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ลดขั้นตอนอนุมัติสิทธิ โดยผูประกันตนไมตองสํารองจาย
กรณีฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม

ปรับลดอัตราเงินสมทบของผูประกันตนตามมาตรา 40

 มอบของขวัญปใหม 2565 ผูปวยติดเตียงทุพพลภาพ

ยาจงอรำสงอตมไ  มหใยารยาวตไครโยวดยวปบ็จเนที่ตนักะรปผูยดโ
ทลที่ขึ้นาบายพนาถสรที่ากิรบบัราขเถรามาสนชยโะรปิธทิสบัรอขรากนใ นยีบเะ

มคงัสนักะรปนางกันำสบักมยีทเตไงอครื่เยวดดอืลเกอฟีณรก

นอืดเ 6 าลวเะยะรนปเมิดเบทมสนิงเงอข 06 ะลยอรอืลหเ

พาภลพพุทงยีตเดิตยวปูผนปเนที่ตนักะรปผูบักหใจใงัลำกนปเอพื่เ  
 พาภลพพุท งยีตเดิตยวปูผบักจใงัลำกหใะลแมยเยี่งอขาหดัจ
ศทเะรปวกทั่ัพนาบ ณ อืรห ลาบายพนาถส ณ วัตาษกัรกัที่พ

าเิ

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี สายด่วน
1506 24

บริการตลอด
ชั่วโมง www.sso.go.thสํานักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ
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รอบรั้วประกันสังคม

เปิดบ้านคุย
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• ของขวัญปีใหม่ 2565 สร้างความอุ่นใจให้ผู้ประกันตน

• ประกันสังคม เปิดให้ผู้ประกันตนเปลี่ยนโรงพยาบาลปี 2565
• ประกันสังคมเพิ่มช่องทางการรับเงินสงเคราะห์บุตรและ
  บ�านาญชราภาพผ่านพร้อมเพย์ 
• ประกันสังคม ชวนผู้ประกันตนตรวจสุขภาพไม่เสียค่าใช้จ่าย
• โหลดเลย! แอปพลิเคชัน “ไทยมีงานท�า” เพื่อผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
• เตือน ผู้ประกันตนอย่าลืมใช้สิทธิท�าฟัน ไม่ต้องส�ารองจ่าย 
• กองทุนเงินทดแทน ดูแลเต็มที่เมื่อลูกจ้างเจ็บจากการท�างาน
• เตือน ผู้ประกันตนอย่าลืมขอใช้สิทธิบุตรคนเดิม
  เมื่อเปลี่ยนงานหรือย้ายมาตรา
• นายจ้างต้องรู้ !! เช็คเงินสมทบประจ�าปี ผ่านระบบออนไลน์
• รู้ไหมว่า เงินประกันสังคมที่จ่ายทุกเดือนส่วนหนึ่งเป็นเงินออมชราภาพ

• นายจ้าง ลูกจ้าง กับสถานการณ์โควิด-19 เราต้องรอด

• มุมมองคนท�างานกับสถานการณ์โควิด-19

• นวัตกรรมการรักษาแบบเร่งด่วน (Fast track)

• ห่วงใยใส่ใจผู้ประกันตน

• สปส.มอบสุข
• ส�านักงานประกันสังคม พบปะพี่น้องสื่อมวลชน
  สรุปผลงานเด่น ปี 2564 และนโยบายการด�าเนินงาน ปี 2565

21

20

มุมมองคนท�างาน

นายจ้างคนดี

สปส.ใส่ใจผู้ประกันตน22

23 ห่วงใยใกล้หมอ

ฉบับเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564
ISBN 1686-7483

ทักทาย
	 สวัสดค่ีะ	ฉลองต้อนรบัปีใหม่	2565	ถ้าจะว่ากนัตามปีนกัษตัรน่าจะ	ด	ุ 

เพราะตรงกับปีขาล	 หรือปีเสือ	 เพราะใครเห็นก็ต้องเกรงขามในอิทธิฤทธิ	์ 

โดยในปี	2564	 ซึ่งเป็นปีโค	(วิด)	 ตลอดปีมานี้	 ส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงให ้

ปี	2565	ต้องเข้ารบัไม้ต่อ	ประชาชนส่วนใหญ่คงได้ไปเท่ียววนัหยดุ	และเตมิพลัง 

ให้กับชีวิตเพ่ือเตรียมพร้อมรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจที่มาจากการแพร่ระบาด

ของโควิด-19	 โดยประกันสังคมได้ก้าวย่างสู่ปีที่	32	 พร้อมมอบของขวัญ 

ปีใหม่	2565	และนโยบายให้ความส�าคัญในการดูแลคุณภาพชีวิตของแรงงาน	

คอลัมน์สปส.ข่าวน่ารู้เล่มนี้เราได้น�าข้อมูลข่าวสารที่หลายท่านอาจจะยังไม่รู้

เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของการสมัครเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม	

คอลัมน์นายจ้างคนดีกับวิธีการรับมือการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19	 

ของบริษัท	 ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	จ�ากัด	(มหาชน)	 กับการเข้าร่วมโครงการ	

Factory	Sandbox	คอลัมน์มุมมองคนท�างานกับสวัสดิการที่ได้รับ	สปส.ใส่ใจ 

ผูป้ระกนัตน	เจาะลกึนวตักรรมการรกัษาแบบเร่งด่วนของโรงพยาบาลจฬุารตัน์	9	 

แอร์พอร์ต	 คอลัมน์ห่วงใยใกล้หมอ	 เปิดนโยบายความพร้อมด้านการบริการ

ผู้ประกันตนของโรงพยาบาลจุฬารัตน์	9	 แอร์พอร์ต	 ให้ได้รับการดูแลอย่าง

ทั่วถึงและปลอดภัย	กดติดตาม	facebook	fanpage	ส�านักงานประกันสังคม

กระทรวงแรงงาน	หรือที่เว็บไซต์	www.sso.go.th	เราจะก้าวสู่ปีนี้ไปพร้อมกัน	

ร่วมสร้างสรรค์สังคมแรงงาน	ที่มีหลักประกันสังคมถ้วนหน้า	อย่างยั่งยืนค่ะ

กองบรรณาธิการ

เจ้าของ
ส�านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
ที่ปรึกษา
นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์
เลขาธิการส�านักงานประกันสังคม

บรรณาธิการบริหาร
นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์
รองเลขาธิการส�านักงานประกันสังคม

คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ส�านักงานประกันสังคม

แสดงความคิดเห็นได้ที่
กองบรรณาธิการ วารสารประกันสังคม
ศูนย์สารนิเทศ ส�านักงานประกันสังคม
88/28 หมู่ 4 ถนนติวานนท์
ต�าบลตลาดขวัญ อ�าเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000

กองบรรณาธิการ
ศูนย์สารนิเทศ ส�านักงานประกันสังคม
โทรศัพท์ 0 2956 2536-8
โทรสาร 0 2525 4237
อีเมล info@sso.go.th
เว็บไซต์ www.sso.go.th
www.facebook.com/ssofanpage
สายด่วน 1506 ให้บริการ 24 ชั่วโมง
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สปส.ข่าวน่ารู้8
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เรื่องโดย : ศูนย์สารนิเทศ

รอบรั้วประกันสังคม

 นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการส�านักงานประกันสังคม 
พร้อมผู ้บริหารส�านักงานประกันสังคม และคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ ์  
ลงพื้นที่ เยี่ยมผู ้ประกันตนทุพพลภาพใน โครงการ "สปส.มอบสุข" โดยมี 
ทีมนักกายภาพบ�าบัดจากศูนย์ฟื ้นฟูสมรรถภาพคนงาน ร่วมลงพื้นที่ ให้ความรู ้  
ค�าแนะน�าการกายภาพบ�าบัดและการช่วยเหลือตนเองเบื้องต้นให้แก่ผู ้ทุพพลภาพ 
พร้อมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคและบริโภค ตลอดจนเครื่องใช้ต่างๆ ที่จ�าเป็น  
เพื่อสร้างขวัญ ก�าลังใจให้แก่ผู้ประกันตนทุพพลภาพ พร้อมยังติดตามชีวิตความเป็นอยู ่
ของผู้ทุพพลภาพอย่างต่อเนื่อง

สปส.มอบสุข
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เรื่องโดย : ศูนย์สารนิเทศ

รอบรั้วประกันสังคม

 นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการส�านักงานประกันสังคม  
พร้อมผู้บริหารส�านักงานประกันสังคม พบปะพี่น้องสื่อมวลชน สรุปผลงานเด่น ปี 2564 
และนโยบายการด�าเนินงาน ปี 2565 กับภารกิจส�าคัญในการดูแลลูกจ้าง ผู้ประกันตน  
เมื่อวันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ชั้น 4  
อาคารอเนกประสงค์ ส�านักงานประกันสังคม
 ซึง่ภารกจิหลกัของส�านกังานประกนัสงัคมคอืการให้ความคุม้ครองกลุม่ผู้ใช้แรงงาน 
ให้ ได้รับสิทธิประโยชน์ ในการด�ารงชีวิต สร้างความมั่นใจให้กับกลุ ่มผู ้ ใช ้แรงงาน  
โดยส�านกังานประกนัสงัคมให้ความส�าคญักบัการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม  
สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัยและทุกกลุ ่ม  
พร้อมขับเคลื่อนนโยบายส�าคัญร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน น�ายุทธศาสตร์ชาติ 
นโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวงแรงงาน สืบสาน รักษา ต่อยอด MOL ฟื้นฟู พลิกโฉม 
ตลาดแรงงานไทย และนโยบายเร่งด่วนให้ครอบคลุมทั้งด้านการให้ความคุ ้มครอง 
ผู้ประกันตน ด้านการให้บริการและด้านการบริหารองค์กร รวมถึงเรื่องส�าคัญที่ต้องศึกษา 
พัฒนา และขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องให้นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ได้รับประโยชน์สูงสุด

ส�ำนักงำนประกันสังคม พบปะพ่ีน้องส่ือมวลชน
สรปุผลงำนเด่น ปี 2564 และนโยบำยกำรด�ำเนินงำน ปี 2565
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เปิดบ้านคุย
โดย : นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการส�านักงานประกันสังคม

	 ก้าวย่างเข้าสูปี่ที	่			32		ของส�านกังานประกนัสงัคม	ทีย่งัคงมุง่มัน่พฒันางานประกนัสงัคม	 
เพื่อดูแลคุณภาพชีวิตผู้ประกันตน	โดยยึดประโยชน์ผู้ประกันตนเป็นหลักและพร้อมขับเคล่ือน 
ส�านักงานประกันสังคมให้เป็นองค์กรท่ีประชาชน	ยอมรับ เชื่อม่ัน ไว้วางใจ	 ในการ 
สร้างหลักประกันความมั่นคงในการด�ารงชีวิต

	 ในช่วง	2	ปีที่ผ่านมา	(2563-2564)	ประเทศไทยเผชิญกับ 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19	ซึ่งเป็นโจทย์ส�าคัญ 
ของส�านักงานประกันสังคมที่มีภารกิจในการให้ความคุ้มครอง
กลุ ่มผู ้ ใช ้แรงงานให ้ ได ้รับสิทธิประโยชน ์ ในการด�ารงชีวิต	 
ได้สร้างความมั่นใจให้กับกลุ ่มผู ้ ใช้แรงงาน	ภายใต้แนวทาง	 
“แรงงาน...เราสู้ด้วยกัน” โดยมีมาตรการให้ความช่วยเหลือ	
เยียวยา	ลดภาระค่าใช้จ่าย	และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับ

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์
เลขาธิการส�านักงานประกันสังคม

ของขวญัปีใหม่ 2565
สรำ้งควำมอุน่ใจ
ใหผู้้ประกันตน

นายจ้าง	ผู้ประกันตนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19	เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น	เช่น	การลดผลกระทบ 
จากปัญหาการว่างงาน				การรักษาพยาบาล				การเยยีวยานายจ้าง	 
ผูป้ระกันตนที่ได้รับผลกระทบ	รวมถงึยกระดบัระบบประกันสงัคม 
และเพิ่มการเข้าถึงให้ครอบคลุมมากขึ้น	พัฒนาสิทธิประโยชน์
และเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงบริการ
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	 รั ฐบาลภาย ใต ้ ก า รน� า ของ	
พล.อ.ประยุทธ์			จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตรี	 
และรัฐมนตรีว ่าการกระทรวงกลาโหม	
มีนโยบายให้ความส�าคัญในการดูแล
คุ ณ ภ าพ ชี วิ ต ใ ห ้ กั บ ผู ้ ใ ช ้ แ ร ง ง า น	 
โดยเฉพาะด้านการสร้างโอกาสและความ 
เสมอภาคทางสังคม	 เพื่อให้ครอบคลุม
การดูแลบริการและสิทธิประโยชน ์
ของแรงงานทุกกลุ ่มทุกวัย	 กระทรวง
แรงงาน	 ภายใต ้การก�า กับดูแลของ
พล.อ.ประวิตร	วงษ์สุวรรณ	รองนายก 
รัฐมนตรี	และนายสุชาติ	ชมกลิ่น	รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงแรงงาน	 ได้มอบหมาย
ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน	 
ส่งมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้ใช้แรงงาน	 
ส�านักงานประกันสังคมในฐานะหน่วยงาน 
ที่มีพันธกิจการบริหารการประกันสังคม
และเงินทดแทน	 โดยการจัดการที่ม ี
ประสิทธภิาพ	เพือ่ให้แรงงานมีหลกัประกัน 
การด�ารงชีวิตที่ ม่ันคง	 ผมขอส่งมอบ 
ความสุขให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา	33	 
มาตรา	39	และมาตรา	40	เป็นของขวัญ 
ปีใหม่	2565	ส�าหรับผู้ประกันตน	ดังนี้
 1 .  ลด ขั้ นตอนอนุ มั ติ สิ ท ธิ  
ส�านักงานประกันสังคมปรับรูปแบบ
บ ริ ก า ร ข อ อ นุ มั ติ สิ ท ธิ ฟ อ ก เ ลื อ ด	 
ผู้ประกันตนไม่ต้องส�ารองจ่ายได้ตั้งแต ่
เ ดื อนมกร าคม 	 2565 	 เป ็ นต ้ น ไป	 
โ ด ยพัฒนา ร ะ บบก า ร ล ง ท ะ เ บี ย น 
การบ�าบดัทดแทนไตกรณฟีอกเลอืดร่วมกบั 
ส�านักสารสนเทศบริการสุขภาพ	(สกส.)	 
จากเดิม	ผู้ประกันตนรายใหม่ไปรักษาท่ี 
สถานพยาบาลต้องส�ารองจ่ายไปก่อน 
และไปยืน่เอกสารทีส่�านักงานประกันสังคม	 
รอผลการอนุมัติใช้ระยะเวลารอคอยนาน	
(สูงสุดใช้ระยะเวลา	3	เดือน)	เปลี่ยนเป็น	 
ผูป้ระกนัตนรายใหม่ไปย่ืนท่ีสถานพยาบาล 
ท่ีรักษาได้ทันที	ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
โดยไม่ต้องส�ารองจ่าย	ท�าให้ผู้ประกันตน
ได้รับความสะดวกรวดเร็ว	(One	Stop	
Service)	ลดเอกสาร	ลดขั้นตอน
	 ส�าหรบัผูป้ระกนัตนไตวายเรือ้รงั 
ระยะสุดท้ายรายใหม่	และมารับบริการ
ฟอกเลือดด ้วยเครื่องไตเทียมเฉลี่ย 
เดือนละ	240	คน	(อัตราเท่าที่จ่ายจริง 
ไม่เกิน	1,500	บาทต่อครั้ง)

               3.    จัดหาของเยีย่มให้กบัผูป้ระกนัตน 
ทั้ง 3 มาตรา (มาตรา	33	มาตรา	39	
และมาตรา	40)	ที่เป็นผู ้ป่วยติดเตียง	 
ผู้ทุพพลภาพ	ที่รักษาตัว	ณ	สถานพยาบาล	 
หรือออกเยีย่ม	ณ	บ้านพกัของผู้ประกนัตน			
 
	 ในนามของส�านกังานประกนัสงัคม	 
ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการมอบของขวัญ 
ปีใหม่	2565	ในครัง้นี	้ส�านกังานประกนัสงัคม 
จะเป็นส่วนหนึง่ในการได้ดแูลผูป้ระกนัตน 
ทกุท่านในทกุช่วงของการเกดิวกิฤตการณ์	
“ขอให้พีน้่องผู้ประกนัตน  ลกูจ้าง  นายจ้าง  
รวมถึงผู ้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนท่ี 
เปรยีบเสมอืนครอบครวัประกนัสงัคมทกุคน   
มั่นใจว่า ผมและเจ้าหน้าท่ีส�านักงาน 
ประกันสังคมทุกคนทุกพื้นที่ทั่วประเทศ  
พร้อมมุ่งมั่นท�างานหนัก ท�างานเชิงรุก 
และต่อเนือ่ง เพ่ือให้ส�านกังานประกนัสงัคม  
เป็นองค์กรที่ประชาชน ยอมรับ เช่ือมั่น  
ไว ้ วางใจ ในการสร ้ างหลักประกัน 
ความมัน่คงในการด�ารงชวีติแก่ผูป้ระกนัตน”  
ส่งเสรมิคณุภาพชวีติท่ีด ี  ด้วยความห่วงใย 
และสร ้างก�าลังใจให ้ กับผู ้ประกันตน 
ในทุกพื้นท่ีทั่วประเทศ ฉบับหน้าผมมี
เรื่องดีๆ บอกกล่าวอีกนะครับ

																ระยะเวลา			1		เดือน	ผู้ประกันตน 
ไม่ต้องส�ารองจ่าย	18,000	บาทต่อคน	 
(เฉลีย่มารบับริการคนละ	12	คร้ังต่อเดอืน)	 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4.32	ล้านบาท
	 	 	 	 	 ร ะยะ เ วลาสู ง สุ ด 	 3 	 เดื อน	 
ผูป้ระกนัตนไม่ต้องส�ารองจ่าย				54,000			บาท 
ต่อคน	(เฉลี่ยมารับบริการคนละ	36	ครั้ง)	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	12.96	ล้านบาท
    2 .  ลดอั ต ร า เ งิ น สมทบขอ ง 
ผูป้ระกนัตนตามมาตรา  40  เหลอืร้อยละ   60  
เป็นระยะเวลา 6 เดือน

     ทางเลือกที่ 1	จากอัตราเงินสมทบ 
เดิม	70	บาทต่อเดือน	อัตราเงินสมทบ
ใหม่	42	บาทต่อเดือน

     ทางเลือกที่ 2	จากอัตราเงินสมทบ 
เดิม	100	บาทต่อเดือน	อัตราเงินสมทบ
ใหม่	60	บาทต่อเดือน

     ทางเลือกที่ 3	จากอัตราเงินสมทบ 
เดิม	300	บาทต่อเดือน	อัตราเงินสมทบ
ใหม่	180	บาทต่อเดือน

		 	 	 	ผู ้ประกันตนมาตรา	40	 ได ้รับ
ประโยชน์จากการลดอัตราเงินสมทบ	
จ�านวน	10.57	 ล ้านคน	 รวมวงเงิน
หมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ	จ�านวน	
1,408.56	ล้านบาท
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	 ส�านักงานประกันสังคม	เปิดให้
ผู้ประกันตนมาตรา	33	และมาตรา	39	 
ท่ีมคีวามประสงค์จะเปลีย่นสถานพยาบาล	 
ประจ�าปี	2565	สามารถยื่นแบบเลือก 
ส ถ า นพ ย า บ า ล ใ น ก า ร รั บ บ ริ ก า ร 
ทางการแพทย์ สปส. 9-02 ได้ที่ส�านักงาน
ประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/
จังหวัด/สาขา ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ
ท�ารายการผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th 
และท�ารายการผ่าน Application SSO 
Connect ได้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2564  
จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
	 ทั้งนี้	การเปลี่ยนสถานพยาบาล	 
ขอแนะน�าให้ผูป้ระกนัตนเลอืกด้วยตนเอง	 
โดยค�านึงถึงความสะดวก	ความพึงพอใจ	 
และประโยชน ์ ในการขอรับบริ การ
ทางการแพทย์	และสถานพยาบาลที่เลือก 
จะต้องเป ็นสถานพยาบาลในจังหวัด 
ท่ีผู้ประกันตนท�างานหรือพักอาศัยในเขต
รอยต่อของจังหวัดดังกล่าว	
	 เมือ่ผูป้ระกนัตนเจบ็ป่วยสามารถ 
แสดงบัตรประจ�าตัวประชาชนเพื่อขอรับ
บริการทางการแพทย์ได้			ณ		สถานพยาบาล 
ที่ตนเองเลือกไว้	กรณีคนต่างด้าวที่เป็น
ผู ้ประกันตนต้องแสดงบัตรประจ�าตัว 

ซึง่ไม่มสัีญชาติไทยหรอืบตัรประกนัสงัคม 

และหนังสือเดินทาง	(Passport)	
	 ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบ 
สทิธกิารรกัษาพยาบาลได้ที	่www.sso.go.th	 
หรือโทร.สายด่วน	1506/	 ส�านักงาน
ประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ

เรื่องโดย : ศูนย์สารนิเทศ

สปส. ข่าวน่ารู้
เรื่องโดย : ศูนย์สารนิเทศ

สปส. ข่าวน่ารู้

ประกันสังคม
เปล่ียนโรงพยำบำลปี 2565

	 ส�าหรับผู ้ประกันตนที่ไม่ประสงค์เปลี่ยนสถานพยาบาล	สามารถใช้สิทธิ 
รับบริการทางการแพทย์จากสถานพยาบาลตามสิทธิเดิมได้จนส้ินสุดความเป็น 
ผู้ประกันตน	และหากผู้ประกันตนส้ินสภาพจากความเป็นผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิ
ต่อไปได้อีก	6	เดือน	นับแต่วันที่สิ้นสภาพความเป็นผู้ประกันตน	หรือหากผู้ประกันตน 
มาตรา	33	 ที่ ส้ินสภาพ	 แต ่ต ้องการรักษาสิทธิความเป ็นผู ้ประกันตนต่อไป	 
สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา	39	 ได้ภายใน	6	 เดือนนับจากวันท่ีส้ินสภาพ
ความเป็นผู้ประกันตน	

เปิดใหผู้้ประกันตน

อขขไ
...จใงอข ปลี่ยนเ

โรงพยาบาล

ประจําป
! 93 ะลแ 33 ารตามนตนักะรปูผ

ฑณกเกัลห

1. งรั้ค 1 ะลปดไปำจะรปนยลี่ปเ  
2.เปลี่ยนระหวางป คือ 
   ยายที่ทํางานหรือยายที่พัก
   อาศัยขามจังหวัด 

1. ht.og.oss.www  ตซไบ็วเ
2.Application SSO Connect
3. ลาบายพนาถสกอืลเบบแนยื่

นางกันำสที่ดไ )20-9.สปส(   
งหแกุทมคงัสนักะรป   

ศทเะรปทั่ว   

ระหวางวันที่
16 ธันวาคม - 31 มีนาคม

ของปถัดไป

งาทงอช ระยะเวลา

*ผูประกันตนควรอานรายละเอียดใหครบถวน กอนตัดสินใจเปลี่ยนสถานพยาบาล

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี สายด่วน
1506 24

บริการตลอด
ชั่วโมง www.sso.go.thสํานักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ
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เรื่องโดย : ศูนย์สารนิเทศ

สปส. ข่าวน่ารู้

ลงทะเบียนพรอมเพย
กับธนาคารที่เปดบัญชีเงินฝาก
ใชบัตรประจําตัวประชาชน + สมุดบัญชี

ไมตองยื่นสําเนาหนาบัญชีเงินฝากธนาคาร

หากตองการยื่นเรื่องขอรับประโยชนทดแทน
หรือแจงเปลี่ยนวิธีรับเงินผานพรอมเพย

ไดที่ สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แหง/จังหวัด/สาขา

กับสํานักงานประกันสังคมในการขอรับประโยชนทดแทน

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี สายด่วน
1506 24

บริการตลอด
ชั่วโมง www.sso.go.thสํานักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ

ประกันสังคมเพ่ิมชอ่งทำงกำรรบัเงนิ
สงเคราะห์บุตรและบ�านาญชราภาพผ่านพรอ้มเพย์  

 ผู ้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณี 
สงเคราะห์บตุรและบ�านาญชราภาพผ่านระบบพร้อมเพย์ โดยไม่เสยีค่าธรรมเนยีมในการ 
รับเงินผ่านธนาคาร เพียงแค่ลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจ�าตัวประชาชน 
กับธนาคารที่ผู้ประกันตนเปิดบัญชีไว้  

	 สามารถดาวน์โหลดแบบค�าขอรบั 
ประโยชน์ทดแทน	(สปส.2-01)	 ได้ท่ี	 
www.sso.go.th		ของส�านกังานประกันสงัคม	 
โดยผู ้ ป ระกั นตนไมต ้ อ งยื่ นส� า เนา 
หน้าบัญชีเงินฝากธนาคารกับส�านักงาน
ประกันสังคมในการขอรับประโยชน ์
ทดแทนอีก	 เป็นการลดการใช้กระดาษ 
ตามนโยบายของรฐับาล	อ�านวยความสะดวก 
ให้กับผู้ประกันตนสามารถเข้าถึงบริการ
รับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างรวดเร็ว	
มีความโปร่งใส	ลดความผิดพลาด		

 ผู ้ ป ร ะกั นตนที่ ยั ง ไม ่ ไ ด ้ ล ง
ทะเบียนพร้อมเพย์กับธนาคารที่ท ่าน 
เปิดบัญชีเงินฝากไว้ขอให้ลงทะเบียน
พร้อมเพย์ก่อน

	 ผู ้ประกันตนท่ียื่นขอรับเงิน 
กรณีสงเคราะห์บุตรและบ�านาญชราภาพ
ไว้แล้ว	 สามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงการ
ขอรับเงินทดแทนจากการโอนผ่านบัญชี 
เงนิฝากธนาคารเป็นผ่านบรกิารพร้อมเพย์	 
โดยสามารถยื่นเรื่องได้ทางไปรษณีย ์
ห รื อ ยื่ น ที่ ส� า นั ก ง านป ร ะ กั นสั ง คม
กรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา 
ที่ท่านสะดวก
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เรื่องโดย : ศูนย์สารนิเทศ

สปส. ข่าวน่ารู้
เรื่องโดย : ศูนย์สารนิเทศ

สปส. ข่าวน่ารู้

	 ส�านักงานประกันสังคม	ดูแล
ใส่ใจสุขภาพผู้ประกันตนเชิงรุก	 ให้สิทธิ
ผู ้ประกันตนเข ้ารับการตรวจสุขภาพ  
14 รายการ โดยไม ่ เสียค ่ า ใช ้จ ่ าย  
กับสถานพยาบาลที่ เข ้าร ่วมโครงการ
ตรวจสุขภาพกับส�านักงานประกันสังคม 
ให้ผู ้ประกันตนมีทางเลือกและมีความ
สะดวกในการตรวจสุขภาพ	 เพื่อค้นหา
ปัจจัยเส่ียงและป้องกัน	หากพบความ
ผิดปกติ	ผู้ประกันตนจะได้รับการบ�าบัด
ตั้งแต่ระยะแรก	อาทิ	การตรวจเต้านม
เพื่อคัดกรองมะเร็งเต้านม	การตรวจ
ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด	การตรวจ
น�้าตาลในเลือด	 การตรวจการท�างาน 
ของไต	 การตรวจไขมันในเส ้นเลือด	 
เพื่อหาความเส่ียงโรคเรื้อรัง	ไม่ว่าจะเป็น 
โรคเบาหวาน	 โรคไขมันในเลือดสูง	 
โรคไตวายเรื้อรัง	 โรคหัวใจและโรค 
หลอดเลือดอุดตัน	ฯลฯ	 เป็นการพัฒนา
ระบบคุณภาพการบริการสร ้างเสริม 
สุขภาพป้องกันโรคให้กับผู ้ประกันตน
อย่างทั่วถึง	ลดความเหลื่อมล�้าการเข้าถึง 
สิทธิและบริการด้านสุขภาวะในกลุ่มผู้ใช้
แรงงาน
 ผู ้ประกันตนที่ต้องการเข้ารับ
การตรวจสุขภาพสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ
ตรวจสุขภาพได้ท่ี www.sso.go.th หรือ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส�านักงาน
ประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/
จั ง หวั ด /สาขาทุ กแห ่ ง ท่ั วประ เทศ  
และหมายเลขโทรศัพท์ 1506 (ทุกวัน 
ตลอด 24 ชั่วโมง) 

ม.33 ม.39

tseT buR regniF นิยดไรากงอรกดัคราก

ขุสณราธาสรกาลคุบอืรหยทพแยดโมนาตเจวรตราก

ยทพแุษกัจงอขลแูดมาวคยดโาตจวรตราก

trahC eye nellenS ยวดาตยาสจวรตราก

ปไนขึ้ป 51

30 – 39 ป
40 – 54 ป

ปไนขึ้ป 55

ป 3 กุทจวรต
ปกุทจวรต

งยสี่เมาวคีมอืรหมสะามหเมาวคมาตจวรต

40 – 54 ป
ปไนขึ้ป 55

ปไนขึ้ป 55

ป / งรั้ค 1 จวรต

งรั้ค 1 จวรต
ป 2 – 1 กุทจวรต

ป / งรั้ค 1 จวรต

CBC ดอืลเด็มเงอขณรูบมสมาวค

AU ะวาสสป ปไขึ้นป 55

งรั้ค 1 จวรต
ป / รั้งค 1 จวรต

ป / งรั้ค 1 จวรต

SBF ดอืลเนใลาตนํ้า

การทํางานของไต Cr

35 – 54 ป
ปไนขึ้ป 55

ปไนขึ้ป 55

ป 3 กุทจวรต
ป / งรั้ค 1 จวรต

ป / งรั้ค 1 จวรต

  ปไนขึ้ป 02 ป 5 กุทจวรต

raemS paP อืรห กูลดมกาปง็รเะม

TBOF ะราจจุอนใดอืลเ

30 – 54 ป
ปไนขึ้ป 55

ปไขึ้นป 05

ป 3 กุทจวรต
งยสี่เมาวคีมอืรหมสะามหเมาวคมาตจวรต

gAsBH บสเกัอบัตสัรวไชื้อเ นอกดิกเที่ผูบัรหำส
พ.ศ.2535 รั้งค 1 จวรต

aiV ีธิวกูลดมกาปง็รเะม 30 – 54 ป

ปไนขึ้ป 55

ป 5 กุทจวรต

raems paP จวรตหใำนะนแ

ป / งรั้ค 1 จวรต

Chest X-ray ปไนขึ้ป 51 งรั้ค 1

บบะรมาตยากงารจวรตราก อายุ ถี่มาวค

อายุ ถี่มาวค

อายุ ถี่มาวค

อายุ ถี่มาวครากิตับิฏปงอหงาทจวรตราก

ดอืลเนใีมคเราสจวรตราก

ๆนอื่จวรตราก

18 – 54 ป
55 – 70 ป

 

ดที่ www.sso.go.th ไพาภขุสจวรตรากงรคโมวราขเลที่าบายพนาถสลูมอขบอสจวรตถรามาส
หแกุท าขาส/ดัวหงัจ/ที่ื่นพ.สปส ที่ดไมิตเมพิ่เลูมอขมาถบอสอืรห ศทเะรปทั่วง

ไขมันในเสนเลือดชนิด Total & HDL cholesterol

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี สายด่วน
1506 24

บริการตลอด
ชั่วโมง www.sso.go.thสํานักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ

ประกันสังคม
ชวนผู้ประกันตนตรวจสุขภาพได้ทกุโรงพยาบาล
ท่ีเข้ารว่มโครงการฯ  โดยไม่เสียค่ำใชจ้ำ่ย
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ม.33 ม.39

tseT buR regniF นิยดไรากงอรกดัคราก

ขุสณราธาสรกาลคุบอืรหยทพแยดโมนาตเจวรตราก

ยทพแุษกัจงอขลแูดมาวคยดโาตจวรตราก

trahC eye nellenS ยวดาตยาสจวรตราก

ปไนขึ้ป 51

30 – 39 ป
40 – 54 ป

ปไนขึ้ป 55

ป 3 กุทจวรต
ปกุทจวรต

งยสี่เมาวคีมอืรหมสะามหเมาวคมาตจวรต

40 – 54 ป
ปไนขึ้ป 55

ปไนขึ้ป 55

ป / งรั้ค 1 จวรต

งรั้ค 1 จวรต
ป 2 – 1 กุทจวรต

ป / งรั้ค 1 จวรต

CBC ดอืลเด็มเงอขณรูบมสมาวค

AU ะวาสสป ปไขึ้นป 55

งรั้ค 1 จวรต
ป / รั้งค 1 จวรต

ป / งรั้ค 1 จวรต

SBF ดอืลเนใลาตนํ้า

การทํางานของไต Cr

35 – 54 ป
ปไนขึ้ป 55

ปไนขึ้ป 55

ป 3 กุทจวรต
ป / งรั้ค 1 จวรต

ป / งรั้ค 1 จวรต

  ปไนขึ้ป 02 ป 5 กุทจวรต

raemS paP อืรห กูลดมกาปง็รเะม

TBOF ะราจจุอนใดอืลเ

30 – 54 ป
ปไนขึ้ป 55

ปไขึ้นป 05

ป 3 กุทจวรต
งยสี่เมาวคีมอืรหมสะามหเมาวคมาตจวรต

gAsBH บสเกัอบัตสัรวไชื้อเ นอกดิกเที่ผูบัรหำส
พ.ศ.2535 รั้งค 1 จวรต

aiV ีธิวกูลดมกาปง็รเะม 30 – 54 ป

ปไนขึ้ป 55

ป 5 กุทจวรต

raems paP จวรตหใำนะนแ

ป / งรั้ค 1 จวรต

Chest X-ray ปไนขึ้ป 51 งรั้ค 1

บบะรมาตยากงารจวรตราก อายุ ถี่มาวค

อายุ ถี่มาวค

อายุ ถี่มาวค

อายุ ถี่มาวครากิตับิฏปงอหงาทจวรตราก

ดอืลเนใีมคเราสจวรตราก

ๆนอื่จวรตราก

18 – 54 ป
55 – 70 ป

 

ดที่ www.sso.go.th ไพาภขุสจวรตรากงรคโมวราขเลที่าบายพนาถสลูมอขบอสจวรตถรามาส
หแกุท าขาส/ดัวหงัจ/ที่ื่นพ.สปส ที่ดไมิตเมพิ่เลูมอขมาถบอสอืรห ศทเะรปทั่วง

ไขมันในเสนเลือดชนิด Total & HDL cholesterol

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี สายด่วน
1506 24

บริการตลอด
ชั่วโมง www.sso.go.thสํานักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ

	 ส�านักงานประกันสังคมร่วมมือ 
กับกรมการจัดหางาน	 พัฒนาระบบ	
e-Service	 เพ่ือให้บริการแก่ผู้ประกันตน 
มาตรา	 33 	 กรณี ว ่ า ง งานจากการ 
ถูกเลิกจ้างหรือลาออกจากงาน สามารถ 
ขึน้ทะเบียนว่างงานและรายงานตวัผ่านระบบ 
อนิเทอร์เนต็ https://e-service.doe.go.th   
 นอกจากนี ้ผูป้ระกนัตนยงัสามารถ 
ขึ้นทะเบียนว ่างงานผ่านระบบมือถือ  
เ พี ย ง ด า ว น ์ โ ห ล ด แ อ ป พ ลิ เ ค ชั น  
“ไทยมีงานท�า” ทั้งระบบ   iOS  และ  Android  
เพ่ือท�ารายการ พร้อมแนบไฟล์เอกสาร
ส�าเนาบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ 
โดยไม่ต้องมายื่นเอกสารใดๆ ที่ส�านักงาน
ประกันสังคมอีก   

นางงาวีณรกนตนักะรปูผวัตนางยาระลแนยีบเะทนขึ้รากลผบอสจวรต
ตงรั้ควัตนางยารที่นัว นชเ นทแดทนชยโะรปิธทิสบัรรากะนาถสบอสจวรต  าณราจิพรากลผ ปไอ

บัรดไที่นิงเนวนำจะลแ
 ดไวัตนางยารถรามาส )าชาล( ดนหำกมาตวัตนางยารดไมไีณรก

 ปไดัถดวงนใวัตนางยารหใขึ้น ฯบบะร มิดเดวงนใวัตนางยารดไมไีณรก  ดไมิดเดวงนใวัตนางยารถรามาส
นแ ฯบบะรที่กาจอืนหเกอนมิตเมเพิ่นางงนหแำตาหนคถรามาสนตนักะรปูผ ำทนางีมยทไบบะรนใำนะ

doe.go.th
างงาวีณรกนชยโะรปิธทิสมาตบรัดไนที่ิงเนวนำจนใยัสงสอขีมีณที่รก ดที่ไมาถบอส อตดิตถรามาส น

1 ดก 6051 นวดยาส

เพียงแนบไฟลเอกสารสําเนาบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพยในระบบฯ
โดยไมตองยื่นเอกสารใดๆ ที่สํานักงานประกันสังคม หรือสํานักงานจัดหางานอีก

เพียงแนบไฟลเอกสารสําเนาบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพยในระบบฯ
โดยไมตองยื่นเอกสารใดๆ ที่สํานักงานประกันสังคม หรือสํานักงานจัดหางานอีก

หรือผานแอปพลิเคชัน “ไทยมีงานทํา” โหลดไดทั้ง iOS และ Android

โหลดเลย

บบะรนาผ   https://e-service.doe.go.th

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี สายด่วน
1506 24

บริการตลอด
ชั่วโมง www.sso.go.thสํานักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ

เรื่องโดย : ศูนย์สารนิเทศ

สปส. ข่าวน่ารู้

โหลดเลย! แอปพลิเคชนั
“ไทยมีงำนท�ำ” เพื่อผู้ประกันตนกรณีวา่งงาน

	 โดยผูป้ระกนัตนสามารถตรวจสอบ 
ผลการขึ้ นทะ เ บียนและรายงานตั ว	
สถานะการรับประโยชน์ทดแทน	 เช่น	 
ผลการพิจารณา	จ�านวนเงินที่ได้รับ	วันที่
รายงานตัวครั้งต่อไป	
	 กรณผีูป้ระกนัตนไม่ได้รายงานตวั 
ตามก�าหนด	(ล่าช้า)	สามารถรายงานตัว 
ผ่านแอปพลเิคชนันีไ้ด้	หรือหากผูป้ระกันตน 
ไม่ได้รายงานตัวในงวดเดิม	ระบบฯ	จะขึ้น 

ให้รายงานตัวในงวดถัดไป	ผู้ประกันตน
สามารถรายงานตัวในงวดเดิมได้	แต่ต้อง 
ระบุเหตุที่รายงานตัวล่าช้า	 เพื่อประกอบ
การพิจารณาว่าสมควรได้รับประโยชน์
ทดแทนกรณีว่างงานในงวดนั้นๆ	หรือไม่	
	 นอกจากนี้ 	 แอปพลิ เ คชั น	 
“ไทยมีงานท�า”	ยังอ�านวยความสะดวก
ให้ผู้ประกันตนที่ว่างงานสามารถค้นหา
ต�าแหน่งงานว่างเพิ่มเติมได้อีกด้วย
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เรื่องโดย : ศูนย์สารนิเทศ

สปส. ข่าวน่ารู้
เรื่องโดย : ศูนย์สารนิเทศ

สปส. ข่าวน่ารู้

กรณีถอนฟัน อุดฟัน ขุดหินปูนและ 
ผ่าฟันคุด	สามารถใช้สิทธิได้	ในอัตรา 
ไม่เกิน	900	บาท/ปี

กรณีใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้บางส่วน
	 •	1-5	ซี่	เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง	
ไม่เกิน	1,300	บาท
	 •	มากกว่า	5	ซี่	เบิกได้เท่าที ่
จ่ายจริง	ไม่เกิน	1,500	บาท เตือนผูประกันตนใชสิทธิ

รอกเกิตสีมลที่าบายพนาถสนใ ยาจงอราํสงอตมไนฟาํท

รากิรบหใงนี้หแลาบายพนาถส“
”นฟาํทีณรกนตนักะรปูผ

ดุคนฟาผะลแนูปนิหดุข นฟดุอ นฟนอถีณรก
ป/ทาบ 009 นิกเมไารตัอนใ ดไิธทิสชใถรามาส

นวสงาบดไดอถดินชเทียมนฟสใีณรก
บ 003,1 นิกเมไนิงเงวนใ งิรจยาจที่าทเดไกิบเ  5 ซี่-1 นวนาํจ - าท
,1 นิกเมไนิงเงวนใ งิรจยาจที่าทเดไกิบเ ซี่ 5 าวกกามนวนาํจ - 500 บาท

กาปงทั้ดไดอถดินชเทียมนฟสใีณรก
วนใ งิรจยาจที่าทเดไกิบเ งาลอืรหนบกาปงทั้ดไดอถดินชเทียมนฟ - นิงเง

เนฟสใที่นัวตแงตั้บัน ป 5 าลวเะยะรนใยาภ( ทาบ 004,2 นิกเมไ  )มยีท
งวนใ งิรจยาจที่าทเดไกิบเ งาละลแนบกาปงทั้ดไดอถดินชเทียมนฟ - นิงเ

เนฟสใที่นัวตแงตั้บัน ป 5 าลวเะยะรนใยาภ( ทาบ 004,4 นิกเมไ  )มยีท

เตือนผูประกันตนใชสิทธิ

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี สายด่วน
1506 24

บริการตลอด
ชั่วโมง www.sso.go.thสํานักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ

เตือน ผู้ประกันตนอย่าลืม ใชสิ้ทธิท�าฟนั 

“สถำนพยำบำลแหง่น้ีใหบ้รกิำรผู้ประกันตนกรณีท�ำฟนั”

ไมต้่องส�ารองจา่ย ในสถานพยาบาลท่ีมสีต๊ิกเกอร์

กรณีใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปาก
	 •	ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปากบนหรือล่าง	เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง 
ไม่เกิน	2,400	บาท	(ภายในระยะเวลา	5	ปี	นับตั้งแต่วันที่ใส่ฟันเทียม)
	 •	ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปากบนและล่าง	เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง	 
ไม่เกิน	4,400	บาท	(ภายในระยะเวลา	5	ปี	นับตั้งแต่วันที่ใส่ฟันเทียม)
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เรื่องโดย : ศูนย์สารนิเทศ

สปส. ข่าวน่ารู้

	 ส� า นั ก ง า น ป ร ะ กั น สั ง ค ม	 
มีกองทุนเงินทดแทนที่ดูแลลูกจ้างเมื่อ
ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจาก
การท�างานแทนนายจ้าง	หากลูกจ้าง
ประสบอันตรายจากการท�างาน นายจ้าง
มีหน้าท่ีแจ้งการประสบอันตราย ตาม 
แบบแจ้งการประสบอันตราย และค�าร้อง
ขอรับเงินทดแทน (กท.16) เป็นอันดับแรก  
และส�าเนาแบบส่งตัวลูกจ้างเข้ารับการ
รักษาพยาบาล (กท.44) ส่งให้ส�านักงาน
ประ กัน สั งคม พ้ืนที่ / จั งหวั ด /สาขา  
ที่นายจ้างขึ้นทะเบียนไว้ ภายใน 15 วัน 
นับแต่วันท่ีทราบการประสบอันตราย 
ของลูกจ้าง 
	 กรณีลูกจ้างประสบอันตราย	
เจ็บป่วยเนื่องจากการท�างาน	ขอแนะน�า
ให้นายจ้างส่งตัวลูกจ้างเข้ารับการรักษา 
ใ น ส ถ า นพย า บ า ล ใ น ค ว า มตกล ง 
ของกองทุนเงินทดแทน	 เพ่ือนายจ้าง 
ไมต้องส�ารองจ ่ายค ่ารักษาพยาบาล	 
โดยสถานพยาบาลสามารถเบิกค่ารักษา 
พยาบาลได้เท่าท่ีจ่ายจรงิตามความจ�าเป็น 
ไม่เกิน		50,000		บาท	ต่อการประสบอันตราย 

กองทุนเงินทดแทน
ดแูลเต็มท่ี
เมื่อลกูจา้งเจบ็จากการท�างาน

หรือเจ็บปวย	1	ครั้ง	 ตามหลักเกณฑ์ 
ท่ีก�าหนดในกฎกระทรวง	ค่ารักษาพยาบาล 
ที่ ให ้นายจ ้างจ ่าย	 พ.ศ.2563	 หากมี 
การบาดเจ็บรุนแรงหรือเรื้อรัง	ให้นายจ้าง 
จ่ายค่ารกัษาพยาบาลเพิม่ได้อกี	100,000	บาท	 
รวมแล้วไม่เกิน	150,000	บาท	หรือหาก
ไมเพียงพอสามารถจายเพ่ิมขึ้นได้อีก 
รวมแล้วไม่เกิน	300,000	บาท	หรือหาก 
ไมเพียงพอสามารถจายเพ่ิมขึ้นได้อีก 
รวมแล้วไมเกิน	500,000	 บาท	 ตาม 
ความเห็นของคณะกรรมการการแพทย์	 
และหาก ไม เ พี ย งพอสามา รถจ าย 
ค่ารักษาพยาบาลเพิ่มข้ึน	แต่รวมท้ังสิ้น
ไม่เกิน	1,000,000	บาท	ตามความเห็น
ของคณะกรรมการการแพทย์พิจารณา	
คณะกรรมการกองทุน เ งินทดแทน 

ให้ความเห็นชอบ	 เว้นแต	ลูกจ้างเข้ารับ 
การ รักษาในสถานพยาบาลของรั ฐ 
ตั้ ง แต เ ริ่ ม แ รกจน ส้ินสุ ดการรั กษ า
หรือมีเหตุสมควรที่ ไมสามารถเข้ารับ 
การรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรฐั 
ตั้งแตเริ่มแรก	 แตภายหลังได ้เข ้ารับ 
การรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรฐั 
สามารถจ ่ายค ่ารักษาพยาบาลเท ่าที ่
จ ่ายจริงตามความจ�า เป ็นจนสิ้นสุด 
การรักษา	
	 โดยปัจจบัุนมสีถานประกอบการ	 
4 3 4 , 9 1 0 	 แ ห ง 	 ลู ก จ ้ า ง จ� า น ว น	 
11,068,577	 คน	 อยู ่ ในระบบกองทุน
เงินทดแทน	ซึ่งจากสถิติข้อมูลลูกจ้าง
ประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจาก
การท�างาน	ระหว่างวันที่	1	มกราคม- 
30	 กันยายน	2564	 มีจ�านวนทั้ งสิ้น	 
58,178	 ราย	และเมื่อเปรียบเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปี	2563	พบว่า	ลดลง 
ร ้ อ ยล ะ 	 8 . 6 1 	 จั ง ห วั ดที่ มี ลู ก จ ้ า ง
ประสบอันตรายจากการท�างานสูงสุด	
คือ	 กรุงเทพมหานคร	 รองลงมาคือ	
สมุทรปราการและชลบุรี	ประเภทกิจการ 
ทีป่ระสบอนัตรายสูงสุด	คอื	หมวดการผลติ	 
รองลงมา	 คือ	 หมวดการขายสงและ
การขายปลีก	 การซ่อมยานยนต์และ
จักรยานยนต ์ 	 และหมวดกอสร ้ าง	 
ตามล�าดับ	 	
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เรื่องโดย : ศูนย์สารนิเทศ

สปส. ข่าวน่ารู้

 สิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตร	ผู้ประกันตนจะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเหมาจ่าย
เดือนละ	800	บาทต่อบุตร	1	คน	ส�าหรับบุตรชอบด้วยกฎหมาย	ซึ่งมีอายุไม่เกิน	6	ปีบริบูรณ	์ 
คราวละไม่เกิน	3	คน
 หากผู ้ประกันตนออกจากงาน แล้วเข ้าท�างานเป็นผู ้ประกันตนกับนายจ้างใหม่  
หรือเปลี่ยนสถานะผู้ประกันตน เช่น จากผู้ประกันตนมาตรา 33 เป็นมาตรา 39 ต้องแจ้งขอใช้

สิทธิบุตรคนเดิม เพื่อรับสิทธิสงเคราะห์บุตรต่อเนื่อง แม้จะเคยย่ืนรับสิทธิสงเคราะห์บุตรอยู่แล้ว  

โดยใช้เอกสาร	ดังนี้
	 1.	หนังสือ	“ขอใช้สิทธิบุตรคนเดิมกรณีกลับเข้าเป็นผู้ประกันตน” 
	 2.	บัตรประจ�าตัวประชาชน	(กรณีผู้ประกันตนต่างชาติ)	หนังสือเดินทาง	Passport
	 3.	ส�าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ประกันตน/ลงทะเบียนรับเงินผ่านพร้อมเพย์
	 4.	ส�าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล	(ถ้ามี)
	 ยื่นเอกสารได้ที่ส�านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา
ทุกแห่งทั่วประเทศ

เตือน ผู้ประกันตน

เมื่อเปลีย่นงานหรอืย้ายมาตรา
อย่ำลืมขอใชสิ้ทธิบุตรคนเดิม

หนังสือขอใช

สิทธิบุตรคนเดิม

กรณีกลับเขา

เปนผูประกันตน

บัตรประชาชน /
หนังสือเดินทาง
Passport
(กรณีผูประกันตน
ตางชาติ)

*ยื่นขอรับสิทธิไดที่สํานักงานประกันสังคมใกลบาน

สําเนาใบเปลี่ยน

ชื่อ - สกุล (ถามี)

สําเนาสมุดบัญชี

เงินฝากธนาคาร

ประเภทออมทรัพย

ของผูประกันตน

เอกสารที่ตองใชเอกสารที่ตองใช

  

ผูประกันตนไดรับเงินสงเคราะหบุตรเดือนละ 800 บาท/บุตร 1 คน
(สําหรับบุตรชอบดวยกฎหมาย ตั้งแตแรกเกิดจนถึง 6 ปบริบูรณ คราวละไมเกิน 3 คน)

ผูประกันตนตามมาตรา 33 หรือ มาตรา 39 ที่อยูระหวางรับสิทธิ
หรือเคยรับสิทธิประโยชนกรณีสงเคราะหบุตร

อยาลืม! ยื่นเรื่อง    ขอใชสิทธิบุตรคนเดิม    เพื่อรับสิทธิอยางตอเนื่อง

ลาออก
แลวกลับเขาเปน
ผูประกันตนใหม

สถานที่
ทํางานใหม

สถานะผูประกันตน
เชน จากผูประกันตน

ยาย เปลี่ยน

3 กรณีที่ตองยื่น3 กรณีที่ตองยื่น

มาตรา

33
มาตรา

39

ออกจากงาน-เปลี่ยนงาน
อยาลืมยื่นเรื่อง! (สําหรับบุตรคนเดิม)

คุณพอ-คุณแมคุณพอ-คุณแม

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ สายด่วน
1506 24

บริการตลอด
ชั่วโมง www.sso.go.thสํานักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ
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หนังสือขอใช

สิทธิบุตรคนเดิม

กรณีกลับเขา

เปนผูประกันตน

บัตรประชาชน /
หนังสือเดินทาง
Passport
(กรณีผูประกันตน
ตางชาติ)

*ยื่นขอรับสิทธิไดที่สํานักงานประกันสังคมใกลบาน

สําเนาใบเปลี่ยน

ชื่อ - สกุล (ถามี)

สําเนาสมุดบัญชี

เงินฝากธนาคาร

ประเภทออมทรัพย

ของผูประกันตน

เอกสารที่ตองใชเอกสารที่ตองใช

  

ผูประกันตนไดรับเงินสงเคราะหบุตรเดือนละ 800 บาท/บุตร 1 คน
(สําหรับบุตรชอบดวยกฎหมาย ตั้งแตแรกเกิดจนถึง 6 ปบริบูรณ คราวละไมเกิน 3 คน)

ผูประกันตนตามมาตรา 33 หรือ มาตรา 39 ที่อยูระหวางรับสิทธิ
หรือเคยรับสิทธิประโยชนกรณีสงเคราะหบุตร

อยาลืม! ยื่นเรื่อง    ขอใชสิทธิบุตรคนเดิม    เพื่อรับสิทธิอยางตอเนื่อง

ลาออก
แลวกลับเขาเปน
ผูประกันตนใหม

สถานที่
ทํางานใหม

สถานะผูประกันตน
เชน จากผูประกันตน

ยาย เปลี่ยน

3 กรณีที่ตองยื่น3 กรณีที่ตองยื่น

มาตรา

33
มาตรา

39

ออกจากงาน-เปลี่ยนงาน
อยาลืมยื่นเรื่อง! (สําหรับบุตรคนเดิม)

คุณพอ-คุณแมคุณพอ-คุณแม

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ สายด่วน
1506 24

บริการตลอด
ชั่วโมง www.sso.go.thสํานักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ

เรื่องโดย : ศูนย์สารนิเทศ

สปส. ข่าวน่ารู้

	 ส�านักงานประกันสังคมอ�านวยความสะดวกในการแจ ้งอัตราเงินสมทบประจ�าป ี	 ผ ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์ 
กองทนุเงนิทดแทน		(e-rate)	เป็นระบบการให้บรกิารท่ีส�านักงานประกันสังคมมุง่เน้น	เพือ่ประโยชน์ในการอ�านวยความสะดวกแก่นายจ้าง	 
ส�าหรับเรียกดูรหัสประเภทกิจการ	 อัตราเงินสมทบหลัก	อัตราเงินสมทบประจ�าปีและรายละเอียดการค�านวณอัตราเงินสมทบ 
ตามค่าประสบการณ์ประจ�าปี
	 •	นายจ้างสามารถดูขั้นตอนการใช้งานได้ที่	https://bit.ly/SSOerate
	 •	ส่วนนายจ้างที่ยังไม่มี	USER	และ	PASSWORD	สามารถ	“ขอท�าธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ต” 
	 			ได้ที่	https://bit.ly/SSOeservice
	 •	สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่	www.sso.go.th	หรือโทร.สายด่วน	1506	ให้บริการทุกวัน	ตลอด	24	ชั่วโมง

นำยจำ้งต้องรู ้!!
เชก็เงนิสมทบประจ�าปี ผ่านระบบออนไลน์

เปนระบบการใหบริการที่สํานักงานประกันสังคมมุงเนน 
เพื่อประโยชนในการอํานวยความสะดวกแกนายจาง 

สําหรับเรียกดูรหัสประเภทกิจการ อัตราเงินสมทบหลัก อัตราเงินสมทบประจําป
และรายละเอียดการคํานวณอัตราเงินสมทบตามคาประสบการณประจําป

www.sso.go.th e-service e-contributionกดเขาเมนู
“กองทุนเงินทดแทน”

e-rate ประมวลผล
/ดาวนโหลด

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี สายด่วน
1506 24

บริการตลอด
ชั่วโมง www.sso.go.thสํานักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ
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เรื่องโดย : ศูนย์สารนิเทศ

สปส. ข่าวน่ารู้

จายครั้งเดียวกอนเดียว จายรายเดือนตลอดชีพ

จายสมทบเกิน 180 เดือน (15 ป)จายสมทบตั้งแต 12-179 เดือน

สงเงินสมทบไมถึง 180 เดือน (15 ป)
มีอายุครบ 55 ปบริบูรณ

สิ้นสุดความเปนผูประกันตน
เปนผูทุพพลภาพ หรือถึงแกความตาย

จายสมทบนอยกวา 12 เดือน
ไดเงินสมทบเทาที่ผูประกันตนจาย

ไดรับเงินออมชราภาพของผูประกันตนฝายเดียว

เงินออมชราภาพของผูประกันตน
+ เงินสมทบนายจาง + ผลประโยชนตอบแทน

บวกเพิ่มปละ 1.5% ตอป

จายสมทบ 180 เดือน (15 ป) พอดี
20% ของคาจางเฉลี่ย 60 เดือนสุดทาย

ที่จายประกันสังคม
(คํานวณจากฐานคาจาง ขั้นตํ่า 1,650 บาท

สูงสุดไมเกิน 15,000 บาท)

สงเงินสมทบตั้งแต 180 เดือนขึ้นไป
มีอายุครบ 55 ปบริบูรณ

สิ้นสุดความเปนผูประกันตน

คํานวณสิทธิที่ไดรับ คํานวณสิทธิที่ไดรับ

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี สายด่วน
1506 24

บริการตลอด
ชั่วโมง www.sso.go.thสํานักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ

1. เงินบ�าเหน็จชราภาพ	ผู้ที่มีสิทธิได้รับเงิน	คือ
•	ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบไม่ถึง	180	เดือน	
•	อายุ	55	ปีบริบูรณ์
•	ออกจากงานหรือความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุด
•	เป็นผู้ทุพพลภาพหรือถึงแก่ความตาย
การค�านวณเงินที่ได้รับ
•	จ่ายเงินสมทบน้อยกว่า	12	 เดือน	ได้รับเงินชราภาพ 
		ส่วนของผู้ประกันตนฝ่ายเดียว
•	จ่ายเงินสมทบต้ังแต่	12	 เดือน	แต่ไม่ถึง	180	 เดือน	 
	 	 ได้รับเงินชราภาพของผู ้ประกันตน	+	นายจ้าง	+	 
			ผลประโยชน์ตอบแทน	

2. เงินบ�านาญชราภาพ	ผู้ที่มีสิทธิได้รับเงิน	คือ
•	ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบตั้งแต่	180	เดือนขึ้นไป
•	อายุ	55	ปีบริบูรณ์
•	ออกจากงานหรือความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุด
การค�านวณเงินที่ได้รับ
•	จ่ายเงินสมทบ	180	 เดือน	 ได้รับเงินชราภาพ	20%	 
		ของค่าจ้างเฉลี่ย	60	เดือนสุดท้าย
•	จ่ายเงินสมทบเกิน	180	เดือน	บวกเพิ่มเงินบ�านาญอีก	 
		1.5%	ของระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบทุกๆ	12	เดือน	 
			(หรือได้รบั	20%	ของค่าจ้างเฉลีย่	+	1.5%	ทกุๆ	12	เดอืน)	

**(เงินบ�านาญค�านวณจากฐานค่าจ้าง ขั้นต�่า 1,650 บาท 
สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท)

รูไ้หมว่า เงินประกันสังคม
ท่ีจา่ยทุกเดือน
ส่วนหน่ึงเป็นเงนิออม
ยามเกษยีณหรอืท่ีเรยีกวา่
“เงนิชรำภำพ”
 เงินชราภาพ คือ เงินสมทบที่ผู้ประกันตน
จ่ายเข้ากองทุนประกันสังคม ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 3 
ของฐานค่าจ้าง แยกเป็น 2 กรณี คือ
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จายครั้งเดียวกอนเดียว จายรายเดือนตลอดชีพ

จายสมทบเกิน 180 เดือน (15 ป)จายสมทบตั้งแต 12-179 เดือน

สงเงินสมทบไมถึง 180 เดือน (15 ป)
มีอายุครบ 55 ปบริบูรณ

สิ้นสุดความเปนผูประกันตน
เปนผูทุพพลภาพ หรือถึงแกความตาย

จายสมทบนอยกวา 12 เดือน
ไดเงินสมทบเทาที่ผูประกันตนจาย

ไดรับเงินออมชราภาพของผูประกันตนฝายเดียว

เงินออมชราภาพของผูประกันตน
+ เงินสมทบนายจาง + ผลประโยชนตอบแทน

บวกเพิ่มปละ 1.5% ตอป

จายสมทบ 180 เดือน (15 ป) พอดี
20% ของคาจางเฉลี่ย 60 เดือนสุดทาย

ที่จายประกันสังคม
(คํานวณจากฐานคาจาง ขั้นตํ่า 1,650 บาท

สูงสุดไมเกิน 15,000 บาท)

สงเงินสมทบตั้งแต 180 เดือนขึ้นไป
มีอายุครบ 55 ปบริบูรณ

สิ้นสุดความเปนผูประกันตน

คํานวณสิทธิที่ไดรับ คํานวณสิทธิที่ไดรับ

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี สายด่วน
1506 24

บริการตลอด
ชั่วโมง www.sso.go.thสํานักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ

ยื่นรับเงินบํานาญชราภาพ
ทําไมต้องเสียค่าธรรมเนียมในการโอน

ต้องการตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว โดยไม่ต้อง
เดินทางไปที่สํานักงานประกันสังคม

ผู้ประกันตนมาตรา 40 ปว่ยเป็นโควิด-19
ได้รับสิทธิอย่างไรบ้าง

 ผู้ประกันตนต้องการตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว
ในเว็บไซต์สํานักงานประกันสังคม
(w��.s�o.��.t�) แต่ลืม Pas���r�
ต้องทําอย่างไร

ขาดสิทธิการเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39
มาจากสาเหตุอะไรบ้าง

ผู้ประกันตนต่างด้าว สามารถเบิกเงิน
สงเคราะห์บุตร ได้หรือไม่

ผู้ประกันตนสามารถขอรับเงินบํานาญชราภาพ
ผ่านพร้อมเพย์ได้ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
เพียงลงทะเบียนพร้อมเพย์กับธนาคารที่
เปิดบัญชีเงินฝากไว้พร้อมแสดงบัตร
ประจําตัวประชาชน

สามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลผู้ประกันตน
สิทธิประโยชนต์่าง ๆ เช่น สถานพยาบาลตามสิทธิ
ยอดเงินชราภาพ การส่งเงินสมทบ รับข้อมูล
ข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์
สํานักงานประกันสังคม w��.s�o.��.t�,
ดาวนโ์หลด Ap��ic���o� S�O �on���t หรือ
Ap��ic���o� L�n� Offi�i�� Ac��u�t เพิ่มเพื่อน
@s�o�h�� หรือสอบถามผ่าน Fac���o� M�s���ge�
ของสํานักงานประกันสังคม และโทร.สายด่วน 1506
ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

สิทธิประโยชนก์รณีประสบอันตรายหรือเจ็บปว่ย
ของผู้ประกันตนมาตรา 40 กรณีติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 มีสิทธิได้รับ
1.  เงินทดแทนการขาดรายได้วันละ 300 บาท
กรณีที่เข้ารับการรักษาประเภทผู้ปว่ยใน/
โรงพยาบาลสนาม/Hos����l ตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป
2.  เงินทดแทนการขาดรายได้วันละ 200 บาท
กรณีมีความเห็นแพทย์ให้หยุดพักรักษาตัวหรือ
พักกักตัวที่บ้าน (Hom� I���at���) หรือแยกกักตัว
ในชุมชน (Com����t� I�ol���o�) ตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป
3.  เงินทดแทนการขาดรายได้ครั้งละ 50 บาท
(เฉพาะผู้ประกันตนทางเลือกที่ 1 และ 2) กรณีไปพบ
แพทย์แต่ไม่ได้เข้ารับการรักษาประเภทผู้ปว่ยในและ
ไม่ได้มีความเห็นแพทย์ให้หยุดพักรักษาตัวหรือ
พักกักตัวโดยต้องมีใบรับรองแพทย์มาแสดงต่อ
สํานักงานประกันสังคม
เงื่อนไขการเกิดสิทธิ : ผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินสมทบ
มาแล้ว 3 ใน 4 เดือน ก่อนเดือนที่ประสบอันตราย/
เจ็บปว่ย

ผู้ประกันตนสามารถตั้งค่าใหม่ด้วยหมายเลข
บัตรประชาชนและหมายเลขโทรศัพท์มือถือ
ที่ใช้ลงทะเบียนในระบบสมาชิกครั้งแรก หรือ
สอบถามเพิ่มเติมที่ สายด่วน 1506

เหตุที่ทําให้ผู้ประกันตนมาตรา 39 สิ้นสภาพ ได้แก่
ผู้ประกันตนตาย , ลาออก, กลับเข้ามาเป็นลูกจ้าง
มาตรา 33, ขาดส่งเงินสมทบ 3 เดือนติดต่อกัน,
ภายใน 12 เดือน ส่งเงินสมทบไม่ครบ 9 เดือน 
ทั้งน้ี สํานักงานประกันสังคมจะมีการแจ้งเตือน
การชําระเงินสมทบประกันสังคมมาตรา 39
ทาง S�� และทาง Ap��ic���o� L�n� (@��ot���)

 ผู้ประกันตนต่างด้าวที่ส่งเงินสมทบเข้ากองทุน
ประกันสังคม สามารถเบิกสิทธิประโยชนไ์ด้ทั้ง
7 กรณีเช่นเดียวกับคนไทย แต่หากยื่นรับเงิน
สงเคราะห์บุตร ต้องยืนยันการมีชีวิตอยู่ของบุตร
ทุกเดือนตุลาคมของทุกปีตลอดระยะเวลาที่
รับเงินสงเคราะห์บุตร

ตอบไป
ถามมาถามมา

ตอบไป

ตอบตอบ

ตอบตอบ

ตอบตอบ
ตอบตอบ

ตอบตอบ

ตอบตอบ

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี สายด่วน
1506 24

บริการตลอด
ชั่วโมง www.sso.go.thสํานักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ
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45,974 ลา
นบ

าท

เงินสมทบสะสมจากนายจาง

25,718 ลา
นบ

าท

ดอกผลสะสมจากการลงทุน

เงินลงทุนสะสม               ประกอบดวย71,692

71,692 ลา
นบ

าท

เงินลงทนุสะสม

สรปุผลการบริหาร กองทุนเงินทดแทน ณ 30 กนัยายน 2564

รองรับภาระคาใชจายเพ่ือคุมครอง
ลูกจางที่เจ็บปวย หรือประสบอันตราย 

ทพุพลภาพ สูญหาย หรือ ตาย 
อันเน่ืองมาจากการทํางาน

หลักทรัพยที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

ตราสารหนีท้ี่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (ลานบาท)
   กระทรวงการคลัง (MOF)  28,034 
   การไฟฟาสวนภูมิภาค (PEA)*  2,035 
   บจ. โตโยตา ลิสซิ่ง (TLT)  1,157 
   ธนาคารอาคารสงเคราะห (GHB)*  1,049 
   การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (EGAT)* 936 

หุนที่ลงทุนสูงสุด 5 อนัดับแรก (ลานบาท)
   บมจ. ปตท. (PTT)
   บมจ. ปูนซีเมนตไทย (SCC)

 532 
 439 

   บมจ. แอดวานซ อนิโฟร เซอรวสิ (ADVANC)  384 
   บมจ. การทาอากาศยานแหงประเทศไทย (AOT)  379 
   บมจ. ซีพี ออลล (CPALL)  375 

ผลตอบแทนจากการลงทุนที่รับรูแลว*  (ลานบาท)

1,441 1,450 1,434 1,409 1,450 1,337

605 
904 

240
480 452 527

690
623

298 

442 

1,681
1,930 1,886 1,936

2,140
1,960

903 

1,346 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2558 2559 2560 2561 2562 2563 M6/64 M9/64

เงินปนผลและกําไรจากการขายหลักทรัพย

ดอกเบี้ยเงินฝากและพันธบัตร

* นับเฉพาะดอกเบี้ย เงินปนผล และกาํไรจากการขาย
  หลักทรัพยที่รับรูแลว ไมรวมกําไรที่เกิดขึ้นทางบัญชี

*กระทรวงการคลงัคํ้าประกัน
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นายจา้ง ลกูจา้ง
นายจ้าง คนดี
สัมภาษณ์คุณนิรันดร์ ภู่ทอง ผู้จัดการบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน)

ประเภทของกิจการ จ�านวนลูกจ้าง
ผู้ประกันตนในสถานประกอบการ
	 บริษัท	 ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส	์
จ�ากัด	(มหาชน)	 เป็นบริษัทผลิตบะหมี่
กึ่งส�าเร็จรูปที่รู้จักกันในแบรนด์	“มาม่า” 
ปัจจุบันมีพนักงานทั้งบริษัทประมาณ	
5,600	 คน	 ส่วนในโรงงานที่ศรีราชา	
ประมาณ	2,000	คน
การดูแลลูกจ้างในด้านสวัสดิการ
ต่างๆ
	 บริษัทดูแลลูกจ้างในด้านการ
ให้สวัสดิการแก่พนักงาน	ทั้งในเรื่องของ 
สวัสดิการที่เป็นตัวเงิน	มีทั้งค่าครองชีพ	 
เบี้ยขยัน	ค่ากะ	ค่าทักษะ	ค่าสภาพงาน	
โบนัสประจ�าปี	 กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	 

เ งินช ่วยเหลือต ่างๆ	 เช ่น	 งานบวช	 
งานแต่งงาน	คลอดบุตร	งานศพ	และยังม ี
สวัสดิการที่ไม่ได้เป็นตัวเงิน	ก็มีประกัน
ชีวิตหมู่	 เคร่ืองแบบพนักงาน	จัดงาน 
ปีใหม่ให้กับพนักงาน	ของขวัญเยี่ยมไข ้
พนักงาน	 มีการจ�าหน ่ายผลิตภัณฑ  ์
ราคาพิเศษให้กับพนักงาน
จากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโควิด-19 บริษัทได้รับผลกระทบ 
อย่างไรบ้าง
	 บริษัทได้รับผลกระทบทั้งเร่ือง
ที่พนักงานติดโควิด-19	 ท�าให ้บริษัท
ต้องหยุดการผลิตบางส่วน	ซึ่งต้องย้าย
ฐานการผลิตไปท่ีอื่น	 เช ่น	 โรงงานที่
ระยอง	 ล�าพูน	 ผลกระทบอีกเรื่องคือ	
เราส่งสินค้าให้ลูกค้าในประเทศและต่าง
ประเทศล่าช้ากว่าก�าหนด	ท�าให้ต้อง
เพิ่มการผลิตในวันหยุด	มีการจ่าย	OT	
พนักงานเพิ่มมากขึ้น	 ต้นทุนการผลิต 
เพิ่มมากขึ้น
มาตรการแก้ไขปัญหาจากผลกระทบ 
โควิด-19
	 บริษัทมีการก�าหนดมาตรการ
ต่างๆ	 ไม่ว ่าจะเป็นการสวมหน้ากาก
อนามัยตลอดเวลา	การรักษาระยะห่าง	
ล้างมือบ่อยๆ	การวัดอุณหภูมิ	พนักงาน
งดสังสรรค์	 เป็นมาตรการที่ทางบริษัท
ก�าหนดอยู่แล้ว	อีกทั้งบริษัทมีการก�าหนด

เรำต้องรอด
กับสถานการณ์โควดิ-19

แผนฉุกเฉิน	 ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายคัดกรอง	
ฝายควบคุมพื้นที่	 ในการป้องกันโรค 
โควิด-19	ไม่ให้เข้ามาในโรงงาน
โครงการ Factory Sandbox 
มีผลดีต่อการเข้าร่วมโครงการฯ 
อย่างไร
	 ก่อนหน้าที่ เข ้าร ่วมโครงการ	
Factory	Sandbox	 เรามีพนักงานที่ติด
โควิด-19	เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องประมาณ	
150-160	 คน	หลังจากท่ีบริษัทมีการ 
เข ้าร ่วมโครงการ	Factory	Sandbox	 
เมื่อวันที่	1	กันยายนที่ผ่านมา	ท�าให้เรา
สามารถคัดแยกพนักงานที่ติดโควิด-19 
ออกจากพื้นที่ 	 เพื่อปกป ้องการแพร ่
กระจายของโรค	จากนั้นก็มีการฉีดวัคซีน
ให้กับพนักงานทุกคน	100%	ผลที่ได้รับ 
ท�าให ้หยุดการแพร ่กระจายของเ ช้ือ 
โควิด-19	ภายในโรงงานได้	ท�าให้โรงงาน
ของเราสามารถผลิตสินค ้าให ้ ลูกค ้า 
ได้อย่างต่อเนื่อง
มุมมองของนายจ ้ างตอระบบ
ประกันสังคม
	 ประกันสังคมถือเป ็นเ ร่ืองท่ี
ส� าคัญมาก	 คล ้ ายกับประกันตางๆ	 
ไม่ว่าจะเป็นประกันสุขภาพ	ประกันชีวิต	
ที่ต้องมีให้กับพนักงาน	 เป็นการลดภาระ 
ให้กับนายจ้างด้วย	เนือ่งจากทางนายจ้างเอง 
ก็จ ่ ายในส ่วนของเ บ้ียประกันให ้กับ 
ทางประกันสังคม	สามารถท่ีจะช่วยเหลือ
ตรงนี้ได้	 ไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาล
เมื่อพนักงานเจ็บปวย	 เรื่องอุบัติเหตุ 
ในการท�างาน	 เป็นการแบ่งเบาภาระให้
กับนายจ้าง	ส่วนลูกจ้างเองก็ได้ประโยชน์
เพราะเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับ
ลูกจ้าง	 ซึ่งเป็นเร่ืองส�าคัญและมีความ
จ�าเป็นอย่างมาก
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มุมมอง คนท�างาน
สัมภาษณ์คุณวิกรม ปิติสุข ฝ่ายขายบริษัท เอ็น.วี.เค มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด

กับสถำนกำรณ์โควดิ-19
สวัสดิการที่ได้รับจากบริษัท 
	 บริษัท	 เอ็น.วี.เค	มาร์เก็ตติ้ง	
เป็นบริษัทขนาดเล็ก	บริหารงานกันแบบ
ครอบครัว	พนักงานท�างานอย่างเต็ม
ความสามารถเสมือนเป ็นบริษัทของ 
เราเอง	 เรื่องสวัสดิการที่ให้กับพนักงาน	
ทางผู ้บริหารและพนักงานร่วมกันคิด	
ซึ่ งบริ ษั ทดูแลท้ังค ่าน�้ ามัน	 ค ่า ท่ีพัก	 
ค ่าอาหาร	 ประกันชี วิตและประกัน 
โควิด-19	ซึ่ง	2	ปีที่ผ่านมา	บริษัทเจอ
ปัญหาจากโรคโควิด-19	แต่ถึงแม้ธุรกิจ
จะหยุดชะงักไปบ้าง	ทางผู ้บริหารและ
พนักงานก็ให้ก�าลังใจกันและกัน	ช่วยกัน 
ประคับประคองสูก้บัปัญหาท�าให้ผ่านมาได้ 
โดยไม่มีการเลิกจ้างพนักงาน
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดูแลลูกจ้าง
ของภาครัฐ
									ต้องขอขอบคณุภาครฐั	โดยเฉพาะ 
ส�านกังานประกนัสงัคม	ทีเ่ข้าใจสถานการณ์	 
คอยช่วยเหลือลูกจ้างจากการระบาด
ของโควิด-19	 รวมถึงการช ่วยเหลือ
สนับสนุนฝ่ายนายจ้าง	 ทั้งการจัดหา 
โรงพยาบาลสนาม	หรือบับเบิลแอนด์ซีล	 
จัดหาวัคซีน	 สนับสนุนอุปกรณ์	ATK	
ให้กับลูกจ้างและนายจ้าง	จึงท�าให้ลด
การแพร่ระบาดได้เป ็นอย่างดี	 ธุรกิจ
ด�าเนินไปได้อย่างต่อเน่ือง	 ท�าให้การ 
ขับเคลื่อนภาคธุรกิจส ่งออกไม ่ ได ้รับ 
ผลกระทบหนักมาก	 เพราะเป็นธุรกิจ
ที่มีความส�าคัญท่ีสร้างเศรษฐกิจให้กับ

มุมมองคนท�างาน

รู ้ข ้อมูลต่างๆ	 เก่ียวกับประกันสังคม	 
จะค้นหาและติดตามข้อมูลจากสื่อต่างๆ	 
ของส� านั ก ง านประกั น สั งคม	 เช ่ น	 
เวบ็ไซต์	เฟซบุก๊	แอปพลเิคชนั		SSO	Connect	 
หรือ	สายด่วน	1506	ในการหาข้อมูล
ข ้ อ เ สนอแน ะ ใ ห ้ กั บ ส� า นั ก ง าน 
ประกันสังคม
	 ค ว ร เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
ช่องทางการติดต่อให้เป็นแบบเรียลไทม์
หรือทันเหตุการณ์	เพื่อไม่ให้การแก้ปัญหา
ล ่าช ้าในยามที่ลูกจ ้างต ้องการความ 
ช่วยเหลือเร่งด่วน	รวมทั้งควรเปิดโอกาส
ให้ลูกจ้างเลือกจ�านวนเงินในการส่งเงิน
สมทบเอง	คล้ายๆ	กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	 
มีเงินเดือนสูงอาจเพิ่มการส่งเงินสมทบ 
ให้สูง	เพือ่ผลประโยชน์ทีต่ามมาจะได้สงูขึน้	 
และควรมีการทบทวนสิทธิประโยชน์ 
ทกุ	5	ปีเพ่ือให้เหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกจิ 
ปัจจุบัน
อนาคตอยากเห็นการเปลี่ยนแปลง
สิ ท ธิ ป ร ะ โ ย ช น ์ ป ร ะ กั น สั ง ค ม 
อย่างไรบ้าง
							อยากให้มโีรงพยาบาลประกันสงัคม 
เพ่ือดแูลผูป้ระกันตนโดยเฉพาะ	เพ่ิมเพดาน 
การส่งเงินสมทบส�าหรับผู ้มีรายได้สูง 
หรือผู้ประกันตนสามารถเลือกรูปแบบ 
ของการคุ ้มครองเองได้	 เปิดโอกาสให้ 
ลูกจ้างกู้ยืมเงินจากกองทุนโดยคิดอัตรา 
ดอกเบี้ยต�่าแบบสหกรณ์	หรือต้ังธนาคาร 
ส�าหรับผู ้ประกันตน	 เพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการเข้าถงึยาเวชภณัฑ์	อปุกรณ์การแพทย์ 
ที่ทันสมัยโดยไม่มีข้อจ�ากัด

ประเทศ	รวมทั้งการสนับสนุนช่วยเหลือ
ด้านต่างๆ	 เช่น	การลดเงินสมทบให้กับ
ลูกจ้างและนายจ้าง	การจ่ายเงินเยียวยา
ให้ลูกจ้าง	การช่วยเหลือนายจ้าง
มุมมองของท่านกับประกันสังคม 
ในอดีตจนถึงปัจจุบัน
	 ส�าหรับผมคิดว่า	องค์กรจะด ี
หรือประสบความส�าเร็จได้	 ขึ้นอยู ่กับ
ผู ้ น� าองค ์กรว ่ าจะกล ้ าคิด	 กล ้ าท� า	 
กล้าตัดสินใจไหม	หากมองส�านักงาน
ประกันสังคมจากอดีต	ผู ้บริหารสูงสุด
คือท่านเลขาธิการส�านักงานประกันสังคม 
แต่ละท่านนัน้	ท�างานตามกรอบ	ตามกฎหมาย	 
ให้อ�านาจหน้าที่ ในการบริหารจัดการ
กองทุนประกันสังคม	จนได้รับรางวัลถึง	 
6			รางวลั		และในปัจจบุนักเ็ช่นกนั					โดยการน�า 
ของท่านเลขาธกิารส�านักงานประกนัสังคม  
ท ่านบุญสงค ์ ทัพชัยยุทธ ์	 ที่ยึดหลัก 
การบริหารประกันสังคมแบบเฉลี่ยทุกข	์ 
เฉลี่ยสุข	โดยไม่ได้แบ่งคนที่มีเงินเดือนสูง 
หรือมีเงินเดือนน้อย	หรือแม้แต่การเข้าถึง 
การรักษาของผูป้ระกนัตนมสีทิธปิระโยชน์ 
เท ่าเทียมกันทุกคน	 และท่านได้มอบ
นโยบาย “TRUST”	ส�านกังานประกนัสงัคม 
ต้องเป็นองค์กรที่เป็นที่ยอมรับ	 เชื่อมั่น	 
ไว ้ วางใจ	 ในการสร ้ างหลักประกัน 
ความมั่นคงในการด� า เนิ นชี วิ ตของ 
ผู ้ประกันตนหรือผู ้ที่ เกี่ยวข้องทั้งหมด	
รวมท้ังให้ความส�าคัญกับบุคลากรใน
องค์กร	ในการดูแลให้บริการผู้ประกันตน
และนายจ้าง	รวมถึงโรงพยาบาลที่ต้องให้
บริการผู้ประกันตนให้เกิดความพึงพอใจ	
ท ่านให ้ความส�าคัญกับทุกฝ่ายอย่าง 
มีประสิทธิภาพสูงสุด
ความรู ้  ความ เข ้ า ใจ เกี่ ยวกั บ
ส�านักงานประกันสังคมและการ 
ใช้สิทธิประโยชน์ประกันสังคม
	 ส วนตั ว ไ มคอย ได ้ ใ ช ้ สิ ท ธิ 
ประกันสังคมเท่าไหร่	 แต่หากต้องการ
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สปส. ใส่ใจผู้ประกันตน
สัมภาษณ์นายแพทย์ยุทธนา สงวนศักดิ์โกศล รองกรรมการผู้จัดการและผู้อ�านวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

กับนวตักรรมการรกัษาแบบเรง่ด่วน
(Fast track)
ศักยภาพของโรงพยาบาลในการ
รองรับผู้ประกันตนในปัจจุบัน 
	 ปัจจุบันโรงพยาบาลจุฬารัตน์	9	
แอร์พอร์ต	สามารถรองรับผู้ประกันตน 
ได้อย่างเต็มที่ถึง	345,000	คน	
การจัดระบบการให้บริการผู้ประกันตน 
ในช ่ วงการร ะบาดของ เชื้ อ ไวรั ส 
COVID-19 เป็นอย่างไร
	 ในช่วงการแพร่ระบาดของ	ไวรัส	 
COVID-19	 เราเปิด	ARI	Clinic	 ให้การ
ดูแลผู้ป่วย	 โดยแพทย์ออกตรวจตลอด	
24	 ชั่วโมง	มีการจัดห้องเฉพาะท่ีเป็น 
ห้องควบคุมความดัน	ผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัส	 
COVID-19	จะได้รับการตรวจ	RTPCR	ซึ่ง 
เรามแีลป็ของเราเอง	หากพบว่าตดิเชือ้ไวรสั	 
COVID-19	 ก็จะส่งเข้าขั้นตอนการรักษา
ตามระบบต่อไป	ซึ่งในช่วงเดือนเมษายน
ท่ีผ่านมา	มีผู้ติดเชื้อจ�านวนมาก	เราเปิด	 
Hospitel	 เพิ่มเพื่อให้เพียงพอในการ
รองรับผู้ป่วย	รวมถึงการปรับเปลี่ยนวอร์ด 
ภายในโรงพยาบาลให้เป็น			COVID		ท้ังหมด	 
ยกเลกิการผ่าตดัที่ไม่มคีวามจ�าเป็นเร่งด่วน	 
ในส่วนผู้ป่วยฉุกเฉินจะมีการตรวจ	RTPCR	 
ก่อนเข้ารับการผ่าตัด	 คุณหมอใส่ชุด
ป้องกนัเชือ้	รวมถงึอปุกรณ์ต่างๆ		ทีป้่องกนั 
การแพร่เชือ้ระหว่างบคุคลได้	เปิด		Hospitel	 
ส�าหรบัผู้ป่วยสีเขยีวหรอืผูท้ีม่อีาการเลก็น้อย	 
ซึง่ล่าสดุแม้ว่าจ�านวนผูป่้วยจะลดลง	กม็กีาร 
เปิดโรงพยาบาลสนามซพี-ีดบับลวิเอชเอ- 
จุฬารัตน์	ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยได้ถึง	 
600	 เตียง	 ในป ัจจุบันมีผู ้ป ่วยที่ เข ้า
รับการรักษาที่ โรงพยาบาลสนามซีพี- 
ดับบลิ ว เอช เอ-จุฬา รัตน ์ประมาณ	 
100	กว่าเตียง	ซึ่งถ้าอนาคตมีการระบาด
ของเชื้อโอไมครอน	 โรงพยาบาลสนาม
พร้อมที่จะรองรับผู ้ป ่วยประกันสังคม 
ในเครอืได้	รวมถงึสามารถให้ความช่วยเหลอื 

ผู ้ป ่วยประกันสังคมจากโรงพยาบาล
อ่ืนที่ขอความช่วยเหลือมา	ซึ่งท่ีผ่านมา	 
โรงพยาบาลจุฬารัตน์	9	แอร์พอร์ต	ได้ให ้
ความช่วยเหลือผู ้ป่วยจากโรงพยาบาล
ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร	 เรารับดูแลให้	 
โดยไม่ได้ค�านงึว่าผูป่้วยมสิีทธปิระกนัสังคม 
จากโรงพยาบาลไหน
ค�าแนะน�าในการดูแลตนเองของผู้ป่วย
ที่มีโรคประจ�าตัวในช่วงการระบาด
ของเชื้อไวรัส COVID-19 
	 1.	 อยากให้ทุกคนเข้ารับการ 
ฉีดวัคซีนตามปัจจัยเส่ียงและฉีดวัคซีน
ตามค�าแนะน�าของกรมควบคุมโรค	
กระทรวงสาธารณสุข	 ในการกระตุ ้น 
เข็มที่	3	ซึ่งทางโรงพยาบาลจุฬารัตน์เอง 
ก็ยินดีที่จะฉีดให ้กับผู ้ประกันตนตาม
นโยบายของส�านักงานประกันสังคม 
และกรมควบคุมโรค
	 2.	ถ้าไม่มีเหตจุ�าเป็นควรหลกีเลีย่ง 
การมาโรงพยาบาล	แต่ถ้ามีความจ�าเป็น
ที่ต้องมาโรงพยาบาล	ก็ต้องป้องกันให้มี
การเว้นระยะห่าง	ตรวจวัดอุณหภูมิ	และ
ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์	 รวมทั้งหลีก
เลี่ยงการไปที่ชุมนุมที่มีคนจ�านวนมาก 
โดยไม่จ�าเป็น	
การให้บริการและนวัตกรรมการรักษา
ของโรงพยาบาล
	 1.	 เราสามารถท�าการผ่าตัด
อวัยวะทุกส่วนได้โดยผ่าตัดผ่านกล้อง
	 2.	ตามนโยบายของส�านักงาน
ประกันสังคม	ในการผ่าตัดที่ไม่ต้องนอน 
โรงพยาบาล	(One	Day	Surgery)	ซึ่งเรา 
มีการใช้	One	Day	Surgery	ในการผ่าตัด 
ทีค่รอบคลุมตามทีส่�านกังานประกนัสงัคม 
ก�าหนด	ในการให้โรงพยาบาลแต่ละแห่ง
สามารถผ่าตัดแบบ	One	Day	Surgery	ได้	
ช่วยลดความไม่เพียงพอของเตียงผู้ป่วย

โรงพยาบาลจุฬารัตน ์9 แอร์พอร์ต

	 3.	 ในส่วนของนวัตกรรมอ่ืนๆ	 
ของโรงพยาบาลจุฬารัตน์	คอื	เรามีช่องทาง 
เร ่งด่วน	(Fast	track)	 ส�าหรับผู ้ป ่วย
เส้นเลือดหัวใจอุดตันและเส้นเลือดสมอง
อุดตัน	สามารถสลายก้อนเลือดที่อุดตัน 
ภายใน	24	ชั่วโมง	สามารถผ่าตัดได้เลย	 
โดยไม่ต้องใช้ยา	ซึ่งเคร่ืองมือและแพทย์
พร้อมให้บริการตลอด	24	ชั่วโมง	 เป็น
นวัตกรรมของโรงพยาบาลจุฬารัตน ์
ที่สามารถดูแลผู ้ปวยของโรงพยาบาล
จุฬารัตน์เองและผู ้ประกันตนท้ังที่เป็น 
ผู ้ประกันตนของโรงพยาบาลจุฬารัตน์
หรือไม่ก็ตาม	รวมถึงสิทธิของส�านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	(สปสช.)	
เราก็ให้บริการ
ความพร้อมในการให้บริการและรักษา
ผู้ป่วยในช่วงการระบาดของเช้ือไวรัส 
COVID-19 
	 โรงพยาบาลจุฬารัตน์มีแพทย์
เฉพาะทางที่ช ่วยดูแลและพร้อมรักษา 
ผู้ป่วยในทุกโรค	รวมทั้งเรื่องการฉีดวัคซีน
ซึ่งส�าคัญท่ีสุดในตอนนี้	 เราพร้อมให  ้
ความร่วมมอืในการเร่งฉีดวคัซนี	เมือ่วัคซนี 
ของประกนัสงัคมหรอืของกรมควบคมุโรค	 
กระทรวงสาธารณสุขมาถึง	 เพราะเราม ี
นโยบายในการช ่วยเพิ่มภูมิต ้านทาน 
ให้กับผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยงสูง	เช่น	คนที่มี
โรคประจ�าตัว	7	โรค	หรือผู้สูงอายุอยู่แล้ว
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สัมภาษณ์นายแพทย์ยุทธนา สงวนศักดิ์โกศล รองกรรมการผู้จัดการและผู้อ�านวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

ห่วงใย ใกล้หมอ

นโยบายโรงพยาบาลในปี พ.ศ. 2565  
กับการให้บริการ 
	 1.	 เรามี	Smile	corner	 ให้กับ 
ผู้ประกันตน
	 2.	เร่งการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
เพราะช่วงธันวาคมถึงต้นปี	 ไข้หวัดใหญ่
จะเริ่มระบาด	อีกทั้งโปรแกรมการตรวจ
ร่างกายของผู้ประกันตน
หัวใจส�าคัญในการให้บริการรักษา 
ของโรงพยาบาล
	 นโยบายของโรงพยาบาลจฬุารตัน์ 
เน้นดูแลผู้ประกันตนของประกันสังคม	 
เร่ืองความปลอดภัย	เพราะฉะนัน้นโยบายหลัก 
ขอ ง เ ร าคื อต ้ อ งดู แ ลผู ้ ป ร ะ กั นตน 
ของประกันสั งคมจะต ้องปลอดภัย	 

ขั้นตอนในการเข้าถึงการบริการฉุกเฉิน 
ต้องได้รับความปลอดภัยและไม่ท�าให้ 
คนไข้ทุพพลภาพหรือเสียชีวิตที่มีสาเหตุ
มาจากการรอการรักษา
การ ให ้ บ ริ ก ารผู ้ ป ร ะกั นตนของ 
ส�านักงานประกันสังคม มีรูปแบบ 
อย่างไร
	 กระบวนการของเราคือทุกคน
จะได้รับการคัดกรองความเร่งด่วนว่า 
จะเข้าสู่ห้องฉุกเฉินหรือการรับตรวจแบบ 
คนไข้ใน	คนไข้นอก	ส�าหรับคนไข้นอก 
จะเข ้าสู ่การจัดระบบคิวเข ้าพบหมอ	 
เราจัดแพทย์ ให ้เพียงพอ	 อีกทั้งเป ิด
คลินิกพิเศษส�าหรับผู ้ประกันตนของ
ประกันสังคมที่มีโรคประจ�าตัวและคลินิก
พิเศษแพทย์เฉพาะทาง

การบริหารจัดการการให ้บริการ 
ฉีดวัคซีนของโรงพยาบาลเป็นอย่างไร
	 หากวัคซีนมาถึงเราสามารถฉีด 
ได ้ทันทีและป ัจจุบันวัคซีนมีเพียงพอ 
ต่อความต้องการ
ในช่วงวิกฤต COVID-19 เกิดการ 
กลายพั นธุ ์  ทาง โรงพยาบาลม ี
มาตรการอย่างไร
	 เรามีการปรับปรุ ง เ ก่ียวกับ 
เค ร่ืองตรวจ	RTpcr	 สามารถตรวจ
เชื้อโอมิครอนได ้	 ซึ่ ง เครื่องนี้ เข ้ามา 
ในประเทศไทย	 เมื่อวันที่	15	มกราคม 
ที่ผ่านมา
ค�าแนะน�าในการให้บรกิารแก่ผูป้ระกนัตน 
ในช่วงวิกฤต COVID-19 เกิดการ 
กลายพันธุ์
	 ควรรับประทานอาหารให้ถกูต้อง 
ครบ				5		หมู	่	ล้างมอืบ่อยๆ		ใส่หน้ากากอนามัย 
ตลอดเวลา	 เว ้นระยะห่างทางสังคม	 
ไม่ว่าจะกลายพันธุอ์กีกีส่ายพนัธุ	์ เรากต้็อง 
ระวงัตวัเหมอืนเดมิ	และที่ส�าคัญอย่าไปอยู ่
ในที่แออัด

โรงพยาบาลจุฬารัตน ์9 แอร์พอร์ต ห่วงใยผู้ประกันตน
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สถานประกอบการ (ม.33)

เคานเตอรe-Payment Mobile Appหักบัญชี
เงินฝากธนาคาร เคานเตอรเคานเตอรเคานเตอร หักบัญชี

เงินฝากธนาคาร

กองทุนประกันสังคม
กองทุนเงินทดแทน

ผูประกันตน (ม.39)
ธนาคาร

หนวยบริการ ผูประกันตน (ม.40)

e-Payment

ชองทางการชําระเงินสมทบ

ชองทางการรับเงินทดแทน ม.40

1. รับดวยตนเอง/มอบอํานาจ
ณ สํานักงานประกันสังคม
2. ธนาณัติ
3. โอนเขาบัญชีธนาคาร

กองทุนเงินทดแทน

1. รับดวยตนเอง/มอบอํานาจ
ณ สํานักงานประกันสังคม
2. ธนาณัติ/สงเช็คทางไปรษณีย
3. โอนเขาบัญชีธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย
จํากัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
จํากัด (มหาชน)

ธนาคาร
ออมสิน

ธนาคารเพื� อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารกรุงไทย
จํากัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
จํากัด (มหาชน)

ธนาคาร
ออมสิน

ธนาคารเพื� อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย
แบงกิ้ง คอรปอเรชั่น

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี สายด่วน
1506 24

บริการตลอด
ชั่วโมง www.sso.go.thสํานักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ

1. รับดวยตนเอง/มอบอํานาจ ณ สํานักงานประกันสังคม
2. ธนาณัติ
3. โอนเขาบัญชีธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย
จํากัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
จํากัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงเทพ
จํากัด (มหาชน)

4. พรอมเพย (กรณีสงเคราะหบุตร, ชราภาพ)

ม.33 + ม.39

ธนาคารกสิกรไทย
จํากัด (มหาชน)

ธนาคาร
ออมสิน

ธนาคารทหารไทยธนชาต
จํากัด (มหาชน)

ธนาคารอิสลาม
แห่งประเทศไทย

ธนาคาร
ซีไอเอ็มมบี ไทย

ธนาคารไทยพาณิชย์
จํากัด (มหาชน)

ธนาคารเพื� อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร


