benefits Fund

6,499
107,556
42,871

1,229,335

2015

5,958
119,538
54,898

1,389,908

2016

Unemployment Fund

8,153
132,828
63,676

1,557,437

2017

9,732
154,041
82,157

1,662,856

2018

Year

Section-40 Fund

Source: Investment Bureau, SSO
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3. Asset Allocation
The investable amounts of 1.91 trillion baht were allocated in secured assets by
amounts of 1.52 trillion baht or 80% of the total and risky assets by 391,264 million baht or
20% of the total. The secured assets invested by the SSF included cash deposit into accredited
financial institutes, government bonds, Bank of Thailand bonds, state enterprise bonds
guaranteed by the Ministry of Finance, and investment-grade corporate bonds. The risky assets
were included guaranteed state enterprise bond, common stocks, and mutual fund such as real
estate funds, infrastructure funds, gold funds, mix investment funds. The portfolio management
was fully complied with the SSO Executive Board’s Regulation on Investment Management of
the Social Security Fund B.E.2559 (2016) which restricted the proportion of risky assets not
exceeding 40% of the total investable assets.
Figure 13: Asset allocation of the SSF in 2018
Asset Allocation of the SSF
Government bonds, BOT bonds, state
enterprise bonds
Corporate bonds or
securitized debt instruments

Secured
Assets,
80%

1,908,787
Million Baht
Risky
Assets,
20%

1,270,557
100,168

Foreign investment-grade
debt instruments

82,827

Cash deposits

63,971

Million baht
219,536

Domestic equity instruments
Unit trust: real estate, infrastructure, gold
Non-investment grade debt instruments
and foreign equity instruments
Non-guaranteed state enterprise bonds

75,756
52,399
43,573

Million baht

Source: Investment Bureau, SSO
Remark: The values of portfolio are conducted based on Thai Accounting Standards (TAS) No. 105 – Accounting for Investments
in Dept and Equity Securities
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4. Investment returns
In 2018, the investment returns of the SSF were 55,600 million baht, which decreased
by 2,853 million baht or 4.88% from the previous year. The returns were yielded from —
interests, bond coupons and capital gains from debt instruments, and service fees from
securities lending as an amount of 40,247 million baht, dividends and capital gains from equities
and mutual funds as an amount of 15,353 million baht.
Figure 14: Investment returns of the SSF, 1991 – 2018
Million Baht
60,000
50,000

Coupon, capital gain, and lending fee yielding from debt instrument
Dividend and capital gain yielding from equity instrument and unit trust

15,353

40,000
30,000
20,000

40,247

10,000
0
1991

1994

1997

2000

2003

Year

2006

2009

2012

2015

2018

Source: Investment Bureau, SSO
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5. Cumulative investment returns
The SSF asset has been growing rapidly and continuously as the total size of 1.91
trillion baht on 31 December 2018. It composed net contributions after the deduction of
benefit payments of 1.33 trillion baht and cumulative returns of 580,397 million baht.
Throughout 28 years of the operation, the SSO performed impressively and generated
cumulative returns almost 600 billion baht and hence ensured the financial adequacy and
sustainability for taking care of the insured persons in present and future.
Figure 15: Contributions and investment returns of the SSF on cumulative basis, 2008 - 2018
Million Baht

1,908,787

2,000,000
1,800,000
1,600,000

580,397

524,797

1,400,000

466,344

1,200,000

413,608
368,714

1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000

199,035
138,653

235,097

275,402

322,222

165,287

716,435 777,403
590,146 648,327
429,253 499,884

883,145 972,653

1,103,958

1,237,298 1,328,390

0
2008

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Cumulative Investment Returns
Cumulative Contributions

2017

2018 Year

Source: Investment Bureau, SSO
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Financial Position of the Social Security Fund
1. Revenue and Expenditure
In 2018, the total revenue of the SSF was 262,772 million baht, which increased by an
amount of 8,807 million baht or 3.47% from the previous year. Ranking by the size, the
proportion of the revenue came from collected contributions of 78.60%, investment returns of
15.25%, and other incomes of 6.15%. The key factors of an increase in revenue were a rise in
the number of insured persons and registered enterprises, higher dividend yields and
investment returns. However, there were some decreases of 5,475 million baht or 64.11% in
capital gains from selling securities, which they amounted to 3,065 million baht in the previous
year, and unrealized losses of 1,072 million baht despite unrealized gains of 893 million baht in
the previous year.
The total expenditure of the SSF was 93,242 million baht, which increased by an
amount of 9,804 million baht or 11.75% from the previous year. Ranking by the size, the
proportion of the expenditure came from benefit payments of 92.10%, administration cost of
4.49%, and other expenses of 3.41%. The key factors of an increase in expenditure were , for
instance, adjustments in benefit levels, proposal of new benefits, revision of the regulations and
the cost rate for the provision of medical services, an increase in awareness of insured persons’
rights, and unrealized losses from the investment.
The gross incomes of the SSF before deduction of collected contributions as the
reserves for projected liabilities of the Old-Age benefit were 169,530 million baht. After the
deduction, the net incomes were 39,567 million baht and the loss ratio (expenditure-torevenue) slightly increased to 35.48% from 32.85% in the previous year.
Table 10: Revenue and expenditure of the SSF in 2018
Sources
Contributions

Revenue
Amount
(Million Baht)

%

Sources

206,528.38

78.60

Benefits

Interests

40,076.95

15.25

Others

16,167.37

6.15

262,772.69

100.00

Total

Expenditure
Amount
(Million Baht)

%

85,879.22

92.10

Administrative Expenses

4,186.12

4.49

Others

3,177.80

3.41

93,242.14

100.00

Total

Source: Finance and Accounting Division, SSO

Social Security Office Annual Report 2018

45

2. Size of the Social Security Fund
On 31 December 2018, the total reserves of the SSF were 1.999 trillion baht or 12.25%
of GDP. Based on classification of the benefit payment to insured persons, there were 1.989
trillion baht as the reserve for the insured Section 33 and 39, and 10,259.684 million baht as for
the insured Section 40. The reserve ratio was 21.63, which indicated, without contribution
collection starting from next year, the reserve fund will be sufficient for the benefit payment for
21 – 22 years.
Figure 16: Reserves of the SSF classified by type of benefits in 2018

Unemployment Fund
165,809 million baht

2-Benefits Fund
1,714,297 million baht

SSF's Reserves
1,999,466 Million Baht

Section-40 Fund
10,259 million baht
4-Benfits Fund
119,361 million baht

Source: Finance and Accounting Division, SSO

The reserve fund amounted to 1.999 trillion baht for benefit payments to the insured
Section 33, Section 39, and Section 40 can be classified based on type of benefits as follows;
2.1 Reserves for the 4-Benefit Fund amounted to 119,361 million baht, which
covers for sickness, maternity, invalidity, and death benefits. The reserves fund were 113,224
million baht used for benefit payments to the insured Section 33 and 39, and 6,137 million
baht for the insured Section 40
2.2 Reserve for the 2-Benefit Fund amounted 1.714 trillion baht, which covers
for old-age and child allowance benefits. The reserves fund were 1.710 trillion baht used for
benefit payments to the insured Section 33 and 39, and 4,123 million baht for the insured
Section 40
2.3 Reserve for the Unemployment Fund amounted 165,809 million baht,
which covers the unemployment benefits for the insured Section 33.
In comparison to the national GDP, the reserve of the SSF had been growing
continuously from 6.74% in 2008 to 12.25% in 2018, which the average annual growth rate was
0.55%. Meanwhile, the expenditure of the SSF compared to the GDP had also increased from
0.44% to 0.57%, which the average annual growth rate was 0.01%.
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Figure 17: Reserves of the SSF in comparison with national GDP, 2008 - 2018
Million Baht

Source:

12.25%

1,999,466

1,851,439

1,478,768

10.22%

1,667,442

11.98%
10.93% 11.46%

1,344,297

1,170,202

1,059,216

8.97% 9.31% 9.06%

945,103

827,304

7.82% 8.19%

707,186

6.74%

612,193

2,200,000
2,000,000
1,800,000
1,600,000
1,400,000
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Year
SSF Reserves
Proportion to GDP
1. Finance and Accounting Division, SSO.
2. Office of the National Economic and Social Development Council

Figure 18: Expenditure of the SSF in comparison with national GDP, 2008 - 2018
Million Baht

0.53%

50,639

59,625

63,306

66,844

70,543

80,124

83,438

93,242
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2018 Year

Expenditure
Source:
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39,603
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1. Finance and Accounting Division, SSO.
2. Office of the National Economic and Social Development Council

Social Security Office Annual Report 2018

47

Statement of Financial Position
1. Total Assets
On 31 December 2018, the total assets of the SSF were 1.999 trillion baht, which
increased by 148,027.77 million baht or 8% from the previous year. The main reasons came
from a substantial increase in investable assets. The assets of the SSF were classified as follows;
1.1 Current assets were comprised of cash and cash equivalents, short-term
investment, contributions receivable, fines for late contributions payment, incomes receivable,
and other current assets. In 2018, the total current assets were 655,743.36 million baht, which
increased by 136,458.69 million baht or 26.28% from the previous year.
1.2 Non-current assets were comprised of long-term investment of 1.34 trillion
baht, which increased by 11,569.08 million baht or 0.87% from the previous year.
The investment portfolio in 2018 was similar to the previous year. The proportion of
investment in government bonds and state enterprise bonds was 70.10% of the total portfolio,
which decreased by 0.61% from the previous year. Additionally, the proportion of investment in
cash deposit and domestic equity instruments also slightly decreased. On the other hand, the
proportion of investment in corporate bonds and foreign equity instruments slightly increased
compared to the previous year. The main investment objective in 2018 is to increase returns
and to reduce investment risks. The investment strategy was to reduce duration in government
bond and increase investment in more risky assets such as common equity and foreign mutual
fund, which have higher long term returns.
Figure 19: Investment portfolio of the SSF
Year 2018

3.25%
3.38%
3.89%
6.69%

4.02%
Debt instrument: corporate bond

7.75%
Foreign equity instrument

Year 2017

70.10%
70.70%

Cash deposit

15.34%

Domestic equity instrument

14.88%

Debt instrument: government
bond, and state enterprise bond

Source: Finance and Accounting Division, SSO

Social Security Office Annual Report 2018

48

2. Total Liabilities
On 31 December 2018, the total liabilities of the SSF were 1.41 trillion baht, which
increased by 135,492.90 million baht or 10.60% from the previous year. The liabilities of the SSF
were classified as follows;
2.1 Current liabilities were comprised of benefits payable, investment account
payable, and other current liabilities. In 2018, the total current liabilities were 14,394.03 million
baht, which increased by 5,530.82 million baht or 62.40% from the previous year.
2.2 Non-current liabilities were comprised of liabilities for the old-age benefit of
1.40 trillion baht, which increased by 129,962.08 million baht or 10.24% from the previous year.
3. Equity
On 31 December 2018, the total capitals of the SSF were 586,108.30 million baht,
which increased by 12,534.87 million baht or 2.19% from the previous year. The key factors that
drive an increase in the capitals were net contributions after expenditure deduction and
unrealized gains from available-for-sales securities. The amounts of net contributions and
unrealized gains were 39,567.47 and 55,838.78 million baht, respectively. However, the
unrealized gains decreased by 27,032.60 million baht or 32.62% from the previous year because
of the shrinkage of domestic stock exchange in 2018.

Key Financial Ratios
In 2018, the quick ratio of cash and cash equivalents was 0.79 times, which decreased
from 2.05 times in the previous year. The amounts of cash and cash equivalents were 11,390.35
million baht while the current liabilities increased by 5,530.82 million baht to an amount of
14,394.03 million baht, which the current liabilities were 8,863.21 in the previous year. The
reason of a reduction in quick ratio was due to a significant increase in child-allowance benefit
from the monthly payment of 400 baht per child to 600 baht per child and hence increased in
the average benefit payment period from 40 days to 56 days.
However, this situation did not significantly affect the management of the SSF since the
fund would receive the cash flow from operating activities by a monthly average of 10,079.45
million baht. The SSO could bring these cash and cash equivalents as at the end of the period
for the SSO operation and liquidation for the current liabilities sufficiently.
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Table 11: Liquidity ratio of the SSF
Item

Unit

2018

2017

Quick ratio of cash and cash equivalents

times

0.79

2.05

Contributions receivable turnover ratio

times

9.65

9.72

Average benefits payment period

day

56

40

Average contributions collection period for the insured Section 33

day

47

47

Average contributions collection period for the insured Section 39

day

46

44

Source: Finance and Accounting Division, SSO
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Financial Statement of
the Social Security Fund
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Social Security Fund, Social Security Office
Statement of Financial Position
As at December 31, 2018 and 2017
(Unit : Baht)
2017

2018
Asset
Current Assets
Cash and cash equivalents
Short-term investments
Contributions receivable
Accrued fines for late contributions payment
Accrued revenue
Investment account receivable
Other current assets
Total Current Assets
Non-current Assets
Long-term investments
Total Non-current Assets
Total Assets
Liability
Current Liabilities
Benefits payable
Investment account payable
Other current liabilities
Total Current Liabilities
Non-current Liabilities
Projected liabilities of the Old-age benefit provision

Total Non-current Liabilities
Total Liabilities

11,390,347,128.81
556,466,246,940.38
78,117,253,180.03
52,226,126.25
7,636,343,553.34
17,586,834.79
2,063,355,858.43
655,743,359,622.03

18,155,774,719.02
413,520,701,288.48
78,601,114,463.90
49,843,515.32
7,313,322,911.55
387,912,786.05
1,255,998,991.22
519,284,668,675.54

1,343,723,073,385.80
1,343,723,073,385.80
1,999,466,433,007.83

1,332,153,994,855.19
1,332,153,994,855.19
1,851,438,663,530.73

13,054,359,792.23
1,215,294,116.69
124,379,505.39
14,394,033,414.31

8,487,977,835.26
254,251,305.23
120,986,720.57
8,863,215,861.06

1,398,964,099,148.42
1,398,964,099,148.42
1,413,358,132,562.73

1,269,002,016,935.96
1,269,002,016,935.96
1,277,865,232,797.02

45,310,653,075.61

41,534,478,982.59

484,958,871,425.80
55,838,775,943.69
586,108,300,445.10

449,167,577,815.26
82,871,373,935.86
573,573,430,733.71

1,999,466,433,007.83

1,851,438,663,530.73

Equity
Accrued equity of the SSF
- appropriated for benefits payment excluding
the Old-age benefit provision
- unappropriated
Unrealized gains on investments
Total Equity
Total Liabilities and Equity

Remark: In the midst of auditing process by the State Audit Office of the Kingdom of Thailand
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Social Security Fund, Social Security Office
Statement of Financial Performance
For the year ended December 31, 2018 and 2017
2018

(Unit : baht)
2017

206,528,375,131.27
470,520,248.05
40,076,949,001.00
12,467,245,393.74
3,065,459,755.00
163,140,639.53
262,771,690,168.59

193,293,738,988.38
443,210,860.05
40,763,428,639.74
9,171,618,288.80
8,540,428,634.12
893,394,763.77
858,787,572.37
253,964,607,747.23

85,879,219,186.98
4,186,118,744.32
1,690,346,443.86
1,072,230,418.08
101,983.16
386,724,624.85
13,093,797.92
14,235,593.74
2,916.96
66,542.70
93,242,140,252.57

78,145,478,473.21
3,476,372,405.52
1,359,640,354.76
216,826.73
367,989,844.63
16,190,400.31
72,466,275.96
75,207.54
83,438,429,788.66

Surplus before liability adjustment

169,529,549,916.02

170,526,177,958.57

Projected liabilities of the Old-age benefit provision

129,962,082,212.46

129,298,323,667.46

39,567,467,703.56

41,227,854,291.11

Revenue
Contributions
Fines for late contributions payment
Interests
Dividends
Capital gains from security trading
Unrealized gains on investments
Other incomes
Total Revenue
Expenditure
Benefits payments
Administrative expenses
Losses on currency exchange
Unrealized losses on investments
Bad debt expenses
Doubtful account expenses
Expenses for hiring external fund managers
Contributions payback to the insured Section 40
Contributions transfer to the National Saving Fund
Other expenses
Total Expenditure
Less
Net Revenue

Remark: In the midst of auditing process by the State Audit Office of the Kingdom of Thailand
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Status of the Social Security Fund
There are 5 funds under the SSF. The funds, however, can be classified by selection
right as mandatory scheme and voluntary scheme.
1. Mandatory Scheme consists of the 4-Benefit Fund, the 2-Benefit Fund, and the
Unemployment Fund.
2. Voluntary Scheme consists of the Fund for the insured Section 40 (general
benefits) and the Fund for the insured Section 40 (Old Age benefits)
For the projection for the year 2020 – 2024, the cash flow of all funds will be positive
since the contribution rates are still higher than the Pay-As-You-Go (PAYG) cost rates. However,
the SSO must increase the ceiling of insurable earnings and the contribution rate of the old-age
benefit in order to maintain financial stability and sustainability for the 4-Benefit Fund and the
2-Benefit Fund.
The 4-Benefit Fund (Covering on sickness, maternity, invalidity, and death
benefits)
The contributions are collected from an employer, an employee, and the government
at a rate of 1.5% of the insurable earnings for each or a total of 4.5%. Before the issuance of
the Social Security Act in 1991, some enterprises/employers provided their employees the
better welfare compared to the SSO benefits. They are exempted from paying contributions for
the benefits which are better than provided by the SSO. As a result, the SSO issued the Social
Security Committee Announcement on Regulations and Conditions for Contribution Rate
Allocation for the Benefits – Sickness, Maternity, Invalidity, and Death B.E. 2534 (1991) to reduce
the contribution rates for these enterprises/employers, the contribution rates for 4 benefits
were as follows;
-

Sickness
Maternity
Invalidity
Death

0.88 % for each party
0.12 % for each party
0.44 % for each party
0.06 % for each party

total of 3 parties is 2.64 %
total of 3 parties is 0.36 %
total of 3 parties is 1.32 %
total of 3 parties is 0.18 %

In 2018, the SSO reallocated the contribution rates for the 4-Benefit Fund by issuing
the Social Security Committee Announcement on Regulations and Conditions for Contribution
Rate Allocation for the Benefits – Sickness, Maternity, Invalidity, and Death No. 6 B.E. 2561 (2018).
- Sickness
1.06 % for each party (increased by 0.18 %)
total of 3 parties is 3.18 %
- Maternity
- Invalidity
- Death

0.23 % for each party (increased by 0.11 %)
0.13 % for each party (decreased by 0.31 %)
0.08 % for each party (increased by 0.02 %)
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In 2018, the PAYG cost rate was 3.56% of insurable earnings, which classified by type of
benefits as follows: 2.92%4 for sickness, 0.45% for maternity, 0.02% for invalidity, and 0.17% for
death benefit.
If the SSO fixed the ceiling of insurable earnings for contributions calculation as 15,000
baht, the SSF needs to manage the risks carefully since the PAYG cost rate will rise to 4.27% in
2024. This indicates the reserve of the 4-Benefit Fund will be drawn down in the future since
the collected contributions are inadequate for the benefit payments.
However, the SSO has a plan to gradually increase the ceiling of insurable earnings
from 15,000 baht to 20,000 baht during the year 2020 - 2024 and hence decrease the PAYG cost
rate to 3.87% of the insurable earnings.
The 2-Benefit Fund (Covering on child allowance and old age benefits)
The contributions are collected from an employer and an employee at a rate of 3%
for each, and from the government at a rate of 1%. The overall contribution rate was 7% of the
insurable earnings.
In 2018, the PAYG cost rate for the child allowance benefit was 0.64%, which increased
by 0.11% from the previous year. This is caused from an increase in monthly allowance from
400 baht to 600 baht since January 2018.
For the old age benefit, the PAYG cost rate was 0.87% of the insurable earnings, which
increased by 0.10% from the previous year. The PAYG cost rate was still low since the SSO had
begun paying old age benefits for 4 years. At the maturity of the scheme, the PAYG cost rate
will rise to 20% in 2054 under a current condition of the benefit payment.
According to the actuarial valuation of the SSF as of 31 December 2013 reported in 2015
done by the International Labour Organization (ILO), the contribution collected at the rate of 6.35%
for the old-age benefit was still higher than the expenditure by 1% of the insurable earnings in
2018 and hence raise the reserve of the 2-Benefit Fund to 7 trillion baht within year 2043.
However, Thailand is now facing with the problem of aging society and as well significant
decrease in the labour force. As a consequence, in 2044, the total expenditure will begin higher
than the total revenue including investment returns. Therefore, the reserve fund will be drawn
down for the benefit payments to the insured and will completely deplete in 2054. This
consequence will lead a leap in the contribution rate for the old-age benefit to 16.8%. Hence,
the SSO needs to revise the medium-term and long-term contribution rate carefully to ensure
the financial sustainability of the fund. Under an assumption of 5% investment returns, the 100years PAYG cost rate, which reflects the long-term financial cost, is about 21.2% of the insurable
earnings. The cost of the pension scheme can be significantly alleviated by an increase in the
total fertility ratio (TFR) and an employment promotion for older persons.

4

Calculation based on total amounts of sickness benefit paid in 2017
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The Unemployment Fund
The contributions are collected from an employer and an employee at a rate of 0.5%
for each, and from the government at a rate of 0.25%. The overall contribution rate was 1.25%
of the insurable earnings. In 2018 the PAYG cost rate was 0.47%, which was classified by causes
of unemployment as follows: 0.12% by lay-off, 0.33% by voluntary resignation, and 0.02% by
end of employment contract.
In present context, the collected contributions are sufficient for the benefit payments
either short-term or medium-term if the economic crisis occurs and raise an unemployment
rate become 2.5 times higher than the present rate.
The Fund for the insured Section 40 (Old-age lump sum)
The fund provides the coverage of the old-age lump sum for the insured Section 40
who opt for the option 2 and option 3. The amount of monthly contributions for the insured
opting for the option 2 and the option 3 are 50 baht and 150 baht.
The insured will receive their savings amount plus returns on investment when they
reach the age of 60 years old. The fund collects contributions on individual basis, which means
that each insure person has his own account. Therefore, there is no risk of financial
sustainability.
The Fund for the insured Section 40 (Covering on sickness, invalidity, death, child
allowance and old-age lump sum from continuous contribution)
The fund provides the coverage on the following benefits – sickness, invalidity, death,
child allowance, and top-up old-age lump sum. The contributions are collected from the
insured Section 40 and the government, which the amounts depend on the option of coverage
package opted by the insured persons. The contributions collected from the insured opting for
the option 1 and the option 2 are 70 baht and 100 baht, respectively. The new option 3 have
officially become available since March 2018, so none of the insured Section 40 is currently
eligible for receiving child allowance benefits and top-up old-age lump sum benefits due to the
eligible condition for receiving benefit; the insured must pay contributions at least for 24
months in order to receive child allowance benefit and 180 months in order to receive top-up
old-age lump sum of 10,000 baht.
The PAYG cost rate for each benefit in 2018 and 2068 are tabulated below under the
assumptions of 1) 2% annual adjustment on benefit levels and 2) with or without 2% annual
adjustment on contributions.
The overall PAYG cost rate will continuously increase from 28% to 88% in next 50
years because the PAYG cost rate for death benefit is increasing due to the age structure of
insured person; the PAYG cost rate for invalidity benefit in increasing due to the accumulation
of the disabled persons. However, the PAYG cost rate for the child allowance and top-up old-age
lump sum will occur once there are insured persons who contribute to the scheme for 24 months
and 180 months, respective.
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Table 12: PAYG cost rate of the Fund for insured Section 40 (Covering on sickness, invalidity,
death, child allowance, and old-age lump sum from continuous contribution)
Pay-As-You-Go Cost Rate (%)
Projected PAYG rate in 2068
Branch of Benefit
2018
With adjustment
Without
in contribution
Sickness
11.3%
24.6%
9.3%
Death
12.4%
77.7%
29.5%
Invalidity
4.3%
38.5%
14.6%
Child allowance
0.0%
24.4%
9.3%
Top-up old age lump sum
0.0%
68.1%
25.8%
Total
28.0%
233.4%
88.4%
Remark: Projection of PAYG cost rates are done with the assumption of 2% annual benefit adjustment under the circumstance
of fixed contribution (without) and 2% increase in contribution (with adjustment)
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Workmen’s Compensation Fund
Background
The Office of Workmen’s Compensation Fund (OWCF) was established according to the
Announcement of the Revolutionary Party No. 103 dated 16 March 1972 to manage the
Workmen’s Compensation Fund (WCF) which was officially operated in 1974. Later the
Compensation Act B.E. 2537 (1994) and its amendment of the Compensation Act B.E. 2561
(2018) was legally implemented to provide the protection to the employees against accident
and injury, sickness, loss of body parts, invalidity, and death resulting from the employment,
working conditions, or occupational diseases so that they can take care of themselves and their
family members as well as during the state of loss of incomes.
At the beginning of the operation, the WCF covered the enterprises with 20 employees
or more only in Bangkok. In 1976, the coverage was extended to the vicinity of Bangkok
including 5 provinces, namely Samut Prakarn, Nonthaburi, Pathum Thani, Samut Sakorn, and
Nakhon Phathom, and later extended to the whole country in 1988. The WCF also extended
the coverage to the enterprises with 10 employees or more in 1993, and further expanded to
the enterprises with 1 employee or more in 2002.
Operational Performance
In 2018, employers registered under the WCF were 396,394 places, which increased by
6.72% from the previous year, with a total of 10.54 million employees who were eligible for the
WCF benefits. After the issuance of the Compensation Act (No.2) B.E. 2561 (2018) on 9
December 2018, there was a substantial increase of eligible employees by 7.77% from the
previous year due to the coverage extension to the employees working in the public sector or
non-profit organizations, whether the employment contract is on permanent basis or temporary
basis.
From 2008 to 2018, the number of employers annually increased by an average of
1.89%. However, there was a significant decline in the number of employees during 2008 – 2009
according to the global economic crisis, namely the subprime mortgage crisis. After the incident,
the numbers of employers and employees were increasing by the annual average of 2.08% and
3.21%, respectively.
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Figure 20: Employers and employees registered under the WCF, 2008 – 2018
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Contributions and Benefit Compensations
The initial contribution rate collected from the employers during the first 4 years
ranges from 0.2% - 1.0% depending on a risk factor calculated from type of industry. In year 5,
each employer will pay contributions based on the statistical data on the incidents occurring to
employees, which is called an experienced rating. The main purpose of using experience rating is
to increase the awareness of employers on the safety and occupational health of their workers.
In 2018, the WCF received total contributions of 3,414 million baht from the employers,
which decreased by 135 million baht or 3.80% from the previous year. The reduction in
contributions occurred from an adjustment on the contribution rate to be matched with the
industrial code in accordance with the Thailand Standard Industrial Classification (TSIC) 2009
The WCF paid total compensations of 1,799 million baht to 86,297 employees, which
the number of beneficiaries increased by 19 persons and the amounts increased by 89 million
baht or 5.21% from the previous year. The compensations were classified by type of expenses
as the followings — 978 million baht for cash benefits, 796 million baht for healthcare services,
19 million baht for funeral and cremation, and 5 million baht for rehabilitation.
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Figure 21: Contributions, benefit compensations, and loss ratio of the WCF, 2008 – 2018
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Table 13: Contributions and benefit compensations of the WCF in 2018
2018
2017
Items
Million baht
%
Million baht
%
Contributions
3,414.46
3,549.00
Benefit compensations
1,799.16
100.00
1,710.04
100.00
– Cash benefits
978.09
54.36
935.13
54.68
– Healthcare services
796.50
44.27
752.06
43.98
– Funeral and cremation
19.27
1.07
17.75
1.04
– Rehabilitation
5.30
0.30
5.10
0.30
Loss Ratio
52.69%
48.18%
Source: Finance and Accounting Division, SSO

Work-related Injury
The SSO had approved compensations to 86,297 employees. By classifying based on
severity of injury, there were — absence from work 3 days or less by 59,187 persons, absence
from work more than 3 days by 25,303 persons, loss of body parts by 1,226 persons, death by
568 persons, and becoming disabled by 13 persons.
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From the statistical data, the incidence rate of work-related injury to 1,000 employees
was 8.19 in 2018, which continuously decreased from 21.70 in 2008. The Ministry of Labour and
the SSO endeavoured to promote activities on an occupational health and to encourage not
only employers to maintain a good working environment and safety in the workplace but also
employees to follow strictly the safety instruction. Additionally, the SSO allocated the
substantial amounts of budget to perform various projects to reduce the work-related incidence
rate and concretely constructed the system in charge of the prevention and health promotion.
Table 14: Number of employees reported with work-related injury classified by severity in 2018
Employees
Severity of injury
%
(persons)
Absence from work 3 days or less
59,187
68.59
Absence from work more than 3 days
25,303
29.32
Loss of body parts
1,226
1.42
Invalidity
13
0.01
Death
568
0.66
Total
86,297
100.00
Source: Office of Workmen’s Compensation Fund, SSO

Figure 22: Incidence rate of work-related injury per 1,000 employees, 2008 - 2018
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Remark: The severe cases refer to all cases excluding the cases of absence from work 3 days or less
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Medical Services
In 2018, there were 1,164 healthcare service providers registered under the WCF, which
comprised 907 public hospitals and 257 private hospitals. Of the total number, there were 283
high-level hospitals (Supra contractor), 812 first-level hospitals (main or sub-contractor), and 69
clinics.
The SSO continuously improves the efficiency of the service providers to ensure that
employees would receive medical services with reasonable quality and standard. The medical
professions and consultants are employed for the purpose of — 1) auditing the medical costs
charged from service providers, 2) examining the medical charts with extremely high costs, 3)
investigating and controlling the standard of medical services, 4) accrediting the qualitative
standard of hospitals, 5) adjudicating the complaints, and 6) advising on the development of
medical services and databases.
Table 15: Number of healthcare service providers registered to the WCF in 2018
Unit : place

Healthcare Service Provider
High-level (Supra Contractor)
First-level (Main/Sub-contractor)
Clinic
Total

Public
150
757
–
907

Private
133
55
69
257

Total
283
812
69
1,164

Source: Office of Workmen’s Compensation Fund, SSO

Clinic for Occupational Disease
The SSO had signed an agreement in operating the clinic for occupational diseases
(COD) with the Ministry of Public Health (MOPH) and related organizations to take care the
employees suffering from any occupational diseases and to become channels for disease
diagnosis and assessment via many activities, for instance, encouraging professionals in
occupational medicine, developing a standard guideline for pre- and post-treatment, developing
a concrete system for prevention and health promotion, supporting various operations relating
to the Compensation Act B.E. 2537 (1994) and the Labour Protection Act B.E. 2541 (1998), and
also supporting policies relating to the labour safety and welfare.
In 2018, the total number of COD was 108 places, which were under the control of the
MOPH by 103 places, affiliated to the university by 5 places. The COD led to an achievement of
ultimate efficacy in providing medical services to employees thoroughly. The number of
employees receiving services from the COD was 26,039 persons.
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Table 16: Number of clinics for occupational diseases, 2015 - 2018
Unit : Place

Year
2558
2559
2560
2561

MOPH
98
98
102
103

University
6
6
5
5

Total
104
104
107
108

Source: Office of Workmen’s Compensation Fund, SSO

Investment Management for the Workmen’s Compensation Fund
1. Regulation and Investment Framework
All investments of the WCF must comply with the WCF Committee’s Regulation on
Investment Management of the Workmen’s Compensation Fund B.E.2547 (2004) and the
Compensation Act B.E. 2537 (1994) in Section 29, which stipulated that the receipts, payment
and safekeeping of the Fund and investment of the Fund shall be in accordance with the
regulations prescribed by the Committee with the approval of the Ministry of Labour.
The SSO shall invest in the following securities.
1) Secured assets with a proportion of at least 60%, such as
• Treasury bills, government bonds, Bank of Thailand bonds
• State enterprise bonds guaranteed by the Ministry of Finance
• Cash deposits in accredited private banks or specialized financial institutes
• Corporate bonds with a credit rating BBB or higher
2) Risky assets with a proportion of at most 40%, such as
• Cash deposits without guarantee
• High-risk dept instruments
• Unit trust (Mutual fund)
• Equity instruments
The SSO will strictly follow the regulations and the annual strategic investment plan
approved by the Committee of the WCF with a careful consideration on expected returns,
investment risks, and long-term financial sustainability.
2. Investment Status and Asset Allocation
On 31 December 2018, the total size of the WCF investable assets was 59,403 million
baht, which were invested in secured assets by an amount of 43,390 million baht and the rest
in risky assets of 16,013 million baht.
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Figure 23: Asset allocation of the WCF in 2018
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3. Investment Returns
In 2018, the investment returns of the WCF were 1,936 million baht, which increased
by 50 million baht or 2.65% from the previous year. The returns were yielded from bond
coupons and capital gains from debt instruments of 1,409 million baht, dividends and capital
gains from equities and mutual funds of 527 million baht.
Figure 24: Investment returns of the WCF, 2008 - 2018
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4. Cumulative Investment Returns
The WCF asset has been growing continuously from the size of 26,058 million baht in
2008 to 59,403 million baht in 2018. It is composed of net contributions after the deduction of
benefit payments of 39,906 million baht and cumulative returns of 19,497 million baht.
Throughout the 14 years of the operation, the SSO has generated cumulative returns almost 20
billion baht and hence enhanced the financial sustainability and the adequacy of the fund to
support compensation payments both at present and in the future.
Figure 25: Net contributions and investment returns of the WCF on cumulative basis, 2008
- 2018
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Financial Position of the Workmen’s Compensation Fund
1. Revenue and Expenditure
In 2018, the total revenue of the WCF was 5,447.80 million baht, which decreased by
an amount of 82.88 million baht or 1.50% from the previous year. The sources of revenue came
from contributions, purchase discounts, fines for late contributions payment, investment
incomes, incomes gained from contingent liabilities and other incomes. The key factors of a
decrease in revenue were from a reduction in new contribution rate and a fall in investment
returns.
The total expenditure of the WCF was 1,989.31 million baht, which decreased by an
amount of 11.97 million baht or 0.60% from the previous year. The sources of expenditure
came from compensations, bad debts, doubtful accounts, rehabilitation expenses, expenses
from the promotion of occupational safety, administrative expenses, and others. A decrease in
expenditure caused from a reduction in rehabilitation expenses and administrative expenses.
2. Size of the Workmen’s Compensation Fund
In 2018, the gross incomes of the WCF were 3,458.48 million baht, which decreased by
an amount of 70.91 million baht or 2.01% from the previous year. In the same way, the net
incomes were 3,447.83 million baht, which decrease by 83.48 million baht or 2.36% from the
previous year. The net margin slightly decreased to 63.29% from 63.85% in the previous year,
namely the higher loss ratio.

Statement of Financial Position
1. Total Assets
On 31 December 2018, the total assets of the WCF were 60,155.01 million baht, which
increased by 2,807.55 million baht or 4.90% from the previous year. The proportion of noncurrent assets was 78.84% of the total, which increased from 78.63% in the previous year. The
main reasons came from a substantial increase of investable assets, both short-term and longterm. The assets of the WCF were classified as follows;
1.1 Current assets were comprised of cash and cash equivalents, short-term
investment, contributions receivable, fines for late contributions payment, incomes receivable,
and other current assets. In 2018, the total current assets were 12,728.08 million baht, which
increased by 471.91 million baht or 3.85% from the previous year. The main reason came from
an increase in short-term investment in government and state-enterprise securities, and
corporate bonds.
1.2 Non-current assets were comprised long-term investment of 47,426.92
million baht which increased by 2,335.64 million baht or 5.18% from the previous year due to
an increase of investment in market-demanded equity instruments and government and stateenterprise securities.
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The investment of WCF grew rapidly by 7.0% with the total investable assets of
59,159.88 million baht in 2018, which increased by 3,868.50 million baht from the previous year.
The portfolio of the WCF mainly consisted of 65.30% debt instruments, which reduced by
2.21% from 2017, and 20.37% equity instruments, which increased by 3.55%. The main
investment objective in 2018 was to increase returns and to diversify investment risks. The
investment strategy was to reduce duration of government bond and invest more in risky assets
with mainly focus on domestic equities.
Figure 26: Investment portfolio of the WCF
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2. Total Liabilities
On 31 December 2018, the total liabilities of the WCF were 2,063.75 million baht,
which decreased by 24.09 million baht or 1.15% from the previous year. The liabilities of the
WCF were classified as follows;
2.1 Current liabilities were comprised of employers’ deposits, unearned
contributions, deposits and security deposits, investment account payable, and other current
liabilities. In 2018, the total current liabilities were 321.45 million baht, which decreased by
21.83 million baht or 6.36% from the previous year. The main reasons were from a reduction in
unearned contributions and a reduction in employer’s deposits, which the fund will charge the
employers 25% of their contributions for the purpose of instalment on the contributions.
2.2 Non-current liabilities were comprised of deferred charge incomes and
compensation reserves. In 2018, the total non-current liabilities were 1,742.30 million baht,
which decreased by 2.26 million baht or 0.13% from the previous year. The reduction caused
from higher reserves for compensation payments in accordance with principle and accounting
policy for public organizations. In addition, some portion of non-current liabilities will be
adjusted to the gains from contingent liability and transferred to the revenue account if the
eligible beneficiaries do not receive compensations within 3 years.
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3. Equity
On 31 December 2018, the total capitals of the WCF were 58,091.26 million baht,
which increased by 2,831.64 million baht or 5.12% from the previous year. The key factors that
drive an increase in the capitals were net contributions after expenditure deduction and
unrealized gains from available-for-sale securities. The amounts of net contributions and
unrealized gains were 3,447.83 and 509.49 million baht, respectively. However, the unrealized
gains decreased by 616.19 million baht or 54.74% from the previous year because of the
shrinkage of domestic stock exchange in 2018.
Key Financial Ratios
By considering the liquidity ratio, the WCF performed well management in the financial
viewpoint. The quick ratio comparing to cash and cash equivalents of the WCF was 1.63, which
reduced from 3.67 in the last year. However, the proportion of cash and cash equivalents was
still covering all current liabilities despite of the reduction in liquidity ratio in 2018.
The WCF could allocate higher portions in the investment in order to retain high
expected returns. The average times for collecting contributions receivable increased to 59 days
from 56 days in 2017 due to a reduction in turnover ratio between contributions receivable and
doubtful account expenses.
Table 17: Liquidity ratio of the WCF
Item
Unit 2018
2017
Quick ratio of cash and cash equivalents
times 1.63
3.67
Contribution receivable turnover ratio
times 6.26
6.57
Average contributions collection period
day
59
56
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Workmen’s Compensation Fund, Social Security Office
Statement of Financial Position
As at December 31, 2018 and 2017
2561

(Unit : baht)
2560

Asset
Current Assets
Cash and cash equivalents
Short-term investments
Contributions receivable
Investment account receivable
Accrued revenue
Other current assets
Total Current Asset

524,538,758.18
11,732,961,233.11
133,764,133.45
200,290.91
248,853,157.68
87,767,281.66
12,728,084,854.99

1,291,336,681.55
10,200,099,685.17
131,157,656.71
52,092,608.84
259,209,952.19
1,024,486.06
11,934,921,070.52

Non-current Assets
Long-term investments
Total Non-current Assets

47,426,921,215.09
47,426,921,215.09

45,091,276,733.06
45,091,276,733.06

60,155,006,070.08

57,026,197,803.58

Liability
Current Liabilities
Employers’ deposits
Unearned contributions
Deposits and security deposits
Investment account payable
Other current liabilities
Total Current Liabilities

50,427,864.91
246,815,651.04
1,539,950.00
21,090,384.63
1,578,979.39
321,452,829.97

56,023,526.41
265,217,651.69
1,539,950.00
18,845,262.74
1,652,222.72
343,278,613.56

Non-current Liabilities
Compensation reserve
Non-current Liabilities

1,742,298,000.00
1,742,298,000.00

1,744,562,118.07
1,744,562,118.07

Total Assets

Total Liabilities
Equity
Reserve fund
Appropriated administrative expenses
Unrealized gains from on investment
Total Equity

2,063,750,829.97

2,087,840,731.63

57,581,645,700.01
119,867.49
509,489,672.61
58,091,255,240.11

53,118,429,724.33
694,251,157.02
1,125,676,190.60
54,938,357,071.95

Total Liabilities and Equity

60,155,006,070.08

57,026,197,803.58

Remark: Approved by the State Audit Office of the Kingdom of Thailand
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Workmen’s Compensation Fund, Social Security Office
Statement of Financial Performance
For the year ended December 31, 2018 and 2017
2561

(Unit : baht)
2560

Revenue
Contributions
Fines for late contributions payment
Purchase discounts
Incomes form fine
Interests
Dividends
Capital gains from security trading
Gains from contingent liability
Other incomes

3,414,458,963.56
54,878,037.54
17,743,301.09
281,000.00
1,413,610,898.10
449,799,272.58
76,939,233.29
13,810,168.96
6,278,657.70

3,549,409,961.58
60,383,551.15
16,619,844.33
214,000.00
1,438,075,246.35
352,485,010.36
99,888,787.46
4,536,502.70
9,065,051.81

Total Revenue

5,447,799,532.82

5,530,677,955.74

1,799,155,532.53

1,710,041,611.76

149,379,093.18
33,506,388.86
50,206.00
2,355,342.48
4,831,022.09
37,034.40

245,484,287.00
45,870,440.00
138,003.84
(2,662,458.39)
1,952,804.85
457,034.40

Total Expenditure

1,989,314,619.54

2,001,281,723.46

Surplus before reserve deduction for compensations
Plus (Less) Gains (Losses) on compensations for incurred incidents

3,458,484,913.28
(10,658,195.78)

3,529,396,232.28
1,907,000.00

Net Revenue

3,447,826,717.50

3,531,303,232.28

Expenditure
Compensations
Expenses for
- Rehabilitation and promotion of occupational safety
- Administration of the WCF
Bad debt expenses
Doubtful account expense
Other expenses
Incurred expenses from other accounts

Remark: Approved by the State Audit Office of the Kingdom of Thailand
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Industrial Rehabilitation
Rehabilitation service is one of the SSO’s responsibilities that is provided to employees
who suffer from work-related injury and lose their working capability in accordance with the
Compensation Act B.E. 2537 (1994) and the Social Security Act B.E. 2533 (1990) via the Industrial
Rehabilitation Center (IRC). The IRC provides holistic services consisting of medical services,
vocational trainings, physical and mental rehabilitation to those employees to ensure that they
are at least self-confidence and able to take care own self, place less reliance on their family
members and the society.
Currently, the IRCs are operating in 5 areas locating in Pathum Thani province (IRC
Regional Area 1), Rayong province (IRC Regional Area 2), Chiang Mai province (IRC Regional Area 3),
Khon Kaen province (IRC Regional Area 4), and Songkhla province (IRC Regional Area 5). The
available services include the followings:
1. Physical rehabilitation
This aims to recover or alleviate employees who are suffering from abnormalities of
body parts or organs and consequently lose their capability of working or performing basic
activities of daily living back to a near pre-disability state as can be. The services as well include
the provision of prostheses and orthoses to the employees who necessarily need.
Physical rehabilitation services include the followings: health promotion and disease
prevention, medical treatment, referral for surgical operations, provision of prosthesis and
orthosis, and consultation for a design of accommodation and environment best fitting to each
rehabilitant.
2. Vocational rehabilitation
This aims to enhance vocational skills in which rehabilitants have interested and also
match their physical capability. Hence, the rehabilitants can ultimately return to work either
with employers or become self-employed. The following components are considered before
providing vocational rehabilitation services — background knowledge, age, health condition,
employers’ demand, labour market, job characteristics, and rehabilitant preference.
Vocational rehabilitation services base on individual basis, which include individual
training programme, teaching plan, theoretical and practical training, and training assessment.
Not only focus on the vocational skills, but the services also enhance soft skills such as human
relations, attitude, and working disciplines.
Additionally, the IRCs produce teaching media and documents, and continuously
update curriculum to match latest technology and demands. By cooperating with external
organizations, all trained rehabilitants will be assessed to ensure their skills are deployed
properly in accordance with the labour standards.
Moreover, the IRCs have performed the post-training monitoring process to follow up
the effectiveness and efficiency of the training. The result will be used for the further
development of the future rehabilitation services.
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3. Mental and Social rehabilitation
This aim to recover on the rehabilitants’ mentality and encourage their self-esteem to
make sure they can adapt themselves properly and live happily in the society. The services
include counselling on mental and social problems, education promotion, employment
promotion, organizing activities such as sport competition and traditional festival. In addition,
the IRCs held group meeting activities called as “friends help friends”. This will let each
rehabilitant talk among themselves and assist each other to overcome their obstacles and
stresses. In 2018, there were 178 rehabilitants participating in this activity.

4. Sport Activities
This aims to encourage the rehabilitants to possess healthy physicality, mentality, and
emotion. Playing sports will not only strengthen physical body but also relax their stresses and
alleviate depression. Moreover, the rehabilitants will be fully supported their excellence in
sports both national and international level.
In 2018, the IRC Regional Area 1 brought — 1) 2 athletes, who were a field athlete
(javelin thrower) and a bowler, to participate in ASEAN Para Games in Indonesia during 6 – 13
October 2018, 2) sport training staff and athletes, who were the rehabilitants, to participate for
athletics and Pétanque in 36th National Para Game “Namkok Game” Chiang Rai province during
15 – 31 July 2018 as a qualifier for 37th Thai Para National Game “Nakhon Lamduan Game”,
which will be held in Srisaket Province during 23 – 27 January 2021.
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5. Vocational Promotion Activities
Short-term vocational trainings were organized 5 times with a total of 210
participants. The period of training was 1 – 2 days. The training curriculum focused on jobs using
low investment and can be done in the community in order to earn additional income after the
rehabilitation. The training courses, for example, were recipe for grilled food and sauce or paste,
bakery recipe, Thai traditional coffee recipe, pottery making, mushroom cultivation, processed
meat, products made from faux leather etc.
In-house vocational trainings were organized 9 times with a total of 10 participants.
The trainings were held in both public and private organizations for 1 month. The purpose of
this is to encourage confidence to the rehabilitants before return to work and hence ensure the
employers about the working capability of the rehabilitants.

6. Other Activities
Project on an awareness development for safety workplace – the IRCs would
coordinate with enterprises to organize the training to raise awareness of safety in the
workplace and learn from the simulated situations. The project was organized 3 times with a
total of 151 participants.
Project on an adjustment of proper environment for the disabled persons – the
IRCs provided services such as accessibility design and housing modification to the disabled
rehabilitants to live more conveniently in the accommodation, for example, handicapped toilet,
floor, and ramp, reduce a chance for unexpected accidents. The services were provided to 33
rehabilitants.
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Project on invention of prosthesis and orthosis – the IRCs repaired old prostheses
and orthoses for the former rehabilitants and invented new one for both former and new
rehabilitants. Furthermore, the IRCs have developed knowledge and technology about
prosthesis and orthosis, and also supported these to other organizations in Thailand to raise
efficiency and effectiveness on prothesis invention and development. In 2018, the services were
provided to 183 rehabilitants.
Project on invention and development of medical rehabilitation equipment – the
IRCs have invented, developed and widely spread knowledge and technology. In 2018, the IRC
developed and invented a sort of equipment used for preventing the pressure ulcer.
Project on development of basic life-rescue skills – this campaign educated people
on how to take care persons with respiratory and cardiovascular diseases, heart disease, high
blood pressure, and injury from accidents before transfer them to the hospital in order to
reduce life-threatening risks and move forward to the rehabilitant-caring standard emphasizing
on effective prevention and risk management. The resource persons came from the First Aid
and Health Care Training Center, Thai Red Cross Society. In 2018, there were 163 persons
received the training, which were 122 IRC staff persons and 41 rehabilitants.
Project on training for ASEAN Social Security Association (ASSA) personnel
“Comprehensive Rehabilitation for disabled worker” – the campaign taught 2 personnel
from 2 countries about rehabilitation services for work-related injured workers. Additionally,
they could share experiences, opinions, knowledge, and other aspects each other.
From statistical data, the number of persons who used the IRC services had been
increasing continuously. In 2018, there were 1,714 persons – 1,166 old rehabilitants and 548
new rehabilitants. Most of them received physical rehabilitation service and then vocational
rehabilitation service.
For vocational rehabilitation service, the rehabilitants can choose the training course as
many as they wish based on their health condition, age, previous performed work, and work
after the rehabilitation. In 2018, there were 523 persons who completed the rehabilitation from
the IRCs. It was delightful that 86% of them could find the jobs, of which 255 persons returned
to work for former employers, 70 persons worked for new employers, 127 persons were selfemployed, and 71 persons could take self-care and perform housework.
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Table 18: Industrial Rehabilitation services, 2013 - 2018
Item
1. Rehabilitants
– old case
– new case
2. Physical rehabilitation*
3. Vocational rehabilitation*
– Preparation to work*
– Vocational Training*
4. Completed rehabilitation
– work for previous employers
– work for new employers
– self-employed
– household worker
– death by accident

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

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

2015
1,190
723
467
860
425
235
190
388
196
55
116
20
1

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

2017
1,609
1,045
564
1,102
606
382
224
488
247
52
140
45
4

2018
1,714
1,166
548
1,096
516
339
177
523
255
70
127
71
-

Source: Industrial Rehabilitation Center, the Social Security Office
Remarks: 1. * including old cases from previous year
2. some rehabilitants can access physical and vocational services in the same year
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Khunakorn Foundation under the Royal Patronage
Khunakorn Foundation under the Royal Patronage of Her Royal Highness Princess
Maha Chakri Sirindhorn is a non-profit organization established on 27 June 1985. The foundation
subsidizes and supports the operation of the Industrial Rehabilitation Center.
In 2018, the Foundation provided financial aid of 1.18 million baht to 300 persons, who
became disabled from work-related reasons and used services at the IRCs. The aids was for
medical expenses, medical equipment and supplies, artificial devices for implant (prostheses
and orthoses), daily allowances, supporting grants for the disabled, and grants for physical
therapy exercises.
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Outstanding Works
and Outcomes

Social Security Office Annual Report 2018

78

In 2018, the SSO has continuously improved on social security works for insured
persons to have a better life quality, fit to the present economic and social contexts, and as
well facilitate more convenient services to employers and employees as follows.

Reversion of social security status to the insured Section 39
The insured Section 39 (Insured persons on voluntary basis) are ex-insured persons
under Section 33 who has contributed at least 12 months to the SSF and later their
employment status was terminated. Those insured persons can apply for the insured Section 39
within 6 months after the termination of the-insured-Section-33 status and must pay monthly
contributions of 432 baht. The coverage for the insured Section 39 is covered 6 branches of
benefits — sickness, maternity, invalidity, death, child allowance, and old age.
The insured Section 39 of 777,228 persons whose social
security status has been terminated can apply for the reversion
of the-insured-Section-39 status from 20 April 2018 to 19 April
2019. The insured persons can gain the benefits more than the
contributions they paid and as well as mitigate their risks caused
from medical burden.
The result on the reversion of the-insured-Section-39
status SSO has contacted 750,730 persons (96.59% of the total),
which could be classified as follows — 142,626 persons who have
been reverted to the-insured-Section-39 status (18.35%), 211,765
persons who re-employed and become the insured Section 33,
registered for the insured Section 40, desired to receive old-age
lump sum, or had died (27.25%), 396,339 persons who had no intention to apply for the
reversion of social security status (50.99%), and 26,498 persons who did not respond back and
must make a follow-up (3.41%).
The prevention for the status termination is an issue that the insured persons need
pay attention on checking the status and paying contributions continuously. If the insured need
the SSO to send a warning notification of contributions payment via SMS, they can notify their
current mobile number to the SSO.
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Benefits adjustment
Introduce a grant for antenatal care of 1,000 baht –
previously, the SSO only pays maternity benefits of 13,000 baht/child.
The antenatal care is important for the pregnant women; therefore,
the SSO introduce a grant of 1,000 baht to the pregnant insured
persons. The number of beneficiaries was expected approximately as
290,000 persons per annum, which will increase an annual benefits
payment by an amount of 290 million baht. By offering antenatal care
to a pregnant woman, this will improve quality of life to a mother
and her child for long term in accordance with the standard antenatal
care of “baby is alive, mother is safe”.
•

Increase child allowances from 400 baht to 600
baht – the number of children who receive child allowance were
about 1.32 million persons. The amount of benefits paid increased
approximately by 3,168 million baht/year. The new rate of child
allowance benefit was officially announced in the Royal Thai
Government Gazette on 2 January 2019; however, it became
effective since 1 January 2018.
•

MOU on 7/24 medical services with
Chulabhorn Hospital as a model hospital for the
treatment of patients with cardiovascular disease – the
services are offered to the insured persons for 7 days / 24
hours and the insured are not necessary to pay medical
service expenses or any excess expenses. The insured
person can access the services more rapid and hence reduce
the mortality rate. The service was effective since 29 August
2018.
•

Dental services without advance payment – the
insured persons can receive dental services without payment at
clinics or hospitals that signed MOU with the SSO. In 2018, the
total number of dental service providers, both public and private,
was about 1,700 places locating over the whole country with the
sticker labeled “This service provider provide dental care
services to the insured persons without advance payment”
•
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Annual medical check-up – the insured person can
receive annual medical check-up for free at the hospital to which the
insured registered for the purpose of disease prevention and risk
reduction from chronic diseases. If the abnormalities are found, the
insured will access the treatment at the early stage. The services, for
example, include blood and chemical test such as completeness of
red blood cell, fat and sugar level in blood, kidney function test,
breast cancer test. The common chronic diseases are diabetes,
dyslipidemia, chronic kidney failure, heart disease, atherosclerosis etc.
•

Stem cell transplantation – the insured person can receive
stem cell transplant from the health providers which have an MOU with
the SSO.
•

Awards on the best health provider and Award on the
model health provider for health promotion and disease prevention
in 2018 by the Minister of Labour on 3 September 2018 as the
anniversary of the SSO establishment. The campaign has been operated
since 2006 in order to encourage the competition among the hospitals to
enhance the service quality. The rewards consisted of
 2 Honour awards, each for 100,000 baht
 4 Winner awards, each for 200,000 baht
 4 First runner-up awards, each for 100,000 baht
 4 Second runner-up awards, each for 50,000 baht
 6 Special awards, each for 50,000 baht. The awards are offered to the
hospitals that support the SSO work.
 5 Trophies and special awards for the hospitals locating in 3 southern
provinces, each for 50,000 baht. The awards are provided to Yala Hospital
and Betong Hospital in Yala province, Naradhiwas Rajanagarindra Hospital
and Su-ngai Kolok Hospital in Naradhiwas province, and Pattani Hospital in
Pattani province
•
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Awards on the health prototype health provider for health promotion and
disease prevention. In 2018, there were 75 hospitals participating in the competition, which
consisted of 38 public hospitals and 37 private hospitals.
 Bangkok
1 public hospital and 14 private hospitals
 Central area
16 public hospitals and 15 private hospitals
 Northern area
5 public hospitals and 6 private hospitals
 Southern area
5 public hospitals
The winner award was granted to Chaiyaphum Hospital; the first runner-up award
for Krathum Baen Hospital; the second runner-up award for Samut Sakhon Hospital; the
honorable awards for Kasemrad Bang Khae Hospital and Nawamin 9 Hospital.
•
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Law Amendment of the Workmen’s Compensation Fund
The SSO has amended the Compensation Act to extend the coverage to employees
working in governmental organizations and non-profit organizations, which will cover about 1
million persons, and also increase the level of compensation benefits as the living security for
any contingencies.
• Increase the sickness cash benefit from 60% of monthly wage to 70%
• Increase the length of compensation payment
- In case of invalidity, change from at most 15 years to at least 15 years.
- In case of death or disappearance, change from 8 years to 10 years.
- In case of working incapability, the employees are eligible to receive the
compensations since the first day of being unable to work. The previous
criteria would pay since the employees were unable to work 3
consecutive days or more.
• Increase funeral grants to the funeral organizing manager in accordance with the
Ministerial Regulation. The previous grants was 100 times of maximum daily wage
in accordance with the Labour Protection Law
For the employer perspective, the SSO reduce the monthly additional fine from 3% to
2% and also change the regulation on the calculation of additional fine according to unpaid
contributions. The new regulation limits a maximum amount of additional fine not exceeding
the contributions that the employers must pay instead of no ceiling on the additional fine.
The Compensation Act (No. 2) B.E. 2561 was officially announced in the Royal Thai
Government Gazette on 10 October 2018 and become effective since 9 December 2018.
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Registration on the Social Security Benefit for Informal Workers
Apart from the coverage provision to employees with registered employers, the
SSO also provide the coverage to informal workers – such as merchants, farmers, motorcycle
taxi riders – to have the social insurance for their life. They can voluntarily apply for “the
insured Section 40” and enjoy the social security benefits. The SSO amend the law in order to
extend the benefit level without increasing in contributions for the insured Section 40 who opt
for the Option 1 and the Option 2. Furthermore, the SSO introduced the new Option 3 which
covers 5 branches of benefits. The new law had become effective since 28 March 2018. The
details of each option are as follows.
Option 1: 3 branches of benefits including sickness cash benefit, invalidity,
and death, with monthly contributions of 100 baht — 70 baht from the insured and 30 baht
from the government.
Option 2: 4 branches of benefits including sickness cash benefit, invalidity,
death, and old-age lump sum, with monthly contributions of 150 baht — 100 baht from the
insured and 50 baht from the government.
Option 3: 5 branches of benefit including sickness cash benefit, invalidity,
death, old-age pension, and child allowance with monthly contributions of 450 baht — 300
baht from the insured and 150 baht from the government.
In December 2018, the number of the insured Section 40 was 2,833,960 persons,
which increased by 401,033 persons. Based on the option for which the insured opted, 21,606
persons opted for the Option 1; 2,668,579 persons opted for the Option 2; 143,775 persons
opted for the Option 3.
• Campaign “Moving forward the Insured
Section 40 with the taxi community” – This campaign
aimed to increase awareness on the significance of
being the insured Section 40 by focusing on taxi drivers
and motorcycle taxi riders. The campaign was held on 2
August 2018 at Vayupak Convention Centre, Centra by
Centara Government Complex Hotel & Convention
Centre Chaeng Watthana with about 600 participants.
After the campaign was launched, it greatly encourages taxi drivers/riders to register to the
Social Security Scheme by a substantial amount of 696,000 persons.
• Direct Delivery of SSO Services to the Community – The SSO is aware that
informal workers generally are busy from their tasks and may forget to pay contributions. So the
SSO has launched this campaign to provide service delivery units (SDU) to both municipal areas
and rural areas for their convenience of contribution payment. Moreover, the SDU also publicize
the information about an advantage of being the insured Section 40 and the SSF’s benefits. In
2018, the number of SDU services was 16,595 times with service recipients of 1,075,703 persons.
•
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Reduce expenditure from transaction fees
– the insured persons Section 40 who pay contributions at
the service units which have an agreement with the SSO
are exempted from paying transaction fees and the SSO
will be responsible for those costs. The service units
include the followings: Counter service, Tesco Lotus,
CenPay, Big C, Thai commercial banks, payment via bank
transfer, and Boonterm Box Kiosk. The SSO has started
bearing the transaction fees since 1 June 2018. This allows the insured Section 40 of 2.8 million
persons not to pay for the transaction fees, encourage contribution payment in order to receive
continuous protection as well as promote registration of being the insured Section 40.
•

Social Security Village – an MOU on
integrated social protection between the SSF and
Community Development Department, the Ministry
of Interior for the campaign “One Tambon
(Subdistrict) One Village, Universal Social
Security” signed on 16 December 2018 at Impact
Arena, Nonthaburi province. The purpose is to
promote the significance of the social security which cover all people and as well enhance the
better quality of life. The SSO will provide a delivery supporting unit to facilitate the targeting
people, which are pointed out by the group members affiliated with the Community
Development Department, for the registration of the insured Section 40. The prototype village
was Nong Makok Village in Uthai Thani province, which all villagers can access to the social
security benefits. At the end of 2018, it extended the campaign through 138 villages over the
country with the new insured of 8,456 persons.
•

Campaign “Grab the Future” – the SSO
cooperated with Grab Taxi (Thailand) Co., Ltd. held a
campaign on 19 December 2018 at the Royal Thai
Army Club, Bangkok. The purpose of this campaign is
to enhance the quality of life of bike riders, who
register as a partner to Grab Company, through the
social security benefits as the insured Section 40 as an
additional benefit..
•
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Channel for benefits and contributions payment
Increase the channels for contributions
payment to facilitate the employers and the insured
persons as they can pay contributions via all banks and
service units at any time. The channels include auto
direct debit, bank branch, SSO e-service, service units
such as Counter Service, Tesco Lotus, Big C, Thai Post
Office, CenPay. There were 18 banks and service units
with a total of 137,800 branches locating over the country.
The average number of service utilization was 1.96 million
transactions per month.
•

Increase the channels for benefits
payment to facilitate the insured person and the eligible
beneficiaries from the SSF and the WCF. In 2018, there
were 11 banks joining with the SSO as the benefit payment
channels
•

Improvement in efficiency of service provision
The SSO has put an effort to develop and improve service provision and facilitate all
stakeholders including insured persons/employees, enterprises/employers, health providers in
order to reduce the wating time and expenditure for the service provision. In 2018, the SSO
enhanced the efficiency by performing the followings;
• Development of e-Self Service system for submitting document forms and
making contributions payment – To facilitate the enterprises for doing business and enhance
the governmental service efficiency, the SSO developed an electronic platform to assist the
employers for submitting the document forms via e-Filing system, paying contributions via ePayment system, and printing receipts via e-Receipt. Moreover, the SSO extend the contribution
payment period by 7 days without the additional fines in order to persuade the employers to
utilize the e-Payment system.
In 2018, the proportion of enterprises/employers submitted the contributions
forms via the e-Filing system were 65.95% of the total employees, which increased by 17.77%
from the previous year. The number of enterprises paying contributions via the e-Payment
system was 313,211 transactions, which increased from the previous year of 66,764 total
transactions by 3.69 times. The service provision via the e-Self services enable the service
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efficiency by reducing the time used for the employee registration, the contributions payment
and the benefit claim.
• Extension of the duration for submitting the contributions form and paying
contributions via e-Payment by 12 months – the SSO extend the duration for 12 months
from 7 May 2018 – 6 May 2019 in order to facilitate the employers and reduce incurred costs. It
also reduced cash holding, and enhanced transparency and prevented corruption happening in
the governmental organization.
• Development of registration channel for the insured Section 40 – In 2018, the
SSO introduced online channel for the registration of the insured person via an internet (URL:
https://www.sso.go.th/section40_regist). The registration can access either by using PCs or
smartphones for 24 hours. The total number of insured persons registering via the online
channel was 32,538 persons.
• Development of smartphone application
“SSO Connect” for checking info – the application aims
to provide information about the SSO and benefits
available to the insured, for example, amounts of paid
contributions for the old-age benefit, balance on dental
service, registered health service provider, information on
contributions payments. In addition, the insured persons
can also change the health provider via SSO Connect. The
application has been downloaded and installed on
smartphones more than 1.5 million times.
The insured person can easily register for using application “SSO Connect” by
performing 3 steps as
1. Fill personal data on the application or on the website “www.sso.go.th”.
2. Register and wait for an SMS containing an OTP for the identification
purpose.
3. Enter the application
•
Improvement of the service system to fully support a smart National
Identification Card – the SSO has connected the citizen database from Department of
Provincial Administration, the Ministry of Interior for supporting the national policy “Thailand 4.0”
and reducing the use of photocopied document. Moreover, the SSO has revoked a Medical
Service Eligibility Card while the insured persons can use their ID card with a smart chip to
access medical services from the registered health service providers since 1 January 2018. This
will facilitate the insure persons whenever they receive the services from health service
providers, and also conform to the Cabinet resolution on 4 July 2017 about the population
database integration and public services..
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Social Security Annual Forum 2018
The SSO held the annual forum 2018 with a topic of “Social Security towards Social
Protection for All” on 17 December 2018 at Impact Forum, Nonthaburi province. The total
number of participants was 470 persons, which comprised the SSO managerial staff,
representatives from the SSO committee, representatives from employer and employee
associations, insured persons, academic staff, researchers, journalists, and ordinary people. The
purpose of this forum aims to raise awareness on the significance of social security system and
how to expand social protection to all people especially the vulnerable group with the
reasonable level of adequacy within year 2030 in accordance with the Sustainable Development
Goals (SDGs). This year, the Deputy Secretary-General of the SSO (Mr. Puma Tammakul) acted as
chairperson for the opening remark and gave SSO Good Practice Award to the selected service
units. The key activities consisted of
1. Special talk on topic “Attractive Social Security” by Dr. Surawat Chomphupong
2. Presentation of research topic “Expansion in Social Protection” by Mr. Ippei Tsuruga
as a representative from the ILO
3. Conversation on topic “Social Security – Who gain, who lose”. The speaker
consisted of Mr. Poj Aramwattananon from the Board of Trade of Thailand,
Mr. Pongsathorn Kongleucha from Thoreesen (Bangkok) Co., Ltd, Mr. Rapeerat
Thirakarn from the Community of the Insured Section 40 of Uthai Thani province,
and Mr. Seubsakul Phandee as a moderator.
4. Special talk on topic “Towards the valuable old age with the social security system
of Thailand” by Ms. Duangporn Pornpitakpan, Inspector General of the SSO.
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International Cooperation
1. Cooperation with the International Social Security Association (ISSA)
1.1. Competition for ISSA Good Practice Award 2018 for Asia and the Pacific, and ISSA
Regional Social Security Forum for Asia and the Pacific – the SSO submitted the work on
topic “SSO Multi-platform electronic self-services” for the competition for Good Practice Award
2018, which organized by the ISSA. There were 76
works from 20 organizations in 15 countries. The
award consisted of (1) Award Winner, (2)
Certificates of Merit with Special Mention, and (3)
Certificates of Merit and Attestations for good
practices. The SSO won the competition and
received the Certificates of Merit with Special
Mention with the comment from the judgement
committee stated that — the good practice of the
SSO represented uses of integrated devices and systems, and hence lead to significant
development along with other social security institutions in the region with the ultimate goals
of satisfactory from the service recipients, better service provision, improvement of database
management, and reduction in administrative expenses.
Moreover, the SSO participated in ISSA Regional Social Security Forum for Asia and the
Pacific from 2 – 4 October 2018 in Kuala Lumper, Malaysia, for the work presentation and
exchange good practice guideline among other countries and also took part in the
announcement of competition result of ISSA Good Practice Award 2018. The participants
included directors, policy makers, social security experts from member association and
international association for the sake of experience sharing, discussion for social security
challenges in the region, management excellence in social security, and innovation
development for sustainable expansion.
1.2. ISSA International Conference
(1) 15th ISSA International Conference on Information and Communication
Technology (ICT) in Social Security from 18 – 20 April 2018 in Casablanca, Morocco. The
conference was held every 3 years as a state for experience sharing and good practice guideline
among ISSA member organizations about the roles of ICT in social security management, use of
technology and innovation for responding challenges and managing social security database.
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(2) 19th ISSA International Conference
of Social Security Actuaries, Statisticians and
Investment Specialists from 6 – 8 November 2018
in Kuwait. The conference acted as a state for
exchange knowledge and discussing any challenges
which caused an effect on current situation of
social security, and roles of an actuary and an
investment expert.
(3) 37th Session of the ISSA Council and the election of ISSA Secretary-General
on 7 December 2018 in Geneva, Switzerland. The SSO participated in the conference as an
ordinary member of ISSA. According to the election result, Mr. Marcelo Abi-Ramia Caetano, who
was a researcher in the Applied Economic Research and Secretary-General of the Brazil National
Social Security Institute, won the election and would be the ISSA Secretary-General for 6 years
from 2019 – 2024.

2. 35th ASEAN Social Security Association (ASSA) Board Meeting
The SSO as a chairperson of 35th ASEAN ASSA Board Meeting and a secretary of ASSA
along with Vietnam Social Security (VSS) attended the 35th Board meeting from 18 – 20
September 2018 in Vietnam. The discussed key issues were about challenges and opportunities
of the social security institute in the context of industrial revolution 4.0, and free movement of
labour. Mr. Suradej Waleeittikul, who was the Secretary-General of the SSO, acted as chairman
and gave the special speech for the opening remark for ASSA Recognition Award 2018 to honour
the members for the impressive performance and significant development for social security
tasks. Additionally, he signed on the ASSA joint statement together with directors from other
member organizations for the 20th anniversary of ASSA establishment and gave an interview
with the Vietnamese journalists about the operational direction of the ASSA and the SSO. He
also delivered the chairperson position to Vietnam.
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Moreover, the SSO join the competition of ASSA Recognition Award 2018 for Customer
Service branch and hence submitted the work on topic “SSO Multi-platform electronic selfservices”. Ms. Niyada Senimanomai, who was an expert in social security system, acted as a
representative from the SSO, received an award and as well gave a presentation about SSO
Connect Mobile for sharing good practices among members.

3. 107th International Labour Conference (ILC)
The secretary-general together with the SSO staff attended the 107th International
Labour Conference at the ILO Headquarters in Geneva, Switzerland from 25 May – 10 June 2018.
The participants of 3,278 persons consisting of tripartite stakeholders, namely employers,
employees, and government officials, came from 168 member countries of out the total 187
member countries. In this occasion, the secretary-general conferred with Ms. Valerie Schmitt,
deputy director of the social protection department, and experts from the ILO on organizing
social protection activities for supporting the 100th anniversary of the ILO and an ultimate
achievement of SDGs.
Furthermore, the inspector general of the SSO (Ms. Daungporn Pornpitakpan) and SSO
staff joined the 3rd Meeting of the Multi-Stakeholder Partnership for Social Protection Systems
and Floors in Geneva, Switzerland from 22 – 26 October 2018. The participants comprised EU
representatives, African Development Bank, representatives from stakeholder partnership
countries, other organizations under the United Nations, scholars from private sector, and civil
society. The conference was held to review the previous operations in order to achieve the
SDGs, and basic and universal social protection, to discuss present and future challenges, and to
celebrate the 100th anniversary of the ILO.
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4. Technical cooperation with the National Pension Services (NPS)
The SSO sent personnel to attend the 5th Annual Training Course on Public Pension in
Asia/Pacific from 25 – 29 June 2018 in Seoul, South Korea. The training course co-organized by
the National Pension Services (NPS) and the OECD/Korea Policy Center was held on annual basis.
The training not only provided technical knowledge about South Korea’s pension system
operated by the NPS but also gave an opportunity for the participants to share experiences and
challenges in their countries. The target group of this training was government officials, policy
makers, operating staff for pension services and social security from Asian and the Pacific
countries. Moreover, the NPS provided an in-house training to the SSO staff to improve their
capacity on pension services from 3 – 6 September 2018 at the SSO Headquarters, Thailand.

Moreover, the SSO had an MOU between the NPS for the technical cooperation for the
sake of development in pension system on 27 September 2018. The key components of the
MOU were, for instance, cooperation in academic activities such as trainings, co-research, and
education, exchange in information and personnel, sharing experiences and solution for tackling
pension challenges, policy planning for other activities, etc.
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5. Technical cooperation with dometic/international organizations
In 2018, the SSO welcomed 107 international representatives for training, sightseeing
trip, providing brief presentation. The details were as follows.
• 8 Staff persons from the IMF had a discussion with the SSO secretary-general about
current situation, liability projection of the SSF, and reform options for the SSF.
• 99 foreign organization representatives came to the SSO for sightseeing purpose
 Executives from BPJS Ketenagakerjann, Indonesia – 5 persons
 Government officials and staff members from the Employee Provident Fund
(EPF), Nepal – 21 persons
 Executives and staff members from the National Social Security Fund (NSSF),
Cambodia – 25 persons
 Representatives from the International Health Policy Program Foundation,
Cambodia – 11 persons
 Faculty members from Asian Institute of Technology (AIT) along with
representatives from the Nepal Provident Fund – 21 persons
 College students studying in the major of health economics and health
provider management, Faculty of Economics, Chulalongkorn University – 16 persons
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Awards and Achievements
The SSO illustrated an outstanding performance and
received awards as follows;
• Award for a prototypical public
organization towards good governance awarded by
Office of the National Anti-Corruption Commission on 26
February 2018 from the project “Off-site Contributions
Payment Channel of the Insured Section 40 via Virtual
Private Network (VPN)”. This project facilitated the
insured persons living in rural communities to make a
contributions payment more conveniently and also
reduce the insured’s unnecessary incurred expenses.
Additionally, it created trustworthiness and transparency
since the insured persons would receive receipts
immediately after making the contributions payment.
Best Brand Performance Award by Category
“State Enterprise” from 6th Thailand Zocial Award 2018 on 28
February 2018 to honour brands and agencies with the best
performance in the online social media.
•

Excellence Public Organization Award 2018
under Category “Public Services”, Subcategory “Development
of Services”, award by Office of the Public Sector Development
Commission from the project “Off-site Contributions Payment
Channel of the Insured Section 40 via Virtual Private Network (VPN)”.
The award reflected the achievement of service development
and movement toward 4.0 public organization. The award
granted by Deputy Prime Minister (Mr. Wissanu Krea-ngam) on 14
September 2018.
•

ASSA Recognition Award was awarded to
the executives of ASSA organization members from 17
organizations, 10 countries. The SSO received the prize
under category “Customer Service” from the project
“SSO Multi-Platform Electronic Self-service” on 19
September 2018 in Vietnam.
•
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Nonthaburi Provincial Social Security Office was
awarded the trophy and the certificate of Government Easy
Contact Center (GECC) on 27 September 2018. The
assessment for GECC certificate would enhance the standard
of public services and facilitate convenience to service
recipients.
•

ISSA Good Practice Award 2018 for Asia and the Pacific from International
Social Security Association (ISSA) by category Certificates of Merit with Special Mention from the
project “SSO Multi-platform Electronic Self-service” on 2 October 2018 in Malaysia. This award
reflected the significant development in
contributions payment system for the employers,
mobile application for the insured persons to
check their eligible benefits via a smartphone,
information system for dental services and
consequently lead insured persons receiving
dental services without payments in advance at
the service providers which have an agreement
with SSO. This leads the insured persons access
to services faster and more conveniently
•

Award for excellent supporting and promoting savings 2018 by the Ministry of
Finance (Mr. Wisut Srisuphun) on 31 October 2018 as National Savings Day. The National Savings
Fund held the event for expressing gratitude to organizations which closely cooperated and
promoted savings to the people who have not received the public welfare.
•
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Work Plan 2019
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Work Plan 2019
The SSO set the direction for work plan 2019 by considering contextual changes in
external environment possibly influencing the SSO’s operations, for example, a movement
towards super aged society in 2031 — in 2024, the population of Thai citizen will move to the
aged society and hence the number of labour force will become a maximum and later the
number will begin declining continuously, promotion of elderly employment, and registration of 3
citizenship labour (Cambodia, Laos, and Myanmar). This will increase the number of beneficiaries
and as well the utilization in social security benefits. In addition, the SSO harmonizes the
governmental direction, which focuses on the successive movement such as Thailand 4.0,
facilitation of doing business in the kingdom, etc. The 20-year National Strategy B.E. 2561 – 2580
(2018 – 2037) with a national reform in 11 perspectives, the National Economic and Social
Development Plan No. 12 B.E. 2560 – 2564 (2017 – 2021), and the 5-year SSO Strategy Plan B.E.
2558 – 2562 (2015 – 2019) will be used as the framework for the operation in 2019 as follows;
Strategic Issue 1 Enhancement of the quality of services to achieve an international
standard in order to fulfil requirements and expectations of all stakeholders, along with
creation of perception and understanding of social security value based on fidelity and
rationality.
1. Extension of social security coverage to cover all labour especially informal
workers (the insured Section 40) by planning policies and supporting projects which initiate the
efficiency for informal work protection and integration of cooperation from related stakeholders.
2. Development of social security services at service units as follows;
2.1 Social Security Office as a service unit – This aims to develop and
improve services of SSO Bangkok Area offices, Regional offices, and Sub-regional offices, to
enhance the system for supporting the technological utilization, to motivate the continuous
improvement and create a prototype for SSO internal divisions.
2.2 Health Service Providers – This aims to improve a medical service
management towards value-based healthcare for the sake of insured persons to obtain
qualitative medical services with the professional standard and better service satisfaction by, for
instance, building indicators for monitoring and controlling the service quality, managing medical
services based on type of treatment and service waiting time, etc.
2.3 E-self Service – This aims to improve the efficiency and satisfaction of
service provision to the SSO stakeholders, namely, employers, employees, and insured persons
through a creative innovation of online self-service system.
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3. Building awareness on social security through effective communication both
internal and external organizations.
3.1 Communication within the organization – this aims to strengthen
internal communication by improving communication method and system among internal
divisions and the SSO staff to become more efficient and can respond to contextual changes.
Therefore, the staff can convey messages widely and precisely either to the internal staff or the
targeting outsiders.
3.2 Communication outside the organization
3.2.1 To develop and create the SSO brand value which can be easily
recognized and target to all groups of recipients via any communication channels such as mass
public social media, promotion of creativity via a competition for internal and external staff.
3.2.2 To construct online communication channels and update the SSO’s
website regularly in Thai, English and other languages so that the stakeholders can access the
latest information and statistical data more conveniently.
3.2.3 To develop information provision via a hotline 1506 in other ASEAN
country-member languages and also analyze the collected database in order to improve the
medical services and the SSO service units to be more efficient.
Strategic Issue 2 Endeavour to develop and improve the benefits in order to
accommodate international social security standard via development of efficient
contribution system and effective investment system for the purpose of supporting to the
future sustainable development and financial stability, and assuring the SSO of
trustworthy organization.
1. Benefits review and improvement for both the SSF and the WCF to become
consistent with a current economic and social context.
2. Research support and grants to enhance the operation and performance of the
SSO especially the pension reforms for supporting ageing society, promoting elderly
employment, coverage extension responding to needs of informal workers, freelancers, and
foreign workers.
3. Improvement in an investment supporting system, specifying concrete
investment strategy, and developing the new investment unit which its organizational
structure is more flexible, modern, and transparent. The new unit will operate separately from
the SSO.
4. Cooperation in social security agreement (SSA) with other countries especially
in ASIA towards borderless labour movement of Thai and foreign workers.
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Strategic Issue 3 Redesign and enhancement of the information technology (IT)
systems and management information technology (MIT) systems and as well moving to
the technological exploiting and innovative service providing organization.
1. Infrastructure development to make the SSO become modernization and
consequently be able to support faster and qualitative services to service recipients.
2. Further development in the information system for e-Self Service to the
insured persons, enterprises, employers, for example, using a web application instead of Sapien
system, and enhancing functionality for using e-service and website.
3. Implementation of big data infrastructure and architecture for managing the
social security database more effective and efficient and further using for an advance analysis.
Strategic Issue 4 Concrete development and management of human resources
corresponding to the global direction in present and the future change.
1. Strengthening human resource development and building a strong
organization culture with focusing on:
1.1 Personnel with the same standard and as well be received training about
SSO’s core value and desirable characteristics
1.2 Having work expertise
1.3 Good personality
1.4 Continuous professional development (CPD) for the executives
This aims to create potential human resources for providing services to all
stakeholder group and being able to respond to the future changes.
2. Developing the organization to be more attractive
2.1 Revise the organizational structure responding to future changes such as
an increase in tasks due to higher numbers of insured persons, technology implementation for
service provision.
2.2 Create attractive and desirable working environment to motivate working
in the workplace.
Strategic Issue 5 Driving into a high performance organization (HPO) with the
characteristics of modernization, flexibility in management and operation, organizational
transparency, and good governance.
1. Implementation of IT system for data analytics and decision making for
particular works, such as benefits development and adjustment, efficient contributions
collection, coverage extension to workers in the informal sectors, etc.
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2. Creating good governance and transparency in the SSO such as development
of internal management and administration, risk integration system, internal audit and
monitoring, etc. Moreover, the SSO create and strongly promote a value of anti-corruption via a
campaign “Zero Tolerance to corruption”
Strategic Issue on ASEAN Thailand’s social security system will be a solid
foundation and become an important part for the development of social security system
among ASEAN countries by develop an cooperation for sharing technical knowledge and
experiences about social security challenges and solutions, academic conference and meetings,
and building a good relationship among ASEAN social security institutes.
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