กองทุนประกันสังคม ปี 2554
Social Security Fund 2011
จำนวนสถานประกอบการ

404,195

Number of Enterprises

places

จำนวนผู้ประกันตน

10,499,993

Number of Insured Persons

เงินกองทุน

• 4 กรณี (เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย)
4 benefits (Sickness, Maternity, Invalidity, Death)

• 2 กรณี (สงเคราะห์บุตร และชราภาพ)

2 benefits (Child allowance, Old age pension)

Unemployment benefit

คน
persons

รวม

Amount of the Fund

• กรณีว่างงาน

แห่ง

Total

945,103

ล้านบาท

127,106

ล้านบาท

750,520
67,477

Million Baht

Million Baht

ล้านบาท

Million Baht

ล้านบาท

Million Baht

หมายเหตุ : * เป็นเงินสำรองเพื่อจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ 595,304 ล้านบาท
Note : * The reserve fund for old age benefit payment amounted to 595,304 Million Baht

กองทุนเงินทดแทน ปี 2554
Workmen’s Compensation Fund 2011
จำนวนนายจ้าง

338,270

Number of Employers

จำนวนลูกจ้าง

case

8,222,960

Number of Employees

เงินกองทุน
Amount of the Fund

ราย
คน
persons

34,104

ล้านบาท
Million Baht
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การให้ความคุ้มครองเรื่องหลักประกันสังคมกับผู้ประกันตนที่อยู่ในระบบประกันสังคม เป็นภารกิจหลักของสำนักงานประกันสังคม
ที่ต้องดูแลและให้บริการแก่ผู้ประกันตนและนายจ้าง โดยในปี 2554 สำนักงานประกันสังคม ได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตน
ในเรื่องค่าคลอดบุตร ทันตกรรมการขยายสิทธิการรักษาโรคจิต การขยายสิทธิกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน การเพิ่มค่ายากรณีรักษาโรคมะเร็ง
การให้ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ ก ารปลู ก ถ่ า ยไตกั บ ผู้ ป่ ว ยไตวายเรื้ อ รั ง ระยะสุ ด ท้ า ยก่ อ นการเป็ น ผู้ ป ระกั น ตน การเพิ่ ม สิ ท ธิ ก ารรั ก ษาพยาบาล
ผู้ทุพพลภาพ การปรับข้อบ่งชี้การให้ยาต้านไวรัสเอดส์เพื่อให้ผู้ประกันตนเข้าถึงบริการมากขึ้น ยิ่งกว่านั้น ยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกันตน
ตามมาตรา 39 ที่สิ้นสภาพเนื่องจากขาดส่งเงินสมทบ สามารถกลับเป็นผู้ประกันตนใหม่ได้สำหรับการดูแลบุคคลอื่น ที่ไม่ใช่ลูกจ้างตาม
สถานประกอบการที่อยู่ในข่ายการบังคับใช้พระราชบัญญัติประกันสังคม เช่น ผู้รับจ้างทั่วไป เกษตรกร ฯลฯ สำนักงานประกันสังคมได้
พัฒนาระบบประกันสังคมตามมาตรา 40 ให้สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนได้ โดยกำหนดเป็น 2 ทางเลือก คือ ทางเลือกที่ 1 คุ้มครอง
กรณีเจ็บป่วยเฉพาะค่าทดแทนการขาดรายได้ กรณีตาย กรณีทุพพลภาพ และทางเลือกที่ 2 ได้เพิ่มกรณีบำเหน็จชราภาพจากทางเลือกที่ 1
ทำให้ จ ำนวนประชาชนของประเทศมี ห ลั ก ประกั น คุ้ ม ครองทางสั ง คมเพิ่ ม ขึ้ น จะเห็ น ได้ ว่ า เมื่ อ สิ้ น ปี 2554 ผู้ ป ระกั น ตนที่ มี
หลักประกันทางสังคมมีจำนวนถึง10.5 ล้านคน นับเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้สำนักงานประกันสังคมต้องขยายสถานที่ให้บริการในระดับ
สาขาเพิ่มขึ้นทั้งในส่วนของสำนักงานประกันสังคมจังหวัด สาขา และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาค
ปี 2554 สำนักงานประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทนสำหรับกองทุนประกันสังคมทั้งหมดเป็นเงิน 46,294 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากปี 2553 เป็นเงิน 2,748 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.31 ทั้งนี้ภาระการจ่ายประโยชน์ทดแทน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีโดยเฉพาะ
การจ่ายประโยชน์ทดแทนระยะยาว ได้แก่ ประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพที่ต้องจ่ายไปตลอดชีวิต และประโยชน์ทดแทนกรณี
ชราภาพ ซึ่งจะเริ่มจ่ายเงินบำนาญชราภาพในปี 2557 เป็นปีแรก ในส่วนของผลตอบแทนจากการลงทุน สำนักงานประกันสังคม
สามารถเพิ่มรายรับให้แก่กองทุนได้เป็นเงินจำนวน 36,062 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 เป็นเงิน 2,312 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.85
ช่วงไตรมาส 3 ปี 2554 ประเทศไทยประสบอุทกภัยร้ายแรง นายจ้างและผู้ประกันตนได้รับความเดือดร้อน เป็นจำนวนมาก
สำนักงานประกันสังคมได้มีโครงการและมาตรการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่นายจ้างและผู้ประกันตนเช่นการลด
อัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมแก่นายจ้าง ลูกจ้างเป็นเวลา 1 ปี ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในปี 2555 และยังร่วมกับธนาคารบางแห่งให้
ผู้ประกันตนกู้เงินเพื่อซ่อมแซมที่พักอาศัย และยังมีโครงการให้สถานประกอบการในระบบประกันสังคมสามารถกู้เงินเพื่อเสริมสร้าง
สภาพคล่องได้
ผมและเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมทุกคน พร้อมที่จะพัฒนางานประกันสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานของ
สำนักงานประกันสังคมมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็วผู้ประกันตน ผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องได้รับบริการที่มีคุณภาพ
		
		
รายงานประจำปี 2554
สำนักงานประกันสังคม

นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ
เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม
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Providing social security coverage for the insured persons under social security scheme is the main task of
Social Security Office. In 2011, the SSO not only increased benefits in terms of medical expenses for maternity
benefit, invalidity benefit, dental care, mental disorder treatment, emergency cases but also raised pharmaceutical
expenses of cancer treatment and provided renal replacement benefit for the insured persons suffered from
end - stage chronic renal failure before being insured person. The provision on providing anti - HIV drugs was also
adjusted, so more insured persons can access to services. Moreover, the voluntary insured persons under Article 39
of Social Security Act B.E. 2533 (1990) whose statuses were terminated because of intermittent contribution,
were allowed to re-enter to social security scheme. The SSO; furthermore, has developed the social security
coverage under Article 40 to cover more groups of informal workers such as freelance workers, workers in agricultural
sector etc. In this regard, two options of benefits and contribution payment have been introduced under the
voluntary basis of Article 40. Option 1 covers income compensation which is cash benefit for sickness, death and
disability while option 2 includes the same benefits as option 1 plus old – age lump sum. As a result of this
developments, the number of insured persons has increased to 10.5 million in 2011. Therefore, the SSO needs to
expand more branches of provincial offices and regional Rehabilitation Centers.
In 2011, the total payment for all benefits under the Social Security Fund was 46,294 million baht, it is 2,748
million baht or 6.31% higher compared to the payment in 2010. Benefits payment tends to increase every year,
especially on long - term payment such as lifetimeinvalidity benefit and old – age pension which will be paid
for the first time in 2014. In term of investment return, SSO can increase income for the fund at the amount of
36,062 million baht rising from 2010 for 2,312 million baht or 6.85%.
In the third quarter of 2011, Thailand faced serious flood disaster causing difficulties of employers and
insured persons. The SSO; hence, launched projects and measures to support and to alleviate them by reducing
contribution rate for one year starting from 2012, and cooperated with banks to provide loans for the insured
persons in fixing their residences as well as created the project on providing loan to enhance liquidity for enterprises
under social security scheme.
All SSO officials, employees and I will continue developing the social security scheme for the advantages
of the insured persons, entrepreneurs and stakeholders to achieve efficient, convenient and fast services.
(Mr. JirasakSugandhajadhi)

		
		
		

Mr. JirasakSugandhajadhi
Secretary - General
Social Security Office
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รายงานประจำปี 2554
สำนักงานประกันสังคม
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หน้าที่ความรับผิดชอบ

สำนักงานประกันสังคมเป็นหน่วยงานราชการ
ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2533 ตามพระราชบัญญัติ
ประกั น สั ง คม พ.ศ. 2533 โดยโอนงานของกรม
ประชาสงเคราะห์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานประกันสังคม
และงานกองทุ น เงิ น ทดแทนของกรมแรงงานมาอยู่ ใ น
ความรั บ ผิ ด ชอบของสำนั ก งานประกั น สั ง คม สั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทย ต่อมาสำนักงานประกันสังคมได้โอน
มาอยู่ในสังกัด กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
เมื่ อ วั น ที่ 23 กั น ยายน 2536 จากนั้ น ในปี 2545
ได้ มี พ ระราชบั ญ ญั ติ ป รั บ ปรุ ง กระทรวง ทบวง กรม
พ.ศ. 2545 แบ่ ง ส่ ว นราชการเป็ น กระทรวงแรงงาน
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545
สำนักงานประกันสังคมมีภารกิจหลัก คือ การ
บริ ห ารกองทุ น ประกั น สั ง คม และกองทุ น เงิ น ทดแทน
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกั น สั ง คม พ.ศ. 2533 และ
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 หน้าที่ความ
รับผิดชอบของสำนักงานประกันสังคมมีดังต่อไปนี้

Duties and Responsibilities
The Social Security Office (SSO) is a
government department, which was established in
accordance with the Social Security Act (B.E.2533),
on 3 rd September 1990. At that time, the
responsibility of the Department of Public Welfare
related to social security and the responsibility of
the Department of Labour in part of the Workmen’s
Compensation Fund were transferred to the SSO
which was under the Ministry of Interior. When the
Ministry of Labour and Social Welfare was
established on 23rd September 1993, the SSO was
transferred from the Ministry of Interior and became
one of the Departments in this newly established
Ministry. Then, the Ministry has changed its
organizing structure and became the Ministry of
Labour on 3rd October 2002, according to the Act on
the Reorganization of Ministries, Sub-Ministries and
Departments Act of B.E. 2542 (2002) .
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1. ให้ความคุ้มครองและหลักประกันแก่ลูกจ้าง/
ผู้ประกันตนที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือ
ตายอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน รวมทั้งการคลอดบุตร
สงเคราะห์ บุ ต ร ชราภาพ และว่ า งงานตามกฎหมาย
ประกันสังคม
2. ให้ความคุ้มครองและหลักประกันแก่ลูกจ้างที่
ประสบอันตราย เจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือตายเนื่องจาก
การทำงานตามกฎหมายเงินทดแทน
3. เสนอนโยบายและแนวทางเกี่ ย วกั บ การ
ประกันสังคมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์
4. เผยแพร่ ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การ
ประกันสังคมให้แก่ นายจ้าง ลูกจ้าง/ผู้ประกันตน และ
ประชาชนทั่วไป
5. ดำเนิ น การเกี่ ย วกั บ การจั ด เก็ บ เงิ น สมทบ
จ่ายเงินทดแทนและประโยชน์ทดแทนตามกฎหมายเงิน
ทดแทนและกฎหมายประกันสังคม
6. ตรวจสอบและดำเนินการให้มีการปฏิบัติตาม
กฎหมายเงินทดแทนและกฎหมายประกันสังคม
7. ดำเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานให้
แก่ลูกจ้าง/ผู้ประกันตนที่สูญเสียอวัยวะ ให้สามารถกลับ
เข้ า ทำงานหรื อ สามารถประกอบอาชี พ ได้ ต ามความ
เหมาะสม
8. ดำเนินการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนเงิน
ทดแทนและกองทุนประกันสังคม
9. ดำเนิ น การเกี่ ย วกั บ การให้ บ ริ ก ารทางการ
แพทย์แก่ลูกจ้าง/ผู้ประกันตนตามโครงการประกันสังคม
10.		 ปฏิบัติราชการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด
ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน

รายงานประจำปี 2554
สำนักงานประกันสังคม
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The primary responsibility of the SSO is to
manage the Social Security Fund and the
Workmen’s Compensation Fund according to the
Social Security Act (B.E.2533) and the Workmen’s
compensation Act (B.E.2537). The major functions
of the SSO are as follows:
1. To provide protection and security for
employees/insured persons who are injured, sick,
disabled, or died from non work-related causes,
including maternity, child allowance, old age
pension and unemployment benefits under the
Social Security Fund.
2. To provide protection and security for
employees who are injured, sick, disabled, or died
from work-related causes according to the
Workmen’s Compensation Act.
3. To propose suitable policies and guidelines
on Social Security in relevant with the situation.
4. To disseminate knowledge and
understanding about social security to employees
insured person, employers and publics.
5. To collect contributions and pay
compensation and benefits as prescribed in the
Workmen’s Compensation and the Social Security Acts.
6. To inspect and monitor all activities
to ensure compliance with the Workmen’s
Compensation and the Social Security Acts.
7. To provide rehabilitation services to
employees/insured persons with disabilities to
help them to reenter to employment or to find
suitable jobs.
8. To manage the investment of the Workmen’s
Compensation and the Social Security Funds.
9. To provide medical services for insured
persons under the Social Security Scheme.
10. To accomplish any other tasks assigned
by the Acts to the SSO.

“Step forward to be the excellent
“ก้าวสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ ที่มุ่งสร้างหลัก
ประกันสังคมของประเทศอย่างสมดุล มั่นคง ยั่งยืน และ organization for the purpose to ensure the equity
stability and sustainability of social security for the
มีธรรมาภิบาล”
country with its good governance”

To administer Social Security and Workmen’s
การบริ ห ารการประกั น สั ง คมและกองทุ น เงิ น
ทดแทน โดยการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้แรงงาน Compensation Fund with efficient management to
provide labour force with security in living.
มีหลักประกันการดำรงชีวิตที่มั่นคง

“สปส ทีม”		
ส
ป
ส
ทีม

=
=
=
=

สง่างาม และเป็นมิตร
ประสิทธิภาพบริการที่เป็นเลิศ
เสียสละ ทุ่มเท และอุทิศตน
ทีมงาน

“SSO Team”
S
S
O
Team

=
=
=
=

Smart & smile
Service with Excellent Quality
Obviously Dedicate
Teamwork
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กองทุนประกันสังคม

Social Security Fund (SSF)
ความคุ้มครอง

สำนั ก งานประกั น สั ง คมก่ อ ตั้ ง ขึ้ น เมื่ อ เดื อ น
กันยายน 2533 โดยในช่วงแรกให้ความคุ้มครองลูกจ้าง
สำหรับประโยชน์ทดแทน 4 กรณี ได้แก่ การประสบ
อันตรายหรือเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ และตาย
ต่อมาในปี 2541 จึงให้ความคุ้มครองเพิ่มอีก 2 กรณี
ได้แก่ สงเคราะห์บุตร และชราภาพ และในปี 2547 ได้
ขยายความคุ้มครองถึงกรณีว่างงาน
สำหรั บ การให้ ค วามคุ้ ม ครองแก่ ลู ก จ้ า งนั้ น
สำนั ก งานประกั น สั ง คมให้ ค วามคุ้ ม ครองลู ก จ้ า งใน
สถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป ต่อมา
ในปี 2536 ได้ขยายความคุ้มครองสู่สถานประกอบการ
ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป และในปี 2545 ได้ขยาย
ความคุ้มครองให้ครอบคลุมสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง
ตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป โดยมีสถานประกอบการขึ้นทะเบียน
กั บ กองทุ น ประกั น สั ง คมเพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งจาก
301,518 แห่ ง ในปี 2545 เพิ่ ม เป็ น 404,195 แห่ ง
ณ สิ้นปี 2554 ส่วนใหญ่ร้อยละ 71 เป็นสถานประกอบการ
ขนาดเล็กที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คน มีผู้ประกันตนที่อยู่ใน
ความคุ้มครองของกองทุนประกันสังคมทั้งสิ้น 10,499,993 คน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.22 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา จำแนกเป็น
ผู้ ป ระกั น ตนภาคบั ง คั บ (ผู้ ป ระกั น ตนตามมาตรา 33)
จำนวน 9,054,535 คน โดยมีสัดส่วนของผู้ประกันตน
ชายและหญิงไม่แตกต่างกันมากนัก ส่วนใหญ่อายุระหว่าง
25-29 ปี และผู้ประกันตนภาคสมัครใจ (ผู้ประกันตนตาม
มาตรา 39 : ผู้ที่เคยเป็นลูกจ้างในสถานประกอบการ
มาก่อน และผู้ประกันตนตามมาตรา 40 : ผู้ที่ไม่ใช่ลูกจ้าง
ตามสถานประกอบการที่อยู่ในข่ายการบังคับใช้พระราชบัญญัติ
ประกันสังคม ที่ไม่ได้เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และ
มาตรา 39) จำนวน 1,445,458 คน ทั้งนี้ผู้ประกันตน
ภาคสมัครใจมีสัดส่วนของผู้ประกันตนหญิงมากกว่าชาย
อย่างเห็นได้ชัด คือ 1.55 : 1 และส่วนใหญ่อายุระหว่าง
40-44 ปี โดยผู้ประกันตนที่ได้รับความคุ้มครองจากกองทุน
ประกันสังคมทั้งหมดในปี 2554 คิดเป็นร้อยละ 27.30
ของกำลังแรงงานที่มีงานทำ หรือร้อยละ 16.39 ของ
ประชากรทั้งประเทศ

Coverage

Social Security Office was established on 3rd
September 1990. At the first stage, the SSO covered
4 benefits including injury or sickness, maternity,
invalidity and death. Then, the SSO extended the
benefits in case of child allowance and old age
pension in 1998 and unemployment in 2004.
The coverage under social security scheme
provided for the enterprises with 20 or more
employees at first stage. In 1993, it had been
extended to enterprises with 10 or more employees
and in 2002, extended to enterprises with 1 or more
employees. The enterprises registered with SSO have
continuously increased from 301,518 enterprises in
2002 to 404,195 enterprises at the end of 2011. 71%
of those numbers was small enterprises with less
than 10 employees. The number of the insured
persons registered with Social Security Fund was
10,499,993 which was 8.22% increase comparing to
the last year figure.
Of those numbers, there were 9,054,535
compulsory insured persons (Article 33); with quite
indifference ratio of male and female. Most of them
were between 25 – 29 years old. There were
1,445,458 voluntary insured persons under Article 39
who had been employed in the enterprises. The
insured persons under Article 40 were Selfemployed persons who were not employed in the
enterprises under Social Security Act, and are not
the insured persons under Article 33 and Article 39.
The ratio of female and male among this group is
1.55 : 1, most of them were between 40 – 44 years
old. In 2011, the total of the insured persons in
Social Security Fund was 27.30% of the employed
workforce or 16.39% of population.
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สำหรับผู้ประกันตนภาคสมัครใจ (มาตรา 40)
ซึ่งสำนักงานประกันสังคมให้ความคุ้มครองตั้งแต่ปี 2537
ในปี 2554 สำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินการพัฒนา
แนวทางการประกันสังคมตามมาตรา 40 เพื่อให้สอดคล้อง
กับทิศทางของการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) ตั้งแต่วันที่
1 พฤษภาคม 2554 ทำให้จำนวนผู้ประกันตนภาคสมัครใจ
มาตรา 40 เพิ่มขึ้นถึง 589,962 คน เมื่อเทียบกับปี 2553

The SSO covered the voluntary insured persons
(Article 40) since 1994. In 2011, the SSO has developed
the voluntary social security scheme according to
Article 40 to accord with the national implementation
of the 10th National Economic and Social Development
Plan (2007 – 2011) since 1st May 2011. Comparing to
number of insured persons in 2010, the voluntary
insured persons (Article 40) was increased to 589,962.

จำนวนสถานประกอบการ
Number of enterprises

จำนวนสถานประกอบการและผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จำแนกตามขนาดสถานประกอบการ ปี 2554
Number of Enterprises and Insured persons (article 33) by size of enterprises 2011
สถานประกอบการ

ขนาดสถานประกอบการ

ผู้ประกันตนตามมาตรา 33

Enterprises

size of enterprises

Insured Person (article 33)

แห่ง/places

%

คน/persons

%

< 10
10-19
20-49
50-99
100-199
200-499
500-999
>= 1,000

286,325
53,154
37,405
12,929
7,382
4,749
1,462
789

70.84
13.15
9.25
3.20
1.83
1.17
0.36
0.20

986,847
718,386
1,135,587
897,376
1,030,941
1,444,609
1,003,343
1,837,446

10.90
7.93
12.54
9.91
11.39
15.95
11.08
20.29

รวม

404,195

100.00

9,054,535

100.00

รายงานประจำปี 2554
สำนักงานประกันสังคม
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จำนวนผู้ประกันตน
Number of Insured person
ผู้ประกันตน/Insured person
ภาคบังคับ1/ ภาคสมัครใจ2/
(คน)
(คน)
(Year)
1/
2/
ปี

2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
หมายเหตุ :
หมายเหตุ :
หมายเหตุ :
Note : 1/
Note : 2/
Note : 3/

Compulsory
(persons)

Voluntary
(persons)

6,900,223
7,434,237
7,831,463
8,225,477
8,537,801
8,781,262
8,779,131
8,658,898
8,955,744
9,054,535

147,419
175,141
200,305
241,933
322,382
400,908
514,469
679,760
747,089
1,445,458

รวม
(คน)

ผู้มีงานทำ3/ ร้อยละของ ประชากร3/ ร้อยละของ
(ล้านคน) ผูม้ ีงานทำ (ล้านคน) ประชากร
Employed3/
(%) Population3/ (%)

(persons)

(Million
Persons)

Percent of
Employed

(Million
Persons)

Percent of
Population

7,047,642
7,609,378
8,031,768
8,467,410
8,860,183
9,182,170
9,293,600
9,338,658
9,702,833
10,499,993

32.94
33.82
34.72
35.17
35.70
36.27
37.02
37.63
38.06
38.46

21.39
22.50
23.14
24.08
24.82
25.32
25.10
24.87
25.49
27.30

62.80
63.08
61.97
62.42
62.83
63.04
63.39
63.53
63.88
64.08

11.22
12.06
12.96
13.56
14.10
14.57
14.66
14.73
15.19
16.39

Total

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

จำนวนผู้ประกันตนจำแนกตามอายุและเพศมาตรา 33
มาตรา 39 และมาตรา 40 ณ ธ.ค. 2554
รวม (Total) 10,499,993 คน

จำนวนผู้ประกันตนจำแนกตามอายุและเพศมาตรา 33
ณ ธ.ค. 2554
รวม (Total) 9,054,535 คน

หมายเหตุ : ผู้ประกันตนที่ไม่ทราบอายุ
Note : Unknown Age

หมายเหตุ : ผู้ประกันตนที่ไม่ทราบอายุ
Note : Unknown Age

ชาย = 12 คน
(Male)

หญิง = 7 คน
(Female)

11

ชาย = 4 คน
(Male)

หญิง = 0 คน
(Female)

Annual Report 2011

Social Security Office

จำนวนผู้ประกันตนจำแนกตามอายุและเพศมาตรา 39
ณ ธ.ค. 2554
รวม (Total) 855,412 คน

จำนวนผู้ประกันตนจำแนกตามอายุและเพศมาตรา 40
ณ ธ.ค. 2554
รวม (Total) 590,046 คน

หมายเหตุ : ผู้ประกันตนที่ไม่ทราบอายุ
Note : Unknown Age

หมายเหตุ : ผู้ประกันตนที่ไม่ทราบอายุ
Note : Unknown Age

ชาย = 5 คน
(Male)

อัตราเงินสมทบ

หญิง = 7 คน
(Female)

สำนั ก งานประกั น สั ง คมจั ด เก็ บ เงิ น สมทบเข้ า
กองทุนประกันสังคมเพื่อให้ความคุ้มครอง แก่ผู้ประกันตน
ภาคบังคับตามมาตรา 33 รวม 7 กรณี ได้แก่ เจ็บป่วย
คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ
และว่ างงาน โดยเรียกเก็บเงินสมทบจากนายจ้างและ
ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 เท่า ๆ กัน คือ ฝ่ายละร้อยละ 5
ของค่ า จ้ า ง ประกอบด้ ว ยเงิ น สมทบสำหรั บ ประโยชน์
ทดแทน 4 กรณี (เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ และ
ตาย) ในอัตราฝ่ายละร้อยละ 1.5 ของค่าจ้าง เงินสมทบ
สำหรับประโยชน์ทดแทน 2 กรณี (สงเคราะห์บุตร และ
ชราภาพ) ในอัตราฝ่ายละร้อยละ 3 ของค่าจ้าง และ
เงินสมทบสำหรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน ฝ่ายละ
ร้ อ ยละ 0.5 ของค่ า จ้ า ง รั ฐ บาลสมทบให้ ใ นอั ต รา
ร้อยละ 2.75 แยกเป็นร้อยละ 1.5 สำหรับประโยชน์
ทดแทน 4 กรณี ร้อยละ 1 สำหรับประโยชน์ทดแทน 2
กรณี และร้อยละ 0.25 สำหรับประโยชน์ทดแทนกรณี
ว่างงาน
สำนั ก งานประกั น สั ง คมเรี ย กเก็ บ เงิ น สมทบ
เดือนละ 432 บาท จากผู้ที่ประกันตนโดยสมัครใจตาม
มาตรา 39 โดยให้ความคุ้มครอง 6 กรณี คือ เจ็บป่วย
คลอดบุ ต ร ทุ พ พลภาพ ตาย สงเคราะห์ บุ ต ร และ
รายงานประจำปี 2554
สำนักงานประกันสังคม
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Contribution Rate

ชาย = 0 คน
(Male)

หญิง = 0 คน
(Female)

The SSO collected the contributions to
Social Security Fund to provide 7 types of benefits
for the compulsory insured persons under Article 33:
sickness, maternity, invalidity, death, child
allowance, old-age pension and unemployment. The
employers and the insured persons under article 33
paid contributions equally at the total rate of 5% of
wages. For the first four types of benefits (sickness,
maternity, invalidity and death), the contribution rate
is 1.5% of wages, 3% of wages for two types of
benefits (child allowance and old-age pension), and
0.5% of wages for unemployment benefit from
employers and employees. The government paid
contribution at the total rate of 2.75 of wages; 1.5%
for the first four types of benefits, 1% for two types
of benefits and 0.25% for unemployment benefit.
The SSO collected the contributions for the
voluntary insured persons; Article 39, at the amount
of 432 baht per month for six types: sickness,
maternity, invalidity, death, child allowance and oldage pension. For the first four types of benefits

ชราภาพ จำแนกเป็นเงินสมทบสำหรับประโยชน์ทดแทน
4 กรณี (เจ็ บ ป่ ว ย คลอดบุ ต ร ทุ พ พลภาพ และตาย)
เป็ น เงิ น 144 บาท และเงิ น สมทบสำหรั บ ประโยชน์
ทดแทน 2 กรณี (สงเคราะห์บุตร และชราภาพ) เป็นเงิน
288 บาท โดยรัฐบาลจ่ายสมทบให้อีกเดือนละ 120 บาท
ส่วนประชาชนทั่วไปที่สมัครใจประกันตนเองตามมาตรา 40
เดิมจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมปีละ 3,360 บาท
ได้รับความคุ้มครอง 3 กรณี คือ คลอดบุตร ทุพพลภาพ
และตาย ต่อมาในปี 2554 สำนักงานประกันสังคมได้
ดำเนินการพัฒนาแนวทางการประกันสังคมตามมาตรา 40
โดยตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 พฤษภาคม 2554 ได้ ก ำหนดสิ ท ธิ
ประโยชน์ไว้ 2 ทางเลือก คือ ทางเลือก 1 กำหนดอัตรา
เงิ น สมทบ 100 บาท/เดื อ น (คุ้ ม ครองกรณี เจ็ บ ป่ ว ย
ทุพพลภาพ และตาย) และทางเลือก 2 กำหนดอัตรา
เงิ น สมทบ 150 บาท/เดื อ น (คุ้ ม ครองกรณี เจ็ บ ป่ ว ย
ทุพพลภาพ ตาย และชราภาพ)

(sickness, maternity, invalidity and death) the
contribution is 144 baht and 288 baht for two types
of benefits (child allowance and old-age pension).
The government paid contribution for them 120
baht per month. The insured persons under article
40 paid contributions to Social Security Fund at the
amount of 3,360 baht per year for three types of
benefits: maternity, invalidity and death. In 2011, the
SSO has operated the Method Development for the
Social Security Scheme under Article 40 since 1 May
2011. There are 2 options of contributions for
insured persons (Article 40); option 1 Flat-rate
contributions of 100 baht per month (Sick leave
Invalidity and Death) and option 2 Flat-rate
contributions of 150 baht per month (Sick leave
Invalidity Death and Lump sum benefits)

อัตราเงินสมทบ ปี 2554
Contribution rate of 2011
มาตรา 33 / Article 33
กรณี

Type

4 กรณี

ผู้ประกันตน นายจ้าง
Insured
person

1.5%

มาตรา 39 / Article 39

รัฐบาล

ผู้ประกันตน

1.5%

144 บาท/เดือน

Employer Government Insured person

1.5%

four-type benefit				
					
					

2 กรณี

3%
3%
1%
two-type benefit				

รัฐบาล

Government

0.5%

0.5%

0.25%

รวม

5%

5%

2.75%

Unemployment

Total				

Article 40

72 บาท/เดือน ทางเลือก 1 คุ้มครองกรณี
(3% ของ 4,800) (1.5% ของ 4,800) เจ็บป่วย ทุพพลภาพ และตาย					

144 baht/month 72 baht/month Option 1 Sick leave, Invalidity
(3% of 4,800) (1.5% of 4,800) and Death

288 บาท/เดือน

48 บาท/เดือน ทางเลือก 2 คุ้มครองกรณี
(6% ของ 4,800) (1% ของ 4,800) เจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย
288 baht/month 48 baht/month และชราภาพ

					
					
(6% of 4,800)
(1% of 4,800)
							

ว่างงาน

มาตรา 40

-

-

Option 2 Sick leave, Invalidity,
Death and Lump sum benefits

-

432 บาท/เดือน 120 บาท/เดือน ทางเลือก 1 100 บาท/เดือน

432 baht/month 120 baht/month Option 1 100 Baht/month

							

ทางเลือก 2 150 บาท/เดือน

							

Option 2 150 Baht/month
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เงินสมทบและประโยชน์ทดแทน

ในปี 2554 สำนักงานประกันสังคมจัดเก็บเงิน
สมทบทั้ ง ในส่ ว นของนายจ้ า ง ลู ก จ้ า ง และรั ฐ บาลเข้ า
กองทุ น ประกั น สั ง คมได้ เ ป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น 124,229.90
ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น จากปี 2553 เป็ น เงิ น 8,601.51
ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.44 และจ่ายประโยชน์
ทดแทนไปจำนวน 46,293.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ปี 2553 เป็ น เงิ น 2,747.21 ล้ า นบาท หรื อ เพิ่ ม ขึ้ น
ร้อยละ 6.31 โดยจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วย
มากที่สุด เป็นเงินจำนวน 24,517.14 ล้านบาท รองลงมา
คื อ กรณี ส งเคราะห์ บุ ต ร 6,554.72 ล้ า นบาท กรณี
คลอดบุตร 6,159.45 ล้านบาท กรณีชราภาพ 4,081.53
ล้านบาท กรณีว่างงาน 3,462.30 ล้านบาท กรณีตาย
1,177.25 ล้ า นบาท และกรณี ทุ พ พลภาพ 341.11
ล้านบาท ตามลำดับ
เมื่อพิจารณาอัตราประโยชน์ทดแทนต่อเงินสมทบ
พบว่าประโยชน์ทดแทน 4 กรณี (เจ็บป่วย คลอดบุตร
ทุ พ พลภาพ และตาย) มี อั ต ราประโยชน์ ท ดแทนต่ อ
เงินสมทบคิดเป็นร้อยละ 73.07 ประโยชน์ทดแทน 2
กรณี (สงเคราะห์บุตร และชราภาพ) มีอัตราประโยชน์
ทดแทนต่อเงินสมทบคิดเป็น ร้อยละ 15.53 และกรณี
ว่างงาน มีอัตราประโยชน์ทดแทนต่อเงินสมทบคิดเป็น
ร้อยละ 29.66

Contributions and Benefits
In 2011, the SSO collected the contributions
from employers, employees and the government to
Social Security Fund at the amount of 124,229.90
million baht. This was an increase over the 2010 amount
of 8,601.51 million baht or 7.44%. The total benefits
paid to claimants were 46,293.51 million baht which
was an increase over the 2010 amount of 2,747.21
million baht or 6.31%. It was found that the highest
amount belonged to the sickness benefit payment
which was 24,517.14 million baht followed by 6,554.72
million baht for the child allowance benefit payment,
6,159.45 million baht for the maternity benefit payment,
4,081.53 million baht for the old-age pension benefit
payment, 3,462.30 million baht for the unemployment
benefit payment, 1,177.25 million baht for the death
benefit payment and 341.11 million baht for the
invalidity benefit payment.
Compare the benefit ratio with contributions,
it is found that for four types of benefits (sickness,
maternity, invalidity and death), the benefit
compared with contributions was 73.07%, 15.53% for
two types of benefits (child allowance and old-age
pension) and 29.66% for unemployment benefit.

เงินสมทบและประโยชน์ทดแทน ปี 2554
Contribution and Benefit 2011
กรณี

เงินสมทบ

(ล้านบาท)
Contribution
(Million Baht)

ประโยชน์ทดแทน
จำนวนผู้รับประโยชน์ทดแทน
Number of Beneficiaries

จำนวนเงินประโยชน์ทดแทน

Type

Benefit paid

(ราย/case)

%

(ล้านบาท/Million Baht)

%

4 กรณี
2 กรณี
ว่างงาน

44,059.03
68,496.58
11,674.29

31,300,113
1,409,331
98,142

95.41
4.30
0.30

32,194.95
10,636.25
3,462.30

69.55
22.98
7.48

Four-type benefit
Two-type Benefit
Unemployment

รวม

124,229.90

32,807,586

100.00

46,293.51

100.00

Total

รายงานประจำปี 2554
สำนักงานประกันสังคม
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เงินสมทบ ประโยชน์ทดแทน และอัตราประโยชน์ทดแทนต่อเงินสมทบ 4 กรณี
Contribution, Benefits and Benefit/Contribution of 4-type benefit

เงินสมทบ ประโยชน์ทดแทน และอัตราประโยชน์ทดแทนต่อเงินสมทบ 2 กรณี
Contribution, Benefits and Benefit/Contribution of 2-type benefit

เงินสมทบ ประโยชน์ทดแทน และอัตราประโยชน์ทดแทนต่อเงินสมทบ กรณีว่างงาน
Contribution, Benefits and Benefit/Contribution of umemployment benefit

หมายเหตุ : เริ่มจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเดือน กรกฎาคม 2547
Note : Started payment of unemployment benefit since July 2004
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ประโยชน์ทดแทน ปี 2554
Benefits 2011
จำนวนผู้รับประโยชน์ทดแทน
Number of Beneficiaries

กรณี

ราย (case)

เจ็บป่วย
คลอดบุตร
ทุพพลภาพ
ตาย 		
สงเคราะห์บุตร
ชราภาพ
ว่างงาน 		
		

จำนวนเงินประโยชน์ทดแทน

รวม

Benefit paid

ร้อยละ (%) ล้านบาท (Million Baht)

Type

ร้อยละ (%)

30,981,222
291,376
7,318
20,197
1,256,114
153,217
98,142

94.43
0.89
0.02
0.06
3.83
0.47
0.30

24,517.14
6,159.45
341.11
1,177.25
6,554.72
4,081.53
3,462.30

52.96
13.31
0.74
2.54
14.16
8.82
7.48

32,807,586

100.00

46,293.51

100.00		

การใช้บริการทางการแพทย์

ปี 2554 มีสถานพยาบาลภายใต้โครงการประกัน
สังคมพร้อมให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนทั่ว
ประเทศจำนวนทั้งสิ้น 2,383 แห่ง ประกอบด้วยสถาน
พยาบาลหลักของรัฐ จำนวน 152 แห่ง สถานพยาบาล
หลักของเอกชน จำนวน 90 แห่ง และสถานพยาบาล
เครื อ ข่ า ยอี ก จำนวน 2,141 แห่ ง มี ผู้ ม าใช้ บ ริ ก าร
ณ สถานพยาบาลทั้งสิ้น 28.19 ล้านครั้ง จำแนกเป็น
การใช้บริการผู้ป่วยนอกจำนวน 27.64 ล้านครั้ง อัตรา
การใช้ บ ริ ก ารเฉลี่ ย 2.61 ครั้ง/คน/ปี และเป็น การใช้
บริ ก ารผู้ ป่ ว ยในจำนวน 0.55 ล้ า นครั้ ง อั ต ราการใช้
บริการเฉลี่ย 0.053 ครั้ง/คน/ปี

Sickness
Maternity
Invalidity
Death
Child Allowance
Old-Age
Unemployment
Total

Medical Services
In 2011, there were 2,383 main contracted
hospitals under the social security scheme which
provided services to insured persons throughout the
country. Among all the main contracted hospitals,
152 were public hospitals, 90 were private hospitals
and 2,141 were network hospitals. The total medical
service utilization was 28.19 million visits comprising
27.64 million for out-patient visits and 0.55 million
for in-patient visits. The utilization rates were 2.61
visits/person/year for out-patient service and 0.053
visits/person/year for in-patient service.

สถานพยาบาลภายใต้โครงการประกันสังคม ปี พ.ศ. 2554
Number of Contracted Hospitals in 2011
หน่วย : แห่ง

Unit : Place

รัฐบาล
สถานพยาบาลหลัก
สถานพยาบาลเครือข่าย
		

รวม

รายงานประจำปี 2554
สำนักงานประกันสังคม

16

เอกชน

รวม

Public

Private

Total

152
1,025

90
1,116

242
2,141

Main Contractor
Network Hospital

1,117

1,206

2,383

Total

อัตราการใช้บริการทางการแพทย์ ปี 2554
The Utilization Rate of Medical Services in 2011
หน่วย : (ครั้ง/คน/ปี)
ประเภท
ผู้ป่วยนอก
ผู้ป่วยใน

Unit : (visits/person/year)

จำนวนครั้งของ
การใช้บริการ

อัตราการใช้บริการ (ครั้ง/คน/ปี)

Service Utilization Rate
Number of Service
Utilization (Visit) รัฐบาล Public เอกชน Private รวม Total

27,636,042
550,017

เงินกองทุนประกันสังคม

2.54
0.051

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 กองทุนประกันสังคม
มีเงินกองทุน 945,102.86 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.97
ของ GDP ในจำนวนนี้เป็นเงินกองทุนกรณีสงเคราะห์บุตร
และชราภาพ จำนวน 750,520.29 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินออม
ของผู้ ป ระกั น ตนจำนวน 10.50 ล้ า นคนทั่ ว ประเทศ
ที่สำนักงานประกันสังคมสะสมไว้เตรียมจ่ายสิทธิประโยชน์
บำนาญชราภาพ โดยจะเริ่มมีการจ่ายบำนาญชราภาพ
ในปี 2557 สำหรับส่วนที่เหลืออีกจำนวน 127,105.96
ล้านบาท เป็นเงินกองทุนที่ดูแลกรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร
ทุ พ พลภาพ ตาย และจำนวน 67,476.61 ล้ า นบาท
เป็นเงินกองทุนเพื่อจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน

2.67
0.054

Type

2.61
0.053

Out-patie
In-patient

Social Security Fund (SSF)
As of 31 December 2011, the total amount
of the SSF was 945,102.86 million baht or 8.97% of
GDP. Of these, 750,520.29 million baht was child
allowance and old-age pension fund. This money
belongs to 10.50 million insured persons throughout
the country for which the SSO prepared to pay the
old-age pension benefit in 2014. The amount of
127,105.96 million baht is the fund for sickness,
maternity, invalidity, death benefits and the rest of
the fund amounting to 67,476.61 million baht is the
fund for unemployment benefits.

เงินกองทุนประกันสังคมเทียบกับ GDP
Social Security Fund compared with GDP
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เงินสะสมกองทุนประกันสังคม จำแนกตามประเภทประโยชน์ทดแทน ปี 2554
Social Security Accumulated Fund by type of benefits 2011

การลงทุน

1. สถานะเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 กองทุนประกัน
สังคมมีเงินลงทุนรวม 883,423.92 ล้านบาท ในจำนวนนี้
เป็นเงินกองทุนกรณีสงเคราะห์บุตรและชราภาพ จำนวน
755,544.91 ล้ า นบาท เป็ น เงิ น กองทุ น ที่ ดู แ ลกรณี
เจ็ บ ป่ ว ย คลอดบุ ต ร ทุ พ พลภาพ และตาย จำนวน
67,394.36 ล้ า นบาท เป็ น เงิ น กองทุ น กรณี ว่ า งงาน
จำนวน 60,222.41 ล้านบาท และเป็นเงินกองทุนของ
มาตรา 40 จำนวน 262.24 ล้านบาท

Investment
1. Investment status
As of 31 December 2011, the total
investment amount of the SSF was 883,423.92
million baht. Of these, 755,544.91 million baht was
child allowance and old-age pension fund and
67,394.36 million baht was sickness, death, invalidity,
maternity fund and 67,394.36 million baht was
unemployment fund. The rest of the investment
amounting 262.24 million baht is the fund for
voluntary insured persons under Article 40.

เงินลงทุนกองทุนประกันสังคม จำแนกตามประเภทประโยชน์ทดแทน ปี 2554
Investment of SSF by type of benefits 2011

รายงานประจำปี 2554
สำนักงานประกันสังคม
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2. สัดส่วนการลงทุน
เงิ น ลงทุ น จำนวน 883,423.92 ล้ า นบาทใน
ปัจจุบัน แบ่งลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง ได้แก่
พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงการ
คลังค้ำประกัน และหุ้นกู้เอกชน 709,375.50 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 80 ของเงินลงทุน และลงทุนในหลักทรัพย์
ที่มีความเสี่ยง ได้แก่ เงินฝากธนาคาร ตราสารหนี้อื่นๆ
หน่ ว ยลงทุ น และหุ้ น สามั ญ 174,048.42 ล้ า นบาท
คิดเป็นร้อยละ 20 ของเงินลงทุน

2. Investment portfolio of SSF
In 2011, the SSO has invested the total
amount of 883,423.92 million baht. It was invested in
the highly-secured assets such as government
bonds, state enterprise bonds guaranteed by Ministry
of Finance, and private debentures at the amount of
709,375.50 million baht or 80% of the investment.
The SSO has also invested in risky assets such as
bank deposit, other fixed income securities, unit
trusts, and common stocks at the amount of 174,048.42
million baht or 20% of the total investment.

สัดส่วนการลงทุน กองทุนประกันสังคม 7 กรณี
Investment portfolio of SSF Seven-type benefits

หมายเหตุ :
		
Remark :
		

1.
2.
1.
2.

มูลค่าทรัพย์สินตีราคาเงินลงทุนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40
เงินฝากธนาคารจัดเป็นสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง และได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครอง เงินฝากเต็มจำนวน
The asset value of investment is calculated in accordance with the account standard no. 40
Bank deposit is categorized as highly-secured asset and fully protected by Deposit Protection Agency
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3. รายรั บ และผลตอบแทนจากการลงทุ น
กองทุนประกันสังคม
สำหรับปี 2554 กองทุนประกันสังคมมีผลตอบเเทน
จากการลงทุ น ที่ เ กิดขึ้นจริงจำนวน 36,062 ล้า นบาท
ประกอบด้วยดอกเบี้ยรับจากเงินฝาก พันธบัตรและหุ้นกู้
จำนวน 29,295 ล้ า นบาท เงิ น ปั น ผลและกำไรจาก
การขายหลักทรัพย์จำนวน 6,767 ล้านบาท
เมื่อเทียบกับปี 2553 กองทุนมีผลตอบเเทนจาก
การลงทุนที่รับรู้แล้ว จำนวน 33,750 ล้านบาท จะเห็น
ได้ว่ากองทุนมีผลตอบเเทนจากการลงทุนเพิ่มขึ้นจำนวน
2,312 ล้านบาท

3. Income and investment return of SSF
In 2011, the SSF has received investment
return amounting 36,062 million baht consisting of
(1) interest income received from bank deposit,
bonds and debentures amounting 29,295 million
baht and (2) dividends and profits from the sale of
common stocks amounting 6,767 million baht.
Compared to 2010, the SSF has received
investment return amounting 33,750 million baht
which was 2,312 million baht higher than that of
last year.

ผลตอบแทนจากการลงทุน กองทุนประกันสังคม ปี 2546 - 2554
SSF Investment returns of 2003 - 2011

4. ผลตอบแทนการลงทุนสะสม
การที่กองทุนประกันสังคมเติบโตอย่างรวดเร็ว
จนมีเงินลงทุนมากถึง 883,424 ล้านบาทในปัจจุบันนั้น
ส่ ว นหนึ่ ง เป็ น เงิ น สมทบสะสม (หลั ง หั ก ค่ า ใช้ จ่ า ย
สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ทั้ ง 7 กรณี ) จากฝ่ า ยนายจ้ า ง ลู ก จ้ า ง
และรัฐบาลจำนวน 648,327 ล้านบาท และอีกส่วนหนึ่ง
เป็นผลตอบแทนจากการลงทุนสะสมจำนวน 235,097
ล้ า นบาท ดั ง นั้ น จะเห็ น ได้ ว่ า ตลอดระยะเวลา 21 ปี
ที่สำนักงานประกันสังคมรับผิดชอบการบริหารกองทุน
รายงานประจำปี 2554
สำนักงานประกันสังคม
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4. Cumulative Investment Return
The SSF has been growing very rapidly up to
883,424 million baht at present. This growth comes
from two parts which are (1) contributions (after
deducting payment of 7 social security benefits) from
employers, employees and government totaled to
648,327 million baht and (2) cumulative return from
investment totaled to 235,097 million baht. After 21
years of fund management, the Social Security Office

ได้สร้างผลกำไรสะสมจากการลงทุนมากกว่า 2 แสนล้านบาท
ทำให้กองทุนมั่นคงมากขึ้น สามารถรองรับภาระค่าใช้จ่าย
ในการดูแลสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนทั้งในปัจจุบัน
และในอนาคต

has been able to generate cumulative return to the SSF
more than 200,000 million baht. This return increases
the stability of the Fund. It also enables the Fund to
finance expense incurred from benefits given to
insured persons both at present and in the future.

เงินสมทบและผลตอบแทนสะสม กองทุนประกันสังคม ปี 2534 – 2554
Accumulated Contribution and Investment Return 1991 - 2011

5. หลักเกณฑ์และกรอบการลงทุน
ทั้งนี้ การลงทุนทั้งหมดของกองทุนประกันสังคม
นั้ น เป็ น ไปตามระเบี ย บคณะกรรมการประกั น สั ง คม
ว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม
พ.ศ. 2549 และระเบียบคณะกรรมการประกันสังคม
ว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2533 ซึ่งกำหนดให้กองทุนประกันสังคม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
ของเงินกองทุน และลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงได้
ไม่เกินร้อยละ 40 ของเงินกองทุน โดยในการดำเนินการ
ลงทุนนั้น สำนักงานประกันสังคมจะดำเนินการลงทุน
ตามระเบี ย บคณะกรรมการประกั น สั ง คมฯ และตาม
แผนการลงทุ น ประจำปี ที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการประกั น สั ง คม โดยจะพิ จ ารณาจาก

5. Principles and framework of investment
The Investment of SSF shall comply with the
Social Security Committee Regulations on investment
of the Social Security Fund B.E. 2006 and the Social
Security Committee Regulations on investment of
the Social Security Fund (No. 2) B.E. 1990. The
regulations stipulated the scope to invest in highlysecured assets at not less than 60% of the total
amount of the fund and to invest in risky assets at
not more than 40% of the total amount of the fund.
The Social Security Office performed the tasks in
accordance with the Regulations on Investment of
the Social Security Committee and annual
investment plan under the approval of the Social
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ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ ความเสี่ยงของการลงทุน Security Committee. This plan will consider the
และคำนึ ง ถึ ง ความมั่ น คงของกองทุ น ในระยะยาว investment returns, the risk of investment and the
stability of the fund in the long run.
เป็นสำคัญ

รายได้-ค่าใช้จ่าย

รายได้ของกองทุนประกันสังคมในปี 2554 มี
จำนวนทั้งสิ้น 159,442.68 ล้านบาท รายได้ส่วนใหญ่
ร้อยละ 77.92 เป็นรายได้จากเงินสมทบรับ ร้อยละ 18.38
เป็นรายได้จากดอกเบี้ย และร้อยละ 3.70 เป็นรายได้
อื่ น ๆ ในขณะที่ ก องทุ น ประกั น สั ง คมมี ค่ า ใช้ จ่ า ยทั้ ง สิ้ น
50,638.64 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าประโยชน์ทดแทน
ร้ อ ยละ 91.42 ค่ า ใช้ จ่ า ยเพื่ อ การบริ ห ารสำนั ก งาน
ร้ อ ยละ 7.69 และค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ ร้ อ ยละ 0.89 ทั้ ง นี้
กองทุนมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 108,804.04
ล้านบาท หากเมื่อหักสำรองประมาณการหนี้สินประโยชน์
ทดแทนกรณีชราภาพออก กองทุนประกันสังคมมีรายได้
สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิเป็นเงิน 25,647.27 ล้านบาท
สำหรั บ สิ น ทรั พ ย์ ทั้ ง หมดของกองทุ น ประกั น
สังคมมีจำนวน 945,102.86 ล้านบาท แยกเป็นสินทรัพย์
หมุ น เวี ย น 204,615.84 ล้ า นบาท และสิ น ทรั พ ย์
ไม่หมุนเวียนจำนวน 740,487.02 ล้านบาท โดยกองทุน
ประกันสังคมมีเงินสะสมจำนวน 340,635.26 ล้านบาท
และมี เ งิ น สำรองเพื่ อ การจ่ า ยประโยชน์ ท ดแทนกรณี
ชราภาพอี ก 595,303.75 ล้ า นบาท รวมเป็ น เงิ น
935,939.01 ล้านบาท

Revenues and Expenditures
In 2011, the total revenue of the SSF was
159,442.68 million baht. Of this amount, 77.92% was
from contributions, 18.38% was from interests and
3.70% was from others. The total expense of the
fund was 50,638.64 million baht. Of this amount,
91.42% was for benefits payment, 7.69% was for SSO
administrative costs and 0.89% was for others. The
revenue of the fund was 108,804.04 million baht
higher than expenditure. After deduction of the
reserve fund for old-age pension benefit payment,
the SSF net revenue was 25,647.27 million baht
higher than net expenditure.
The total SSF asset was 945,102.86 million
baht, by which 204,615.84 million baht was current
assets and 740,487.02 million baht was non-current
assets. Of this amount, the total accumulated
amount of the fund was 340,635.26 million baht and
the reserve fund for old-age pension benefit
payment was 595,303.75 million baht. 935,939.01
million baht, or 935,939.01 million baht in total.

รายรับ-รายจ่าย กองทุนประกันสังคม ปี 2554
Revenues and Expenditures of Social Security Fund 2011
รายรับ (Revenues) ล้านบาท (Million Baht) ร้อยละ (%) รายจ่าย (Expenditures) ล้านบาท (Million Baht) ร้อยละ (%)
เงินสมทบ

124,229.90

77.92

ประโยชน์ทดแทน

Contributions			

Benefits

ดอกเบี้ย

29,305.41

18.38

รายจ่ายเพื่อการบริหาร

5,907.37

3.70

Interest			

Operation Expenses

อื่น ๆ

อื่น ๆ

Others 			

Others

รวม (Total)

รวม (Total)

159,442.68

รายงานประจำปี 2554
สำนักงานประกันสังคม
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100.00

46,293.51

91.42

3,895.80

7.69

449.33

0.89

50,638.64

100.00

กองทุนเงินทดแทน

Workmen’s Compensation Fund (WCF)
ความคุ้มครอง

กองทุ น เงิ น ทดแทนนั บ เป็ น ก้ า วแรกของการ
ประกันสังคมในประเทศไทย ที่ให้หลักประกันแก่ลูกจ้าง
ในกรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการ
ทำงาน กองทุนเงินทดแทนเริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2515
เป็นครั้งแรก ภายใต้การบริหารของสำนักงานกองทุนเงิน
ทดแทน กรมแรงงาน โดยในปีแรก กองทุนเงินทดแทนได้
ให้ ค วามคุ้ ม ครองเฉพาะสถานประกอบการที่ มี ลู ก จ้ า ง
20 คนขึ้นไปที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ ต่อมาได้มีการขยาย
ความคุ้มครองให้ครอบคลุมออกไปจนครบทุกจังหวัดใน
ประเทศไทยในวันที่ 1 กรกฎาคม 2531 และได้ขยาย
ความคุ้มครองสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คน
ขึ้ น ไป และ 1 คนขึ้ น ไป ในปี 2536 และในปี 2545
ตามลำดับ
ใน ปี 2554 มีนายจ้างขึ้นทะเบียนกับกองทุนเงิน
ทดแทนจำนวน 338,270 ราย ซึ่งมีลูกจ้างอยู่ในข่ายได้รับ
ความคุ้ ม ครองกรณี ป ระสบอั น ตรายหรื อ เจ็ บ ป่ ว ย
เนื่องจากการทำงาน ทั้งสิ้น 8,222,960 ราย โดยจำนวน
นายจ้างเพิ่มขึ้นจากปี 2553 เท่ากับ 1.7 % และจำนวน
ลูกจ้างเพิ่มขึ้นจากปี 2553 เท่ากับ 0.6 %

Coverage
The Workmen’s Compensation Fund (WCF) is
the first step of the social security in Thailand to
provide security for employees who are injured or
sick from work-related causes. For the first time, the
WCF was established since 1972 under the
administration of the Office of Workmen’s
Compensation Fund, Department of Labour. The first
year, the WCF covered only the enterprises with 20
or more employees in Bangkok area. Then, the
coverage was extended to employees throughout
the country on 1st July 1998. After that, the
extension of coverage was extended to the
enterprises with 10 or more employees in 1993, and
1 or more employees in 2002 respectively.
In 2011, the total number of 338,270
employers registered to pay contribution to the
Workmen’s Compensation Fund (WCF). There were
8,222,960 employees who are covered for workrelated injury and sickness. This was an increase over
the 2010 at the amount of 1.7% for the number of
employers and 0.6% for the number of employees.

จำนวนนายจ้างและลูกจ้างที่อยู่ในความคุ้มครองของกองทุนเงินทดแทนระหว่างปี 2547-2554
The number of employers and employees in WCF during 2004-2011

23

Annual Report 2011

Social Security Office

เงินสมทบ

Contribution

เงิ น สมทบที่ ก องทุ น เงิ น ทดแทนจั ด เก็ บ ได้ นั้ น เป็ น
The Office of the Workmen’s
เงินสมทบจากส่วนของนายจ้างแต่เพียงผู้เดียว โดยเงินสมทบ Compensation Fund collected contributions
คำนวณมาจากค่าจ้างที่นายจ้างต้องจ่ายให้ลูกจ้างทั้งปี คนละ from employers only and the contributions are
calculated from the annual payroll of each
ไม่เกิน 240,000 บาทต่อปี

อัตราเงินสมทบ

กองทุ น เงิ น ทดแทนจั ด เก็ บ เงิ น สมทบจากนายจ้ า ง
ฝ่ า ยเดี ย วเพื่ อ นำมาจ่ า ยเป็ น เงิ น ทดแทนให้ แ ก่ ลู ก จ้ า ง
ที่ ป ระสบอั น ตราย เจ็ บ ป่ ว ย สู ญ เสี ย อวั ย วะ ทุ พ พลภาพ
ตายหรือสูญหายเนื่องจากการทำงานให้แก่นายจ้าง โดยอัตรา
เงินสมทบที่ใช้เรียกเก็บจากนายจ้างในช่วง 4 ปีแรกนับตั้งแต่
เริ่มขึ้นทะเบียนกองทุนเงินทดแทน อยู่ระหว่างร้อยละ 0.2 – 1.0
ของค่ า จ้ า ง ขึ้ น อยู่ กั บ ความเสี่ ย งของแต่ ล ะประเภทกิ จ การ
เรียกว่า “อัตราเงินสมทบหลัก” และเมื่อขึ้นปีที่ 5 นายจ้าง
แต่ละรายจะถูกปรับเพิ่มหรือได้รับการลดอัตราเงินสมทบหรือ
ไม่เพียงใดขึ้นอยู่กับสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นกับลูกจ้าง
ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา อัตราเงินสมทบที่นายจ้างต้องจ่ายตั้งแต่
ปีที่ 5 เป็นต้นไป เรียกว่า “อัตราเงินสมทบตามค่าประสบการณ์”
สถานประกอบการใดดู แ ลเอาใจใส่ ใ นเรื่ อ งความ
ปลอดภัยในการทำงานและมีสถิติการขอรับเงินทดแทนต่ำหรือ
ไม่มีเลย อัตราเงินสมทบในปีที่ 5 ของสถานประกอบการนั้น ๆ
จะได้รับการปรับลดลงตั้งแต่ร้อยละ 20 – ร้อยละ 80 ส่วน
นายจ้างรายใดไม่ดูแลความปลอดภัยให้แก่ลูกจ้างปล่อยปละละเลย
ให้มีการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานขึ้นบ่อยครั้งหรือ
ขอรับเงินทดแทนไปเป็นจำนวนมากเมื่อเทียบกับเงินสมทบ
ที่จ่ายเข้ากองทุนฯ อัตราเงินสมทบตามค่าประสบการณ์ของ
สถานประกอบการนั้นๆ จะถูกปรับให้สูงขึ้นตั้งแต่ ร้อยละ 20 –
ร้ อ ยละ 150 เพื่ อ เป็ น การกระตุ้ น ให้ น ายจ้ า งตระหนั ก ถึ ง
ความสำคัญของการดูแลความปลอดภัยในการทำงานให้แก่
ลูกจ้างของตน

รายงานประจำปี 2554
สำนักงานประกันสังคม
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employee not more than 240,000 baht/year.

Contribution Rate
The contributions to the WCF paid by
employers are for compensation to those
employees who are injured, sick, loss of organs,
disabled, died or loss from work related
causes. The contribution rate for the first four
years varies from 0.2-1.0% of wages based on
an industrial classification. This rate is called
“Basic Rate”. In the fifth years, the employers’
contribution rate may be increased or
decreased depending on the work injury
records of their employees in the last four
years. The rate used from the fifth years
onwards is called “Experience Rate”.
The contribution rate is decreased in
proportion from 20% to 80%, if the enterprises
pay attention to occupational safety and have
low compensation payment or none. If any
employer has high number of work-injury or
compensation claims due to its negligence, the
contribution rate will be increased in
proportion of 20% to 150%. This can motivate
employers to realize the importance of safety
in their workplaces.

อั ต ราเงินสมทบหลักและอัตราเงินสมทบตามค่า
Basic Rate and Experience Rate of
ประสบการณ์ ในปี 2554
2011
ในปี 2554 มีการกำหนดอัตราเงินสมทบของรหัส
ประเภทกิจการของนายจ้าง จำนวน 343,478 กิจการ พบว่า
มีกิจการที่จ่ายเงินสมทบหลัก จำนวน 118,190 กิจการ และ
กิจการที่จ่ายเงินสมทบตามค่าประสบการณ์ จำนวน 225,288
กิจการ หรือคิดเป็นร้อยละ 34.41 และ 65.59 ตามลำดับ
จากจำนวนกิ จ การที่ ใช้ อั ต ราเงิ น สมทบตามค่ า
ประสบการณ์ 225,288 กิจการ พบว่า มีกิจการที่ได้รับการลด
อัตราเงินสมทบ จำนวน 199,164 กิจการ และกิจการที่ได้รับ
การเพิ่มอัตราเงินสมทบ จำนวน 23,869 กิจการ และกิจการ
ที่ใช้อัตราเงินสมทบตามค่าประสบการณ์เท่ากับอัตราเงินสมทบ
หลัก จำนวน 2,255 กิจการ หรือคิดเป็นร้อยละ 57.98,
6.95 และ 0.66 ของจำนวนกิจการทั้งหมด 343,478 กิจการ
ตามลำดับ

In 2011, the WCF set up contribution rate
consisted of 343,478 industry codes. Of these,
there were 118,190 employers or 34.41% using
“Basic Rate” and 225,288 employers or 65.59%
using “Experience Rate”. Of those, 225,288
employers using the Experience Rate, 199,164
employers or 57.98% were allowed to use
reduced contribution rate, 23,869 employers or
6.95% had to pay increased contribution rate and
2,255 employers of 0.66% paid contribution at
the basic rate of the total amount of 343,478
employers respectively.

สัดส่วนของนายจ้างจำแนกตามอัตราเงินสมทบหลักและอัตราเงินสมทบตามค่าประสบการณ์ ปี 2554
Comparative percentage of Employer by Basic Rate and the Experience Rate of 2011

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

เงินสมทบปี 2554

Contribution of 2011

ในปี 2554 กองทุนเงินทดแทนได้รับเงินสมทบจาก
In 2011, the WCF received contributions
นายจ้ า งเป็ น เงิ น 2,969 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเงิ น สมทบ from employers at the amount of 2,969 million
baht. This was an increase of 42 million baht or
ปี 2553 จำนวน 42 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.4
1.4% over 2010.
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เงินทดแทน

เงินทดแทน คือเงินที่จ่ายเป็นค่าทดแทนการทำงาน
ค่ารักษาพยาบาล ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานและ
ค่าทำศพ โดย ค่าทดแทนมี 4 ประเภท ดังนี้
1. ค่าทดแทนกรณีลูกจ้างไม่สามารถทำงานได้
ติ ด ต่ อ กั น เกิ น 3 วั น จากการประสบอั น ตรายหรื อ
เจ็บป่วย
2. ค่ า ทดแทนกรณี สู ญ เสี ย อวั ย วะบางส่ ว น
ของร่างกาย
3. ค่าทดแทนกรณีทุพพลภาพ
4. ค่าทดแทนกรณีตายหรือสูญหาย

Compensation Benefits

Compensation benefits are paid to
employees as compensation for medical services,
rehabilitation and funeral grants. There are 4 types
of compensation benefits as follows;
1. Compensation for employees who are
unable to work for more than 3 consecutive days in
case of work-related injury or sickness.
2. Compensation in case of partially loss of
organs of the body.
3. Compensation in case of disability.
4. Compensation in case of death or
เงินทดแทนปี 2554
ในปี 2554 กองทุนเงินทดแทนจ่ายเงินทดแทน disappearance.

ให้กับลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิรับเงินทดแทนจำนวน 129,632
ราย เป็นเงิน 1,616.52 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54.44
ของเงิ น สมทบที่ จั ด เก็ บ ได้ โดยส่ ว นใหญ่ จ่ า ยเป็ น
ค่าทดแทนจำนวน 847.82 ล้านบาท รองลงมาได้แก่
ค่ารักษาพยาบาลจำนวน 753.28 ล้านบาท ค่าทำศพ
จำนวน 13.31 ล้ า นบาท และค่ า ฟื้ น ฟู ส มรรถภาพ
ในการทำงานจำนวน 2.11 ล้านบาท

Compensation Benefits in 2011

In 2011, the total amount of 1,616.52 million
baht or 54.44% of WCF was paid as compensation
benefits to 129,632 employees. The total number of
847.82 million baht was paid as compensation which
was the highest expense, followed by 753.28 million
baht for medical services expense, funeral grants
and rehabilitation expense which were 13.31 million
baht and 2.11 million baht respectively.

เงินสมทบ เงินทดแทน และอัตราร้อยละของเงินทดแทนต่อเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนระหว่างปี 2550 – 2554
Contribution, Compensation and Percentage of Compensation/Contribution Benefit of WCF during 2007-2011

รายงานประจำปี 2554
สำนักงานประกันสังคม

26

เงินสมทบและเงินทดแทน กองทุนเงินทดแทน ปี 2554
Contribution and Compensation benefit of WCF 2011
ล้านบาท (Million Baht)

ร้อยละ (%)

เงินสมทบ
เงินทดแทน
- ค่าทดแทน
- ค่ารักษาพยาบาล
- ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพ
- ค่าทำศพ

2,969.22		
1,616.52
100.00
847.82
52.45
753.28
46.60
2.11
0.1
13.31
0.8

Contribution
Compensation Benefit
- Compensation
- Medical Services
- Rehabilitation
- Funeral Grants

เงินทดแทน/เงินสมทบ

54.44%		

Benefit/Contribution

การประสบอันตราย

ในปี 2554 สำนักงานประกันสังคมดำเนินการ
วินิจฉัยสั่งจ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้างที่ประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานจำนวน 129,632 ราย
และเมื่ อ พิ จ ารณาตามความร้ า ยแรงพบว่ า ส่ ว นใหญ่
เป็นการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน
กรณีหยุดงานไม่เกิน 3 วัน จำนวน 91,699 ราย รองลงมา
ได้ แ ก่ ก รณี ห ยุ ด งานเกิ น 3 วั น จำนวน 35,709 ราย
สูญเสียอวัยวะบางส่วนจำนวน 1,630 ราย ตายจำนวน
590 ราย และทุพพลภาพจำนวน 4 ราย
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างจำนวนผู้ประสบอันตราย
เนื่องจากการทำงานในปี 2554 จำนวน 129,632 ราย
กั บ จำนวนลู ก จ้ า งที่ อ ยู่ ใ นข่ า ยได้ รั บ ความคุ้ ม ครองจาก
กองทุนเงินทดแทนทั้งหมด 8,222,960 ราย คิดเป็นอัตรา
การประสบอั น ตราย 15.76 ต่ อ ลู ก จ้ า ง 1,000 ราย
ซึ่งเป็นอัตราที่ลดลงจากปี 2553 (17.92) อยู่เล็กน้อย
นอกจากนี้อัตราการประสบอันตรายลดลงอย่างต่อเนื่อง
นับตั้งแต่ปี 2546

Work-Related Injury
In 2011, the WCF approved payment of
compensation benefits for 129,632 employees with
work-related injury or sickness. Of this number,
91,699 employees had less than three days off-work,
35,709 employees had more than three days offwork, 1,630 employees for loss of organ, 590
employees died and 4 employees became disable.
When compare the total number of
8,222,960 employees within the coverage of the
WCF with the total number of 129,632 work-related
injuries employees, it was found that the rate of
employment injury was 15.76 per 1,000 employees.
This was decreased slightly from 2010 (17.92).
Therefore, the rate of employment injury was
decreased continuously since 2003.
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เงินกองทุนเงินทดแทนที่นำไปลงทุน

Investment of Workmen’s Compensation Fund

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 กองทุนเงินทดแทน
มีเงินลงทุนรวม 33,166 ล้านบาท แบ่งเป็นการลงทุน
ในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล
พั น ธบั ต รรั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ มี ก ระทรวงการคลั ง ค้ ำ ประกั น
เงินฝากธนาคาร และหุ้นกู้เอกชน จำนวน 30,536 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 92 และลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยง
จำนวน 2,630 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8

As of 31 December 2011, the total amount
of the WCF was 33,166 million baht. The amount of
30,536 million bath or 92% was invested in the
highly secure assets such as government bonds,
state enterprise bonds guaranteed by Ministry of
Finance, fixed deposits and private debentures
and the amount of 2,630 million baht or 7% was
invested in risky assets.

1. สถานะเงินลงทุนและสัดส่วนการลงทุน

1. Investment status and portfolio of WCF

สถานะเงินลงทุนและสัดส่วนการลงทุน ปี 2554
Investment status and portfolio 2011

*มูลค่าทรัพย์สินตีราคาเงินลงทุนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105
Note : Assets values were measured according to the Accounting Standard No.40

2. ผลตอบแทนจากการลงทุ น กองทุ น เงิ น

2. Investment Return of WCF

ทดแทน

In the year 2011, the WCF was invested and
สำหรั บ ในปี พ.ศ. 2554 กองทุ น เงิ น ทดแทน the rate of return was 1,258 million baht which was
มีผลตอบแทนจากการลงทุนที่จำนวน 1,258 ล้านบาท an increase in the return from the same period of
the prior year at the amount of 91 million baht.
เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็นเงิน 91 ล้านบาท

3. ผลตอบแทนการลงทุนสะสม
การที่กองทุนเงินทดแทนเติบโตอย่างมั่นคงจาก
เงินลงทุน 17,139 ล้านบาทในปี 2546 เพิ่มเป็น 33,166
ล้ า นบาทในปั จ จุ บั น นั้ น ส่ ว นหนึ่ ง เป็ น เงิ น สมทบสะสม
จากนายจ้ า ง หลั ง หั ก ค่ า ใช้ จ่ า ยสิ ท ธิ ป ระโยชน์ จำนวน
19,524 ล้านบาท ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ตลอดระยะเวลา
รายงานประจำปี 2554
สำนักงานประกันสังคม
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3. Cumulative Investment Return of WCF
The Workmen’s Compensation Fund has been
growing rapidly from the size of 17,139 million baht in
2003 to 33,166 million baht in 2011. This growth comes
from two parts which are cumulative contributions
(after deducting payment of benefit) at the amount of

ที่สำนักงานประกันสังคมรับผิดชอบการบริหารกองทุน
ได้สร้างผลกำไรสะสมจากการลงทุนมากกว่าหนึ่งหมื่น
ล้ า นบาท สามารถรองรั บ ภาระค่ า ใช้ จ่ า ยในการดู แ ล
สิทธิประโยชน์ของลูกจ้างทั้งในปัจจุบันและอนาคต

19,524 million baht. Therefore, it can be said that
during the long period of the fund management, the
Social Security Office has been able to generate
cumulative return from investment at the amount of
more than 10,000 million baht. This return increases
the stability of the Fund. It enables the Fund to
finance expenses incurred from benefits given to
insured persons both at present and in the future.

เงินสมทบและผลตอบแทนสะสม กองทุนเงินทดแทน 2546 - 2553 (ล้านบาท)
Contribution and Cumulative Investment Return of WCF 2003 – 2010 (Million Baht)

4. หลักเกณฑ์และกรอบการลงทุน

การลงทุนของกองทุนเงินทดแทน เป็นไปตาม
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน ว่าด้วยการ
จัดหาผลประโยชน์ของกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 2547
ซึ่งกำหนดให้กองทุนเงินทดแทนลงทุนในหลักทรัพย์ที่มี
ความมั่นคงสูงไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของเงินกองทุน และ
ลงทุน ในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงได้ไม่เกินร้อยละ 40
ของเงิ น กองทุ น โดยในการดำเนิ น การลงทุ น นั้ น
สำนักงานประกันสังคมจะดำเนินการลงทุนตามระเบียบ
คณะกรรมการกองทุ น เงิ น ทดแทน และตามแผนการ
ลงทุนประจำปีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
กองทุ น เงิ น ทดแทน โดยจะพิ จ ารณาจากผลตอบแทน
ที่คาดว่าจะได้รับ ความเสี่ยงของการลงทุน และคำนึงถึง
ความมั่นคงของกองทุนในระยะยาวเป็นสำคัญ

4. Principle and framework of investment

The investment of WCF shall comply with
the Workmen’s Compensation Fund Committee
Regulations on productive investment of the
Workmen’s Compensation Fund B.E. 2004. The
regulation stipulated the scope to invest in highly
secure assets at not less than 60% of the total
amount of the fund and invest in risky assets at not
more than 40% of the total amount of the fund. The
Social Security Office performed the tasks in
accordance with the Regulations on Investment of
the Workmen’s Compensation Fund Committee and
annual investment plan under the approval of the
Workmen’s Compensation Fund Committee. This plan
will consider the investment returns, the risk of investment
and the stability of the Fund in the long-run.
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การพัฒนาระบบประกันสังคมตามมาตรา 40

The Development of Social Security Coverage for Informal Sector
under the Voluntary Social Security Scheme under Article 40
การประกั น สั ง คมตามมาตรา 40 เริ่ ม ขึ้ น เมื่ อ
ปี 2537 โดยเปิ ด โอกาสให้ บุ ค คลอื่ น ที่ ไ ม่ ใช่ ลู ก จ้ า ง
ตามสถานประกอบการที่ อ ยู่ ใ นข่ า ยการบั ง คั บ ใช้
พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกั น สั ง คม เช่ น ผู้ รั บ จ้ า งทั่ ว ไป
เกษตรกร ฯลฯ สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนในระบบ
ประกั น สั ง คมได้ กำหนดสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ไ ว้ 3 กรณี
ได้แก่ กรณีคลอดบุตร ทุพพลภาพ และตาย โดยจะต้อง
จ่ายเงินสมทบ ดังนี้
ปี 2537 – 2538
ปีละ 2,880 บาท
ปี 2539 – 2540
ปีละ 3,110 บาท
ปี 2541 – เป็นต้นไป ปีละ 3,360 บาท
จากการดำเนินงานที่ผ่านมา มีผู้ที่สนใจสมัครเข้าระบบ
ประกันสังคมตามมาตรา 40 จำนวนไม่มาก เนื่องจาก
สิทธิประโยชน์ยังไม่จูงใจและอัตราสมทบค่อนข้างสูง
ในปี 2554 สำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินการ
พั ฒ นาแนวทางการประกั น สั ง คมตามมาตรา 40 เพื่ อ
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ทิ ศ ทางของการพั ฒ นาประเทศตาม
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 10
(พ.ศ. 2550-2554) โดยตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2554
ได้กำหนดสิทธิประโยชน์ทางเลือกไว้ 2 แนวทางคือ

รายงานประจำปี 2554
สำนักงานประกันสังคม
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The voluntary social security scheme
according to Article 40 was launched since 1994 by
providing coverage to people who are not
employees of enterprises in the compulsory scheme
under Social Security Act B.E. 2533 (1990) such as
freelance workers, agricultural sector workers etc. so
they can access to social security system. Three
provided benefits included maternity, invalidity and
death and the insured persons must contribute
solely on the yearly basis as follows,
1994 – 1995		 2,880 baht per year
1996 – 1997		 3,110 baht per year
1998 henceforth		 3,360 baht per year
However, the number of insured persons is very low
as the benefit provisions were disincentive with high
contribution rate.
Therefore, in 2011, the SSO has developed
the voluntary social security scheme according to
Article 40 to be in accordance with the national
implementation of the 10th National Economic and
Social Development Plan (2007 – 2011). Since 1st May
2011, two options of benefits and contribution
patterns were introduced as follows;

สิทธิประโยชน์

Type of benefits

เงื่อนไขการเกิดสิทธิ

Benefits/ Qualifying Condition

เงินสมทบ
เงินสมทบ
100 บาท/เดือน 150 บาท/เดือน
Baht/month

baht/month

1) กรณีประสบ
อันตรายหรือ
เจ็บป่วย

- เงินทดแทนการขาดรายได้ 200 บาท/วัน ไม่เกิน 20 วัน/ปี
- นอนโรงพยาบาลอย่างน้อย 2 วันขึ้นไป
- จ่ายเงินสมทบอย่างน้อย 3 ใน 4 เดือน

P

P

2) กรณีทุพลภาพ

P

P

			
			
			

เงินทดแทนการขาดรายได้ 500 - 1,000 บาท/เดือน นาน 15 ปี
ก) 500 บาท เมื่อจ่ายเงินสมทบครบ 6 ใน 10 เดือน
ข) 650 บาท เมื่อจ่ายเงินสมทบครบ 12 ใน 20 เดือน
ค) 800 บาท เมื่อจ่ายเงินสมทบครบ 24 ใน 40 เดือน
ง) 1,000 บาท เมื่อจ่ายเงินสมทบครบ 36 ใน 60 เดือน

3) กรณีเสียชีวิต
			

- ค่าจัดการศพ 20,000 บาท/ราย
- จ่ายเงินสมทบครบ 6 ใน 12 เดือน

P

P

4) เงินบำเหน็จ
ชราภาพ
			
			

- บำเหน็จจากเงินออม + ดอกผล ได้รับเป็นเงินก้อน
เมื่ออายุครบ 60 ปี บริบูรณ์
- จากเงินออมขั้นต่ำ 50 บาท/เดือน ผู้ประกันตนสามารถ
ออมเพิ่มเติมได้ ไม่เกิน 1,000 บาท/เดือน

O

P

1. Injury/sickness - Cash benefit of 200 baht/day but not exceed 20 days/year
				 is provided
			
- Insured person being admitted as an inpatient in hospital
				 more than 2 days
			
- Contribute 3 months within 4 months before injury or sickness
2. Invalidity

			
Cash benefits of 500-1,000 baht/month for 15 years
			
a) 500 baht of cash benefit will be paid monthly for those
					 contributing 6 months within a period of 10 months before invalidity
			
b) 650 baht of cash benefit will be paid monthly for those
					 contributing 12 months within a period of 20 months before invalidity
			
c) 800 baht of cash benefit will be paid monthly for those
			
		 contributing 24 months within a period of 40 months before invalidity
			
d) 1,000 baht of cash benefit will be paid monthly for those
					 contributing 36 months within a period of 60 months before invalidity

			
- Funeral grant 20,000 baht/case
			
- Contribute not less than 6 months within a period of 12 month
				 before death

			
			

- Old – age lump sum and annual saving money will be provided
- The insured persons can save more up to 1,000 baht/month

จากการพัฒนาสิทธิประโยชน์ดังกล่าว ส่งผลให้
จำนวนผู้ ป ระกั น ตนตามมาตรา 40 เพิ่ ม ขึ้ น มาก
ตามลำดับ เริ่มจากเดือนพฤษภาคม 2554 มีผู้ประกันตน
จำนวน 170,774 คน เมื่ อ ถึ ง เดื อ นธั น วาคม 2554
มีผู้ประกันตนจำนวน 590,046คน

This development leads to the dramatic
increase of insured persons under Article 40. There
were 170,774 insured persons at the end of May,
2011 and rose to 590,046 at the end of the same
year.
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การเพิ่มสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันตน
Benefit increases for insured persons
ในปี 2554 สำนักงานประกันสังคมได้เพิ่มสิทธิ
ประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตน มีรายละเอียดดังนี้
1. เพิ่มค่าคลอดบุตร จากเดิม 12,000 บาทต่อครั้ง
เป็น 13,000 บาทต่อครั้ง
2. เพิ่มค่าทันตกรรม
		 2.1 กรณี ถ อนฟั น อุ ด ฟั น และขู ด หิ น ปู น
เดิมครั้งละไม่เกิน 250 บาท และไม่เกิน 500 บาทต่อปี
เป็นครั้งละไม่เกิน 300 บาท และไม่เกิน 600 บาทต่อปี
		 2.2 ค่ า ใส่ ฟั น เที ย ม ไม่ เ กิ น 1,400 บาท
เป็นไม่เกิน 4,000 บาท (ใส่ฟันทั้งปาก)
3. ขยายสิทธิการรักษาโรคจิต โดยกำหนดให้
เป็ น โรคที่ อ ยู่ ใ นความคุ้ ม ครองตามสิ ท ธิ ป ระกั น สั ง คม
ผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยเป็นโรคจิตมีสิทธิได้รับการรักษา
พยาบาล ในสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ โดย
ไม่เสียค่าใช้จ่าย
4. ขยายสิทธิกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน เข้ารักษาใน
โรงพยาบาลอื่นไม่จำกัดจำนวนครั้ง จากเดิม 2 ครั้ง/ปี
5. เพิ่ ม ค่ า ยากรณี รั ก ษาโรคมะเร็ ง จากเดิ ม
50,000 บาท เป็น ไม่เกิน 272,200 บาท
6. เพิ่ ม กรณี บ ำบั ด ทดแทนไตให้ ผู้ ป่ ว ยไตวาย
เรื้ อ รั ง ระยะสุ ด ท้ า ยก่ อ นการเป็ น ผู้ ป ระกั น ตนให้ ไ ด้ รั บ
สิทธิการปลูกถ่ายไต
7. เพิ่ ม สิ ท ธิ ก ารรั ก ษาพยาบาลผู้ ทุ พ พลภาพ
ดังนี้
		 7.1 กรณี เ ข้ า รั บ บริ ก ารทางการแพทย์
ณ สถานพยาบาลของรัฐ
			 (1) ประเภทผู้ ป่ ว ยนอก จ่ า ยให้ เ ท่ า ที่
จ่ายจริงตามความจำเป็น
			 (2) ประเภทผู้ ป่ ว ยใน จ่ า ยค่ า บริ ก าร
ทางการแพทย์ให้แก่สถานพยาบาลโดยคำนวณตามกลุ่ม
วินิจฉัยโรคร่วม ( Diagnosis Related Groups : DRGs )
ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละอั ต ราที่ ค ณะกรรมการการแพทย์
กำหนด
รายงานประจำปี 2554
สำนักงานประกันสังคม
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In 2011, various kinds of medical payment
had been reviewed to increase with the aim of
promoting quality of life and better benefit for the
insured persons as follows:
1. Maternity lump sum has been increased
from 12,000 baht to 13,000 baht for each delivery.
2. Range of dental care payment has been
increased by the following types;
		 2.1 For pulling, filling and scaling has
been increased from 250 baht /time with 500 baht
cap/ year to 300 baht/time with a cap at 600 baht/
year. (the cost will not exceed 600 baht)
		 2.2 For artificial teeth has been increased
from 1,400 baht cap to 4,000 baht cap.
3. Medical service coverage has been
extended to the mental- illed insured persons to be
hospitalized with free of charge at main contracted
hospitals.
4. Admission frequency at non-contracted
hospital for emergency has been increased from
twice a year to unlimited access.
5. Drug cost for cancer has been increased
from 50,000 baht to being with the capped at
272,200 baht
6. Renal failure case has been covered by
allowing the final stage patient to be able to access
for renal transplant
7. Rate of payment for invalidity
reimbursement has been increased by type of
hospital and patient as follows:
		 - For public hospital
			 Out-patient: Be able to reimburse at
necessity

		 7.2 กรณี เข้ า รั บ บริ ก ารทางการแพทย์ ณ
สถานพยาบาลเอกชน
			 (1) ประเภทผู้ป่วยนอก จ่ายค่าบริการ
ทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินเดือนละ 2,000 บาท
			 (2) ประเภทผู้ ป่ ว ยใน จ่ า ยค่ า บริ ก าร
ทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินเดือนละ 4,000 บาท
8. ปรั บ ข้ อ บ่ ง ชี้ ก ารให้ ย าต้ า นไวรั ส เอดส์ เ พื่ อ
ขยายการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ HIV/เอดส์ ให้ได้รับยาต้าน
ไวรัส ให้เข้าถึงบริการมากขึ้น

			 In-Patient: Payment will be based on
Diagnosis Related Group (DRGs) according to criterion
and fixed rate prescribed by the resolution of Medical
Committee
		 - For private hospital
			 Out-patient: Be able to reimburse with
2,000 baht cap.
			 In-Patient: Be able to reimburse with
4,000 baht cap.
Anti – HIV drug permission regulation has been adjusted
to increase service access of HIV/AIDS patients.

การให้สิทธิคืนสภาพผู้ประกันตนตามมาตรา 39 Renewal of being insured persons under
สำนั ก งานประกั น สั ง คม ได้ พ บปั ญ หาของ Article 39

ผู้ ป ระกั น ตนมาตรา 39 ส่ ว นมากขาดส่ ง เงิ น สมทบ
3 เดือนติดต่อกัน ทำให้สิ้นสภาพความเป็นผู้ประกันตน
ตั้งแต่แรกที่ขาดส่ง เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองของประกัน
สังคม สำนักงานประกันสังคมจึงเปิดโอกาสให้ได้กลับมา
เป็นผู้ประกันตนอีกครั้ง ด้วยการมอบสิทธิคืนสภาพให้
ผู้ประกันตนมาตรา 39 ซึ่งพระราชบัญญัติการกลับมาเป็น
ผู้ประกันตน พ.ศ.2554 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วันที่ 12 พฤษภาคม 2554 โดยผู้ยืน
คำขอกลับเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ต้องมีสถานการณ์
ว่าจ้างครั้งสุดท้ายในฐานทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39
และสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 เนื่องจาก
ขาดส่งเงินสมทบเกิน 3 เดือนติดต่อกัน หรือภายในระยะ
เวลา 12 เดือนแต่ส่งเงินสมทบไม่ครบ 9 เดือน ทำให้
สิ้นสภาพความเป็นผู้ประกันตนก่อนวันที่พระราชบัญญัติ
การกลับมาเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. 2554 มีผลบังคับใช้
กล่าวคือวันที่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ต้อง
อยู่ในช่วงวันที่ 30 มีนาคม 2538 ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม
2554 หากมี ค วามประสงค์ จ ะกลั บ เป็ น ผู้ ป ระกั น ตน
สามารถยื่นคำขอต่อสำนักงานประกันสังคมภายใน 1 ปี
นับตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ทั้งนี้การกลับ
เป็นผู้ประกันตนให้เริ่มตั้งแต่เดือนที่ยื่นคำขอและมีสิทธิได้
รับประโยชน์ทดแทน

According to the review on updating the
status of being insured persons under Social Security
Scheme, we found that there were many insured
persons ended their status. The major problem of
maintaining their status, especially for the insured
persons under Article 39, was intermittent
contribution. Most of them did not contribute to the
fund at least 3 months continually since the
intermittence. Therefore, to give more opportunities
for this group to enjoy their right and to keep on
their status, the relevant law had been amended.
The Social Security Act amended in 2011 offers
opportunity to the abovementioned group whose
status ended during 30 March 1995 to 11 May 2011
be able to apply for status renewal within 1 year
since the effective date of 12 May 2011 of the
amended Act. It means their benefits by law will be
calculated since the date of submitting.
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การประกันสังคมกรณีชราภาพ

สำนักงานประกันสังคมได้เริ่มให้ความคุ้มครอง
ประกันสังคมกรณีชราภาพตั้งแต่เดือนธันวาคม 2541
โดยได้กำหนดเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ไว้ดังนี้คือ เมื่อ
ผู้ ป ระกั น ตนอายุ ค รบ 55 ปี บ ริ บู ร ณ์ และความเป็ น
ผู้ประกันตนสิ้นสุดลง หรือตาย หรือเป็นผู้ทุพพลภาพ
(ไม่ได้ทำงานแล้วหรือลาออกจากการเป็นผู้ประกันตน
โดยสมั ค รใจตามมาตรา 39) ซึ่ ง ได้ ก ำหนดประโยชน์
ทดแทนตามเงื่อนไขของการนำส่งเงินสมทบ ดังนี้
1. เงินบำเหน็จชราภาพ
		 - จ่ า ยเงิ น สมทบไม่ ค รบ 180 เดื อ น หรื อ
ผู้ประกันตนถึงแก่ความตายหรือเป็นผู้ทุพพลภาพ
		 - หากจ่ายเงินสมทบกรณีชราภาพมาไม่ครบ
12 เดือน จะได้รับเฉพาะส่วนที่ผู้ประกันตนจ่าย
		 - หากจ่ายเกิน 12 เดือน จะได้รับส่วนของ
ผู้ ป ระกั น ตน ส่ ว นของนายจ้ า ง และผลประโยชน์
ตอบแทนประจำปี
2. เงินบำนาญชราภาพ
		 - จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่ต่ำกว่า 180 เดือน
(15 ปี)
		 - รับเป็นรายเดือนไปตลอดชีวิต
		 - หากเสี ย ชี วิ ต ภายใน 60 เดื อ น (5 ปี )
หลังการรับเงินบำนาญจะมีบำเหน็จตกทอดให้แก่ทายาท
10 เท่าของบำนาญรายเดือนที่ได้รับ
ณ.สิ้นปี 2554 สำนักงานประกันสังคมได้จ่ายเงิน
บำเหน็จชราภาพให้กับผู้ประกันตนแล้วประมาณ 8 แสนคน
รวมเป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น 17,090.59 ล้ า นบาท ซึ่ ง จะเริ่ ม มี
ผู้มีสิทธิรับเงินบำนาญชราภาพครั้งแรกในเดือนธันวาคม
2556 ทั้งนี้สำนักงานประกันสังคมได้ทบทวนการประเมิน
ค่าทางคณิตศาสตร์ประกันภัยของกองทุนชราภาพโดย
ความร่วมมือขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)
พบว่าในปีแรกของการจ่ายบำนาญชราภาพสำนักงาน
ประกั น สั ง คมจะจ่ า ยประโยชน์ ท ดแทนกรณี ช ราภาพ
(บำเหน็จ และบำนาญ) รวม 8,078 ล้านบาท ซึ่งสังคม
ไทยกำลั ง ก้ า วสู่ สั ง คมผู้ สู ง อายุ ประชากรวั ย แรงงานมี
จำนวนน้อยลง และจากสถานการณ์สังคมผู้สูงอายุนี้เอง
ที่ส่งผลกระทบต่อกองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพซึ่ง
รายงานประจำปี 2554
สำนักงานประกันสังคม
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Old age pension
The coverage on old age benefit has been
launched in December 1998. The insured persons
who meet the eligibility of being 55 of age,
termination of being insured persons, death and
invalidity (in term of being the unemployed or being
resigned insured persons under Article 39) will get
the different kinds of payment based on the
following contribution conditions;
1. For old age lump sum
		 - Insured persons with less than 180
months of contribution or death or invalidity
		 - Insured persons with less than 12
months contribution will get only employee portion
		 - Insured person with more than 12
months contribution will get employee and
employer portion plus annual profit
2. For old age pension
		 - With minimum 180 months (15 years)
contribution
		 - Lifelong Monthly payment
		 - If pensioner is dead within 60 months
(5years) after getting monthly pension, the survivor
will get lump sum of 10 times of monthly pension.
By the end of the year 2011, the grand total
amount of old age lump sum paid approximately to
800,000 of insured persons was 17,090.59 million
baht while the first period of monthly pension
payment will start in December 2013. Therefore,
actuarial assessment of fund value was done in
close cooperation with ILO in order to review the
fund stability. It was found that the total amount of
both types of payment (Lump sum and monthly
pension) will be up to 8,078 million baht for the first
year of payment. The situation of becoming aging
society in Thailand and the decrease of working age
population will make a serious impact in SSF

จะต้องรับภาระสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีภาระการจ่าย
เงิ น ประโยชน์ ท ดแทนกรณี ช ราภาพที่ สู ง ขึ้ น เรื่ อ ย ๆ ตาม
โครงสร้ า งประชากร ในขณะที่ เ งิ น สมทบที่ รั บ เข้ า กองทุ น
ประกั น สั ง คมมี สั ด ส่ ว นลดลง และส่ ง ผลต่ อ เสถี ย รภาพ
ของกองทุนประกันสังคมอาจจะขาดเสถียรภาพได้ในอนาคต
เพื่ อ เตรี ย มการรองรั บ สถานการณ์ ดั ง กล่ า ว
สำนักงานประกันสังคมจึงได้จัดตั้งคณะทำงานศึกษากำหนด
รูปแบบจำลองการพัฒนาบำนาญชราภาพในระบบประกัน
สั ง คม โดยได้ รั บ เกี ย รติ จ ากดร.วรวรรณ ชาญด้ ว ยวิ ท ย์
ผู้อำนวยการด้านหลักประกันทางสังคม สถาบันวิจัยเพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย (TDRI) เป็นที่ปรึกษาคณะทำงาน และมี
ผู้ แ ทนจากหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งร่ ว มเป็ น คณะทำงานเพื่ อ
ศึกษาถึงระบบบำนาญของประเทศไทย สถานการณ์ที่มีผล
กระทบต่อบำนาญชราภาพในระบบประกันสังคม ทั้งด้าน
โครงสร้างประชากร โครงสร้างผู้มีสิทธิรับประโยชน์ทดแทน
ประกั น สั ง คมกรณี ช ราภาพและผลกระทบต่ อ การบริ ห าร
กองทุนกรณีชราภาพ นอกจากนี้ยังศึกษาถึงระบบบำเหน็จ
บำนาญของต่างประเทศเพื่อให้ทราบข้อมูลถึงสถานการณ์
โดยรวมและทิ ศ ทางการแก้ ไขปั ญ หาของต่ า งประเทศที่
ประสบปัญหาเสถียรภาพกองทุนหรือมีเงินไม่เพียงพอจ่าย
ประโยชน์ทดแทน จากนั้นได้วิเคราะห์และประเมินสถานะ
กองทุนตามทางเลือกมาตรการต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้พัฒนา
ระบบบำนาญชราภาพในระบบประกันสังคม เพื่อนำเสนอต่อ
คณะกรรมการประกันสังคม คณะทำงานฯ ได้เสนอทางเลือก
มาตรการที่จะพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญชราภาพประกัน
สังคมโดยคำนึงถึงเสถียรภาพกองทุน และการสร้างความเป็น
อยู่ที่ดีขึ้นของลูกจ้างผู้ประกันตนเป็นเป้าหมายหลักดังนี้
ทางเลือกที่ 1 ปรับเพิ่มอัตราเงินสมทบกรณีชราภาพ
ทางเลือกที่ 2 เพิ่ ม อายุ ที่ มี สิ ท ธิ รั บ บำนาญ 2 ปี
ทุก ๆ 4 ปี จนอายุเกษียณอยู่ที่ 62 ปี
ทางเลือกที่ 3 เพิ่ ม ระยะเวลาการจ่ า ยเงิ น สมทบ
ก่อนเกิดสิทธิรับบำนาญจาก 15 ปี เป็น 20 ปี
ทางเลือกที่ 4 ปรับการคำนวณค่าจ้างเฉลี่ยสำหรับ
การคำนวณเงินบำนาญ จากฐานค่าจ้าง 60 เดือน
สุดท้าย เป็นตลอดช่วงการจ่ายเงินสมทบ
ทางเลือกที่ 5 ผสมระหว่ า งทางเลื อ กที่ 1 + 3
พร้อมกัน

management. It meant that SSO will face the high
increasing burden of pension payment correlated
to thepopulation growth rate whereas the fund
decrease might incur due to the ratio of less
contribution. These will effect the long - term
stability of the fund as a result.
To prepare for upcoming situation, SSO
formed the Working Group on Setting a Proper
Pension Model under Social Security Scheme. It
consisted of representatives from relevant
organizations and Dr.Worawan Chandoevwit,
Director of Social Protection, Thailand
Development Research Institute (TDRI) was as
advisor. The working group studied and
researched for the pension system in Thailand,
key impact on current pension model under
social security scheme in term of population
structure compared to number of the pensioner
and the impact to fund administration. Moreover,
information on pension fund situation, how to
avoid the risk, stability of the fund and preventive
direction and policy in foreign countries were
reviewed and analyzed. Based on fund stability
and quality of life, six alternative choices were
introduced as a result to propose to Social
Security Board for consideration as follows:
Option 1 : increase contribution rate
Option 2 : increase 2 years of pensionable
age in every 4 years until 62 years of age
Option 3 : increase effective contribution
period from 15 years to 20 years
Option 4 : adjust pension calculation
from last 60 months of wage to whole
contribution period
Option 5 : combine option 1 to 3
Option 6 : combine option 1, 2, 3 to 4
It is possible to consider the other
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ทางเลือกที่ 6 ผสมระหว่างทางเลือกที่ 1+2+3+4
พร้อมกัน
ทั้งนี้ อาจรวมถึงการพิจารณามาตรการอื่นๆ เป็น
ทางเลือกเพิ่มเติมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายข้างต้นด้วย เช่น การ
ให้มีบำนาญขั้นต่ำที่ไม่น้อยกว่าเส้นความยากจนในปีที่รับ
บำนาญ การปรับมูลค่าบำนาญทุกๆ 5 ปี โดยปรับตามการ
เปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เพิ่มฐานค่าจ้าง
สูงสุด เพิ่มค่าจ้างเฉลี่ยตลอดช่วงการจ่ายเงินสมทบ หรือ
ผู้ประกันตนอาจได้รับทั้งบำเหน็จและบำนาญ เป็นต้น
ผลการศึกษาดังกล่าวอยู่ระหว่างการนำเสนอคณะ
อนุ ก รรมการพิ จ ารณาและกำหนดแนวทางการจ่ า ยสิ ท ธิ
ประโยชน์กรณีชราภาพเพื่อพิจารณาในรายละเอียด และ
เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการประกันสังคม

alternative measures to meet the final goal of
fund’s sustainability and the quality of life for
insured persons such as the minimum pension
must not be less than the poverty line, the
pension should be adjusted every 5 years to be
in accordance with the CPI , increase maximum
wage, increase average wage based on active
contribution period or IP may receive both lump
sum and pension.
The final result of the study is on
consideration of the Committee on Scrutinizing
and Setting the Pension Payment and then to
give suggestion to Social Security Board.

การช่วยเหลือทางสังคม

Cooperated Social Responsibility

หลายจังหวัดที่ประสบภัยน้ำท่วม ทำให้นายจ้างและผู้ประกัน
ตนได้รับความเดือนร้อนเป็นจำนวนมาก สำนักงานประกัน
สังคมจึ ง ได้ มี ม าตรการในการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนดังนี้
		 (1) ระยะภาวะวิกฤตอุทกภัย
			 1.1 ผู้ประกันตนสามารถเข้ารักษาพยาบาล
ได้ทุกสถานพยาบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในกรณี
ประสบอันตรายและเจ็บป่วยในระยะน้ำท่วม
			 1.2 ให้ บ ริ ก ารทางการแพทย์ น อกสถาน
พยาบาล
				 สำนักงานประกันสังคมร่วมกับสถาน
พยาบาลจัดหน่วยแพทย์ให้บริการรักษาและแจกยาในพื้นที่
ประสบอุทกภัย ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 278 ครั้ง มีผู้รับ
บริการ 25,988 คนเป็นศูนย์พักพิงที่ได้รับความช่วยเหลือ
จากหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 35 แห่ง จำนวน 48 ครั้ง มีผู้รับ
บริการ 3,252 คน
			 1.3 ผู้ประกันตนได้รับการดูแลและรับสิทธิ
ประโยชน์ กรณีถูกเลิกจ้างและว่างงาน โดยได้รับการผ่อนผัน

		 There were many enterprises and
insured persons in many provinces suffered from
flood in the year 2011. To relief their burden, SSO
provides assistance through the following
supporting activities:
		 (1) During flood crisis
			 1.1 Medical services with free of
charge in any hospital for work-related injury and
sickness
			 1.2 Mobile units for medical
services
			 SSO in cooperated with hospitals,
provided mobile unit for medical services to give
treatment to people in flood area. Among the
278 of mobile services, there were 25,988
persons received the treatment. There were 35
shelter places with 3,252 persons got medical
treatment per 48 services.

I. Relief measurement for the
1. การช่วยเหลือสถานประกอบการและผู้ประกัน
insured person and enterprises faced with
ตนที่ประสบอุทกภัย
		 จากเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้น ในปี 2554 มี flood crisis

รายงานประจำปี 2554
สำนักงานประกันสังคม
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การขึ้นทะเบียนแจ้งสิทธิ
		 1.4 จัดตั้งจัดตั้งศูนย์อพยพช่วยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัย
			 สำนั ก งานประกั น สั ง คมได้ จั ด ตั้ ง ศู น ย์
อพยพช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบอุ ท กภั ย โดยจั ด หาสถานที่
ที่ พั ก พิ ง และบริ จ าคสิ่ ง ของเพื่ อ การดำรงชี พ ให้ แ ก่
ผู้ประสบอุทกภัย
(2) ระยะหลังภาวะวิกฤตอุทกภัย
		 2.1 โครงการประกันสังคมเคียงข้างผู้ประกันตน
ต้านอุทกภัย
			 สำนักงานประกันสังคม ร่วมกับธนาคาร
ออมสิน ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และธนาคาร
กรุ ง เทพจำกั ด ให้ สิ ท ธิ ผู้ ป ระกั น ตนตาม มาตรา 33,
มาตรา 39, และ มาตรา 40 สามารถกู้เงินเพื่อซ่อมแซม
ที่พักอาศัยโดยบ้านที่จะซ่อมแซมต้องอยู่ในจังหวัดที่ถูก
น้ำท่วม วงเงินรายละไม่เกิน 50,000 บาท ดอกเบี้ยเงินกู้
ร้อยละ 2.5 ต่อปี คงที่ 2 ปี สำหรับสถานประกอบการที่
ประสบอุ ท กภั ย สามารถยื่ น ขอสิ น เชื่ อ ได้ ว งเงิ น สู ง สุ ด
ไม่เกินรายละ 1 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3
ต่อปี คงที่ 3 ปี ซึ่งสิ้นสุดโครงการวันที่ 30 เมษายน 2555
ณ สิ้ น เดื อ นธั น วาคม 2554 ได้ อ นุ มั ติ สิ น เชื่ อ ให้
สถานประกอบการแล้ว 10 ราย จำนวนเงิน 10,000,000 บาท
อนุมัติสินเชื่อให้ผู้ประกันตนแล้ว 440 ราย จำนวนเงิน
21,002,000 บาท
		 2.2 ลดเงิ น สมทบให้ กั บ ผู้ ป ระกั น ตน และ
สถานประกอบการ ในปี 2555 เพื่อเป็นการบรรเทาความ
เดื อ ดร้ อ นให้ กั บ นายจ้ า ง ลู ก จ้ า ง และผู้ ป ระกั น ตน
สำนั ก งานประกั น สั ง คมได้ มี ก ารพิ จ ารณาลดอั ต รา
เงิ น สมทบกองทุ น ประกั น สั ง คมแก่ นายจ้ า ง ลู ก จ้ า ง
ผู้ประกันตน เป็นระยะเวลา 1 ปี ในปี 2555 โดยลดจาก
อัตราเงินสมทบที่จ่ายในปัจจุบันฝ่ายละร้อยละ 5 ของ
ค่าจ้างผู้ประกันตน เป็น 2 ช่วง ดังนี้
			 ช่ ว งที่ 1 ตั้ ง แต่ 1 มกราคม –
30 มิถุนายน 2555 จ่ายเงินสมทบอัตราฝ่ายละร้อยละ 3
ลดลงจากเดิมฝ่ายละร้อยละ 2
			 ช่ ว งที่ 2 ตั้ ง แต่ 1 กรกฎาคม –
31 ธันวาคม 2555 จ่ายเงินสมทบอัตราฝ่ายละร้อยละ 4

			 1.3 Benefit claim and registration
facilitation for the unemployed and the resigned
			 1.4 Shelter center for flood victim
SSO provided a proper location to be a shelter
places, basic needs and things to consume for a
flood victim.
		 (2) After the crisis
			 2.1 Project on SSO and the insured
persons assisted side by side against the flood
				 SSO with cooperation among
commercial and public Banks provided loan with
low interest of 2.5% per year within 2 years
forinsured persons Article 33, 39 and 40 to renovate
their residents 50,000 baht/case and a loan with
interest of 3% per year with in 3 years for employers.
This project was available till 30 April 2012. As of
December 2011 there were 10 enterprises were
approved with the amount of 10 million baht while
loan at amount of 21,002,000 baht was approved for
440 of insured persons.
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ลดลงจากเดิมฝ่ายละร้อยละ 1
			 ทั้งนี้รัฐบาลยังคงจ่ายเงินสมทบในอัตรา
เดิม คือ ร้อยละ 2.75 การลดอัตราเงินสมทบดังกล่าว
ผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิประโยชน์เหมือนเดิมทุกกรณี

2. การส่ ง เสริ ม การจ้ า งงานของสถาน
ประกอบการในระบบประกันสังคม

		 สำนั ก งานประกั น สั ง คมได้ ด ำเนิ น งานช่ ว ย
เหลือทางสังคมโดยอนุมัติโครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริม
การจ้างงานให้การสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนกับ
สำนั ก งานประกั น สั ง คมกู้ เ งิ น กั บ ธนาคารที่ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการ นำไปเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ เสริมสภาพคล่อง
เพื่ อ เพิ่ ม ผลิ ต ภาพแรงงาน และทำให้ ผู้ ป ระกอบการมี
ศักยภาพที่จะเพิ่มรายได้ให้แก่แรงงาน โดยมีเป้าหมาย
ให้สถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้น
ค่ า จ้ า ง สามารถรั ก ษาการจ้ า งงาน ผู้ ป ระกั น ตนมี ก าร
ทำงานต่อเนื่องและอยู่ในระบบประกันสังคม
		 สถานประกอบการที่ เข้ า ร่ ว มโครงการต้ อ ง
รักษาจำนวนลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ณ วันที่ได้รับ
สินเชื่อตลอดอายุโครงการ 3 ปี เปิดให้สถานประกอบการ
ยื่นคำขอกู้ได้ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2555
วงเงินโครงการ 10,000 ล้านบาท แบ่งเป็น
		 1. วงเงิ น 6,000 ล้ า นบาท สำหรั บ สถาน
ประกอบการ ที่มีลูกจ้างไม่เกิน 50 คน วงเงินกู้ไม่เกิน
1 ล้านบาทต่อราย
		 2. วงเงิ น 3,000 ล้ า นบาท สำหรั บ สถาน
ประกอบการ ที่มีลูกจ้าง 51 – 200 คน วงเงินกู้ไม่เกิน
2 ล้านบาทต่อราย
		 3. วงเงิ น 1,000 ล้ า นบาท สำหรั บ สถาน
ประกอบการ ที่ มี ลู ก จ้ า งเกิ น 200 คนขึ้ น ไป วงเงิ น กู้
ไม่เกิน 4 ล้านบาทต่อราย
		 โดยคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3 ต่อปี
คงที่ 3 ปี กรณี มี ห ลั ก ทรั พ ย์ ค้ ำ ประกั น หรื อ บุ ค คลค้ ำ
ประกัน และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 5 ต่อปี คงที่ 3 ปี
กรณีไม่มีการค้ำประกัน โดยมีธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ
4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคาร
อิสลามแห่งประเทศไทย ธนาคารแลนด์ แอนด์เฮ้าส์ และ
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำปี 2554
สำนักงานประกันสังคม
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			 2.2 Contribution reduction for
employers and employees in 2012
				 To relief the burden among
employers, employees/ insured persons, SSO
reduced contribution rate in 2012 with no effect to
the benefit claim. The contribution period divided
into 2 phases;
				 Phase 1: 1 January – June 2012,
contribution rate reduced from 3% to 2%.
				 Phase 2: 1 July – December
2012, contribution rate reduced from 4% to 1%.
				 In this connection the
contribution from the government was still 2.75%.
				 II. Employment promotion for
enterprises under social security system
				 SSO approved the project on
loan for enterprises to promote employment and
labor productivity.
				 Enterprises under this project
have to maintain 80% of employees for 3 years
since approval, starting from 1 January to 31
December 2012. The total budget of 10,000 million
baht is divided into 3 portions.
				 1. 6,000 million is for enterprises
with maximum of 50 employees. The maximum of
loan is 1 million/enterprise.
				 2. 3,000 million is for enterprises
with 51-200 employees and maximum of loan is 2
million / enterprise.
				 3. 1,000 million is for enterprises
with 200 and more employees. Maximum of loan is
4 million / enterprise.
				 There are 4 banks joining in the
project. Interest of loan is 3% per year in case of
asset guarantee or personal guarantee. If there is no
guarantee, the interest will be 5% per year.

การฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน
Industrial Rehabilitation

ภารกิจในการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพในการ
ทำงานให้แก่ลูกจ้างและผู้ประกันตนที่ประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วย ทั้งที่เนื่องจากและไม่เนื่องจากการทำงาน
ถื อ เป็ น ภารกิ จ ที่ ส ำคั ญ ประการหนึ่ ง ของสำนั ก งาน
ประกั น สั ง คม โดยสำนั ก งานประกั น สั ง คมได้ จั ด ตั้ ง
ศู น ย์ ฟื้ น ฟู ส มรรถภาพคนงาน เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารทั้ ง ด้ า น
การแพทย์ อาชีพ จิตใจและสังคม เพื่อให้ลูกจ้างและ
ผู้ประกันตนที่เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ มีสมรรถภาพ
ร่างกายแข็งแรง สภาพจิตใจดี มีความเชื่อมั่นในตัวเอง
มีทัศนะคติที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น สามารถกลับเข้ามา
ทำงานในสถานประกอบการ สามารถประกอบอาชี พ
เลี้ยงดูตนเอง หรือช่วยเหลือตัวเองได้ในกิจวัตรประจำวัน
โดยไม่ เ ป็ น ภาระต่ อ ครอบครั ว และสั ง คม ปั จ จุ บั น เปิ ด
ดำเนินการ 3 แห่ง แห่งแรกตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธานี แห่งที่ 2 ประจำภาคตะวันออกตั้งอยู่ที่อำเภอ
นิคมพัฒนา จังหวัดระยอง แห่งที่ 3 ภาคเหนือตั้งอยู่ที่
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ทั้งนี้อยู่ระหว่างดำเนินการในอีก 2
ภู มิ ภ าค ได้ แ ก่ ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ที่ จั ง หวั ด
ขอนแก่น และภาคใต้ที่จังหวัดสงขลา

As part of the key function and responsibility
of SSO, the Industrial Rehabilitation Centre-IRC plays
an important role on providing medical and
vocational rehabilitation including psycho-social
rehabilitation services to worker who got workrelated accident /occupational injury or disease and
the non work- related with the aim of physical and
mental strengthening, encouraging self - esteem and
building positive attitude toward themselves and the
others so that they can reenter to the workplace or
become self – employed or self-help for daily living
and be able to live in society independently. At
present, three rehabilitation centers are available to
serve the injured workers; the first Industrial
rehabilitation Centre located in PathumThani
province and the second is the Eastern Industrial
Rehabilitation Centre located in Rayong province and
the last where is in the North located at Chiangmai
province. Two more centers within two regions; in
KhonKaen province for the north-east and in Songkla
province for the south, are on-going projects.

39

Annual Report 2011

Social Security Office

การบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ปี 2550-2554
Industrial Rehabilitation Services : 2007-2011
2550
2007

กิจกรรม

2551
2008

2552
2009

1.
2.
3.
4.
		
		
5.
		
		
		
		

2553
2010

2554
2011

ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพเดิม
281
369
414
460
603 1.
รับเข้าฟื้นฟูสมรรถภาพใหม่
344
346
291
473
367 2.
ฟื้นฟูฯด้านการแพทย์
*590 *665 *661
885 *899 3.
ฟื้นฟูฯด้านอาชีพ						
4.
- ฝึกเตรียมเข้าทำงาน
*205 *182 *168
202 *223
- ฝึกอาชีพ
*193 *183 *138
119 *140
จบการฟื้นฟูฯ
256
301
245
430
442 5.
- ประกอบอาชีพกับนายจ้างเดิม
158
177
169
246
328		
- ประกอบอาชีพกับนายจ้างใหม่
19
27
21
50
32		
- ประกอบอาชีพอิสระ
68
84
49
122
70		
- ช่วยงานบ้าน
11
13
6
12
11		
		 - เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ
1

Activities
Old Case
New Case
Medical Rehabilitation
Vocational Rehabilitation
- Work Preparation
- Vocational Training
Completed Rehabilitation
- Work for Previous employers
- Work for new employers
- Self - employed
- Self Help

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

ผลการดำเนิ น งานของศู น ย์ ฟื้ น ฟู ส มรรถภาพ      The 2011 performance of rehabilitation
คนงาน ในปี 2554 มีดังนี้
services based on SSO strategic plan
1. โครงการสร้ า งเครื อ ข่ า ยและรณรงค์ เ พื่ อ ให้ are as following key operations.

ลูกจ้างและผู้ประกันตนทุพพลภาพทราบสิทธิในการเข้ารับ
การฟื้นฟูสมรรถภาพ
		 ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานได้ดำเนินการจัด
“โครงการสร้ า งเครื อ ข่ า ยและรณรงค์ เ พื่ อ ให้ ลู ก จ้ า ง และ
ผู้ ป ระกั น ตนทุ พ พลภาพทราบสิ ท ธิ ใ นการเข้ า รั บ การฟื้ น ฟู
สมรรถภาพ” ขึ้น เพื่อให้ลูกจ้างและผู้ประกันตนทุพพลภาพ
ทราบสิ ท ธิ ก ระบวนการฟื้ น ฟู และบริ ก ารที่ ศู น ย์ ฟื้ น ฟู
สมรรถภาพคนงานมีให้กับลูกจ้างและผู้ประกันตนทุพพลภาพ
อี ก ทั้ ง เป็ น การประชาสั ม พั น ธ์ ก ระจายข้ อ มู ล ข่ า วของ
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน โดยผ่านเครือข่ายที่เข้าร่วม
โครงการฯ ซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มบุคคลจากหลากหลาย
อาชี พ ที่ มี บ ทบาทสำคั ญ ในการให้ ค ำแนะนำแก่ ลู ก จ้ า งที่
ประสบอั น ตรายหรื อ บาดเจ็ บ เนื่ อ งจากการทำงานและ
ผู้ ป ระกั น ตนทุ พ พลภาพให้ เข้ า รั บ การฟื้ น ฟู ส มรรถภาพ
รวมทั้ ง ให้ ป ระกั น สั ง คมจั ง หวั ด และเจ้ า หน้ า ที่ วิ นิ จ ฉั ย ได้ มี
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1. The Project on Right to Access to
Rehabilitation Services and Network Building.
		 This project had been implemented
to encourage and to inform the insured persons
to realize rehabilitation right, process, and
services that IRC provides for workers/ insured
persons especially for the case of invalidity. It is
not only to publicize IRC services information
through networking; representatives from various
occupations, who take important role in
rehabilitation but also to share experiences and
to exchange information among SSO provincial
staff who consider rehabilitation benefit and
representatives from enterprises and main
hospitals for better understanding and

การแลกเปลี่ ย นให้ ข้ อ มู ล เรื่ อ งการประสบอั น ตรายหรื อ
เจ็ บ ป่ ว ยจากการทำงานของลู ก จ้ า งกั บ ผู้ แ ทนจากสถาน
ประกอบการ และผู้แทนจากสถานพยาบาลเพื่อประโยชน์
ในการประสานงาน
2. โครงการช่วยเหลือลูกจ้างที่ประสบอั น ตราย
จากการทำงานและผู้ ป ระกั น ตนทุ พ พลภาพ กรณี ยั ง
ไม่สามารถเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพได้
		 ทางศู น ย์ ฟื้ น ฟู ส มรรถภาพคนงานได้ ป ระสาน
สำนั ก งานประกันสังคมเขตพื้นที่ สำนักงานประกั น สั ง คม
จั ง หวั ด เพื่ อ ขอรั บ ทราบข้ อ มู ล ลู ก จ้ า งและผู้ ป ระกั น ตน
ทุ พ พลภาพที่ มี ค วามจำเป็ น ต้ อ งได้ รั บ การช่ ว ยเหลื อ ก่ อ น
เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยดำเนินการให้นักกิจกรรม
บำบั ด เข้ า ไปให้ ค ำแนะนำเบื้ อ งต้ น ในการดู แ ลตั ว เองแก่
ลู ก จ้ า งพิ ก าร ทุ พ พลภาพ และผู้ ป ระกั น ตนทุ พ พลภาพ
รวมจำนวน 11 คน
3. โครงการการจ้างงานลูกจ้างและผู้ประกันตน
ทุพพลภาพเข้าทำงานในสถานประกอบการ
		 ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานดำเนินการประสาน
งานกับสถานประกอบการต่างๆเกี่ยวกับการจ้างงานคนพิการ
เพื่อส่งเสริมการจ้างงานกับลูกจ้างที่ประสบอันตรายจากการ
ทำงานและผู้ ป ระกั น ตนที่ ทุ พ พลภาพ ที่ ผ่ า นการฟื้ น ฟู
สมรรถภาพในการทำงานจากศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน
ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำสถานประกอบการที่เข้ามารับ
ผู้พิการเข้าทำงาน การคัดเลือกผู้พิการให้เหมาะสมกับงาน
สถานที่ และสภาพความพิการของอวัยวะ ในปี 2554 มี
ผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพและกลับเข้าไปทำงานรวม 31 คน
นอกจากนี้ยังมีสถานประกอบการอีก 18 แห่ง แจ้งความ
ประสงค์ขอรับสมัครผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ปัจจุบันอยู่
ในขั้นตอนการประสานงานและฝึกการใช้กายอุปกรณ์เทียม/
กายอุปกรณ์เสริม การฝึกอาชีพด้านต่างๆ เพื่อให้เหมาะสม
กับสภาพการทำงานของสถานประกอบการ

coordinating.
2. Pre-admittance support on rehabilitation
for the invalidity and injured workers
		 According to the cooperation
between the IRC, the Provincial SSO and SSO
Area, it was found that there were some injured
workers and the invalidity needed rehabilitation
technique before admittance in the center. IRC
therefore, provided occupational therapist to give
suggestion and educate basic rehabilitation
technique to 11 of insured persons so that they
could help themselves in daily living before
getting the completed process of comprehensive
rehabilitation in IRC.
3. Employment Promotion for the
invalidity
In order to promote employment for
rehabilitant who completed rehabilitation
process, IRC dealt closely with the enterprises
to employ them for the proper work through
job matching based on their disabilities
including giving suggestion on a proper
accessibility and workplace/environment
adjustment to enterprises. In 2011, there were
31 rehabilitants return to work and 18 companies
requested for rehabilitants to work for new job.
IRC had to prepare their readiness in term of
prosthesis and orthosis and a certain vocational
training that needed to be associated with
their disabilities and environment in the
workplace too.
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กิ จ กรรมเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การฟื้ น ฟู ส มรรถภาพ Supporting activities for rehabilitation
ประกอบด้วย
included:
1. กิจกรรมการปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม
กับสภาพความพิการของผู้ทุพพลภาพ
		 ดำเนินการ เยี่ยมบ้าน และ ออกแบบปรับ
สภาพแวดล้อม ให้กับผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ที่ทุพพลภาพ
ที่ได้รับการพิจารณา อาทิ การปรับปรุงห้องน้ำโดยการ
ปรั บ โถส้ ว มเป็ น แบบโถชั ก โครก ปรั บ เปลี่ ย นวาล์ ว น้ ำ
เป็นชนิดใช้มือผลัก ติดตั้งสายชำระ ฝักบัวอาบน้ำ ติดตั้ง
ราวจั บ พยุ ง ตั ว ทำทางเดินหรือทางลาด และห้อ งที่ ใช้
พั ก อาศั ย ที่ ท ำงานหรื อ ที่ ป ระกอบอาชี พ ในบริ เวณ
บ้านพักของผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่ทุพพลภาพ
เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอย่างอิสระ ลดความเสี่ยงของ
อันตรายที่จะเกิดขึ้น จำนวน 15 คน

2. กิ จ กรรมการจั ด ทำอุ ป กรณ์ ใ นการฝึ ก
อาชี พ และประกอบอาชี พ สำหรั บ ผู้ เข้ า รั บ การฟื้ น ฟู
สมรรถภาพ
		 ดำเนินการจัดทำอุปกรณ์ในการฝึกอาชีพและ
ประกอบอาชีพโดยพิจารณาจากสภาพความพิการที่เป็น
อุปสรรคต่อการฝึกอาชีพและประกอบอาชีพของผู้เข้ารับ
การฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยการออกแบบ จัดทำต้นแบบ/
จัดทำอุปกรณ์ ติดตามผลการใช้งาน และแก้ไขปรับปรุง
ให้ ผู้ เข้ า รั บ การฟื้ น ฟู ฯ สามารถนำอุ ป กรณ์ ไ ปใช้ ใ นการ
ฝึ ก อาชี พ หรื อ ประกอบอาชี พ ในสาขาที่ ต้ อ งการได้ ใน
ปี 2554 ได้จัดทำอุปกรณ์ในการฝึกอาชีพและประกอบ
อาชีพให้กับผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ อาทิ กระเดื่อง
กลับทางกดคลัชมอเตอร์ รถจักรยานยนต์พ่วงข้างแบบ
วีลแชร์ขึ้นบนตัวพ่วง อุปกรณ์ช่วยในการร้อยลูกปัด และ
อุปกรณ์ช่วยในการถักเชือก
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1. Project on Home Environmental
Adjustment for insured persons with invalidity.
		 Staff of IRC (PathumThani) arranged
meeting to discuss at most necessity, to set and
prioritize home environmental adjustment plan
based on individual disabilities and requirements
and then arranged home visiting program. 15 cases
were approved for the designs of particular
adjustments; for some cases including assistive
devices; such as a proper flush toilet, adapting valve
faucet, shower and handrail, appropriate ramp for
wheelchair user, traditional style of bedroom, in
house working place and other relevant home
environment in order to support their daily living
activities at home.
2. Project on Modifying and Adapting
Vocational Equipment for SupportingVocational
Training and Employment at Workplace.
		 Due to the difference and severity of
disability of individual, the IRC (Pathum Thani)
equipped particular know how to modify the
adaptive vocational equipment for the disabled.
The purpose of modifying equipment is not only for
vocational training support but for the productive
employment of the individual as planned as well.
In 2011, IRC could support the adaptive for
vocational training such as modified equipment
to reversed clutch motor of sewing machine for
the hemiplegia, modified motorbike’s sidecars
for wheelchair user, the adaptive device for
making stirng of beed, and assistive device for
macrame.

3. กิจกรรมการสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย
ในการทำงานสู่สถานประกอบการ
ดำเนินการประสานงานกับสถานประกอบการ
ในการจั ด ฝึ ก อบรมให้ กั บ ลู ก จ้ า งในสถานประกอบการ
โดยเนื้ อ หาการฝึ ก อบรมจะเน้ น การให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ
การทำงานที่ปลอดภัยแก่ลูกจ้าง การจัดกิจกรรมจำลอง
สถานการณ์ หากต้องเป็นคนพิการหรือสูญเสียอวัยวะ
บางส่วนหรือหลายส่วนว่าจะต้องพบกับอุปสรรคในการ
ดำเนิ น ชี วิ ต อย่ า งไร โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ในการเพิ่ ม
ความเชื่อมั่นในตนเองการฝึกทักษะในการออกสู่สังคม
การเตรียมความพร้อมทาง ด้านการสื่อสารของผู้เข้ารับ
การฟื้นฟูสมรรถภาพ การเพิ่มความตระหนักรู้ในด้าน
ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ใ น ก า ร ท ำ ง า น ใ ห้ แ ก่ ลู ก จ้ า ง ใ น
สถานประกอบการ การเพิ่ ม ทั ก ษะความสามารถของ
บุคลากรและการลดอุบัติเหตุจากการทำงานแก่ลูกจ้าง
ในสถานประกอบการในปี 2554 ได้ ด ำเนิ น การจั ด
กิจกรรมจำนวน 4 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมการอบรม 195 คน

3. The Project on Occupational Safety
Awareness in Workplace.
		 With the aim of promoting safety
awareness in the workplace, SSO by the IRC
worked closely with the employers to campaign
occupational safety in the workplace. Halfday
of training was arranged to let the employees
realize on the effect of acquired disability
through simulation technique; acting as person
with multi-physical disability and experienced
the social barrier in daily life, how to encourage
self-esteem, how to cope with a certain situation
and face with the negative attitude toward person
with disabilities. In 2011, the trainings had been
conducted 12 times with 195 participants.
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4. On the Job Training
4. กิจกรรมการฝากฝึกงานในสถานประกอบการ
		 ดำเนิ นการประสานงานกับสถานประกอบ 		 IRC deals with a certain company to give
การในการส่งผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่ใกล้จะสิ้นสุด a chance for rehabilitant who nearly completed
rehabilitation to get on the job training in order that
การฟื้นฟูสมรรถภาพเข้าฝึกงานในสถานประกอบการ

5. กิจกรรมกีฬา
		 ศู น ย์ ฟื้ น ฟู ส มรรถภาพคนงาน จั ด กิ จ กรรม
กีฬาเพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ได้ตื่นตัว
มีความกระตือรือร้นในการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย จิตใจ
อารมณ์และสังคม โดยการเล่นกีฬา และการออกกำลังกาย
ทำให้สมรรถภาพร่างกายมีความแข็งแรง และผ่อนคลาย
ความเครียด สนับสนุนการแสดงออกด้านความเป็นเลิศ
ทางการกีฬาของคนพิการ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
ซึ่งมีทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
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it could help them get more self confidence in their
potential and working place.
5. Sport Activities
		 To encourage the rehabilitant who
acquired disability to be active in receiving
rehabilitation, sport competition both in national
and international level was applied as rehabilitative
technique for physical strengthening, emotional
support, sport talent empowering of the individual
during staying in the center.

6. กิจกรรมส่งเสริมด้านอาชีพ
		 6.1 กิ จ กรรมการฝึ ก อบรมอาชี พ เสริ ม
ระยะสั้น
			 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพได้
เรียนรู้ และฝึกอาชีพ ในหลักสูตรระยะสั้น 1 - 2 วัน
ที่ลงทุนไม่สูง และสามารถผลิตและจำหน่ายได้ในชุมชน
เพื่ อ เสริ ม รายได้ ห ลั ง สิ้ น สุ ด การฟื้ น ฟู ส มรรถภาพ
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานโดยกลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพ
ด้านอาชีพได้จัดทำกิจกรรมการฝึกอาชีพเสริมระยะสั้น
สำหรั บ ผู้ เข้ า รั บ การฟื้ น ฟู ส มรรถภาพ จำนวน 6 ครั้ ง
มีผู้เข้าร่วมอบรม 239 คน

6. Vocational Promotion Activities
		 6.1 Short term course for income
increasing In order to help the rehabilitant increase
their earning with lower cost but higher income,
IRC carried on particular 6 short-term courses in
2011 and there were 239 rehabilitants attended
in the training.
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		 6.2 การส่ ง ทดสอบมาตรฐานฝี มื อ แรงงาน
คนพิการ
			 ครั้งที่ 1 การทดสอบสาขาประมวล
ผลคำระดับ 1 มีผู้ผ่านการทดสอบทั้งหมด 10 คน
			 ครั้งที่ 2 ก า ร ท ด ส อ บ ส า ข า ช่ า ง
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ระดั บ 1 มี ผู้ ผ่ า นการทดสอบทั้ ง หมด
6 คน
		 6.3 การติ ด ตามผลหลั ง สิ้ น สุ ด การฟื้ น ฟู
สมรรถภาพ 3 ครั้ง จำนวน 12 ราย
			 ครั้งที่ 1 จั ง ห วั ด ป ร ะ จ ว บ คี รี ขั น ธ์ ,
สุราษฎร์ธานี, พัทลุงและนครศรีธรรมราช
			 ครั้งที่ 2 จังหวัดสมุทรปราการ
			 ครั้งที่ 3 จังหวัดปทุมธานี
		 6.4 ผู้ เข้ า รั บ การฟื้ น ฟู ส มรรถภาพ จาก
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานจังหวัดปทุมธานี ฝึกอาชีพ
สาขาช่ า งซ่ อ มคอมพิ ว เตอร์ ได้ เข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น
ฝีมือแรงงานคนพิการแห่งชาติ และได้รับรางวัลอันดับ 2
ผ่านการคั ด เลื อ กเป็ นตัวแทนประเทศไทย เดินทางไป
เข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น ฝี มื อ คนพิ ก ารนานาชาติ ครั้ ง ที่ 8
สาขาประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ณ ประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลี
		 6.5 กิจกรรมด้านการพัฒนาบุคลากร
			 จัดอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการฟื้นฟู
สมรรถภาพคนงาน ดังนี้
			 1. จัดอบรมเรื่องสุขภาวะองค์กรชีวิต
การทำงาน จำนวน 66 คน

รายงานประจำปี 2554
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		 6.2 Standard Skill Testing for Person with
Disabilities
			 1st SST : 10 rehabilitants passed the
test on Word Processing level 1
			 2nd SST: 6 rehabilitants passed the
test on Electronics level 1
		 6.3 Follow Up the completed cases
			 After the completion of the individual
rehabilitation, the IRC visited 12 cases for 3 times in
different provinces as follows:
			 1st visit: Prachuab Khiri Khan, Surat
Thani, Phatthalung and Nakhon Srithammarat
			 2nd visit: Samut Prakan
			 3rd visit: Pathun Thani
		 6.4 Rehabilitant from IRC, Pathum Thani
who attended the National Standard Skill Testing
on Computer Repairing and got the 1st runner up,
was considered to be the representative from
Thailand to attend the 8th International Standard
Skill Competition on Computer Assembling in
Republic of Korea.
		 6.5 Personnel Development Activities
			 The IRC conducted training programs
for the IRC personnel as follows;
			 - 66 of IRC staff attended in the
training program on Healthy working life.

			 2. ศึ ก ษาดู ง านฟาร์ ม ตั ว อย่ า งตาม
แนวพระราชดาริ บ้ า นห้ ว ยหิ น ลาด, ศู น ย์ ฝึ ก อาชี พ
คนพิการ จ.หนองคาย, ภาควิชาเวชศาสตร์การฟื้นฟูฯ
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น , สถาบั น พั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน
ภาค ๖ และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ประจำภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 10 คน
			 3. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
ในหลักสูตรต่างๆ จำนวน 106 คน 29 หลักสูตร

			 - 10 staff of the IRC joined in the
study visit on good practice of Farm management
based on Royal Initiative at Huay Hin Lard,
Vocational Training Center for Person with Disability
in Nhong Khai province, Department of Medical
Rehabilitation, Khon Kaen University, 6th Regional
Skill Development Institute and the Northeastern
Regional Industrial Rehabilitation Center –Khon Kaen
province.
			 - 106 staff from IRC attended at 29
different training courses.

มูลนิธิคุณากรในพระราชูปถัมภ์

Khunakorn Foundation in the patronage
of Her Royal Highness Princess Sirindhorn

มู ล นิ ธิ คุ ณ ากรในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ใ นสมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เป็นองค์กร
การกุศล ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2528 เพื่อ
สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน
ในปี พ.ศ. 2554 มีผู้อยู่ในความดูแลของมูลนิธิ
คุ ณ ากรฯ เป็ น จำนวนทั้ ง สิ้ น 1,067 คน ให้ ค วาม
ช่วยเหลือลูกจ้างที่พิการจาการทำงานในด้านค่ารักษา
พยาบาลของผู้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ 79 คน ค่าวัสดุ
อุปกรณ์การแพทย์และอวัยวะเทียม 55 คน ค่าเบี้ยเลี้ยง
รายวันและเงินสงเคราะห์อื่นๆ 387 คน เงินสนับสนุน
การฝึ ก ซ้ อ มนั ก กี ฬ าคนพิ ก าร 46 คน ค่ า ของขวั ญ
ในวันสำคัญต่างๆ 500 คน รวมเงินทั้งสิ้น 2.64 ล้านบาท

Kunakorn Foundation is non-profit
organization under Ministry of Labour. It was
established on 27 June 1985 with the aim of
supporting the operation of Industrial Rehabilitation
Centre. In 2009, there were 1,067 cases required for
financial assistance; 79 cases for medical expenses
during rehabilitation, 55 cases for aid and assistive
device, 387 cases for daily allowance and other
expenses, 46 cases for expenses for sport and 500
cases for reward, gifts for special occasion and the
total amount was 2.64 million baht.
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ทรงเสด็ จ พระราชดำเนิ น เป็ น องค์ ป ระธานในพิ ธี เ ปิ ด
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ประจำภาคเหนือ (จังหวัด
เชียงใหม่) โดยมี ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ข้าราชการ
และเจ้ า หน้ า ที่ ส ำนั ก งานประกั น สั ง คม เฝ้ า ฯรั บ เสด็ จ
เมื่ อ วั น ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ณ ศู น ย์ ฟื้ น ฟู
สมรรถภาพคนงานประจำภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

Her Royal Highness Princess Maha Chakri
Sirindhorn presided at the opening ceremony of
Northern Industrial Rehabilitation Center (Chiang Mai)
and was welcomed by executives and officials from
Ministry of Labour and Social Security Office on 28th
July 2011 at Northern Industrial Rehabilitation
Center, Chiang Mai.
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การสั ม มนาสมั ช ชาแรงงานปี 2554
“ประกั น สั ง คมถ้ ว นหน้ า อิ ส ระ และโปร่ ง ใส
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน” เมื่อวันที่
13 มกราคม 2554 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์
กรุงเทพฯ
Labour Assembly Seminar, 2011 on
“Social Security Coverage for All with
Independence and Transparency and Network
for Developing Labour’s Quality of Life” on
13 th January 2011 at Rama Garden Hotel,
Bangkok.

การสั ม มนา “ปฎิ บั ติ ก ารประชาวิ วั ฒ น์
ประกั น สั ง คมไทยเข้ ม แข็ ง ” (การสร้ า งระบบ
คุ้มครองและหลักประกันทางสังคมให้กับแรงงาน
นอกระบบ) เมื่ อ วั น ที่ 23 กุ ม ภาพั น ธ์ 2554
ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสร ทหารบก กรุงเทพฯ
Seminar on “Implementation of
People’s Agenda (Pracha Wiwat) Scheme and
Social Security Strengthening” (Establishing
social security coverage system to informal
labour) on 23rd February 2011 at Makhawan
Rangsan Room, Royal Thai Army Club, Bangkok.

ป ร ะ ชุ ม ชี้ แจ ง ก า ร ด ำ เ นิ น ง า น แ ล ะ
สร้างเครือข่ายโครงการคลินิกโรคจากการทำงาน
และมอบโล่ ร างวั ล แก่ โรงพยาบาลดี เ ด่ น และ
โรงพยาบาลแม่ข่ายของโครงการคลินิกโรคจาก
การทำงานประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม
2554 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัล กรุงเทพมหานคร
Annual meeting on the implementation
and network establishment of Occupational
Diseases Clinic Project, 2011 on 21st March
2011 at the Emerald Hotel, Bangkok.

รายงานประจำปี 2554
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โ ค ร ง ก า ร เ ผ ย แ พ ร่
ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม
ต่อผู้ประกันตน ครั้งที่ 2/2554
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2554
ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
Project on Public
Relations of Social Security to
Insured Persons No. 2/2011
on 20 th May 2011 at Dusit
Thani Princess Hotel, Nakhon
Ratchasima.

Annual SSO Technical Conference, 2011 on
งานประชุมวิชาการประกันสังคม ประจำปี 2554
เมื่อวันที่ 15 กันยายาน 2554 ณ. ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ 15th September 2011 at Convention Hall, Chulabhorn
ศูนย์การประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดี หลักสี่ Research Institute Convention Center, Bangkok
กรุงเทพมหานคร
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คณะเจ้ า หน้ า ที่ จ ากมู ล นิ ธิ ร็ อ กกี้ เ ฟลเลอร์ แ ละ
เจ้าหน้าที่จากสถาบันสารสนเทศสาธารณสุขศึกษาดูงาน
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการโครงการ
ประกันสังคมการประกันสุขภาพภายใต้การประกันสังคม
และการใช้ระบบสารสนเทศในการสนับสนุนการประกัน
สุขภาพ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องประชุม
อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม

Delegates of Rockefeller Foundation and
officers of Public Health Information Institute had
visited SSO to exchange knowledge on the
implementation of health insurance under social
security scheme and information system application
for supporting health insurance on 10th May 2011 at
Social Security Office.

ผู้ แ ทนจากศู น ย์ บ ำนาญด้ า นต่ า งประเทศ
ประเทศเดนมาร์ก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกงสุลประจำ
สถานทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทย หารือเกี่ยวกับ
ความช่วยเหลือของสำนักงานประกันสังคม กรณีดำเนิน
การจ่ า ยบำนาญให้ กั บ ชาวเดนมาร์ ก ที่ พ ำนั ก อาศั ย ใน
ประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2554 ณ ห้องประชุม
อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม

Representatives of Danish Pensions Agency
and officers of Danish Consul – General in Thailand
discussed on Social Security Office’s support for
exporting pension to Danish inhabitants in Thailand
on 30th August 2011 at Social Security Office.

รายงานประจำปี 2554
สำนักงานประกันสังคม
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สำนักงานประกันสังคมเข้าร่วมนิทรรศการงาน
สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วั น ที่ 7-9 กรกฎาคม 2554 ณ ศู น ย์ นิ ท รรศการและ
การประชุ ม ไบเทค บางนา กรุ ง เทพมหานคร จั ด โดย
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
The Social Security Office participated the
exhibition of the 25th National Safety at Work Week
arranged by Department of Labour Protection and
Welfare, Ministry of Labour from 7th – 9th July 2011 at
Bangkok International Trade & Exhibition Centre
(BITEC), Bangna, Bangkok.

พิ ธี เ ปิ ด ที่ ท ำการสำนั ก งาน
ประกั น สั ง คมเขตพื้ น ที่ 8 เมื่ อ วั น ที่
7 กรกฎาคม 2554 ณ อาคารไอทีเอ็ม
ถนนศรี น คริ น ทร์ แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
The opening ceremony of
Social Security Bangkok Office Area
8 on 7th July 2011 at ITM Building,
Bangkok
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พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการให้บริการรับชำระ
เงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ผ่านเคาน์เตอร์
เซอร์ วิ ส ระหว่ า งสำนั ก งานประกั น สั ง คม กั บ บริ ษั ท
เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2554
ณ ห้ อ งประชุ ม ชั้ น 2 อาคารอำนวยการ สำนั ก งาน
ประกันสังคม
พิ ธี ป ล่ อ ยขบวนรถเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ
ผู้ ป ระสบภั ย น้ ำ ท่ ว มตามโครงการให้ บ ริ ก าร
ทางการแพทย์นอกสถานพยาบาลในสภาวะ
ประสบภั ย พิ บั ติ ท างธรรมชาติ ข องสำนั ก งาน
ประกั น สั ง คมเมื่ อ วั น ที่ 22 กั น ยายน 2554
ณ กระทรวงแรงงาน กรุงเทพฯ
The ceremony of dispatching
mobile service units to support flood
victims according to the project on medical
service delivery during natural disaster on
22nd September 2011
รายงานประจำปี 2554
สำนักงานประกันสังคม
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The signing agreement ceremony on
contribution payment of the voluntary insured
persons under Article 40 through counter services
between the Social Security Office and Counter
Service Co., Ltd. on 15th August 2011 at the Social
Security Office.

พิ ธี เ ปิ ด “โครงการกระทรวงแรงงาน
รวมใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม” พร้อมทั้งมอบเงิน
ค่ารักษาพยาบาลให้แก่โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ
รักษาผู้ประกันตน เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2554
ณ ศาลากลางจังหวัด นครสวรรค์
The opening ceremony of “Ministry of
Labour Supports Flood Victims” project. In
this regards, medical expenses were provided
to contracted hospitals under social security
scheme on 18 th October 2011 at Nakhon
Sawan City Hall.

พิ ธี ม อบสิ่ ง ของเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ เจ้ า หน้ า ที่
และผู้ประกันตนที่รับความเสียหายจากอุทกภัย
น้ ำ ท่ ว มจั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เมื่ อ วั น ที่
11 ตุลาคม ณ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
The donation for flood relief
ceremony to support officers and insured
persons suffering from flood crisis in Phra
Nakhon Si Ayutthaya Province on 11th October
2011 at Flood Relief Operation Center at Phra
Nakhon Si Ayutthaya

ประกันสังคมเคียงข้างผู้ประกันตนต้าน
อุ ท กภั ย มอบเครื่ อ งอุ ป โภคบริ โ ภค ชุ ด ลุ ย น้ ำ
ผ้าห่ม ให้กับลูกจ้าง ผู้ประกันตนที่ประสบอุทกภัย
น้ำท่วมในจังหวัดต่าง ๆ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน
2554
The Social Security Office donated
survival kits such as consumer goods and
necessities to the insured persons suffered
from flood crisis in various provinces in
September 2011
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The Social Security Office provided service
สำนั ก งานประกั น สั ง คม ออกหน่ ว ยบริ ก าร
เคลื่อนที่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการประกันสังคม delivery units to publicize and share knowledge on
แก่ประชาชนตามแหล่งชุมชนต่างๆ และบริการรับสมัคร social security coverage for people at various
communities and provided registration service for
ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนโดยสมัครใจตามมาตรา 40
voluntary insured persons under Article 40.

สำนักงานประกันสังคม
ได้ รั บ รางวั ล ทุ น หมุ น เวี ย นดี เ ด่ น
ประเภทการพัฒนาดีเด่น ประจำ
ปี 2554 เมื่อวันที่ 30 มกราคม
2555 ณ อิมแพค เมืองทองธานี
The Social Security
Office received Outstanding
Revolving Fund Award for
Excellent Development, 2011
on 30 th January 2012 at
IMPACT Arena, Muaeng Thong
Thani
รายงานประจำปี 2554
สำนักงานประกันสังคม
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กองทุนประกันสังคม
งบรายได้-ค่าใช้จ่าย

Social Security Fund
Statement of Revenues and Expenses

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

For the year ended December 31, 2011 and 2010

หน่วย : บาท

Unit : Baht

2554/2011

2553/2010

รายได้ 		
Revenues
เงินสมทบ
124,229,904,869.09
115,628,389,608.64		 Contributions
เงินเพิ่มตามกฎหมาย
390,765,672.65
328,740,386.58		 Fines for late Contributions
ดอกเบี้ยรับ
29,305,406,107.29
25,743,465,232.30		 Interest revenues
เงินปันผลรับ
3,384,036,040.55
3,281,786,953.13		 Dividends
กําไร(ขาดทุน)
3,356,140,164.28
4,746,334,284.23		 Gain (loss) on securities trading
จากการขายหลักทรัพย์ 						
กําไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการลงทุน
247,277,897.63		 Unrealised (loss) on investmen
รายได้อื่น
153,958,901.19
106,185,444.11		 Other revenues
รวมรายได้
160,820,211,755.05
150,082,179,806.62		 Total Revenues
ค่าใช้จ่าย 				 Expenses
ค่าประโยชน์ทดแทน
46,293,510,033.47
43,546,297,754.14		 Benefits Expenses
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสํานักงาน
3,895,802,383.00
3,720,024,256.00		 Administrative Expenses
หนี้สูญ
26,063,914.99
3,924,245.38		 Bad Debts
หนี้สงสัยจะสูญ
422,586,714.01
54,055,352.20		 Boubtful Debts
ค่าจ้างผู้จัดการกองทุนย่อย
620,258.74
1,452,292.37		 Wages for local fund manager
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการลงทุน 1,377,527,609.74
-		 Unrealised (loss) on investment
ค่าใช้จ่ายอื่น
59,188.23
69,353.75
		 Other Expenses	
รวมค่าใช้จ่าย
52,016,170,102.18
47,325,823,253.84		 Total Expenses
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายก่อนหัก
108,804,041,652.87
102,756,356,553.78 Surplus before provision
ปรับปรุงประมาณการหนี้สิน 				 adjustment
หัก ปรับปรุงเพิ่ม(ลด) ประมาณการหนี้สิน				 Less increase (Decrease) in
ประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ
83,156,767,189.09
77,884,998,677.96		 Provision for old-age pension
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
25,647,274,463.78
24,871,357,875.82 Net Surplus
หมายเหตุ : อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
Note : Unaudited Report

รายงานประจำปี 2554
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

Social Security Fund
Balance Sheet

As of December 31, 2011 and 2010

หน่วย : บาท

Unit : Baht

2554/2011

2553/2010

สินทรัพย์ 			
Asset
สินทรัพย์หมุนเวียน 			 Current Assets
		 เงินสดและเงินฝากธนาคาร
22,582,558,879.47
17,976,266,939.92		 Cash and Bank balance
		 เงินลงทุนชั่วคราวสุทธิ
129,621,334,919.71
132,617,322,726.39		 Short-term investment
		 เงินสมทบค้างรับสุทธิ
44,193,672,690.40
24,452,913,895.30		 Contributions receivable
		 เงินเพิ่มตามกฎหมายค้างรับสุทธิ
54,018,417.32
45,049,383.18		 Accrued fines for late Contribution
		 รายได้ค้างรับ
7,729,291,085.08
7,186,905,551.95		 Accrued revenue
		 ลูกหนี้เงินลงทุน
16,664,262.00
1,224,215,719.81		 Investment accounts receivable
		 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
418,303,210.94
316,556,153.53		 Other current Assets
		 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
204,615,843,464.92
183,819,230,370.08		 Total Current Assets
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 				 Non-Current Assets
		 เงินลงทุนระยะยาวสุทธิ
740,487,021,378.57
643,484,968,885.07		 Long-term investment
		 รวมสินทรัพย์
945,102,864,843.49
827,304,199,255.15		 Total Assets
หนี้สินและทุน 				 Liabilities and Equity
หนี้สินหมุนเวียน 				 Current Liabilities
		 ค่าประโยชน์ทดแทนค้างจ่าย
4,518,108,955.24
4,353,280,228.68		 Benefits payable
		 เจ้าหนี้เงินลงทุน
4,594,991,270.73
225,266,630.90		 Investment Creditor
		 หนี้สินหมุนเวียนอื่น
50,760,663.50
24,344,971.01		 Other current Liabilities
รวมหนี้สินหมุนเวียน
9,163,860,889.47
4,602,891,830.59		 Total Current Liabilities
หนี้สินไม่หมุนเวียน 				 Non-Current Liabilities
		 ประมาณการหนี้สินประโยชน์
595,303,748,331.21
512,146,981,142.12		 Provision for old-age pension				
		 ทดแทนกรณีชราภาพ 				 benefits
รวมหนี้สิน
604,467,609,220.68
516,749,872,972.71		 Total Liabilities
ทุน 				 Equity
		 กําไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้น				 Unrealised gain (loss) on	
		 จากเงินลงทุน
33,637,410,832.92
29,203,755,956.33		 investment
		 กองทุนสะสม
				 Accumulated Fund
		 จัดสรรเพื่อจ่ายกรณีอื่น				 Appropriated for benefits
		 นอกเหนือชราภาพ
25,052,958,623.49
25,346,246,374.08 		 other than old age
ยังไม่ได้จัดสรร
281,944,886,166.40
256,004,323,952.09		 Unappropriated
รวมทุน
340,635,255,622.81
310,554,326,282.44		 Total Equity
รวมหนี้สินและทุน
945,102,864,843.49
827,304,199,255.15 Total Liabilities and Equity
หมายเหตุ : อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
Note : Unaudited Report
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กองทุนเงินทดแทน
งบรายได้-ค่าใช้จ่าย

Workmen’s Compensation Fund
Statement of Revenues and Expenses

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

For the year ended December 31, 2011 and 2010

หน่วย : บาท

Unit : Baht

2554/2011

2553/2010

รายได้ 			 Revenues
เงินสมทบ
2,969,221,771.56
2,927,029,207.49		 Contributions
เงินเพิ่มตามกฎหมาย
20,771,141.96
27,460,600.63		 Fines for late Contributions
ส่วนลดรับ
15,543,865.35
14,700,568.31		 Duscount earned
รายได้ค่าปรับ
198,000.00
295,000.00		 Penalty
ดอกเบี้ยรับ
1,261,122,445.86
1,137,431,956.66		 Interest Revenues
กําไรจากการขายหลักทรัพย์
1,370,148.00
32,506,687.26		 Gain on investment
รายได้เงินผูกพันที่ผู้มีสิทธิไม่มารับ
21,201,709.04
23,186,320.99		 Retention
รายได้อื่นๆ
4,129,065.85
3,847,896.42		 Other Revenues
รวมรายได้
4,293,558,147.62
4,166,458,237.76		 Total Revenues
ค่าใช้จ่าย 			
Expenses
เงินทดแทน
1,616,524,825.91
1,592,632,906.80		 Compensation
ค่าใช้จ่ายที่จัดสรรให้แก่ สปส.
				 SSO Operation Expenses
- ในการฟื้นฟูสมรรถภาพและ
160,548,800.00
137,121,789.00		 - Rehabilitation and Safety
		 ส่งเสริมความปลอดภัย
					 Promotion
- ในการดําเนินงานของ
24,802,380.00
25,404,490.00		 - Operation of WCF
		 สํานักงานกองทุนเงินทดแทน
หนี้สูญ
1,957,560.14
430,219.44		 Bad Debts
หนี้สงสัยจะสูญ
39,403,218.20
34,899,248.01		 Doubtful Debts
ค่าใช้จ่ายอื่น
811,200.00
858,400.00		 Other Expenses
รวมค่าใช้จ่าย
1,844,047,984.25
1,791,347,053.25		 Total Expenses
Surplus before provision adjustment
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายก่อนรายการปรับปรุงลด
สำรองเงินทดแทนการประสบอันตราย 2,449,510,163.37
2,375,111,184.5
ที่เกิดขึ้นแล้ว
บวกเงินทดแทนการประสบอันตราย
11,667,425.91
196,715,406.80
ที่เกิดขึ้นแล้ว
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
2,461,177,589.28
2,571,826,591.31
Net Surplus
หมายเหตุ : อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
Note : Unaudited Report
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กองทุนเงินทดแทน
งบดุล

Workmen’s Compensation Fund
Balance Sheet

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

As of December 31, 2011 and 2010
หน่วย : บาท

2554/2011

Unit : Baht

2553/2010

สินทรัพย์ 			 Asset
สินทรัพย์หมุนเวียน 				 Current Assets
		 เงินสดและเงินฝากธนาคาร
3,434,774,244.44
2,599,030,052.75			 Cash and Bank balance
		 เงินลงทุนชั่วคราวสุทธิ
3,393,661,284.66
4,532,165,235.04			 Short-term investment
		 ลูกหนี้สุทธิ
298,724,301.66
201,570,589.51			 Accounts receivable
		 ดอกเบี้ยค้างรับ
313,207,679.92
294,267,408.59			 Accrued interest
		 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
1,048,745.56
836,287.69			 Other current Assets
		 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
7,441,416,256.24
7,627,869,573.58			 Total current Assets
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 				 Non-current Assets
		 เงินลงทุนระยะยาว
26,662,334,369.48
23,951,879,300.78			 Long-term investment
รวมสินทรัพย์
34,103,750,625.72
31,579,748,874.36		 Total Assets
หนี้สินและเงินกองทุน 			
Liabilities and Equity
หนี้สินหมุนเวียน 				 Current Liabilities
		 เงินฝากจากนายจ้าง
61,850,456.51
69,595,497.13			 Employers Deposit
		 เงินสมทบรับล่วงหน้า
222,186,136.03
127,217,498.62			 Advanced contributions
		 หนี้สินหมุนเวียนอื่น
2,242,599.19
946,611.86			 Other current Liabilities
		 รวมหนี้สินหมุนเวียน
286,279,191.73
197,759,607.61			 Total current Liabilities
สํารองเงินทดแทนสําหรับการประสบ 				 Reserved Compensation				
		 อันตรายที่เกิดขึ้นแล้ว
3,217,902,518.75
3,250,038,470.49			 for lossed
รวมหนี้สิน
3,504,181,710.48
3,447,798,078.10		 Total Liabilities
เงินกองทุน 			
Equity
		 กองทุนสะสม
30,603,922,893.84
28,142,745,304.56			 Accumlated Fund
		 กําไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้น
(4,353,978.60)
(10,794,508.3)			 Unrealised gain (loss)
รวมเงินกองทุน
30,599,568,915.24
28,131,950,796.26		 Total Equity
รวมหนี้สินและเงินกองทุน
34,103,750,625.72
31,579,748,874.36 Total Liabilities and Equity
หมายเหตุ : อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
Note : Unaudited Report
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ยุทธศาสตร์การพัฒนางานประกันสังคม

สำนักงานประกันสังคมดำเนินงานขององค์กร
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนางานประกันสังคมระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2553 – 2557) ซึ่ ง กำหนดยุ ท ธศาสตร์ ไ ว้ 3
ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาการให้บริการที่มี
คุณภาพอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพั ฒ นาสิ ท ธิ ป ระโยชน์
ควบคู่กับการสร้างเสถียรภาพกองทุนอย่างสมดุล
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาสู่องค์กรแห่งความ
เป็นเลิศ ด้วยการบริหารอย่างมืออาชีพ

คณะกรรมการบริหาร

สำนั ก งานประกั น สั ง คมบริ ห ารงานกองทุ น
ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนโดยคณะกรรมการ
ในรูปแบบไตรภาคี ประกอบด้วยผู้แทนจาก 3 ฝ่ายด้วยกัน
คื อ ฝ่ า ยองค์ ก รนายจ้ า ง ฝ่ า ยองค์ ก รลู ก จ้ า ง และฝ่ า ย
รัฐบาล ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แรงงาน รวมทั้งสิ้น 5 คณะ ได้แก่

1. คณะกรรมการประกันสังคม

		 ประกอบด้ ว ย : ปลั ด กระทรวงแรงงาน
เลขาธิ ก ารสำนั ก งานประกั น สั ง คม ผู้ แ ทนกระทรวง
การคลัง กระทรวงสาธารณสุข สำนักงบประมาณ ผู้แทน
ฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง ฝ่ายละ 5 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ
ทางด้านระบบงานประกันสังคม ด้านแรงงาน ด้านการแพทย์
ด้ า นกฎหมาย และด้ า นบริ ห ารธุ ร กิ จ ไม่ เ กิ น 5 คน
เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ
		 อำนาจหน้าที่ : เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรี
เกี่ยวกับนโยบายและมาตรการประกันสังคมตลอดจนให้
ความเห็ น ต่ อ รั ฐ มนตรี ใ นการตราพระราชกฤษฎี ก า
การออกกฎกระทรวงและระเบี ย บต่ า ง ๆ รวมถึ ง การ
วางระเบี ย บโดยความเห็ น ชอบของกระทรวงการคลั ง
เกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินกองทุน
การจัดหาผลประโยชน์และการพิจารณางบดุล ตลอดจน
การรายงานการเงินของกองทุนและผลการปฏิบัติงาน

Social Security Development Strategies
The SSO has its operation according to the
5- years SSO Development Strategies (2010-2014),
consisting of 3 strategies as follows;
1. st strategy: development of quality of
services
2. nd strategy: benefit development and
management for the stability ofthe Funds
3. rd strategy: organizational development
for excellence.

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

1. Social Security Committee
		 Consists of : The Committee consists of
the Permanent Secretary of the Ministry of Labour,
Secretary- general, representatives from the Ministry
of Finance, the Ministry of Public Health, the Bureau
of Budget, 5 representatives each from employers
and employees and not more than 5 extraordinary
experts in the area of social security system, labor,
medical care, legal affairs and business
administration as advisers to the Committee.
		 Duties : its duties are to give advice on
social security policy and criteria, to give opinions to
the Minister in respect of the issuance of Royal Decrees,
Ministerial Regulations and other regulations including
the issuance of regulations with the approval of the
Ministry of Finance in regard to receipts, payment,
productive investment of the Funds and review
balance sheet and finance statement of the Fund
and report on operational performance
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2. คณะกรรมการการแพทย์ กองทุ น
2. Social Security Medical Committee
ประกันสังคม
		 Consists of : The Committee consists of 17
		 ประกอบด้ ว ย : ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ท างการ
แพทย์ไม่เกิน 17 คน
		 อำนาจหน้ า ที่ : เสนอความเห็ น ด้ า น
บริการทางการแพทย์ต่อคณะกรรมการประกันสังคม
และคณะกรรมการอุทธรณ์ รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์
และอั ต ราสำหรั บ ประโยชน์ ท ดแทนด้ า นบริ ก าร
ทางการแพทย์

3. คณะกรรมการอุทธรณ์ กองทุนประกัน

สังคม
		 ประกอบด้ ว ย : ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ท างด้ า น
กฎหมาย ด้านการแพทย์ ด้านระบบงานประกันสังคม
ด้านแรงงาน ผู้แทนฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง ฝ่ายละ
3 คน รวมไม่เกิน 13 คน
		 อำนาจหน้าที่ : พิจารณาวินิจฉัยคำอุทธรณ์
ของนายจ้างผู้ประกันตนหรือบุคคลอื่นใดที่ไม่พอใจ
ในคำสั่งของเลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่

4. คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน

		 ประกอบด้ ว ย : เลขาธิ ก ารสำนั ก งาน
ประกันสังคม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์ ด้านนิติศาสตร์
ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านการคลัง ด้านการประกันสังคม
หรือประกันภัย ผู้แทนนายจ้าง และลูกจ้างฝ่ายละ 3 คน
รวมไม่เกิน 14 คน
อำนาจหน้ า ที่ : เสนอความเห็ น ต่ อ
รัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายการบริหารกองทุนและการ
จ่ายเงินทดแทน ตลอดจนให้ความเห็นต่อรัฐมนตรี
ในการออกกฎกระทรวงและระเบียบต่างๆ รวมถึง
การวางระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การรั บ เงิ น การจ่ า ยเงิ น
การเก็ บ รั ก ษาเงิ น กองทุ น การจั ด หาผลประโยชน์
ของกองทุน และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์

รายงานประจำปี 2554
สำนักงานประกันสังคม

64

extraordinary experts in the area of medical services.
		 Duties : its duties are to give advice on
medical care to the Social Security Committee and
Social Security Appeal Committee and to determine
rules and rates of benefits in respect of medical services.

3. Social Security Appeal Committee
		 Consists of : The committee consists of
extraordinary experts in the area of legal affairs, medical
services, social security system, labor affairs and
representatives each from employers and employees.
The total number shall not exceed 13 persons.
		 Duties : its duties are to consider and
adjudicate the claims submitted by employers,
employees or those workers who are dissatisfied with
the decision of the Secretary – General or competent
official.

4. Workmen’s Compensation Fund Committee
		 Consists of : The committee consists of the
Secretary – General of the SSO, extraordinary experts in
the area of medical services, legal affairs, economics,
financing, social security or insurances, 3 representatives
each from employers and employees. The total
number shall not exceed 14 persons.
		 Duties : its duties are to give opinion to the
Minister in respect of policy on administration of the
Fund and the compensation payment including
issuance of Ministerial Regulations and other regulations
as well as the issuance of regulations concerning the
receipts, payment, safe - keeping and productive
investment of the funds and to make decision on appeals.

5. คณะกรรมการการแพทย์ กองทุ น เงิ น

5. Workmen’s Compensation Medical
Committee

		 ประกอบด้วย : กรรมการผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ
ในวิชาชีพเวชกรรมสาขาต่าง ๆ ไม่เกิน 15 คน
		 อำนาจหน้าที่ : เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
เกี่ ย วกั บ การดำเนิ น งานให้ บ ริ ก ารทางการแพทย์ ให้
คำปรึ ก ษาแนะนำในทางการแพทย์ รวมถึ ง การให้
ความเห็ น ต่ อ สำนั ก งานในการออกกฎกระทรวงและ
ประกาศกระทรวง ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

		 Consists of : The Committee consists of
15 numbers of qualified persons in various fields of
medical profession.
		 Duties : its duties are to submit opinions
to the Committee in regard to the performance in
rendering medical services including providing
advices to the SSO on issuance Ministerial
Regulations and the Ministry Announcements.

อัตรากำลัง

Personnel

ทดแทน

สำนักงานประกันสังคมมีอัตรากำลังตามกรอบ
ทั้งสิ้น 5,826 ตำแหน่ง จำแนกเป็นข้าราชการ จำนวน
1,830 ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำจำนวน 290 ตำแหน่ง
พนั ก งานราชการจำนวน 16 ตำแหน่ ง และพนั ก งาน
ประกัน สังคมจำนวน 3,690 ตำแหน่ง แบ่งเป็นอั ตรา
กำลังในส่วนกลางร้อยละ 40 และส่วนภูมิภาคร้อยละ 60
อัตรากําลัง

The SSO Personnel consisted of 5,826 staffs
throughout the country. This includes 1,830
government officials, 290 permanent employees, 16
government employees and 3,690 social security
employees. Of these, 40 % are in the central and 60
% in the region office.

สํานักงานประกันสังคม
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
รวม

Personnel

ข้าราชการ
ลูกจ้างประจํา
พนักงานราชการ
พนักงานประกันสังคม

578
98
10
1,608

1,252
192
6
2,082

1,830
290
16
3,690

Government Officials
Permanent Employees
Government Employees
SSO Employees

รวม

2,294

3,532

5,826

Total

การพัฒนาบุคลากร

ปี 2554 สำนั ก งานประกั น สั ง คม ดำเนิ น การ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลตามสมรรถนะ (Competency)
ของสำนั ก งานฯ และตามแนวทางการพั ฒ นาของ
สำนักงาน ก.พ. โดยการจัดอบรม ประชุม และสัมมนา
เพื่ อ มุ่ ง สู่ ก ารเป็ น องค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้ (Learning
Organization) พร้ อ มสนั บ สนุ น ให้ ส ำนั ก งานประกั น
สังคมจังหวัด/เขตพื้นที่ ดำเนินการพัฒนาสมรรถนะใน

Personnel Development
In the year 2011, the SSO pursued its human
resource development according to its competency
and guideline of the Office of the Civil Service
Commission by organizing training courses, meeting
and seminars to move forward to be a learning
organization. The SSO encouraged the Provincial
Social Security Offices and Social Security Area
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การปฏิบัติงานของบุคลากรสนับสนุนการดำเนินงานใน
การเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคมสู่นายจ้าง ลูกจ้าง
ผู้ประกันตน และบุคลากรหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
และสนับสนุนวิทยากรบรรยายให้ความรู้งานประกันสังคม
แก่ ห น่ ว ยงานภายนอก ทั้ ง ได้ ด ำเนิ น การจั ด ฝึ ก อบรม
ประชุม และสัมมนาให้แก่บุคลากรตามแผนปฏิบัติงาน
ฝึ ก อบรม จำนวน 21 หลั ก สู ต ร รวม 63 รุ่ น อบรม
บุคลากรภายนอกที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 หลักสูตร รวม 3 รุ่น
อบรมนอกแผน (ตามนโยบาย) จำนวน 8 หลั ก สู ต ร
รวม 11 รุ่น อบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
(E-Learning) จำนวน 14 หลักสูตร 31 วิชา มีผู้เข้ารับ
อบรมจำนวน 3,127 ราย จั ด ส่ ง บุ ค ลากรสำนั ก งานฯ
เข้าอบรม สัมมนาด้านวิชาการที่หน่วยงานภายนอกเป็น
ผู้จัด จำนวน 169 หลักสูตร อุดหนุนทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาโท จำนวน 43 ทุน ดูงานต่างประเทศ จำนวน
67 คน สนั บ สนุ น วิ ท ยากรบรรยายให้ ค วามรู้ จำนวน
17 ครั้ง จัดโครงการสานสัมพันธ์ข้าราชการ เจ้าหน้าที่
ระดับปฏิบัติงาน ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค นายจ้าง ลูกจ้าง
และผู้ที่เกี่ยวข้อง

Offices to develop competency of the personnel
performance and the operation function to
disseminate the knowledge in Social Security to
employers, employees and concerned persons from
the external organizations, provided lecturers for the
external organizations. In this connection, the SSO
organized 21 training courses, meeting and seminars
with 63 classes and organized 2 training courses with
3 classes for the external concerned persons, 11
training courses according to the government policy,
14 training courses with 31 classes through e –
learning courses. The total number are 3,127
persons. In addition, the SSO sent staffs to attend
169 training courses and technical seminar arranged
by the external agencies and granted scholarships
for Master Degree to 43 officials including 67
international scholarships as well as provided
lecturers for 17 classes. Moreover, the SSO arranged
the project on relationship between officials,
practical officers from central and regional,
employers and employees and related staff.

แนวนโยบายการบริหารการลงทุน

Investment Management Policy

สำนักงานประกันสังคมมีนโยบายการบริหารการ
The SSO has investment management policy
ลงทุน ดังนี้
as follows;

1. ยึดถือผลประโยชน์ของผู้ประกันตนเป็นสำคัญ

ในฐานะนักลงทุนสถาบันรายใหญ่ มีเงินลงทุน
ในพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ หุ้นกู้เอกชน และ
หุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนจำนวนมาก สำนักงาน
ประกันสังคมมีนโยบายในการดำเนินการลงทุนทุกขั้นตอน
ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการประกันสังคมว่าด้วย
การจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2549
อย่างเคร่งครัด โดยมุ่งประโยชน์สูงสุดของกองทุนและ
ผู้ประกันตน เป็นสำคัญ ในขณะเดียวกัน สำนักงานจะ
หลีกเลี่ยงการลงทุนที่อาจจะมีผลกระทบต่อประชาชน
โดยรวม หรื อ มี ผ ลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม หรื อ ขั ด ต่ อ
หลักศีลธรรมอันดีงามของสังคม
รายงานประจำปี 2554
สำนักงานประกันสังคม
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1. Focus on beneficiaries’ s benefits

		 As one of the largest institutional
investors, the SSO has invested in large amount of
government bonds, state enterprise bonds,
corporate bonds and equities. All of the investments
must comply with the Social Security Committee
Regulations on investment of the Social Security
Fund B.E. 2549 (2006) and must focus on maximizing
benefits of the fund and the insured persons. At the
same time, the SSO will avoid investments that
cause social or environmental problems as well as
investments which impede good morals.

2. โปร่งใสและตรวจสอบได้

2. Ensure transparency and accountability

		 สำนั ก งานประกั น สั ง คมมี น โยบายเปิ ด เผย
ข้ อ มู ล การลงทุ น อย่ า งสม่ ำ เสมอ โดยนำเสนอรายงาน
ผลการบริ ห ารกองทุ น ต่ อ คณะกรรมการประกั น สั ง คม
กระทรวงแรงงาน สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร สมาชิ ก
วุฒิสภา สื่อมวลชน ผู้ประกันตนและผู้สนใจทั่วไปเป็นประจำ
อย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อไตรมาส นอกจากนี้ ผู้ประกันตน
และผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบข้อมูลการลงทุนได้ตลอดเวลา
ผ่านเว็บไซด์ของสำนักงานประกันสังคม (www.sso.go.th)
ในส่ ว นของการตรวจสอบนั้น สำนักงานประกั น สั ง คม
มีหน้าที่จัดทำรายงานการลงทุนเสนอสำนักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน (สตง.) เพื่อตรวจสอบเป็นประจำทุกปี

		 The SSO has policy to reveal investment
information regularly by reporting the results at least
once every quarter to the Social Security
Committee, the Ministry of Labour, Members of the
House of Representatives, Members of the Senate,
the media, the insured persons and the general
public can access the largest investment information
through the SSO’ s website at www.sso.go.th. In part
of inspection, the SSO has duty to submit an
investment report to the Office of the Auditor
General of Thailand on an annual basis.

		 สำนักงานประกันสังคมมีนโยบายให้ผู้บริหาร
ข้าราชการและ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเต็มกำลัง ความสามารถ
ด้ ว ยความพากเพี ย ร ด้ ว ยเกี ย รติ แ ละศั ก ดิ์ ศ รี และ
ประพฤติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพด้านการลงทุน
อย่างเคร่งครัด โดยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
จะต้องไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเรียกรับผลประโยชน์
และไม่นำข้อมูลที่เป็นความลับขององค์กรไปเปิดเผยหรือ
หาผลประโยชน์ในทางที่มิชอบ
		 สำหรับแผนการลงทุนกองทุนประกันสังคม
ประจำปี 2554 สำนักงานประกันสังคมยังคงเน้นการ
ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง โดยให้คงสัดส่วน
การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและวิสาหกิจซึ่งเป็นหลักทรัพย์
ที่มีความมั่นคงสูงไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 เงินฝากธนาคาร
ตราสารหนี้ อื่ น และหน่ ว ยลงทุ น ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 10
ส่ ว นการลงทุ น ในหุ้ น ให้ ค งสั ด ส่ ว นไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 10
โดยเน้นลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานที่ดี
		 ส่วนการลงทุนในต่างประเทศนั้น สำนักงาน
ประกันสังคมอยู่ระหว่างจัดเตรียมแผนการลงทุนกองทุน
ย่อยวงเงิน 200 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ โดยมีแผนลงทุน
ในพั น ธบั ต รเกิ ด ใหม่ ที่ เ ศรษฐกิ จ โตเร็ ว และมี ร ะดั บ หนี้
สาธารณะต่ ำ ลงทุนในหุ้นปัจจัยพื้นฐานดีที่ผ ลิ ต สิ น ค้ า
จำเป็น เช่น อุปโภคบริโภค ค้าปลีกและเวชภัณฑ์ และ
ลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศที่มีรายได้
จากค่าเช่ามั่นคง

		 The SSO has policy to encourage the
administrators and staff members of the investment
management team to work with integrity,
competence, diligence, respect, and in an ethical
manner and place the interests of the beneficiaries
above their personal interests. Moreover, they must
not make use of their positions for personal advantages
or reveal inside information to the outside parties.
		 According to the 2011 Investment Plan,
which was approved by the Social Security
Committee, the SSO will invest in highly secured
assets comprising of government bonds and state
enterprises bonds at not less than 80 percent of the
total amount of the fund and invest in stock at not
less than 10 percent of the total amount of the
fund, focusing on investment in value stock.
		 In part of foreign investment, the SSO is
under preparation for investment plan in sub funds
with limited 200 million USD. It will invest in the new
bonds in the fast growing economy with low public
debt and the secured stocks producing necessary
goods such as consumer goods, retail and drug. In
addition, foreign property fund having secured rental
income are also targeted.

3. ยึดหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ

3. Upload highest ethical standards
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การดำเนินงานส่งเสริมหรือป้องกันเกี่ย วกั บ The operation of prevention and promotion
ความปลอดภัยในการทำงาน
on safety at work
สำนักงานประกันสังคม ตระหนักถึงความสูญเสีย
ที่เกิดขึ้นกับลูกจ้าง เนื่องจากการประสบอันตรายหรือ
เจ็บป่วยจากการทำงาน ซึ่งทำให้ลูกจ้างและครอบครัวได้
รับความเดือนร้อนจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บที่เกิดขึ้น
นอกจากการสูญเสียรายได้แล้ว บางรายก็ถึงขั้นสูญเสีย
อวัยวะ ทุพพลภาพหรือตาย ยังทำให้นายจ้างต้องจ่าย
เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนมากขึ้นด้วย สำนักงาน
ประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้ร่วมมือกับกระทรวง
สาธารณสุข จัดตั้งโครงการคลินิกจากการทำงาน เพื่อให้
มีการดูแลลูกจ้างที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดจากการทำงาน
อย่างเป็นระบบ คือ ให้บริการตรวจรักษา วินิจฉัยโรค
และให้การรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐาน การเฝ้าระวัง/
ป้ อ งกั น และลดอุ บั ติ เ หตุ จ ากการทำงาน พร้ อ มทั้ ง ให้
คำปรึกษาและส่งเสริมงานด้านอาชีวอนามัย และความ
ปลอดภัยในการทำงานแก่สถานประกอบการ ไปถึงการ
สนับสนุน ดำเนินการด้านการแพทย์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กั บ พ.ร.บ.เงิ น ทดแทน และพ.ร.บ.คุ้ ม ครองแรงงาน
ปัจจุบันมีโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการคลินิกโรคจาก
การทำงานแล้ ว ถึ ง 68 แห่ ง โดยเป็ น โรงพยาบาลใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขจำนวน 61 แห่ง และเป็น
โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย จำนวน 7 แห่ง และมี
แผนที่จะขยายคลินิกโรคจากการทำงานไปยังโรงพยาบาล
ในสั ง กั ด กรุ ง เทพมหานคร เพื่ อ สามารถให้ บ ริ ก ารแก่
ลูกจ้าง นายจ้าง ได้ครอบคลุมมากขึ้น
สำนักงานประกันสังคมมีสถานพยาบาลในความ
ตกลงของกองทุ น เงิ น ทดแทนในปี 2554 รวมทั้ ง สิ้ น
1,098 แห่ง ประกอบด้วยสถานพยาบาลของรัฐ จำนวน
874 แห่ง และสถานพยาบาลเอกชน จำนวน 224 แห่ง
ในจำนวนนี้ เ ป็ น สถานพยาบาลระดับสูงที่เข้าโครงการ
ประกันสังคม จำนวน 226 แห่ง เป็นสถานพยาบาลระดับ
สูงที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการประกันสังคม จำนวน 30 แห่ง
เป็ น สถานพยาบาลระดั บ ต้ น จำนวน 781 แห่ ง และ
คลินิก จำนวน 61 แห่ง

รายงานประจำปี 2554
สำนักงานประกันสังคม
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The loss happened to employees due to
work – related injury or sickness caused them loss
of earning. Some employees had loss of organ,
disabled or died. As a result, the employers had to
pay more contributions to the Office of Workmen’s
Compensation Fund. Therefore, the SSO by Ministry
of Labour in collaboration with the Ministry of Public
Health established the Occupational Diseases
Centre in order to take care of employees who
were sick from work- related. The objective is to
provide treatment, diagnosis and a standard
of medical care, surveillance / prevention and
decrease in work-related accident. The Centre also
provides consultation and promotes occupation
health and safety in the workplace to enterprises
including support for medical operation related
to Workmen ’s Compensation Act and Labour
Protection Act. At present there are 68 hospitals
consisting of 61 hospitals under Ministry of Public
Health and 7 university hospitals, participated in
the project on Occupational Diseases Centre.
However, the plan to be expanded the project
to hospital under Bangkok Area will be possible
to inclusively deliver services to employers and
employees.
In the year 2011, there were 1,098
contracted health care providers under WCF
consisting of 874 public hospitals and 224 private
hospitals. Of these, there were 226 supar-contractors
under Social security Scheme, 30 supar- contractors
outside the Social Security Scheme, 781 maincontractors and 61 clinics.

หน่วย : แห่ง

Unit : places

สถานพยาบาล

รัฐบาล

เอกชน

รวม			

Hospitals

Public

Private

Total

146

80

226

Supra-contractor under SSF

-

30

30

Supra-contractor outside SSF

ระดับต้น

728

53

781

Main contractors

คลินิก

874

61
224

61
1,098

ระดับสูง
(เข้าโครงการประกันสังคม)
ระดับสูง
(ไม่เข้าโครงการประกันสังคม)

รวม

งานวิจัยและพัฒนา

สำนั ก งานประกั น สั ง คมมี ก ารสำรวจความ
พึงพอใจ ของผู้ใช้บริการในกลุ่มผู้ประกันตน นายจ้าง
ลูกจ้าง จากสำนักงานประกันสังคมทั่วทั้งประเทศเป็น
ประจำทุ ก ปี เพื่ อ นำผลจากการสำรวจมาปรั บ ปรุ ง
พั ฒ นาการใช้ บ ริ ก ารของสำนั ก งาน สำหรั บ ปี 2554
สำนักงานได้มีการสำรวจทักษะด้านภาษาต่างประเทศ
และคอมพิ ว เตอร์ ข องบุ ค ลากรในสำนั ก งานเอง เพื่ อ
นำผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร
ด้านระบบบริหารงานบุคคล การเรียนรู้และสร้างแรงจูงใจ
ซึ่งมุ่งหวังที่จะสร้างความความพึงพอใจแก่บุคลากรของ
สำนักงานประกันสังคม
นอกจากนี้ ส ำนั ก งานประกั น สั ง คมยั ง ได้ ใ ห้ ทุ น
อุ ด หนุ น การวิ จั ยที่เกี่ยวเนื่องกับงานด้านประกั น สั ง คม
ปี 2554 ได้ให้ทุนอุดหนุนการวิจัย กองทุนประกันสังคม
จำนวน 5 เรื่อง กองทุนเงินทดแทน จำนวน 4 เรื่อง และ
มี ก ารนำเสนอผลงานการวิ จั ย ในการประชุ ม วิ ช าการ
ประกั น สั ง คมประจำปี ซึ่ ง ได้ มี ก ารนำเสนอ เรื่ อ งการ
พั ฒ นาระบบการส่ ง ต่ อ โรงพยาบาลทุ ติ ย ภู มิ ใ นรู ป แบบ
กลุ่ ม โรงพยาบาลที่ มี ศั ก ยภาพสู ง อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และเรื่องการศึกษาโอกาสพัฒนาและข้อเสนอเพื่อการ
พัฒนาประสิทธิภาพระบบการจัดการ การเบิกจ่าย และ
คุณภาพของการบริการทางการแพทย์ในระบบกองทุน

Clinics

Total

Research and Development
The SSO conducts an annual survey on the
satisfaction of service utilizer from employers,
employees throughout the country so that the
results of the survey will be leaded to improve
service delivery. In the year 2011, the SSO have
surveyed Personnel‘s skills in English language and
computer in order to apply the results of analysis to
implement an Organizational Development Plan on
Personnel Management System, encourage learning
and create motivation. Its purpose is to keep SSO
personnel satisfied.
In addition, the SSO allocated funds for a
research project regarding to social security issue. In
the year 2011, 5 research projects was supported by
Social Security Fund and 4 research projects was
supported by Workmen’s Compensation Fund. The
SSO also presented the result of the research
studies for annual social security technical
conference on “the efficiently referral system
development of tertiary hospital in form of high
capacity hospital” and the study of development
opportunity & proposal for efficiency development
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เงินทดแทน ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่งาน of management, disbursement and quality of
medical services system of WCF to support and
วิจัยด้านการประกันสังคมสู่สาธารณชน
disseminate the result of research work to public.

International Affairs

การต่างประเทศ

In the year 2011, the important performances
ผลการดำเนินการสำคัญด้านการต่างประเทศใน
regarding the international affairs are as follows;
รอบปี 2554 ดังนี้

1. The ILO/Korea Partnership Program
1. โครงการความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการจาก
ILO/KOREA ความช่วยเหลือที่สำนักงานประกันสังคม 2011
ได้รับจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และ
รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีร่วมมือกับ Korea Worker’s
Compensation and Welfare Service (COMWEL)
ตามโครงการความร่วมมือ ILO/Korea Partnership
Programmer ประจำปี 2554 : โครงการส่ ง เสริ ม
ความคุ้ ม ครองทางสั ง คมและหลั ก การบริ ห ารจั ด การ
ด้ า นตลาดแรงงานเพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ง านที่ มี คุ ณ ค่ า ใน
เอเชี ย คื อ ทุ น ด้ า นการประกั น การจ้ า งงาน และการ
ประกันการประสบอันตรายจากการทำงาน ระหว่างวันที่
4 - 13 ตุลาคม 2554 ณ สาธารณรัฐเกาหลี สำหรับ
เจ้าหน้าที่ 3 ราย

		 The assistance from the International
Labour Organization and Korea Government in
collaboration with Korea Worker’s Compensation
and Welfare Service (COMWEL) under ILO/Korea
Partnership Programme 2011 consisted of the Project
on Toward the Realization of the Asian Decent Work
Decade – fellowship training on Employment
Insurance and Work Injury Insurance at the Republic
of Korea during 4 - 13 October 2022 for 3 SSO
officers.

2. โครงการความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการจาก
ILO/JAPAN เป็นหนึ่งโครงการ ILO/JAPAN Project

“Promoting and Building Unemployment
Insurance and Employment Service in ASEAN”
(ASEAN UI Project) ซึ่ ง เป็ น ความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และกระทรวง
สาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการสังคม ประเทศญี่ปุ่น
(MOHLW) โดยเป็ น การให้ ทุ น ศึ ก ษาดู ง านในเรื่ อ งของ
การประกันการมีงานทำของประเทศญี่ปุ่น ระว่างวันที่
7 – 9 พฤศจิกายน 2554 ณ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งครั้งนี้
เป็นปีแรกในการให้ทุนเจ้าหน้าที่ของประเทศไทย 2 ราย
ได้แก่ เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม และเจ้าหน้าที่
กรมจัดหางาน

รายงานประจำปี 2554
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2. The ILO / Japan Technical Cooperation
Project, one of ILO/Japan Project “Promoting and
Building Unemployment Insurance and Employment
Service in ASEAN” (ASEAN UI Project) was the
cooperation project between ILO and Ministry of
Health, Labour and Welfare (MOHLW), Japan that
provided scholarship on employment Insurance for
2 officers from SSO and Department of Employment
during 7 - 9 November 2011.

3. บทบาทในการเป็นสมาชิกสมาคมการประกัน
3. The role of SSO as a member of the
สังคมระหว่างประเทศ (ISSA) สำนักงานประกันสังคม International Social Security Association (ISSA)

ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมการประกันสังคมระหว่าง
ประเทศ (ISSA) ตั่ ง แต่ วั น ที่ 1 มกราคม 2538 และ
ได้เข้าร่วมประชุมที่สมาคม ISSA จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี
โดยในปี 2554 ได้ ส่ ง คณะผู้ แ ทนเข้ า ร่ ว มประชุ ม 2
รายการ ได้แก่
		 (1) การประชุ ม World Congress on
Safety and Health at Work ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่
11 – 15 กันยายน 2554 ณ เมืองอิสตันบูล สาธารณรัฐ
ตุรกี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 5,400 คน จาก
140 ประเทศ และสำนักงานประกันสังคมได้ส่งผู้แทน
1 คน เข้าร่วมประชุมดังกล่าว หัวข้อประชุม ประกอบด้วย
			 1.1 ความท้าทายใหม่ๆ ในการเปลี่ยนแปลง
การทำงานและเศรษฐกิจในระดับโลก
			 1.2 การเจรจาทางสั ง คม หุ้ น ส่ ว น
ทางสั ง คม และนวั ต กรรมด้ า นความปลอดภั ย และ
อาชีวอนามัย
			 1.3 การเข้ า ถึ ง ระบบสำหรั บ ความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน
			 1.4 วิ ธี ก ารเชิ ง รุ ก และเชิ ง รั บ และ
ครอบคลุมในเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
		 (2) การสัมมนาเชิงวิชาการของสมาคม ISSA
เรื่อง ความเพียงพอและคุณภาพของประโยชน์ทดแทน
และการให้ บ ริ ก ารด้ า นการประกั น สั ง คม ระว่ า งวั น ที่
18 – 21 ธันวาคม 2554 ณ เมืองกาฐมาณฑุ ประเทศ
เนปาล โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา 29 คน จาก 10 ประเทศ
องค์กรสมาชิก ได้แก่ ภูฎาน อินเดีย อินโดนิเซีย อิหร่าน
มาเลเซีย เนปาล ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา และไทย
การสัมมนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นและ
ความท้าทายที่องค์กรด้านการประกันสังคมกำลังเผชิญ
ในเอเชี ย ใต้ เพื่ อหาวิธีการที่ดีที่สุดในการให้ป ระโยชน์
ทดแทนและให้บริการด้านการประกันสังคมอย่างเพียง
พอและมีคุณภาพ และมีการนำเสนอทางวิชาการจาก
ประเทศต่างๆ ในหลายด้าน อาทิ มาตรการใหม่ในมุม
มองด้านคุณภาพของการให้บริการที่ดีขึ้น ความสำคัญ
และความเพี ย งพอและคุ ณ ภาพ เพื่ อ ให้ บ รรลุ ค วาม

		 The SSO has been a member of ISSA
since the first of January 1995 and sent the delegate
to attend the meeting regularly. In 2011, the SSO
sent representatives to attend 2 ISSA technical
conferences as follows;
		 (1) The XIX World Congress on Safety
and Health at Work held in Istanbul during 11- 15
September 2011. There were 4,000 participants from
140 countries to attend the conference and
1 participant from SSO. The main topics of the
conference consisted of
			 1.1 New Challenges in a changing
world of work and the global economy
			 1.2 Social dialogue, partnerships
and innovation on occupational safety and health
			 1.3 Systems approach for occupational
health and safety
			 1.4 Comprehensive, proactive and
preventative approaches to safety and health
at work
		 (2) Technical Seminar on Adequacy and
quality of social security benefits and services held
in Kathmandu, Nepal, 19- 20 December 2011. There
were 29 participants form 10 ISSA member countries,
namely Bhutan, India, Indonesia, Iran, Malaysia,
Nepal Pakistan, Philippines, Sri Lanka and Thailand to
attend the Seminar. The objective of this Seminar
was to examine various major aspects of the topic
and the challenges facing social security
organizations in South Asia in seeking the best ways
forward in providing adequate and qualitative social
security benefits and services. In addition, the
Seminar also provided an opportunity to showcase
innovative measures introduced with a view to
providing members with a better quality of services
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ต้องการของประชาชนที่อยู่ในความคุ้มครอง และพัฒนา
ความพึ ง พอใจของลู ก ค้ า โดยรวม มาตรฐานระดั บ สู ง
ของความเพี ย งพอและคุ ณ ภาพของประโยชน์ ท ดแทน
ด้านการประกันสังคมและการให้บริการ ซึ่งสำนักงาน
ประกันสังคม โดยนางสมทรง ศิริรักษ์ ผู้อำนวยการสำนัก
สิทธิประโยชน์ ได้นำเสนอ เรื่อง มาตรการการพัฒนา
คุณภาพในการให้บริการทางการแพทย์ : ประสบการณ์
ของประเทศไทย ในการสัมมนาดังกล่าว

and expanded to take into account the importance
of adequacy and quality in meeting the needs of the
covered population and in improving overall client
satisfaction, a high standard of adequacy and quality
of social security benefits and services. In part of the
SSO, the presentation on Measures on Improving the
quality of Medical Services: Thailand Experiences
was given by Mrs Somsong Sirirak, Director of
Benefits Bureau during the Seminar.

4. บทบาทในการเป็ น สมาชิ ก ประกั น สั ง คม
4. The Role of SSO as a member of
อาเซียน (ASEAN Social Security Association : the ASEAN Social Security Association (ASSA)
ASSA)
		 The SSO has been member of ASSA since
		 สำนักงานประกันสังคมได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก
สมาคมประกั น สั ง คมอาเซี ย นตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2541 ซึ่ ง
ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงสมาคม และการประชุม
ผู้ บ ริ ห ารสมาคม ASSA ครั้ ง ที่ 1 ณ ประเทศไทย
(13 – 15 กุมภาพันธ์ 2551) การประชุม ASSA เป็นการ
รวมตัวกันของหน่วยงานประกันสังคมในภูมิภาคเอเชีย
ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ 9 ประเทศได้ แ ก่ สาธารณรั ฐ
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย เวียดนาม บรูไน
และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และกัมพูชา
(ยกเว้ น พม่ า ) ปั จ จุ บั น มี ส มาชิ ก ในองค์ ก ร 24 องค์ ก ร
การประชุม ASSA จัดมาแล้ว 28 ครั้ง การประชุมทุกครั้ง
ผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากสำนักงาน
ประกันสังคมได้เข้าร่วมเสมอมา โดยการประชุมครั้งล่าสุด
ในปี 2554 จำนวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 27 ณ ประเทศ
สิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 23 -26 มีนาคม 2554 และครั้งที่ 28
ณ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ระหว่างวันที่ 11 – 13
ตุลาคม 2554 การประชุมทั้งสองครั้งนี้ เป็นโอกาสอันดี
ที่ จ ะได้ แ ลกเปลี่ ย นประสบการณ์ ด้ า นประกั น สั ง คม
ซึ่ ง กั น และกั น และส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ ในภู มิ ภ าคใน
ทุกสาขา กิจกรรมของการประกันสังคม นอกจากการส่ง
ผู้แทนเข้าร่วมประชุม ASSA สำนักงานประกันสังคมได้มี
การคัดเลือกบทความที่น่าสนใจเพื่อเผยแพร่ใน ASSA
News ซึ่ ง ในปี 2554 สำนั ก งานประกั น สั ง คมได้ ส่ ง
บทความจำนวน 2 บทความ ได้แก่ (1) สำนักงานประกัน
สั ง คมเพิ่ ม สิ ท ธิ ป ระโยชน์ แ ก่ ผู้ ป ะกั น ตนในปี 2554
รายงานประจำปี 2554
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1998. In that year, the ASSA Memorandum of
Agreement (MOA) was signed by top official of
ASEAN social security organization and the first ASSA
Board meeting was held (during 13 -15 February) in
Thailand. The ASSA Board Meeting now brings
together the social security institutions in 9 countries
consisting of Republic of Indonesia, Malaysia, The
Philippines, Thailand, Vietnam, Brunei, LAO PDR and
Cambodia (except Myanmar). At present, there are
24 member organizations. The ASSA Board Meeting
was held 28 times. The SSO executives and the
officials concerned always participate in the meeting.
Recently, the ASSA meeting was held twice in 2011
comprising of the 27th meeting in Singapore, 23 -26
March 2011 and the 28th meeting in Brunei, 11-13
October 2011. The two meting offered good
opportunity for the ASSA members to exchange
social security experiences and enhance cooperation
in the region for all branch of social security. Apart
from sending participants to attend the ASSA Board
Meeting, the SSO selected interesting articles to
disseminate in the ASSA news, half – year
publication of ASSA. In the year 2011 the SSO sent
two articles to disseminate in ASEAN countries
consisting of (1) SSO increases several benefits for

(2) สำนักงานประกันสังคมขยายความคุ่มครองสู่แรงงาน the insured persons in 2011 (2) SSO extended the
นอกระบบ รวมทั้ ง มี ก ารนำเสนอบทความ Good Social Security Coverage to Informal Sector including
Practices เรื่องการลงทุนให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับฟัง presented good practice article on investment.
และตอบข้อซักถามด้วย

5. การปฏิบัติงานตามความตกลงด้านประกัน
5. Performance on the Agreement
สังคมระหว่างประเทศไทยกับประเทศเนเธอร์แลนด์
between the Government of the Kingdom of
		 สำนักงานประกันสังคมได้ทำข้อตกลงด้ า น Thailand and the Government of the Kingdom
การประกั น สั ง คมระหว่ า งประเทศไทยกั บ ประเทศ of the Netherlands
เนเธอร์แลนด์ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2545 โดย
สำนักงานประกันสังคมมีภารกิจต้องให้ความร่วมมือกับ
สถาบั น ประกั น สั ง คมแห่ ง ชาติ เ นเธอร์ แ ลนด์ (Social
Verzekeringsbank: SVB) ในการตรวจสอบสิทธิของ
ประโยชน์ทดแทน 3 ประเภท คือ กรณีบำนาญชราภาพ
กรณีผู้อยู่ในอุปการะ และกรณีสงเคราะห์บุตร (ซึ่งใน
ปัจจุบันยังไม่ได้ดำเนินการในกรณีสงเคราะห์บุตร) โดย
สำนักงานประกันสังคมจะตรวจสอบความถูกต้องของ
เอกสาร และความน่าเชื่อถือของตัวบุคคลผู้มีสิทธิขอรับ
ประโยชน์ทดแทนจาก SVB ในปี พ.ศ. 2554 ผู้ประกัน
ตนในข่ า ยความคุ้ ม ครองของ SVB ได้ รั บ บริ ก าร ณ
สำนั ก งานประกั น สั ง คมจั ง หวั ด และเขตพื้ น ที่ จำนวน
1,723 ครั้ง (case) โดยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประกัน
สังคมตรวจสอบและรับรองเอกสารตามข้อตกลง

		 The Government of the Kingdom of
Thailand and the Government of the Kingdom of the
Netherlands signed on Agreement on the Expert of
Social Insurance Benefits on 11th November. The SSO
has responsibility to cooperate with the Social
Verzekeringsbank (SVB) to verify the identity of
applicants / beneficiaries and concern document
that are critical for payment of social security
benefits to SVB claimants who live or stay in
Thailand. In the year 2011, the SSO provided services
for 1,723 SVB applicants at Provincial Social Security
Office and Social Security Office Area.

ความเข้าใจ (Memorandum of Understanding –
MOU) ด้านนโยบายและโครงการประกันสังคม ระหว่าง
กระทรวงแรงงานของไทยกับกระทรวงครอบครัวและบริการ
ชุมชนของออสเตรเลีย ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2547
โดยสำนักงานประกันสังคมมีภารกิจต้องให้ความร่วมมือ
กับ Centralink ประเทศออสเตรเลีย ในการตรวจสอบ
สิ ท ธิ์ ใ นการรั บ ประโยชน์ ท ดแทนในกรณี ต่ า งๆจาก
สำนักงานประกันสังคมประเทศไทยของชาวออสเตรเลีย
และนิวซีแลนด์ที่เป็นผู้ประกันตนของ Centralink และ
เคยพำนักอยู่ในประเทศไทย ทั้งนี้ในปี 2554 ได้มีการ
ตรวจสอบสิทธ์ไปแล้วจำนวน 9 ราย

		 The Ministry of Labour, Thailand and the
Department of Family and Community Services;
FaCS, Australia signed on Memorandum of
Understanding (MOU) on Policy and International
Social Security Program on 26th February 2004. The
SSO has responsibility to cooperate with Centrelink,
Australia to verify beneficiaries who were insured
persons of Centrelink from Australia and New
Zealand and used to reside in Thailand. In the year
2011, the SSO verified 9 beneficiaries.

6. การปฏิบัติงานตามบันทึกความเข้าใจด้าน
6. Performance on the Memorandum of
นโยบายและโครงการประกันสังคมระหว่างประเทศไทย Understanding on Policy and Social Security
กับประเทศออสเตรเลีย
Program between the Government of the
		 สำนักงานประกันสังคมได้มีการจัดทำบันทึก Kingdom of Thailand and Australia
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7. การหารื อ เกี่ ย วกั บ การจั ด ทำความตกลง
ด้ า นประกั น สั ง คมระหว่ า งประเทศไทยกั บ ประเทศ
เดนมาร์ก
		 สื บ เนื่ อ งมาจากสำนั ก งานบำนาญแห่ ง
ประเทศเดนมาร์ ก พบว่ า มี ช าวเดนมาร์ ก ที่ ไ ด้ รั บ เงิ น
บำนาญจากประเทศเดนมาร์ก เข้ามาพำนักอยู่ในประเทศ
ไทยจำนวนมาก และบางส่วนทำงานอยู่ในประเทศโดย
ไม่แจ้ ง ต่ อ หน่ ว ยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น รั ฐ บาล
เดนมาร์ ก จึ ง มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ ส ถานเอกอั ค รราชทู ต
เดนมาร์กประจำประเทศไทยประสานขอความช่วยเหลือ
และความรวมมือมายังสำนักงานประกันสังคมเพื่อหารือ
เกี่ยวกับความช่วยเหลือ แนวทางการดำเนินงาน และ
ขั้นตอนการจัดทำข้อตกลงระหว่างหน่วยงาน ขึ้นเมื่อวันที่
30 สิ ง หาคม 2554 ผู้ แ ทนจากสำนั ก งานบำนาญ
เดนมาร์ก (Danish Pensions Agency) พร้อมเจ้าหน้าที่
จากสถานเอกอัครราชทูตเดนมาร์ก ประจำประเทศไทย
จำนวน 4 คน เข้าพบเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม
เพื่ อ หารื อ ในเบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ ความช่ ว ยเหลื อ ของ
สำนั ก งานประกั น สั ง คมในการตรวจสอบเอกสารและ
รับรองการมี ชี วิ ต อยู่ สำหรับผู้รับบำนาญชาวเดนมาร์ ก
ที่พำนักอาศัยในประเทศไทย ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบ
ร่วมกันว่าจะมีการประสานงานและหารือร่วมกันเกี่ยวกับ
รายละเอียดขั้นตอน และเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการ
ตรวจสอบและรับรองการมีชีวิตอยู่ ทั้งนี้ ฝ่ายเดนมาร์ก
ดำเนินการแจ้งความประสงค์ผ่านกระทรวงการต่างประเทศ
ประเทศไทยเกี่ยวกับการทำความตกลงด้านการประกัน
สังคมต่อไป ปัจจุบันสำนักงานบำนาญเดนมาร์กอยู่ระหว่าง
การตรวจสอบข้อมูลผู้รับเงินบำนาญใน 4 ประเทศ คือ
ไทย สเปน ตุรกี และโมรอคโค เมื่อได้รับข้อมูลดังกล่าว
แล้ ว สำนั ก บำนาญเดนมาร์ ก จะประสานกั บ สำนั ก งาน
ประกันสังคมเพื่อนดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

รายงานประจำปี 2554
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7. Discussion on Concluding Social
Security Agreement between Thailand and
Denmark
		 As a result of Danish Pension Regency
information, It can be seen that there were many
Danish resided in Thailand and some had worked
without notify themselves to the organization
concerned. The Ambassador of Denmark to
Thailand; therefore, was assigned by the
Government of Denmark to discuss way of
supporting the Danish, consider guideline and
process of concluding an agreement with SSO on 30
August 2011. In this connection, the representatives
of Danish Pension Agency and the Embassy of
Denmark in Thailand called on Secretary – Secretary
in seeking that support to verify concerned
document and life certificate. Both sides agreed to
join hand and discuss in details for that issues.
However, Denmark will make requirement on
concluding agreement through the Ministry of
Foreign Affairs, Thailand. At present, the Danish
Pension Agency is in the process of verifying
information about pensioner in 4 countries, namely
Spain, Turkey, Thailand and Morocco in order to
employ such information for negotiation with the
SSO in the future.

8. การหารื อ เกี่ ย วกั บ การจั ด ทำความตกลง
8. Discussion on Concluding Social
ด้านประกันสังคมระหว่างประเทศไทยกับประเทศอินเดีย Security Agreement between Thailand and
		 กระทรวงการต่ า งประเทศ โดยอธิ บ ดี ก รม India
เอเซี ย ใต้ ตะวั นออกและแอฟริกาได้เข้าพบเลขาธิ ก าร
สำนั ก งานประกั น สั ง คมเมื่ อ เดื อ นกรกฎาคม 2554
เพื่ อ หารื อ ถึ ง แนวทางการจั ด ทำความตกลงด้ า นการ
ประกันสังคม (Social Security Agreement : SSA)
ระหว่างไทยกับอินเดีย เนื่องจากกระทรวงการต่างประเทศ
ได้ รั บ ทราบจากเอกชนไทยที่ ด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ในอิ น เดี ย ว่ า
ทั้ ง ลู ก จ้ า งและนายจ้ า งในอิ น เดี ย ต้ อ งจ่ า ยเงิ น สมทบ
ในอัตราร้อยละ 12 ของเงินเดือนลูกจ้าง โดยแรงงานไทย
ไม่ ส ามารถขอรั บ เงิ น คื น เมื่ อ หมดสั ญ ญาจ้ า ง ต้ อ งรอ
ถึงอายุ 58 ปี จึงมีสิทธิรับเงินสิทธิประโยชน์คืน และฝ่าย
อิ น เดี ย จะโอนเงิ น เข้ า บั ญ ชี ธ นาคารที่ เ ปิ ด อยู่ ใ นอิ น เดี ย
เท่านั้น
		 ในการประชุ ม คณะกรรมาธิ ก ารร่ ว มเพื่ อ
ความร่วมมือ (Joint Commission Meeting : JCM)
ไทย – อิ น เดี ย ระหว่ า งวั น ที่ 25 – 28 ธั น วาคม
ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย ซึ่งอินเดียเป็นเจ้าภาพ
สำนักงานประกันสังคมได้ส่งผู้แทนไปร่วมประชุมคณะ
กรรมาธิการรวมไทย-อินเดีย และการประชุมเจ้าหน้าที่
อาวุโส (SOM) ณ กรุงนิวเดลี ซึ่งผลการประชุมสามารถ
สรุปสารัตถะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความตกลงด้านการ
ประกั น สั ง คมได้ ว่ า “เพื่ อ ปกป้ อ งผลประโยชน์ ข อง
ผู้ ป ระกั น ตนทั้ ง สองฝ่ า ยรั บ ทราบความตกลงด้ า นการ
ประกั น สั ง คมเกี่ยวกับร่างและนำเสนอโดยฝ่า ยอิ น เดี ย
และรั บ ทราบว่ า ทั้ ง สองฝ่ า ยได้ จั ด ประชุ ม หารื อ และ
แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันเพื่อทำความเข้าใจระบบ
ประกันสังคมของแต่ละฝ่ายให้ดียิ่งขึ้น”
		 แม้ว่าความตกลงข้างต้นยังไม่สามารถดำเนิน
การได้ ใ นขณะนี้ เ นื่ อ งจากติ ด ขั ด ในเรื่ อ งกฎหมายของ
ฝ่ายไทย อย่างไรก็ตามสำนักงานประกันสังคมพิจารณา
ทำความตกลงกับอินเดียในรูปแบบอื่นที่สามารถดำเนิน
การได้ รวมทั้ ง พิ จ ารณาความเหมาะสมในการแก้ ไข
กฎหมายประกันสังคมเพื่อรองรับการทำความตกลงด้าน
การประกันสังคมกับประเทศต่างๆที่อาจมีในอนาคตด้วย
ต่อไป

		 The Director – General of Department of
South Asian, Middle East and African Affairs, Ministry
of Foreign Affairs called on the SSO’ SecretaryGeneral to discuss the possibility of concluding social
security agreement between Thailand and India.
		 The Ministry of Foreign Affairs was
informed by the private organizations which ran
business in India that both employer and employee
had to pay 12% contributions to Provident Fund and
Pension Fund without withdrawing benefit when the
contract terminated. They could withdraw the
benefit until reaching 55 year of age and need to be
opened a bank account in India as well.
		 According to the Joint Commission
Meeting: JCM Thai- India which was held in New
Delhi India during 25 -28 December 2010, the
representatives from SSO attended the JCM meeting
and the Senior Official Meeting. According to the
resolution on social security, it was stated that “In
order to protect the interests of insured persons
under social security scheme, the two sides noted
that India had proposed a draft of Social Security
Agreement. Both sides noted that concerned authorities
of two sides held discussions to exchange information
on their respective social security systems in order
to better understand each other’s systems”
		 Although the agreement had not been
conducted yet at that moment due to legal barrier
from Thai side, the SSO tried to consider a proper
type of agreement that could meet the need of
both side including consideration to amend relevant
context of legislation for upcoming requirement on
social security agreement from other countries in the
future.

75

Annual Report 2011

Social Security Office

9. การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ทางวิ ช าการแก่      
9. Technical Assistance to Social
หน่วยงานประกันสังคมต่างประเทศ
Security Organizations from foreign Countries
		 ในรอบปี 2554 สำนักงานประกันสังคมได้
ให้การต้อนรับ บรรยายสรุป และจัดรายการศึกษาดูงาน
ให้ แ ก่ ผู้ แ ทนจากประเทศต่ า งๆ จำนวน 9 คณะ รวม
91 ราย ได้แก่ สถานเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจำ
ประเทศไทย JICA และ สถานเอกอั ค รราชทู ต ญี่ ปุ่ น
คณะผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน กองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพลูกจ้างเนปาล มูลนิธิร็อคกี้ เฟลเลอร์ Social
Security Organization ประเทศมาเลเซีย สำนักงาน
ประกันสังคมเคนยา คณะนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหา
บัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการจัดการ
บริการสุขภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

		 In the year 2011, the SSO welcomed and
arranged the study visit for 9 groups of 91 delegates,
namely Philippines Embassy in Thailand, JICA,
Embassy of Japan, The People ‘s Republic of China,
Employees Provident Fund, Nepal, the Rockefeller
Foundation, Social Security Organization (SOCSO),
Malaysia, National Social Security Fund :NSSF, the
Republic of Kenya and Master of Science students in
Health Economies and Health Care Management,
Chulalongkorn University.

งานบริการห้องสมุด

ห้ อ งสมุ ด และศู น ย์ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ข่ า วสาร
สำนักงานประกันสังคม เปิดให้บริการแก่ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดจนนักเรียน
นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา และประชาชนทั่ ว ไป บริ เ วณชั้ น 2
อาคารสำนั ก งานประกั น สั ง คม ในวั น ทำการ ระหว่ า ง
07.30-18.00 น. มีภารกิจหลักในการรวบรวมทรัพยากร
สารสนเทศทางด้ านงานประกันสัง คม แรงงาน ในทุ ก
รูปแบบ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย สามารถ
สืบค้นจากเว็บไซต์ http://www.sso.go.th/library
กฎหมายได้กำหนดสิทธิของประชาชนในการได้รู้
ข้อมูลข่าวสารของราชการเพื่อรองรับ “สิทธิได้รู้” (right
to know) ของประชาชนซึ่ ง เป็ น ไปตามหลั ก พื้ น ฐาน
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ที่มีหลักการว่า “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น”
สำนักงานประกันสังคมจึงได้จัดให้มีข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ ไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงาน
ประกั น สั ง คม เพื่ อ ให้ ป ระชาชนสามารถเข้ า ตรวจดู ไ ด้
โดยสะดวก ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลข่าวสาร ที่สำนักงาน
ได้ส่ ง ไปลงพิ ม พ์ ใ นพระราชกิจจานุเบกษา (มาตรา 7)
และข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ ก ฎหมายได้ ก ำหนดให้ ป ระชาชน
ตรวจดู (มาตรา 9) ตลอดถึงข้อมูลข่าวสารซึ่งประชาชน
ย่ อ มมี สิ ท ธิ เข้ า ตรวจดู ขอสำเนาหรื อ ขอสำเนาที่ มี
รายงานประจำปี 2554
สำนักงานประกันสังคม

76

Library Services
The SSO library and information center open
daily for the SSO staff, government officers and
personnel at the headquarter, and regional office
including public and students from Monday – Friday
during 7.30 am. – 18.00 pm. on the 2th floor of SSO
building. The major responsibilities are to collect all
types of technical resources on social security and
labour and provide them with using high technology.
The service utilizers can search the information on
the SSO’s Library website: http://www.sso.go.th/library.
According to Official Information Act, B.E. 2540,
people has right to know about official information.
The SSO; therefore, set the official information
center that public can access information published
in the Government Gazette under section 7 and has

คำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานจัดไว้ให้ a right to inspect or obtain a copy or a certified copy
of the information under section 9.
ประชาชนเข้าตรวจดูได้

การประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม

สำนักงานประกันสังคม ได้นำสื่อประชาสัมพันธ์
ทุ ก รู ป แบบ เช่ น คู่ มื อ ผู้ ป ระกั น ตน/นายจ้ า ง วารสาร
สำนักงานประกันสังคม แผ่นพับ โปสเตอร์ สื่อโทรทัศน์/
วิ ท ยุ และสื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ เ พื่ อ เผยแพร่ ค วามรู้ ง าน
ประกั น สั ง คมให้ กั บ นายจ้ า ง ลู ก จ้ า ง ผู้ ป ระกั น ตน
ประชาชนทั่วไป รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน
รวมทั้งการออกหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ที่รวดเร็วสู่
สถานประกอบการ และสถานศึ ก ษา เพื่ อ สร้ า งความ
สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งนายจ้ า ง ลู ก จ้ า ง/ผู้ ป ระกั น ตน และ
ประชาชนทั่วไป รวมทั้งหน่วยงานของภาครัฐ และเอกชน
โดยดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ในปี 2554 ได้จัด
กิจกรรม/โครงการเพื่อการประชาสัมพันธ์ ดังนี้
1. โครงการ “84 พรรษามหาบารมี แรงงาน
ไทยหัวใจภักดี 20 ปี ประกันสังคม”
2. โครงการเช่าระบบบริการข้อมูล ศูนย์บริการ
ข้อมูล 1506 พร้อมจัดหาบุคลากรในการให้บริการ
3. การพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม
ทางสื่ออินเตอร์เน็ต (New Zone)
4. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประกันสังคมของ
ผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 ผ่านโทรศัพท์
มือถือ (SMS)
5. โครงการประชาสัมพันธ์การให้ความคุ้มครอง
ประกันสังคมตามมาตรา 40
6. โครงการ “เผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ง าน
ประกันสังคมต่อผู้ประกันตน” ประจำปี 2554
7. โครงการเผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ค วามรู้
สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ง านประกั น สั ง คมให้ แ ก่ ลู ก จ้ า งใน
สถานประกอบการของสภาองค์ ก ารนายจ้ า ง และ
สภาองค์การลูกจ้างประจำปี 2554
8. โครงการ “ประกั น สั ง คมเคี ย งข้ า งสมาชิ ก
ประกันสังคมเพื่อร่วมต้านอุทกภัย”

Public relations on social security
The SSO has provided all kinds of public
relations media such as insured persons and
employers’ handbooks, SSO journals, brochures,
posters, television and radio broadcasting to educate
employers, employees, insured persons and the public
on social security scheme. In addition, the SSO set
up mobile units to publicize the social security to
workplaces and to build relationship among employers,
employees/insured persons and the public including
public and private organizations. In 2011, public
relation activities were provided as follows;
1. Project on “84th Pansa Maha Baramee
(H.M. the King’s 84th Birthday Anniversary), Loyalty of
all Thai Labour, 20 Years of Social Security Office”
2. Project on rental outsourcing service
system of hotline 1506 call center with staffs
recruitment for providing services.
3. Developing of social security public
relations system through internet (New Zone).
4. Providing social security information of
the insured persons under article 39 and article
40 via SMS.
5. Project on the extension of social
security coverage to informal sector workers under
article 40).
6. Project on dissemination on the social
security to the insured persons, 2011
7. Project on distribution of material/
knowledge on social security benefits to employees
in the workplaces of Employer Federation and
Employee Federation, 2011
8. Project on “SSO and the insured persons
assist side by side during flood crisis”
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ศูนย์บริการข้อมูล 1506

ศูนย์บริการข้อมูล 1506 ตั้งเมื่อปี 2537 เป็น
หน่วยงานให้บริการข้อมูลข่าวสาร ตอบข้อสอบถามและ
ให้ ค ำปรึ ก ษาแนะนำลู ก จ้ า งผู้ ป ระกั น ตน นายจ้ า งและ
ประชาชนทั่ ว ไป เกี่ ย วกั บ การประกั น สั ง คมและสิ ท ธิ
ประโยชน์ ข องกองทุ น ประกั น สั ง คมและกองทุ น เงิ น
ทดแทน ผ่านสายด่วน 1506 ผู้ใช้บริการสายด่วน 1506
และหากต้องการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ ศูนย์บริการข้อมูลฯ
ได้จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการทุกวันเป็นช่วงเวลาตลอด 24
ชั่วโมง ด้วยระบบการให้บริการเป็น IP Based ซึ่งจัดให้มี
ที่นั่งสำหรับการให้บริการเดิมมีเพียง 55 ที่นั่งปรับเพิ่ม
เป็น 180 ที่นั่ง มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน 237 คน
อี ก ทั้ ง สามารถรั บ ฟั ง ข้ อ มู ล ผ่ า นระบบข้ อ มู ล อั ต โนมั ติ
(Interactive Voice response: IVR) ได้ทุกวันตลอด
24 ชั่วโมง
ในปี 2554 มีผู้ใช้บริการโทรเข้าสายด่วน 1506
ติดต่อศูนย์บริการข้อมูลประกันสังคมจำนวน 2,369,859
สาย เฉลี่ยเดือนละ 197,488 สาย โดยมีเจ้าหน้าที่รับเรื่อง
สอบถามงานประกันสังคม 1,822,874 สาย

การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

สำนักงานประกันสังคม ได้ดำเนินการขยายความ
คุ้ ม ครองประกั น สั ง คมสู่ แรงงานนอกระบบตามแผน
ปฏิบัติการปฏิรูปประเทศไทย โดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 18 มกราคม 2554 เรื่อง การอนุมัติการคุ้มครอง
ประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบ ได้อนุมัติในหลักการ
แบ่ ง ส่ ว นราชการในสำนั ก งานประกั น สั ง คม เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับสภาพงานที่เพิ่มขึ้นและรองรับการดำเนิน
งานการขยายความคุ้ ม ครองประกั น สั ง คมสู่ แรงงาน
รายงานประจำปี 2554
สำนักงานประกันสังคม
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SSO hotline 1506
The hotline 1506 was established since 1994
with the aim at, providing information answering
questions and giving suggestion to insured persons,
employers and publics regarding social security
coverage and benefits under Social Security Fund
and Workmen’s Compensation Fund. The insured
persons can also consult with staff directly for
24 hours daily through IP Base system. Currently,
the capacity for such service are extended from 55
seats to 180 seats with 237 operational staffs.
Moreover, insured persons can receive information
through Interactive Voice Response : IVR for
24 hours.
In 2011, the total amount service users for
hotline 1506 were 2,369,859 lines or at the average
of 197,488 lines per month. There were 1,822,874
lines concerning social security issues.

Restructuring the organization
The Social Security Office has extended the
social security coverage to informal labour according
to Thailand Reform Action Plan approved by the
Council of Ministers on the Social Security coverage
extension to informal labour on January 18, 2011.
In this regard, the internal organization restructure
of the SSO was initial approved by the Cabinet in
order to comply with the increasing tasks and to

นอกระบบ ทั้ ง นี้ ค ณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่
8 พฤศจิกายน 2554 รับทราบร่างกฎกระทรวงดังกล่าว
และได้ มี ป ระกาศในพระราชกิ จ จานุ เ บกษา เมื่ อ วั น ที่
30 ธันวาคม 2554 ซึ่งจากการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ
สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2554
สำนักงานประกันสังคมมีหน่วยงานตั้งเพิ่มเติมดังนี้

ราชการบริหารส่วนกลาง
1. สำนั ก งานประกั น สั ง คมกรุ ง เทพมหานคร
พื้นที่ 1 - 12
		 ตามกฎกระทรวงฯ ปี 2552 สำนั ก งาน
ประกันสังคมเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีจำนวนเพียง
1 แห่งเท่านั้น ซึ่งจากการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ
ตามกฎกระทรวงฯปี 2554 ได้ ก ำหนดให้ มี ส ำนั ก งาน
ประกันสังคมกรุงเพทมหานครพื้นที่เพิ่มขึ้นจากเดิมอีก
11 แห่ ง คื อ สำนั ก งานประกั น สั ง คมเขตพื้ น ที่ 1-12
โดยสำนั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการ
(ก.พ.ร.) ได้ปรับเปลี่ยนชื่อจากสำนักงานประกันสังคม
เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นสำนักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานครพื้นที่ เพื่อให้มีความชัดเจนขึ้น
2. กองคลัง
		 กองคลั ง เดิ ม มี ส ถานภาพเป็ น กองภายใน
แยกมาจากกลุ่ ม งานคลั ง สำนั ก งานเลขานุ ก ารกรม
จากการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการสำนักงานประกัน
สั ง คมปี 2554 กองคลั ง เป็ น หน่ ว ยงานที่ ป รากฏใน
กฎกระทรวงฯ ปี 2554

support the social security coverage expansion
to informal labour. According to the Cabinet’s
resolution on November 8, 2011, Ministerial
Regulation draft on this matter was acknowledged
and was declared in the Royal Decree on December
30, 2011. Based on the adjustment of internal
operation Social Security Office established the
additional units as follows;

Central Administration
1. Social Security Bangkok Office Area
1 – 12
		 According to the Ministerial Regulation
in 2009, only one Social Security Office in Bangkok
area was established. In 2011, based on the
Ministerial Regulation on internal organization
restructure, 11 Social Security Offices were added,
namely, Social Security Office Area 1 – 12. Office of
Public Sector Development later renamed these
additional units to the Social Security Bangkok
Offices Area 1 -12.
2. Finance Division
		 Finance Division used to be the internal
division separated from Finance Section, Office of
the Secretary. Based on the internal organization
restructure, this section became to the Ministerial
Regulation Division.
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3. สำนั ก เสริ ม สร้ า งความมั่ น คงแรงงาน
นอกระบบ
		 สำนั ก งานพั ฒ นาการประกั น สั ง คมตาม
มาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
เดิมมีสถานภาพกองภายในแยกมาจากกลุ่มงานสำนักงาน
พัฒนาการประกันสังคมตามมาตรา 40 กองนโยบายและ
แผนงาน จากการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการสำนักงาน
ประกันสังคมปี 2554 สำนักงานพัฒนาการประกันสังคม
ตามมาตรา 40 เป็นหน่วยงานที่ปรากฏในกฎกระทรวงฯ
ปี 2554 และเปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น “สำนักเสริมสร้าง
ความมั่ น คงแรงงานนอกระบบ” เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
บทบาทภารกิจยิ่งขึ้น

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค

3. Office of Social Security Development
for Informal Sector Workers.
Office of Social Security Development under
article 40 of Social Security Act B.E. 2533 (1990)
was an internal division separated from Office of
Social Security Development under article 40
Section, Policy and Planning Division. After
restructuring internal operation in 2011, it was
renamed to the Office of Social Security
Development for Informal Sector Workers in order
to comply with its missions.

Regional Administration

สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
Provincial Social Security Office
Branches of Provincial Social Security Offices
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอาจให้มีสำนักงาน
ประกันสังคมจังหวัดตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดเพื่อ may be established according to the Ministerial
ช่ ว ยเหลื อ การปฏิ บั ติ ง านของสำนั ก งานประกั น สั ง คม Announcement to assist the operation of Provincial
Social Security Offices. These additional branches are
จังหวัดโดยเป็นส่วนราชการที่ไม่มีฐานะเทียบเท่ากอง
government units but have non-division status.

รายงานประจำปี 2554
สำนักงานประกันสังคม
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รายงานประจำปี 2554
สำนักงานประกันสังคม
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ในปี 2554 สำนักงานประกันสังคมได้มีการปรับ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ เพื่อให้การบริหารและ
การปฏิบัติงานของสำนักงานประกันสังคม สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน เกิดประสิทธิภาพ และเกิดความ
คล่องตัวในการดำเนินงานมากยิ่งขึ้น สามารถตอบสนอง
การให้ บ ริ ก ารแก่ น ายจ้ า ง ลู ก จ้ า ง ผู้ ป ระกั น ตน และ
รองรับปริมาณงานตามนโยบายของรัฐบาลที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต โดยได้แบ่งส่วนราชการสำนักงานประกันสังคม
ออกเป็น
• ราชการบริหารส่วนกลาง ประกอบด้วย 14
หน่วยงาน
• ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ได้แก่ สำนักงาน
ประกันสังคมจังหวัด
นอกจากนี้ ส ำนั ก งานประกั น สั ง คมยั ง ได้ จั ด ตั้ ง
หน่วยงานภายใน 5 หน่วยงาน เพิ่มเติมเพื่อการดำเนิน
งานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น บังเกิดผลสัมฤทธิ์ และ
สร้างความคุ้มค่าในการปฏิบัติงาน

In 2009, the Social Security adjusted its
operation structure in part of organization division so
that the management of the SSO could be in line
with the current situation. This will bring about more
efficiency and fluent services. It will respond the
need of employers, employees and insured persons
and cope with the workload in accordance with the
government policy in future. The organization
structure of the SSO can be categorized as follows;
• Central administration includes 14 units
• Regional administration includes
Provincial Social Security Offices
Moreover, Social Security Office has
established 5 internal units to provide effective
successful and valuable operation.
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นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

Mr.Jirasuk Sugandhajati
Secretary – General

รายงานประจำปี 2554
สำนักงานประกันสังคม
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ดร. อำมร เชาวลิต

ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพในสำนักงานประกันสังคม

Dr. Ammorn Chaovalit

Adviser on Efficiency Social Security Office

นางดุษฎี อัมรานุรักษ์

ดร.อารักษ์ พรหมณี

นายสุรเดช วลีอิทธิกุล

Mrs. Dussadee Aumaranurak
Deputy Secretary – General

Dr. Arrug Phrommanee
Deputy Secretary – General

Mr. Suradej Waleeittikul
Deputy Secretary – General

รองเลขาธิการ
สำนักงานประกันสังคม

รองเลขาธิการ
สำนักงานประกันสังคม

รองเลขาธิการ
สำนักงานประกันสังคม
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รายนามคณะกรรมการ
Social Security Committee

คณะกรรมการประกันสังคม		 Social Security Committee
ผู้แทนฝ่ายรัฐบาล		 Government Representatives
1. ปลัดกระทรวงแรงงาน
2.
3.
4.
5.

ประธานกรรมการ 1. Permanent Secretary for the
Chairman
Ministry of Labour
ผู้แทนกระทรวงการคลัง
กรรมการ 2. Representative of the
Member
Ministry of Finance
ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
กรรมการ 3. Representative of the
Member
Ministry of Public Health
ผู้แทนสำนักงบประมาณ
กรรมการ 4. Representative of the
Member
Bureau of the Budget
เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม
กรรมการ 5. Secretary-General of the
Member
และเลขานุการ
Social Security Office and Secretary

ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง		 Employer’s Representatives
6. นายอรรถยุทธ  ลียะวณิช
7. นายวัลลภ  กิ่งชาญศิลป์
8. นายสุธรรม  เจริญพรวัฒนา
9. นายประภาส  ชัยวัฒนายน
10. นายวรพงษ์  รวิรัฐ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

6.
7.
8.
9.
10.

Mr. Atthayuth  Leeyavanija
Mr. Vallop  Kingchansilp
Mr. Sutham  Charoenpornwatana
Mr. Prapas  Chaiwatanayon
Mr. Worapong  Rawirath

Member
Member
Member
Member
Member

ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง		 Employee’s Representatives
11. นายพนัส  ไทยล้วน
12. นายทวี  เตชะธีระวัฒน์
13. นายธานี  แตงจีน
14. นายนคร  สุทธิประวัติ
15. นายสุรัตน์  จันทร์วันเพ็ญ

รายงานประจำปี 2554
สำนักงานประกันสังคม

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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11.
12.
13.
14.
15.

Mr. Panus  Thailuan
Mr. Tavee  Techateeravat
Mr. Thanee  Tangchin
Mr. Nakorn  Sutthipravat
Mr. Surat  Chanwanpen

Member
Member
Member
Member
Member

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ		 Advisers
16. นายชวลิต  อาคมธน
ผู้ทรงคุณวุฒิทางระบบงานประกันสังคม
17. พลตำรวจตรีชัยวัฒน์  เกตุวรชัย
ผู้ทรงคุณวุฒิทางการแรงงาน
18. นายแพทย์เจษฎา  โชคดำรงสุข
ผู้ทรงคุณวุฒิทางการแพทย์
19. นายประชุม  ทองมี
ผู้ทรงคุณวุฒิทางกฎหมาย
20. นายประทักษ์  สิมะพิชัยเชษฐ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารธุรกิจ

16. Mr. Chavalit  Akhomthon
Social Security System Adviser
17. Pol.MajGen. Chaiwat  Getvorachai
Labour Adviser
18. Gen. Jedsada  Chokdamrongsuk
Medical Adviser
19. Mr. Prachoom  Thongmee
Legal Adviser
20. Mr. Pratak  Simapichatcheth
Business Administration Adviser

คณะกรรมการการแพทย์ 		 Social Security
กองทุนประกันสังคม		 Medical Committee
1. ศาสตราจารย์จรัส  สุวรรณเวลา ประธานกรรมการ
2. พลเรือตรีกิติพัฒน์  วัฒนาวงศ์
กรรมการ
3. นายจิรุตม์  ศรีรัตนบัลล์
กรรมการ
4. พลตำรวจตรีชุมศักดิ์  พฤกษาพงษ์
กรรมการ
5. นายประทีป  ธนกิจเจริญ
กรรมการ
6. พลตำรวจโทหญิงพจนี  สุนทรเกตุ
กรรมการ
7. นายพิพัฒน์  ยิ่งเสรี
กรรมการ
8. นายวิชัย  โชควิวัฒน
กรรมการ
9. พลตำรวจตรีวิฑูรย์  นิติวรางกูร
กรรมการ
10. นายสมเกียรติ  ฉายะศรีวงศ์
กรรมการ
11. นายสุนทร  อันตรเสน
กรรมการ
12. นายสุพัฒน์  วาณิชย์การ
กรรมการ
13. นายสุวัช  เซียศิริวัฒนา
กรรมการ
14. ศาสตราจารย์เหลือพร  ปุณณกันต์
กรรมการ
15. นายอนุวัฒน์  ศุภชุติกุล
กรรมการ
16. นายอำนวย  กาจีนะ
กรรมการ
17. ผู้แทนสำนักงานประกันสังคม
กรรมการ
และเลขานุการ

1. Mr. Charas  Suwanwela
Chairman
2. R.Adm. kitipath  Vatanavongs
Member
3. Mr.Jiruts  Sriratanaban
Member
4. Pol.Maj.Gen. Chumsak Pruksapong Member
5. Mr. Prateep  Thanakijcharoen
Member
6. Pol.L.T.Gen. Pojanee  Suntornketuj Member
7. Mr. Pipat  Yingseree
Member
8. Mr. Vichai  Chokevivat
Member
9. Pol.Maj.Gen. Witoon Nitiwarangkul Member
10. Mr. Somkiat  Chayasriwong
Member
11. Mr. Soontorn  Antarasena
Member
12. Mr. Supat  Vanichakarn
Member
13. Mr. Suvaj  Siasiriwattana
Member
14. Mr. Luephorn  Punnakanta
Member
15. Mr. Anuwat  Supachutikul
Member
16. Mr. Amnuay  Gajeena
Member
17. Social Security Office
Member
Representative
and Secretary
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คณะกรรมการอุทธรณ์ กองทุนประกันสังคม		 Social Security Appeal Committee
1.
2.
3.
4.

นายรังสฤษฎ์  จันทรัตน์
ประธานกรรมการ
นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ์
กรรมการ
นายแพทย์พรเทพ  ศิริวนารังสรรค์
กรรมการ
นายผดุงศักดิ์  เทพหัสดิน ณ อยุธยา
กรรมการ

5. นายอภิวุฒิ  ทองคำ
6. นายชาติพงษ์  จีระพันธุ
7. นายปิยะชาติ  ชุณหเวชสกุล
8. นายปัณณพงศ์  อิทธิ์อรรถนนท์
9. นายวัชรพล  บุษมงคล
10. นายสุชาติ  ไทยล้วน
11. นายธรรมรงค์  มุลิกลัด
12. นายวิรัช  พยุงวงษ์
13. ผู้แทนสำนักงานประกันสังคม

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
และเลขานุการ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Mr. Rungsarit  Chantarat
Chairman
Mr. Surmkiat  Woradit
Member
Mr. Porntep  Siriwanarngsun
Member
Mr. Padungsak  Thephasadin
Member
na Ayudhya
Mr. Apivut  Thongkam
Member
Mr. Chartpong  Chirabandhu
Member
Mr. Piyachart  Choonhavejsakul
Member
Mr. Pannapong  Ithtathanon
Member
Mr. Watcharapol  Bootsamongkol Member
Mr. Suchart  Thailuan
Member
Mr. Thamrong  Musiklad
Member
Mr. Virat  Payoungvong
Member
Social Security Office
Member
Representative
and Secretary

คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน		 Workmen’s Compensation
			 Fund Committee
1. เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ประธานกรรมการ 1. Secretary-General of the
Social Security Office
2. นายแพทย์ไกรจักร  แก้วนิล
กรรมการ 2. Mr. Kraichack  Kaewnil
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์
Medical Adviser
3. นายวันชัย  ภาววิมล
กรรมการ 3. Mr. Wanchai  Phawavimol
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์
Litigation Legal Adviser
4. นายพฤฒิพร  เนติโพธิ์
กรรมการ 4. Mr. Prittiporn  Natipoohi
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์
Litigation Legal Adviser
5. นางรัตนา  ร่มไทรทอง
กรรมการ 5. Mrs. Ratana  Romsaithong
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์
Economics Adviser
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานวิภา อินทรทัต กรรมการ 6. Mr. Manvipa  Indradat
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการคลัง
Finance Adviser
7. รองศาสตราจารย์วิจิตต์ศรี  สงวนวงศ์ กรรมการ 7. Mr. Vigitsri  Sanguanwongse
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประกันสังคม
Social Security Adviser
รายงานประจำปี 2554
สำนักงานประกันสังคม
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Chairman
Member
Member
Member
Member
Member
Member

8. นายธำรง  คุโณปการ
ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง
9. นายประสิทธิ์  จงอัศญากุล
ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง
10. นายปณพล  ธรรมพรหมกุล
ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง
11. นายณรงค์  บุญเจริญ
ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง
12. นายอนุชิต  แก้วต้น
ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง
13. นายประจวบ  พิกุล
ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง
14. ผู้แทนสำนักงานประกันสังคม

กรรมการ 8. Mr. Tamrong  Koonopakarn
Member
Employer’s Representative
กรรมการ 9. Mr. Prasit  Chongussayakul
Member
Employer’s Representative
กรรมการ 10. Mr. Panapol  Thrampromkul
Member
Employer’s Representative
กรรมการ 11. Mr. Narong  Booncharoen
Member
Employee’s Representative
กรรมการ 12. Mr. Anuchit  Kaewton
Member
Employee’s Representative
กรรมการ 13. Mr. Prajuab  Phikul
Member
Employee’s Representative
กรรมการ 14. Social Security Office
Member
และเลขานุการ
Representative
and Secretary

คณะกรรมการการแพทย์		 Workmen’s Compensation
กองทุนเงินทดแทน		 Medical Committee
1. นายปราชญ์  บุณยวงศ์วิโรจน์
2. นายวันชาติ  ศุภจัตุรัส
3. นายอัคร  รัตตะรังสี
4. นายพงษ์ศักดิ์  วัฒนา
5. นายนรินทร์  อินทะสะมะกุล
6. พลตำรวจโทภาสกร  รักษ์กุล
7. นายณรงค์ศักดิ์  อังคะสุวพลา
8. นายวิวัฒน์  ยถาภูธานนท์
9. นางวิลาวัณย์  จึงประเสริฐ
10. พลเรือตรีวิโรจน์  รุธิรวัฒน์
11. นายพรชัย  สิทธิศรัณย์กุล
12. นายเจษฎา  โชคดำรงสุข
13. นายสุขสันต์  กิตติศุภกร
14. นายสมควร  หาญพัฒนชัยกูร
15. ผู้แทนสำนักงานประกันสังคม

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

1. Mr. Prat  Boonyawongvirot
Chairman
2. Mr. Wonchat  Subhachaturas
Member
3. Mr. Akara  Rattarangsi
Member
4. Mr. Pongsuk  Vathana
Member
5. Mr. Narin  Intasamakul
Member
6. Pol. Lt. Gen Paskorn  Rukskul
Member
7. Mr. Norongsakdi  Aungkasuvapala Member
8. Mr. Wiwat  Yatapootanont
Member
9. Ms. Wilawan  Juengprasert
Member
10. R.Adm. Wirot  Rutirawat
Member
11. Mr. Pornchai  Sithisarankul
Member
12. Mr. Jedsada  Chokdamrongsuk
Member
13. Mr. Suksan  Kittisupakorn
Member
14. Mr. Somkuan  Hanpatchaiyakul
Member
15. Social Security Office
Member
Representative
and Secretary
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สำนักงานใหญ่
Headquarter

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

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

กรุงเทพมหานคร
Bangkok

สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1

Social Security Bangkok Office Area 1

สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2

Social Security Bangkok Office Area 2

สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3

Social Security Bangkok Office Area 3

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

(จตุจักร ดอนเมือง บางซื่อ บางเขน หลักสี่)
70 ซอย 10 ถนนเทศบาลรังสรรค์เหนือ
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0 2954 2577–84
โทรสาร 0 2954 4869
(ดินแดง พญาไท ราชเทวี ห้วยขวาง)
อาคาร 11 กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2245 1220, 0 2248 4867
โทรสาร 0 2245 3907

(Dusit, Pom Prap Sattru Phai, Samphanthawong,
Pranakon)
4th floor, Department of Labour Protection
and Welfare Building, Autsadang Road,
Phra Nakhon, Bangkok 10200
Tel. 0 2622 2500-15
Fax. 0 2622 2526, 0 2622 2550, 0 2622 2516
(Jatujak, Donmuang, Bangsue, Bangkok, Laksi)
70 Soi 10, Tesabalrungsunnuea Road,
Ladyaw, Jatujuk, Bangkok 10900
Tel. 0 2954 2577-84
Fax. 0 2954 4869
(Dindang, Phaya Thai, Ratchathewi, Huai Khwang)
11 Building Ministry of Labour, Mitmitree
Road, Dindang District, Bangkok 10400
Tel. 0 2245 1220, 0 2248 4867
Fax. 0 2245 3907
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สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4

Social Security Bangkok Office Area 4

สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5

Social Security Bangkok Office Area 5

สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6

Social Security Bangkok Office Area 6

(บางรัก ปทุมวัน ยานนาวา สาธร บางคอแหลม)
144/18 – 22 ซอยสีลม 10 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0 2634 0181–95
โทรสาร 0 2634 0196–7

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

(Bang Rak, Pathum Wan, Yan Nawa, Sathon,
Bang Kho Laem)
144/18-22 Soi Srilom 10, Srilom Road,
Suriyawong, Bangruk, Bangkok 10500
Tel. 0 2634 0181-95
Fax. 0 2634 0196-7
(Khlong San, Thon Buri, Bangkok Noi, Bangkok Yai,
Bang Phlat)
311 Soi Ratchada 6 Ratchada-Tha Phra Road,
Bukkalo, Thonburi, Bangkok 10600
Tel. 0 2476 9016-9, 0 2476 9979-83, 0 2476 8787
Fax. 0 2476 8871

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

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

สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7

Social Security Bangkok Office Area 7

สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 8

Social Security Bangkok Office Area 8

(ทุ่งครุ บางขุนเทียน บางบอน ราษฎร์บูรณะ)
7/1 – 8 หมู่ 5 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางบอน
เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
โทร. 0 2415 0533, 0 2415 0544, 0 2415 1618,
0 2415 2618
โทรสาร 0 2415 8488, 0 2415 8493, 0 2419 8246
(บางนา ประเวศ พระโขนง วัฒนา สวนหลวง)
อาคารไอทีเอ็ม เลขที่ 255 ถนนศรีนครินทร์
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0 2743 3690
โทรสาร 0 2743 3815

รายงานประจำปี 2554
สำนักงานประกันสังคม

92

(Thung Khru, Bang Khun Thian, Bang Bon, Rat Burana)
7/1-8 Moo 5, Kanchanapisek Road, Bangbon,
Bangbon, Bangkok 10150
Tel. 0 2415 0533, 0 2415 0544, 0 2415 1618,
0 2415 2618
Fax. 0 2415 8488, 0 2415 8493, 0 2419 8246
(Bang Na, Prawet, Phra Khanong, Watthana,
Suan Luang)
ITM Building, 255 Srinagarindra Road,
Bang Bon, Prawet, Bangkok 10250
Tel. 0 2743 3690
Fax. 0 2743 3815

สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9

Social Security Bangkok Office Area 9

สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10

Social Security Bangkok Office Area 10

สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 11

Social Security Bangkok Office Area 11

สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 12

Social Security Bangkok Office Area 12

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

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

(เขตยานนาวา, เขตสาทร, เขตบางคอแหลม)
1004/323-327 ซอยพระรามสาม 27 ถนนพระราม 3
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0 2294 5958
โทรสาร 0 294 5504
(เขตวัฒนา, เขตคลองเตย)
222 ถนนสุขุมวิท 77 (อ่อนนุช)
แขวงพระโขนง เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10260
โทร. 0 2332 2122
โทรสาร 0 2311 6511

(Khan Na Yao, Bang Kapi, Lat Phrao, Wang
Thonglang, Bueng Kum)
10/1273-8 Navamin Road, Khlong Kum,
Bueng Kum, Bangkok 10240
Tel. 0 2733 4111-20
Fax. 0 2379 2836
(Khlong Sam Wa, Min Buri, Lat Krabang,
Saphan Sung, Nong Chok, Sai Mai)
555/1-27 Moo 13 Sihaburanukij Road,
Min-buri, Min-buri , Bangkok 10510
Tel. 0 2517 9034
Fax. 0 2517 9222 call 205, 0 2517 9035

(Yan Nawa, Sathon, Bangkho Laem)
1004/323-327 Soi Rama 27, Rama 3,
Bang Pong Pang, Yannawa, Bangkok 10240
Tel. 0 2294 5958
Fax. 0 294 5504
(Watthana, Khlong Toei)
222 Sukhumvit 77 Road, (On Nut)
Phra Khanong, Watthana, Bangkok 10260
Tel. 0 2332 2122
Fax. 0 2311 6511

ปริมณฑล

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

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

Nonthaburi Provincial Social Security Office

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี

Nonthaburi Provincial Social Security Office

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

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

(สาขาบางบัวทอง)
อาคารเวสต์อินคอมเพล็กซ์ ชั้น 7
222-222/1-2 หมู่ 1 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางรักใหญ่ 
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
โทร. 0 2926 7510-11
โทรสาร 0 2926 7500

(Bang Bua Thong)
West Inn Complex Building 7th floor
222-222/1-2 Moo 1 Rattanathibet Road, Bang Rak Yai,
Bang Bua Thong District, Nonthaburi 11110
Tel. 0 2926 7510-11
Fax. 0 2926 7500

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี

Pathum Thani Provincial Social Security Office

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี

Pathum Thani Provincial Social Security Office

35/3 หมู่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง
อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. 0 2959 6315, 0 2956 6320, 0 29596324-5
โทรสาร 0 2959 6327

35/3 Moo 1, Pathum Thani-Rangsit Road,
Muang District, Pathum Thani 12000
Tel. 0 2959 6315, 0 2956 6320, 0 29596324-5
Fax. 0 2959 6327

(สาขาคลองหลวง)
อาคารเจเวนิวส์ ชั้น 4
98/104 ม.13 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร. 0 2529 2467-75
โทรสาร 0 529 2002-3

(Khlong Luang)
Javenues Building 4th floor
98/104 Moo 13, Khlong Nueng, Khlong Luang District,
Pathum Thani 12120
Tel. 0 2529 2467-75
Fax. 0 529 2002-3

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ

Samut Prakan Provincial Social Security Office

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ

Samut Prakan Provincial Social Security Office

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

(สาขาพระประแดง)
215/51–1 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลองบางปลากด
อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
โทร. 0 2425 8314 – 5, 0 2425 8317 - 8
โทรสาร 0 2425 8279
รายงานประจำปี 2554
สำนักงานประกันสังคม
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1632 Moo 4, Tehparak Road,
Muang District, Samut Prakan 10270
Tel. 0 2755 6251-6
Fax. 0 2394 4478

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

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ

Samut Prakan Provincial Social Security Office

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร

Samut Sakhon Provincial Social Security Office

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร

Samut Sakhon Provincial Social Security Office

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

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

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

(Bang Phli)
1038/10 Moo 15, Teparuk Road, Bangsaotong, 
King A. Bang sao tong, Samut Prakan 10540
Tel. 0 2706 7769-79
Fax. 0 2706 7779
1092/91-93 Aekachai Road, Maha Chai,
Muang District, Samut Sakhon 74000
Tel. 0 3442 6041, 0 3442 6100, 0 3482 0507-8
Fax. 0 3441 1044

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

ภาคกลาง

Central Region
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Ayuthaya Provincial Social Security Office

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Ayuthaya Provincial Social Security Office

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

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

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

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

Ang Thong Provincial Social Security Office

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี

Lop Buri Provincial Social Security Office

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสิงห์บุรี

Sing Buri Provincial Social Security Office

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท

Chai Nat Provincial Social Security Office

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี

Saraburi Provincial Social Security Office

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี

Saraburi Provincial Social Security Office

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี

Chon Buri Provincial Social Security Office

2 ถนนเทศบาล 8 ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมือง
จังหวัดอ่างทอง 14000
โทร. 0 3562 6337, 0 3561 2199, 0 3561 2699
โทรสาร 0 3562 6337, 0 3561 2199, 0 3561 2699
126/3 ถนนคันคลองชลประทาน ตำบลทะเลชุบศร
อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000
โทร. 0 3641 3499
โทรสาร 0 3641 3499

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

2 Tedsabal 8 Road, Yan Sue, Muang District,
Angthong 14000
Tel. 0 3562 6337, 0 3561 2199, 0 3561 2699
Fax. 0 3562 6337, 0 3561 2199, 0 3561 2699

126/3 Kunklongcholapratarn Road, Thale Chup Son,
Muang District, Talechupsorn, Lop Buri 15000
Tel. 0 3641 3499
Fax. 0 3641 3499

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

289 หมู่ 6 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000 289 Moo 6, Ban Kluai, Muang District, Chai Nat 17000
โทร. 0 5641 2603, 0 5641 2381
Tel. 0 5641 2603, 0 5641 2381
โทรสาร 0 5641 2603 ต่อ 22
Fax. 0 5641 2603 call 22
673/2 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
โทร. 0 3622 3066, 0 3621 2165, 0 3622 2776
โทรสาร 0 3622 3065

(สาขาหนองแค)
144/7 ตำบลหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140
โทร. 0 3637 2009–10
โทรสาร 0 3637 2010
101/10 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลเสม็ด
อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทร. 0 3878 4420-4, 0 3878 4750-4
โทรสาร 0 3826 1332, 0 3878 4260
รายงานประจำปี 2554
สำนักงานประกันสังคม
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673/2 Pichaironarongsongkhram Road,
Pak Phriao, Muang District, Saraburi 18000
Tel. 0 3622 3066, 0 3621 2165, 0 3622 2776
Fax. 0 3622 3065

(Nong Khae)
144/7 Nong Khae, Nong Khae District, Saraburi 18140
Tel. 0 3637 2009-10
Fax. 0 3637 2010
101/10 Moo 1 Sukumvit Road, Samed,
Muang District, Chon Buri 20000
Tel. 0 3878 4420-4, 0 3878 4750-4
Fax. 0 3826 1332, 0 3878 4260

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี

Chon Buri Provincial Social Security Office

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระยอง

Rayong Provincial Social Security Office

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี

Chanthaburi Provincial Social Security Office

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตราด

Trat Provincial Social Security Office

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา

Chachoengsao Provincial Social Security Office

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา

Chachoengsao Provincial Social Security Office

(สาขาศรีราชา)
อาคารทะเลทองทาวเวอร์ ชั้น 2
53 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทร. 0 3849 5265-73, 0 3849 5278-9
โทรสาร 0 3849 5274
140/23 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ
อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
โทร. 0 3880 7587 90
โทรสาร 0 3861 6087
1212/21 ถนนท่าแฉลบ ตำบลตลาด
อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. 0 3932 5984–5, 0 3930 1302-3
โทรสาร 0 3932 5985

ศาลากลางจังหวัดตราด ชั้น 1 ถนนราษฎร์นิยม
ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดตราด 23000
โทร. 0 3951 1911, 0 3951 2086, 0 3952 0220
โทรสาร 0 3951 1911, 0 3951 2086, 0 3952 0220 ต่อ 23
10/1 หมู่ 3 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลบางตีนเป็ด
อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทร. 0 3882 3309, 0 3851 4719, 0 3882 3298,
0 3882 3320
โทรสาร 0-3898-1429

(สาขาบางประกง)
8/1 หมู่ 1 ตำบลหนองจอก อำเภอบางประกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา
โทร. 0 3857 8718-22
โทรสาร 0 3857 5707

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

140/23, Moo 2, Sukhumvit Road, Neunpra,
Muang District, Rayong 21000
Tel. 0 3880 7587 90
Fax. 0 3861 6087
1212/21 Thachalab Road, Talard, 
Muang District, Chanthaburi 22000
Tel. 0 3932 5984-5, 0 3930 1302-3
Fax. 0 3932 5985

City Hall 1st floor, Ratniyom Road,
Nearnpra, Muang District, Trat 23000
Tel. 0 3951 1911, 0 3951 2086, 0 3952 0220
Fax. 0 3951 1911, 0 3951 2086, 0 3952 0220 call 23
10/1 Moo 3, Leang muang Road, Bang Tin Pet,
Muang District, Chachoengsao 24000
Tel. 0 3882 3309, 0 3851 4719, 0 3882 3298,
0 3882 3320
Fax. 0-3898-1429

(Bang Pakong)
8/1 Moo 1, Nong Chok, Bang Pakong District,
Chachoengsao
Tel. 0 3857 8718-22
Fax. 0 3857 5707
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สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี

Prachin Buri Provincial Social Security Office

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี

Prachin Buri Provincial Social Security Office

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายก

Nakhon Nayok Provincial Social Security Office

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว

Sa Kaeo Provincial Social Security Office

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี

Ratchaburi Provincial Social Security Office

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี

Ratchaburi Provincial Social Security Office

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

(สาขาศรีมหาโพธิ์)
239/8-9 หมู่ 4 ตำบลศรีมหาโพธิ์ อำเภอเมืองศรีมหาโพธิ์
จังหวัดปราจีนบุรี 25140
โทร. 0 3727 9728-32
โทรสาร 0 3727 9733
79/1 หมู่ 10 ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี
อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000
โทร. 0 3731 3097
โทรสาร 0 3731 3098

ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว อาคารห้องประชุม ชั้น 2
ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง
จังหวัดสระแก้ว 27000
โทร. 0 3742 5070–3
โทรสาร 0 3742 5070–3 ต่อ 12
128 หมู่ 10 ถนนเขาวัง-บ้านน้ำพุ ตำบลเจดีย์หัก
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
โทร. 0 3231 9853–4, 0 3232 1985, 0 3232 3518
โทรสาร 0 3231 9854, 0 3232 2280

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

รายงานประจำปี 2554
สำนักงานประกันสังคม
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City Hall 2nd floor, Suwintawong Road,
Maiked, Muang District, Prachin Buri 25230
Tel. 0 3745 4030-2
Fax. 0 3745 4029, 0 3745 4448

(Srimahapho)
239/8-9 Moo 4, Srimahapho District,
Prachin Buri 25140
Tel. 0 3727 9728-32
Fax. 0 3727 9733

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

City Hall 2nd floor,
Suwanasorn Road, Tar Kasem, Muang District 
Sa Kaeo 27000
Tel. 0 3742 5070-3
Fax. 0 3742 5070-3 call 12
128 Moo 10, Kaowung-Bannumpu Road,
Chedi Hak, Muang District, Ratchaburi 70000
Tel. 0 3231 9853-4, 0 3232 1985, 0 3232 3518
Fax. 0 3231 9854, 0 3232 2280

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

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี

Kanchanaburi Provincial Social Security Office

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี

Suphanburi Provincial Social Security Office

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสงคราม

Samut Songkhram Provincial Social Security Office

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี

Phetchaburi Provincial Social Security Office

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Prachuab Khiri Khan Provincial Social Security
Office

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

ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ถนนสุพรรณบุรี–ชัยนาท
ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
โทร. 0 3553 5389–91
โทรสาร 0 3553 5390
32 ถนนสมุทรสงคราม-บางแพ ตำบลแม่กลอง
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร. 0 3471 5541, 0 3471 6181
โทรสาร 0 3471 5541, 0 3471 6181 ต่อ 116

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

73/15 ถนนสุขใจ อำเภอเมือง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทร. 0 3260 1992, 0 3261 1973, 0 3255 0958-9
โทรสาร 0 3260 1992 ต่อ 106

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

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

City Hall, Muang District, Suphanburi-Chainat Road, 
Sanamchai, Muang District, Suphanburi 72000
Tel. 0 3553 5389-91
Fax. 0 3553 5390
32 Samut Songkhram-Bangpea Road, Maeklong, 
Muang District, Samut Songkhram 75000
Tel. 0 3471 5541, 0 3471 6181
Fax. 0 3471 5541, 0 3471 6181 call 116

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

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

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

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา

Nakhon Ratchasima Provincial Social Security Office

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

2/1 Soi Dech Udom 6, Nai Mueang,
Muang District, Nakhon Ratchasima 30000
Tel. 0 4420 5355
Fax. 0 4420 5355 call 13

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา

Nakhon Ratchasima Provincial Social Security
Office (Pak Chong)

(สาขาปากช่อง)
136/1 ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองสาหร่าย
อำเภอเมืองปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
โทร. 0 4431 6665
โทรสาร -

136/1 Mittraphap Road, Nong Sarai,
Pak Chong, Nakhon Ratchasima 30130
Tel. 0 4431 6665
Fax. -

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์

Buri Ram Provincial Social Security Office

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์

Surin Provincial Social Security Office

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ

Si Sa Ket Provincial Social Security Office

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

Ubon Ratchathani Provincial Social Security Office

48/27–28 ถนนแสนสุข ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
โทร. 0 4462 1764, 0 4462 5040, 0 4462 5045
โทรสาร 0 4460 2186, 0 4461 4437, 0 4461 4327 ต่อ 123
219 หมู่ 13 ถนนสุรินทร์–ปราสาท ตำบลเฉนียง
อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทร. 0 4452 0936-7, 0 4451 5470
โทรสาร 0 4451 4815
350/8 หมู่ 5 ถนนโชติพันธุ์ ตำบลหนองครก
อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทร. 0 4561 3560, 0 4563 1068–9, 0 4561 1375
โทรสาร 0 4561 3560
317/1 ถนนพโลชัย ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร. 0 4524 5436, 0 4524 3187, 0 4524 4820
โทรสาร 0 4524 5436 ต่อ 104
รายงานประจำปี 2554
สำนักงานประกันสังคม
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48/27-28 Sansuk Road, Nai Mueang,
Muang District, Buri Ram 31000
Tel. 0 4462 1764, 0 4462 5040, 0 4462 5045
Fax. 0 4460 2186, 0 4461 4437, 0 4461 4327 call 123
219 Moo 13, Surin-Prasat Road, Chaniang,
Muang District, Surin 32000
Tel. 0 4452 0936-7, 0 4451 5470
Fax. 0 4451 4815

350/8 Moo 5, Chotipun Road, Nong Khrok,
Muang District, Si Sa Ket 33000
Tel. 0 4561 3560, 0 4563 1068-9, 0 4561 1375
Fax. 0 4561 3560
317/1 Palochai Road, Nai Mueang,
Muang District, Ubon Ratchathani 34000
Tel. 0 4524 5436, 0 4524 3187, 0 4524 4820
Fax. 0 4524 5436 call 104

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

Ubon Ratchathani Provincial Social Security Office

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร

Ya So Thon Provincial Social Security Office

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยภูมิ

Chaiyaphum Provincial Social Security Office

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ

Amnat Charoen Provincial Social Security Office

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ

Bueng Kan Provincial Social Security Office

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู

Nhong Bua Lam Phu Provincial Social Security
Office

(สาขาเดชอุดม)
329-329/1 หมู่ 19 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลเมืองเดช
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160
โทร. 0 4536 2325, 0 4536 2764, 0 4536 2746
โทรสาร. 0 4536 2764
272 หมู่ 1 ถนนแจ้งสนิท ตำบลสำราญ
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
โทร. 0 4572 4680-1
โทรสาร 0 4572 4681 ต่อ 24

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

ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 2 ถนนชยางกูร
ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
โทร. 0 4552 3021, 0 4552 3047-49
โทรสาร 0 4552 3047 ต่อ 103

75/10 หมู่ 9 ถนนบึงกาฬ-พังโคน ตำบลบึงกาฬ
อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000
โทร. 0 4249 1344
โทรสาร 0 4249 1894
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถนนอุดร – เลย ตำบลลำภู
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000
โทร. 0 42316753
โทรสาร 0 4231 2616, 0 4231 3100

(Det Udom)
329-329/1 Moo 19, Chok Chai – Det Udom Road,
Det Udom District, Ubon Ratchathani 34160
Tel. 0 4536 2325, 0 4536 2764, 0 4536 2746
Fax. 0 4536 2764
272 Moo 1, Jangsanit Road, Samran,
Muang District, Ya So Thon 35000
Tel. 0 4572 4680-1
Fax. 0 4572 4681 call 24

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

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

75/10 Moo 9, Bueng Kan Road, Bueng Kan
District, Bueng Kan 38000
Tel. 0 4249 1344
Fax. 0 4249 1894

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

Khon Kaen Provincial Social Security Office

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น (สาขาชุมแพ)

Khon Kaen Provincial Social Security Office (Chum Phae)

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี

Udon Thani Provincial Social Security Office

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี

Udon Thani Provincial Social Security Office

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย

Loei Provincial Social Security Office

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองคาย

Nhong Khai Provincial Social Security Office

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม

Mahasarakam Provincial Social Security Office

ถนนศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร. 0 4324 5328, 0 4324 6118, 0 4324 5046
โทรสาร 0 4323 9627, 0 4324 6301
238 หมู่ 18 ถนนสันติสุข ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น 40130
โทร. 0 4251 3540 ต่อ 11,13,14
โทรสาร 0 4251 3540 ต่อ 15
13/3 ถนนมุขมนตรี ตำบลหมากแข้ง
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทร. 0 4232 5997, 0 4222 1456
โทรสาร 0 4224 4673 ต่อ 202

(สาขากุมภวาปี)
111/5-7 ตำบลภุมวารี อำเภอภุมวารี จังหวัดอุดรธานี 41110
โทร. 0 4220 3083
โทรสาร 64/3 ถนนเลย-ด่านซ้าย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง
จังหวัดเลย 42000
โทร. 0 4281 2430, 0 4281 3453
โทรสาร 0 4281 2613
391 หมู่ 5 ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง
จังหวัดหนองคาย 43000
โทร. 0 4242 1122, 0 4241 2996, 0 4242 0969
โทรสาร 0 4242 1122 ต่อ 114, 0-4241-1593
อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน 42 หมู่ 10
ถนนแจ้งสนิท บ้านหนองจิก ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทร. 0 4397 1322-7
โทรสาร 0 4397 1322-7
รายงานประจำปี 2554
สำนักงานประกันสังคม
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Government Center, Nai Mueang,
Muang District, Khon Kaen 40000
Tel. 0 4324 5328, 0 4324 6118, 0 4324 5046
Fax. 0 4323 9627, 0 4324 6301

238 Moo 18, Santisuk Road, Chum Phae District,
Khon Kaen 40130
Tel. 0 4251 3540 call 11,13,14
Fax. 0 4251 3540 call 15
13/3 Mukhamontri Road, Makkang,
Muang District, Udon Thani 41000
Tel. 0 4232 5997, 0 4222 1456
Fax. 0 4224 4673 call 305

(Kumphawapi)
111/5-7 Kumphawapi District, Udon Thani 41110
Tel. 0 4220 3083
Fax. 64/3 Loei-Dan Sai Road, Kut Pong,
Muang District, Loei 42000
Tel. 0 4281 2430, 0 4281 3453
Fax. 0 4281 2613

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

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

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด

Roi Et Provincial Social Security Office

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์

Kalasin Provincial Social Security Office

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร

Sakon Nakhon Provincial Social Security Office

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม

Nakhon Phanom Provincial Social Security Office

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร

Mukdahan Provincial Social Security Office

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

3/46 ถนนกาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด ตำบลกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทร. 0 4381 2787, 0 4381 2694, 0 4381 5172
โทรสาร 0 4381 1171
1767/23 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลธาตุเชิงชุม
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทร. 0 4271 3551, 0 4273 3249
โทรสาร 0 4273 3788 ต่อ 107, 0 4273 3759
213/2 ถนนอภิบาลบัญชา ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทร. 0 4251 3540 ต่อ 11,13,14
โทรสาร 0 4251 3540 ต่อ 15
1/8 ถนนวงศ์คำพา ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทร. 0 4263 0272–3, 0 4261 2287
โทรสาร 0 4261 1708

21/9 Ratchadumnern Road, Nai Mueang,
Muang District, Roi Et 45000
Tel. 0 4351 5452, 0 4352 7735-6
Fax. 0 4351 5452 call 505

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

1767/23 Suksawat Road, That Choeng Chum,
Muang District, Sakon Nakhon 47000
Tel. 0 4271 3551, 0 4273 3249
Fax. 0 4273 3788 call 107, 0 4273 3759
213/2 Aphiban bancha Road, Nai Mueang,
Muang District, Nakhon Phanom 48000
Tel. 0 4251 3540 call 11,13,14
Fax. 0 4251 3540 call 15
1/8 Vongkumpa Road, Mukdahan,
Muang District, Mukdahan 49000
Tel. 0 4263 0272-3, 0 4261 2287
Fax. 0 4261 1708

ภาคเหนือ

Northern Region
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

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

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

(สาขาฝาง)
23/3 หมู่ 5 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทร. 0 5345 1228
โทรสาร -

Chiang Mai Provincial Social Security Office
(Fang)

23/3 Moo 5, Wiang, Fang District, Chiang Mai 50110
Tel 0 5345 1228
Fax. -

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูน

Lamphun Provincial Social Security Office

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง

Lampang Provincial Social Security Office

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์

Uttaradit Provincial Social Security Office

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่

Phrae Provincial Social Security Office

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดน่าน

Nan Provincial Social Security Office

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา

Phayao Provincial Social Security Office

139 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ถนนลำปาง-เชียงใหม่
ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
โทร. 0 5309 6010-12,0 5352 5535, 0 5352 5537
โทรสาร 0 5309 6010-12, 0 5352 5537 ต่อ 16
ศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง ชั้น 2 ถนนวชิราวุธดำเนิน
ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000
โทร. 0 5426 5018–20
โทรสาร 0 5426 5018–20 ต่อ 700
590 หมู่ 1 ถนน รพช. หนองผา–ต้นขาม
ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53130
โทร. 0 5543 1964-7, 0 5543 1964
โทรสาร 0 5543 1965
ศาลากลางจังหวัดแพร่ ชั้น 2 ถนนไชยบูรณ์
อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000
โทร. 0 5452 2231–2
โทรสาร 0 5452 2231-2 ต่อ 112
599 หมู่ 11 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000
โทร. 0 5477 1633–4, 0 5477 3940–1, 0 5477 5485
โทรสาร 0 5477 1633-4, 0 5477 3940-1
112/29 ถนนฟากน้ำ ตำบลแม่ต๋ำ
อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 0 5448 4001–2, 0 5448 2316
โทรสาร 0 5448 1995
รายงานประจำปี 2554
สำนักงานประกันสังคม
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139 Government Center, Lampang-Chiang Mai Road, 
Ban Klang, Muang District, Lamphun 51000
Tel. 0 5309 6010-12,0 5352 5535, 0 5352 5537
Fax. 0 5309 6010-12, 0 5352 5537 call 16
Government Center 2nd floor, Vachairavuthdamnearn Road,
Prabaht,  Muang District, Lampang 52000
Tel. 0 5426 5018-20
Fax. 0 5426 5018-20 call 700
590 Moo 1, Rorporchor Nongpha-Tonkham Road,
Chai Chumphon, Lap Lae District, Uttaradit 53130
Tel. 0 5543 1964-7, 0 5543 1964
Fax. 0 5543 1965
City Hall 2nd floor, Chaiyaboon Road,
Muang District, Phrae 54000
Tel. 0 5452 2231-2
Fax. 0 5452 2231-2 call 112

599 Moo 11, Chaisatan, Muang District, Nan 55000
Tel. 0 5477 1633-4, 0 5477 3940-1, 0 5477 5485
Fax. 0 5477 1633-4, 0 5477 3940-1
112/29 Phaknam Road, Mae Tam,
Muang District, Phayao 56000
Tel. 0 5448 4001-2, 0 5448 2316
Fax. 0 5448 1995

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย

Chiang Rai Provincial Social Security Office

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

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

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Mae Hong Son Provincial Social Security Office

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์

Nakhon Sawan Provincial Social Security Office

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์

Nakhon Sawan Provincial Social Security Office

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุทัยธานี

Uthai Thani Provincial Social Security Office

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกำแพงเพชร

Kamphaeng Phet Provincial Social Security Office

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก

Tak Provincial Social Security Office

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

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

(สาขาตาคลี)
78/24 ถนนประชาอุทิศ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี
จังหวัดนครสวรรค์ 60140
โทร. 0 5626 5682-3
โทรสาร 0 5626 5686
159 หมู่ 3 ตำบลน้ำซึม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 610000
โทร. 0 5697 0133-38
โทรสาร 0 5697 0133-38
314 หมู่ 3 ถนนกำแพงเพชร–สุโขทัย ตำบลหนองปลิง
อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทร. 0 5571 0102–3, 0 5571 0087
โทรสาร 0 5571 0102–3 ต่อ 154
10/2 ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองหลวง
อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
โทร. 0 5551 3468, 0 5554 1450-1
โทรสาร 0 5551 3672

126/10 Khumlumprapas Road, Chong Kham,
Muang District, Mae Hong Son 58000
Tel. 0 5361 2144, 0 5361 2599
Fax. 0 5361 2244

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

(Takhli)
78/24 Prachautith Road, Takhli District,
Nakhon Sawan 60140
Tel. 0 5626 5682-3
Fax. 0 5626 5686

159 Moo 3, Nam Suem, Muang District, Uthai Thani 61000
Tel. 0 5697 0133-38
Fax. 0 5697 0133-38
314 Moo 3, Khamphaeng-Phet-Sukhothai Road,
Nong Pling, Muang District, Kamphaeng Phet 62000
Tel. 0 5571 0102-3, 0 5571 0087
Fax. 0 5571 0102-3 call 154
10/2 Paholyothin Road, Nongluang,
Muang District, Tak 63000
Tel. 0 5551 3468, 0 5554 1450-1
Fax. 0 5551 3672
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สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย

Sukhothai Provincial Social Security Office

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก

Phisanulok Provincial Social Security Office

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก

Phisanulok Provincial Social Security Office

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิจิตร

Phichit Provincial Social Security Office

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์

Phetchabun Provincial Social Security Office

317 หมู่ 1 ถนนสุโขทัย-กำแพงเพชร ตำบลบ้านกล้วย
อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 640000
โทร. 0 5561 3548, 0 5561 3196, 0 5562 0407
โทรสาร 0 5561 1936
ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4 ถนนวังจันทน์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทร. 0 5525 1850, 0 5524 5020, 0 5524 5324
โทรสาร 0 5525 1850 ต่อ 106

(สาขาวังทอง)
134/7 หมู่ 1 ถนนวังทอง-เขาทราย
ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทร. 0 5524 5020, 0 5524 5324
โทรสาร 0 5524 6694
220 ถนนบึงสีไฟ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000
โทร. 0 5661 3290, 0 5665 1166–7
โทรสาร 0 5661 2934

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

317 Moo 1, Sukhothai-Kamphaeng Phet Road,
Ban Kluai, Muang District, Sukhothai 640000
Tel. 0 5561 3548, 0 5561 3196, 0 5562 0407
Fax. 0 5561 1936
City Hall 4th floor, Vungchan Road,
Muang District, Phisanulok 65000
Tel. 0 5525 1850, 0 5524 5020, 0 5524 5324
Fax. 0 5525 1850 call 106

(Wang Thong)
134/7 Moo 1, Wang Thong-Khao Sai Road,
Din Thong, Wang Thong District, Phisanulok 65000
Tel. 0 5524 5020, 0 5524 5324
Fax. 0 5524 6694
220 Buengsifai Road, Nai Mueang,
Muang District, Phichit 66000
Tel. 0 5661 3290, 0 5665 1166-7
Fax. 0 5661 2934

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

ภาคใต้

Southern Region
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช

6/47–48 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทร. 0 7534 6163, 0 7534 4055, 0 7534 1066-67,
0 7532 4936-7, 0 7577 4646
โทรสาร 0 7534 4055, 0 7534 6163 ต่อ 5,6
รายงานประจำปี 2554
สำนักงานประกันสังคม
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Nakhon Sithammarat Provincial Social Security Office
6/47-48, Patanakankukwang Road, Nai Mueang,
Muang District, Nakhon Sithammarat 80000
Tel. 0 7534 6163, 0 7534 4055, 0 7534 1066-67,
0 7532 4936-7, 0 7577 4646
Fax. 0 7534 4055, 0 7534 6163 call 5,6

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

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

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่

Krabi Provincial Social Security Office

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา

Phangnga Provincial Social Security Office

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต

Phuket Provincial Social Security Office

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต (สาขากะทู้)

Phuket Provincial Social Security Office (Kathu)

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Surat Thani Provincial Social Security Office

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

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

15/4 ถนนอำเภอ ตำบลตลาดใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0 7627 0418-9, 0 7622 2837, 0 7635 5325, 
0 7622 3254
โทรสาร 0 7621 0721
52/5 หมู่ 6 ซอยบางทอง ถนนวิชิตสงคราม
ตำบลกระทู้ อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120
โทร. 0 7632 3828-34
โทรสาร 0 7632 3831

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

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

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

15/4 Amphur Road, Talat Yai,
Muang District, Phuket 83000
Tel. 0 7627 0418-9,0 7622 2837, 0 7635 5325,
0 7622 3254
Fax. 0 7627 0419
52/5 Moo 6 Soi Bangtong, Vichitsongkram Road,
Kathu District, Phuket 83120
Tel. 0 7632 3828-34
Fax. 0 7632 3831
City Hall, Donnok Road, Muang District,
Surat Thani 84000
Tel. 0 7728 2283, 0 7728 9194 call 32,33
Fax. 0 7728 8283
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สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Surat Thani Provincial Social Security Office

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนอง

Ranong Provincial Social Security Office

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชุมพร

Chumphon Provincial Social Security Office

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา

Songkhla Provincial Social Security Office

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา (สาขาหาดใหญ่)

Songkhla Provincial Social Security Office (Hat Yai)

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา (สาขาสะเดา)

Songkhla Provincial Social Security Office (Sadao)

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล

Satun Provincial Social Security Office

(สาขาเกาะสมุย)
ที่ว่าการอำเภอเกาะสมุย (หลังใหม่) ตำบลอ่างทอง
อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140
โทร. 0 7742 0697, 0 7742 6104-105
โทรสาร 0 7742 0698
55/9 หมู่ 3 ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
โทร. 0 7781 2355
โทรสาร 0 7781 2393

330 หมู่ 1 บริเวณศูนย์ราชการจังหวัด
ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000
โทร. 0 7750 3244, 0 7750 4115, 0 7750 5045–6
โทรสาร 0 7750 3244 ต่อ 6
430/78 หมู่ 2 ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100
โทร. 0 7444 8613–6
โทรสาร 0 7433 3983

113 ถนนโชติวิทยะกุล 3 ตำบลหาดใหญ่
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร. 0 7423 8178
โทรสาร 0 7423 8281

289/51-52 ถนนกาญจนวนิช ตำบลสะเดา
อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120
โทร. 0 7454 1861
โทรสาร 0 7454 1318
หมู่ 6 ถนนยาตรการกำธร ตำบลคลองขุด
อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000
โทร. 0 7472 1353
โทรสาร 0 7472 1396
รายงานประจำปี 2554
สำนักงานประกันสังคม
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(Ko Samui)
District Office (New), Ang Thong,
Ko Samui District, Surat Thani 84140
Tel. 0 7742 0697, 0 7742 6104-105
Fax. 0 7742 0698

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

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

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

113 Chotivitayakul 3 Road, Hat Yai,
Hat Yai District, Songkhla 90110
Tel. 0 7423 8178
Fax. 0 7423 8281

289/51-52 Karnjanavanit Road,
Sadao District, Songkhla 90120
Tel. 0 7454 1861
Fax. 0 7454 1318

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

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตรัง

Trang Provincial Social Security Office

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง

Phatthalung Provincial Social Security Office

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปัตตานี

Pattani Provincial Social Security Office

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา

Yala Provincial Social Security Office

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนราธิวาส

Narathiwat Provincial Social Security Office

252/5 ถนนท่ากลาง ตำบลทับเที่ยง
อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0 7557 0528
โทรสาร 0 7557 0528 ต่อ 12
16 ถนนไชยบุรี ตำบลคูหาสวรรค์
อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000
โทร. 0 7462 1447-8
โทรสาร 0 7461 6591

14 ซอย 5 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลสะบารัง
อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทร. 0 7332 3191–4
โทรสาร 0 7332 3193
64 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
โทร. 0 7327 4482–4, 0 7321 1752
โทรสาร 0 7327 4482-4, 0 7321 1752 ต่อ 105,
0 7321 3403

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

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

16 Chaiburi Road, Kuhasawon,
Muang District, Phattalung 93000
Tel. 0 7462 1447-8
Fax. 0 7461 6591

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

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

Government Center (Ban Plug Pla), Moo 8,
Lam Phu, Muang District, Narathiwat 96000
Tel. 0 7353 2333-6
Fax. 0 7353 2333-6 call 116
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ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน
Industrial Rehabilitation Center
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน จังหวัดปทุมธานี

Industrial Rehabilitation Center (Pathum Thani)

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาคตะวันออก
จังหวัดระยอง

Industrial Rehabilitation Center (Rayong)

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

Industrial Rehabilitation Center (Khon Kaen)

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาคเหนือ
จังหวัดเชียงใหม่

Industrial Rehabilitation Center (Chiang Mai)

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

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

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

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

รายงานประจำปี 2554
สำนักงานประกันสังคม
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97 Moo 3, Bangphun, Muang District,
Pathum Thani 12000
Tel. 0 2567 0847-9
Fax. 0 2567 0847-9 call 100

12 Moo 2, Pananikom, King A. Nikomputtana,
Rayong 21180
Tel. 0 3887 7246
Fax. 0 3889 7500

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

Moo 3, Liabklongchonpratan Road, Donkaew, 
Mae Rim District, Chiang Mai 50180
Tel. 0 5301 6859, 0 5301 6850-2
Fax. 0 5301 6853
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รายงานประจำปี 2554
สำนักงานประกันสังคม
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คณะผู้จัดทำ

จัดทำโดย กลุ่มงานสถิติและคณิตศาสตร์ประกันภัย
กองวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์ 0 2956 2903 - 4
แปลโดย กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์
กองนโยบายและแผน
โทรศัพท์ 0 2956 2183 - 5
ISBN
978-974-7894-76-9
พิมพ์ที่ สำนักงานกิจการโรงพิมพ์
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

