
รายงานผลสถานะกองทุนประกันสังคม 
ไตรมาส 2 ปี 2562 

 
1. สถานประกอบการและผู้ประกันตน ไตรมาส 2 ปี 2562 
 สถานประกอบการ 

สถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนกับกองทุนประกันสังคม ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2562 มีจ านวน 477,686 แห่ง 
เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสที่ผ่านมา จ านวน 1,794 แห่ง หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.38 และสถานประกอบการที่อยู่ในระบบ
ประกันสังคมส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการขนาดเล็กที่มีลูกจ้างต่ ากว่า 10 คน คิดเป็นร้อยละ 69.95 ของจ านวน
สถานประกอบการทั้งหมด 
 

แผนภูมิ 1 จ านนนสถานประกอบการ ปี 2556 – 2562 

 
ที่มา : ส านักเงินสมทบ 
หมายเหตุ : สถานประกอบการ ณ สิ้นไตรมาส 2 2562 ประมวลผลเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 
  

 ผู้ประกันตน 
ผู้ประกันตนในความคุ้มครองของกองทุนประกันสังคมทุกมาตรา ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2562 มีจ านวน 

16,246,365 คน เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสที่ผ่านมา จ านวน 138,583 คน หรือขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.86 และเมื่อ
เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาเพ่ิมข้ึน 746,709  คน หรือขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.82 ทั้งนี้ จ าแนกเป็น 

- ผู้ประกันตนมาตรา 33 จ านวน  11,590,381 คน  
ประกอบด้วย ผู้ประกันตนสัญชาติไทย จ านวน 10,455,773 คน คิดเป็นร้อยละ 90.21 ของผู้ประกันตน

มาตรา 33 และผู้ประกันตนต่างชาติ จ านวน 1,134,608 คน คิดเป็นร้อยละ 9.79 ของผู้ประกันตนมาตรา 33 
- ผู้ประกันตนมาตรา 39  จ านวน 1,622,988 คน 
- ผู้ประกันตนมาตรา 40  จ านวน  3,032,996 คน 
หากเปรียบเทียบจากอัตราการเปลี่ยนแปลงไตรมาสที่ผ่านมาพบว่า ผู้ประกันตนมาตรา 40 เพ่ิมขึ้นในอัตรา

ที่สูงที่สุดคือ เพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 2.72 หรือเพ่ิมข้ึนจ านวน 80,316 คน ในขณะที่ผู้ประกันตนมาตรา 39 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
1.60 หรือเพ่ิมขึ้นจ านวน 25,568 คน และผู้ประกันตนมาตรา 33 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.28 หรือเพ่ิมขึ้นจ านวน    
32,699 คน  

เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ผู้ประกันตนมาตรา 40 เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 17.79 หรือเพ่ิมขึ้น
จ านวน 458,139 คน ในขณะที่ผู้ประกันตนมาตรา 39 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.36 หรือเพ่ิมขึ้นจ านวน 152,400 คน 
ผู้ประกันตนมาตรา 33 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.19 หรือเพ่ิมข้ึนจ านวน 136,170 คน 
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แผนภูมิ 2 จ านนนผู้ประกันตน จ าแนกตามมาตรา ปี 2555 – 2562 (ไตรมาส 2) 
 

 
ที่มา : ส านักเงินสมทบ และส านักเสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบ 
 

 ผู้ประกันตนต่างชาติ 
ผู้ประกันตนต่างชาติที่อยู่ในระบบประกันสังคม คือ ผู้ประกันตนต่างชาติที่ได้รับใบอนุญาตให้ท างานมี

หนังสือเดินทางและเข้าสู่ระบบประกันสังคม ณ สิ้นไตรมาส 2 มีจ านวนผู้ประกันตนต่างชาติจ าแนกตามสัญชาติได้ 
ดังนี้ 

-  สัญชาติพม่า  จ านวน   736,742 คน 
-  สัญชาติกัมพูชา  จ านวน   231,637 คน 
-  สัญชาติลาว  จ านวน     56,153 คน 
-  สัญชาติเวียดนาม จ านวน         925 คน 
-  สัญชาติอ่ืนๆ  จ านวน    109,151 คน 
เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา มีผู้ประกันตนต่างชาติลดลง  7,697  คน หรือลดลงร้อยละ 0.67และเทียบกับ

ช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา มีผู้ประกันตนต่างชาติลดลง 30,903 คน หรือลดลงร้อยละ 2.65 
 

 ผู้ประกันตนจ าแนกตามประเภทกิจการ  
 เมื่อพิจารณาจ านวนผู้ประกันตนมาตรา 33 ตามประเภทกิจการ พบว่า ผู้ประกันตนส่วนใหญ่ท างานอยู่ใน
ประเภทกิจการการผลิต รองลงมา คือ การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ 
2. เงินกองทุนประกันสังคม ไตรมาส 2 ปี 2562 

กองทุนประกันสังคมเริ ่มด าเนินการจัดเก็บเงินสมทบจากนายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐบาล ตั้งแต่ปี 2534       
ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2562 เงินกองทุนประกันสังคม ตามงบการเงินมีจ านวน 2,124,866 ล้านบาท แบ่งเป็น 

- เงินกองทุนเพ่ือการจ่ายประโยชน์ทดแทน 4 กรณี (เจ็บป่วย ทุพพลภาพ คลอดบุตร และตาย) จ านวน 
117,124 ล้านบาท เงินกองทุน 4 กรณี ได้รวมสิทธิประโยชน์กรณีทุพพลภาพ ซึ่งเป็นประโยชน์ทดแทนระยะยาว 
จึงต้องมีการส ารองเงินไว้ส าหรับภาระการจ่ายประโยชน์ทดแทนในอนาคต 

- เงินกองทุนเพ่ือการจ่ายประโยชน์ทดแทน 2 กรณี (สงเคราะห์บุตร และชราภาพ) จ านวน 1, 818,851 
ล้านบาท (เป็นเงินส ารองจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ จ านวน 1,398,964 ล้านบาท ซึ่งเป็นประโยชน์
ทดแทนระยะยาวและเพิ่งเริ่มมีการจ่ายบ านาญชราภาพในปี 2557 ดังนั้น จึงต้องมีการส ารองเงินไว้ส าหรับ
ภาระการจ่ายประโยชน์ทดแทนในอนาคต) 

- เงินกองทุนเพ่ือการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน จ านวน 177,051 ล้านบาท  
- เงินกองทุนในส่วนของผู้ประกันตนมาตรา 40 จ านวน 11,841 ล้านบาท 
ทั้งนี้มีการจัดสรรเงินกองทุนไปลงทุนทั้งสิ้น จ านวน 2,022,892 ล้านบาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 95.20 

ของเงินกองทุนสะสมทั้งหมด 
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แผนภูมิ 3 เงินกองทุนประกันสังคม ไตรมาส 2 ปี 2562 

 

 
หมายเหตุ : ข้อมูลจากงบการเงินของกองทุนประกันสังคม 
 
3. รายรับ – รายจ่าย ไตรมาส 2 ปี 2562 
 รายรับ 

กองทุนประกันสังคมมีรายรับหลักเข้ากองทุนจาก 3 แหล่งด้วยกัน ได้แก่ เงินสมทบรับ ผลตอบแทนจากการ
ลงทุน (ดอกเบี้ยรับ เงินปันผล ก าไรจากการขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมจากการให้ยืมหลักทรัพย์) และรายได้อ่ืน ๆ 
(ค่าธรรมเนียมรับ ค่าเปรียบเทียบปรับ เงินผูกพันที่ผู้มีสิทธิไม่มารับ ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการลงทุน เงินรับอ่ืน 
และเงินเพ่ิมตามกฎหมาย) ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปี 2562 กองทุนมีรายรับรวม 123,797 ล้านบาท จ าแนกเป็น 

- รายรับจากเงินสมทบ จ านวน  92,946 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75.08 ของรายรับทั้งหมด 
- ผลตอบแทนจากการลงทุน จ านวน 30,642 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.75 ของรายรับทั้งหมด 
- รายรับอื่น ๆ จ านวน 209 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.17 ของรายรับทั้งหมด 

 รายจ่าย 
รายจ่ายของกองทุนประกันสังคมประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ๆ คือ รายจ่ายเพ่ือการจ่ายประโยชน์ทดแทน  

ค่าบริหารส านักงาน และรายจ่ายอ่ืน ๆ (หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ ค่าจ้างผู้จัดการกองทุนย่อยและ ขาดทุนที่ยังไม่
เกิดข้ึนจากการลงทุน) ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปี 2562 กองทุนมีรายจ่ายรวม 48,681 ล้านบาท จ าแนกเป็น 

- รายจ่ายเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทน จ านวน 40,196 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 82.57 ของรายจ่าย
ทั้งหมด (จ าแนกเป็นกรณีเจ็บป่วยจ านวน 19,612 ล้านบาท กรณีคลอดบุตร 3,493 ล้านบาท กรณีทุพพลภาพ 
468 ล้านบาท กรณีตาย 1,086 ล้านบาท กรณีสงเคราะห์บุตร 4,340 ล้านบาท กรณีชราภาพ 7,309 ล้านบาท 
และกรณีว่างงาน 3,657 ล้านบาท) 

- ค่าบริหารส านักงาน จ านวน 2,801 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.75 ของรายจ่ายทั้งหมด 
- รายจ่ายอื่น ๆ จ านวน 5,683 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.67 ของรายจ่ายทั้งหมด 
เมื่อวิเคราะห์สถิติพบว่า รายรับส่วนใหญ่มาจากเงินสมทบที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องตามจ านวนผู้ประกันตน   

ที่เพ่ิมขึ้น ส าหรับรายจ่ายเพ่ือการจ่ายประโยชน์ทดแทนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน ซึ่งเกิดจากส านักงาน
ประกันสังคมมีการเพ่ิมสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตน รวมถึงการใช้บริการมีอัตราเพ่ิมมากขึ้นอันเนื่องมาจาก
จ านวนผู้ประกันตนที่เพิ่มขึ้น และผู้ประกันตนรักษาสิทธิของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
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แผนภูมิ 4 รายรับรนม รายจ่ายรนม และเงินกองทุนสะสมของกองทุนประกันสังคม ปี 2557 – 2562 (ไตรมาสที่ 2) 

 
หมายเหตุ : ข้อมูลรายรับ-รายจ่ายของกองทุนประกันสังคม เป็นข้อมูลจากงบการเงินของกองทุนประกันสังคม 
 
4. การใช้บริการของผู้ประกันตน ไตรมาส 2 ปี 2562 

กองทุนประกันสังคมให้ความคุ้มครองแก่ผู้ประกันตนด้วยสิทธิประโยชน์ 7 กรณี ได้แก่ เจ็บป่วย คลอดบุตร 
ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน ทั้งนี้ การนับจ านวนการใช้บริการของผู้ประกันตนแต่ละกรณี
จะแตกต่างกัน ดังนี้ 

กรณีเจ็บป่นย การนับจ านวนผู้ใช้บริการกรณีเจ็บป่วยจะนับตามจ านวนครั้งที่ผู้ประกันตนมาใช้บริการ 
(จ านวนราย) ซึ่งผู้ประกันตน 1 คน อาจใช้บริการมากกว่า 1 ครั้ง ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2562 มีผู้มาใช้บริการรวม 
11,036,462 ราย เฉลี่ยเดือนละ 3,678,821 ราย 

- เทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา มีผู้ใช้บริการลดลง 626,337 ราย หรือลดลงร้อยละ 5.37 
- เทียบกับปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน มีผู้ใช้บริการเพ่ิมข้ึน 1,104,416 ราย หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 11.12 
กรณีคลอดบุตร คือ จ านวนคนที่เบิกค่าคลอดบุตร ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2562 มีผู้มาใช้บริการรวม 71,941 คน 

เฉลี่ยเดือนละ 23,980 คน 
- เทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา มีผู้ใช้บริการลดลง 779 คน หรือลดลงร้อยละ 1.07 
- เทียบกับปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน มีผู้ใช้บริการเพ่ิมข้ึน 3,072 คน หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.46 
กรณีทุพพลภาพ คือ จ านวนคนที่เป็นผู้ทุพพลภาพ ซึ่งเป็นจ านวนที่นับสะสมจากปีก่อน เนื่องจากผู้มีสิทธิ

บางรายยังคงได้รับประโยชน์ทดแทนในปีปัจจุบัน ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2562 มีผู้รับประโยชน์ทดแทนสะสมแล้ว
จ านวน 15,084 คน ในจ านวนนี้เป็นผู้ทุพพลภาพคนใหม่ 481 คน เป็นผู้ทุพพลภาพแล้วถึงแก่ความตาย 176 คน 

- เทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา มีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น 258 คน หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.74 
- เทียบกับปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน มีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น 1,234 คน หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.91 
กรณีตาย คือ จ านวนผู้ประกันตนที่เสียชีวิต ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2562 มีผู้มาใช้บริการรวม 7,567 คน 

เฉลี่ยเดือนละ 2,522 คน 
- เทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา มีผู้ใช้บริการลดลง 53 คน หรือลดลงร้อยละ 0.70 
- เทียบกับปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน มีผู้ใช้บริการเพ่ิมข้ึน 366 คน หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.08 
กรณีสงเคราะห์บุตร นับตามจ านวนบุตรของผู้ประกันตนที่มีสิทธิ ซึ่งเป็นจ านวนที่นับสะสมจากปีที่ผ่านมา 

เนื่องจากผู้มีสิทธิบางรายยังคงได้รับประโยชน์ทดแทนในปีปัจจุบัน โดยบุตรแต่ละคนจะได้รับสิทธิต่อเนื่องจนอายุครบ 
6 ปี ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2562 มีจ านวนบุตรของผู้ประกันตนที่ได้รับเงินสงเคราะห์สะสมอยู่ที่ 1,359,659 คน 

- เทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา มีผู้ใช้บริการเพ่ิมข้ึน 7,194 คน หรือเพ่ิมข้ึนรอ้ยละ 0.46 
- เทียบกับปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน มีผู้ใช้บริการเพ่ิมข้ึน 37,488 คน หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.84 
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กรณีชราภาพ คือ จ านวนคนที่ได้รับบ าเหน็จและบ านาญในปีนั้น ๆ ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2562 มีผู้มารับ
บ าเหน็จและบ านาญชราภาพรวม 270,109 คน (บ าเหน็จชราภาพรวม 66,316 คน บ านาญชราภาพสะสม 
203,793 คน โดยประโยชน์ทดแทนกรณีบ านาญชราภาพ เริ่มจ่ายเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2557) 

- เทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา กรณีบ าเหน็จชราภาพ มีผู้ใช้บริการลดลง 3,027 คน หรือลดลงร้อยละ 0.22 
และกรณีบ านาญชราภาพ มีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น 14,809 คน หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 21.36 

- เทียบกับปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน กรณีบ าเหน็จชราภาพ มีผู้ใช้บริการลดลง 3,128 คน หรือลดลง
รอ้ยละ 4.50 และกรณีบ านาญชราภาพ มีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น 57,385 คน หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 39.20 

กรณีน่างงาน นับรวมจ านวนผู้ที่มีสิทธิต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้าและผู้มีสิทธิรายใหม่รวมกัน ณ สิ้นไตรมาส 2 
ปี 2562 มีผู้รับประโยชน์ทดแทนสะสมอยู่ที่ 179,515 ราย 

- เทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา มีผู้ใช้บริการเพ่ิมข้ึน 14,475 คน หรือเพ่ิมข้ึนรอ้ยละ 8.77 
- เทียบกับปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน มีผู้ใช้บริการเพ่ิมข้ึน 27,605 คน หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 18.17 

 
ตาราง 1 จ านนนการใช้บริการของผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 

ปี 
จ านนนการบริการ (ราย) 

เจ็บป่นย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร 
ชราภาพ 

น่างงาน 
บ าเหน็จ บ านาญ 

2553 29,802,623 282,277 6,760 19,357 1,255,645 114,268  89,965 
2554 29,877,932 291,376 7,318 20,197 1,256,114 153,217  98,142 
2555 30,185,728 300,075 8,223 21,163 1,297,860 139,544  88,063 

2556 30,476,517 287,990 9,106 22,109 1,304,258 175,228  95,090 
2557 31,263,864 292,457 9,963 22,805 1,276,608 214,459 21,739 106,798 
2558 30,932,261 286,295 11,001 23,667 1,302,765 134,204 47,490 123,536 
2559  33,070,496 294,169 12,139 26,314 1,326,518 265,690 79,247 141,267 

2560 38,386,358 296,984 13,258 26,542 1,335,321 325,964 117,911 140,273 
 2561 43,503,139 292,897 14,500 28,166 1,323,873 289,139 170,001 152,464 

 2562 
 (ม.ค. - ม.ิย.) 

22,699,261 144,661 15,084 15,187 1,359,659 135,659 203,793 179,515 

หมายเหตุ :1.  กรณีเจ็บป่วยนับตามจ านวนครั้งที่ผู้ประกันตนมาใช้บริการ ซึ่งผู้ประกันตน 1 คน อาจใช้บริการมากกว่า 1 ครั้งรวมกรณีประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน คนไข้นอก คนไข้ใน แพทย์พิเศษ อุปกรณ์ ทันตกรรม ไตวายเรื้อรังฟอกเลือด ปลูกถ่ายเซลล์ต้นก าเนิดเม็ดโลหิต 
เอดส์ ไตวายเร้ือรังล้างช่องท้อง ปลูกถ่ายไต กระจกตา ยา ERYTHROPOIETIN ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน 3 กองทุน (EMCO) 
ปลูกถ่ายอวัยวะ 5 รายการ บริการสาธารณสุขคนพิการ ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค และเงินทดแทนการขาดรายได้ 

 2.  กรณีคลอดบุตร คือ คนที่เบิกค่าคลอดบุตรทั้งผู้ประกันตนที่เป็นเพศชายและเพศหญิง   
3.  กรณีทุพพลภาพ คือ ผู้ทุพพลภาพที่ขอรับเงินประโยชน์ทดแทน ซ่ึงเป็นจ านวนที่นับสะสม เนื่องจากผู้มีสิทธิบางรายยังคงได้รับ ประโยชน์

ทดแทนในปัจจุบัน  
 4.  กรณีตาย คือ จ านวนผู้ประกันตนที่เสียชีวิต       

5.  กรณีสงเคราะห์บุตร คือ จ านวนบุตรของผู้ประกันตนที่เบิกเงินสงเคราะห์บุตร ซ่ึงเป็นจ านวนที่นับสะสม เนื่องจากผู้มีสิทธิบางรายยังคง
ได้รับประโยชน์ทดแทนในปัจจุบัน โดยบุตรแต่ละคนจะได้รับสิทธิต่อเนื่องจนอายุครบ 6 ปี   

 6.  กรณีชราภาพ คือ จ านวนผู้รับบ าเหน็จและบ านาญ (เริ่มจ่ายบ านาญชราภาพ กุมภาพันธ์ 2557)   
7.  กรณีว่างงาน คือ จ านวนผู้ประกันตนที่มารายงานตัวและรับเงินทดแทนการขาดรายได้ในแต่ละเดือน (เฉพาะผู้ประกันตนมาตรา 33)     

ซ่ึงเป็นจ านวนที่นับสะสม เนื่องจากผู้มีสิทธิบางรายยังคงได้รับประโยชน์ทดแทนในปัจจุบัน   
8.  กรณีทุพพลภาพ กรณีสงเคราะห์บุตร กรณีบ านาญชราภาพ และกรณีว่างงาน จ านวนผู้ใช้บริการ เป็นข้อมูล ณ เดือนที่รายงาน ซ่ึงเป็น

จ านวนที่นับสะสม เนื่องจากผู้มีสิทธิบางรายยังคงได้รับประโยชน์ทดแทนในปัจจุบัน  
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5. ตันชี้นัดสถานะกองทุน 
การพิจารณาถึงสถานะกองทุนควรพิจารณาแบ่งประเภทระหว่างสิทธิประโยชน์ระยะสั้นและสิทธิ

ประโยชน์ระยะยาว โดย 
 สิทธิประโยชน์ระยะสั้นใช้ อัตราส่วนเงินส ารอง (Reserve Ratio) ค านวณจากเงินกองทุนสะสม ณ ปีนั้น 

หารด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งหมดของปีถัดไป ซึ่งอัตราส่วนเงินส ารองเป็นตัวชี้วัดที่บ่งบอกว่าหากในปีถัดไป
ส านักงานประกันสังคมไม่มีการเก็บเงินสมทบแล้วกองทุนจะสามารถจ่ายประโยชน์ทดแทนได้นานเท่าใด  ทั้งนี้
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ได้ก าหนดมาตรฐานอัตราส่วนเงินส ารองที่แสดงถึงความมีเสถียรภาพและ
ความมั่นคงของกองทุนระยะสั้น ไม่ควรต่ ากว่า 1 - 2 เท่า 
  ส าหรับอัตราส่วนเงินส ารอง 4 กรณี จากการประมาณการเงินสมทบรับและการจ่ายประโยชน์ทดแทน
ทั้งปี คาดว่าอัตราส่วนเงินส ารองในปี 2562 จะเท่ากับ 1.85  เท่า ซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่องค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ (ILO) แนะน า  
  อัตราส่วนเงินส ารองกรณีว่างงาน จากการประมาณการเงินสมทบรับและการจ่ายประโยชน์ทดแทน
ทั้งปี คาดว่าอัตราส่วนเงินส ารองในปี 2562 จะเท่ากับ 20.57 เท่า 

 สิทธิประโยชน์ระยะยาวใช้ อัตราส่วนเงินทุน (Funding Ratio) ค านวณด้วยหลักการทางคณิตศาสตร์
ประกันภัยโดยน าสินทรัพย์ปัจจุบันหารด้วยประมาณการรายรับ-รายจ่ายสุทธิในอนาคตที่ได้แปลงเป็นมูลค่าปัจจุบัน 
หากอัตราส่วนเงินทุนส าหรับประโยชน์ทดแทนระยะยาวอยู่ที่ร้อยละ 100 แสดงว่ากองทุนมีการส ารองเงินครบ
ส าหรับรายจ่ายทั้งหมดในอนาคต ตามหลักการประกันสังคมควรมีอัตราส่วนเงินทุนไม่ต่ ากว่าร้อยละ  70 ซึ่งใน
ปัจจุบันอัตราส่วนเงินทุนกรณีชราภาพเท่ากับร้อยละ 20 นั่นคือภาระรายจ่ายจะสูงกว่ารายรับในอนาคต 

 
ตาราง 2 อัตราส่นนเงินส ารอง และอัตราส่นนเงินทุน 

   หน่วย : เท่า 
ตันช้ีนัดสถานะกองทุน 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 
อัตราส่นนเงินส ารอง         
   4 กรณี  1.57   1.64   1.75   1.85   1.93   1.97   1.99   1.96  
   กรณีน่างงาน 18.50 19.00 20.92 20.57 20.74 21.92 23.12 24.32 
   ม.40 11.16 13.39 9.02 9.52 10.03 10.60 11.17 11.73 
อัตราส่นนเงินทุน         
   2 กรณี (ร้อยละ) 14.24 15.02 15.69 15.99 16.25 16.50 16.73 16.94 
หมายเหตุ : 1. ปี 2561 - 2566 เป็นข้อมูลประมาณการ 
              2. Funding Ratio โดยค านวณจาก เงินกองทุนสะสมปีปัจจุบัน + มูลค่าปัจจุบันของเงินสมทบในอนาคต 
                                                                   มูลค่าปัจจุบันของรายจ่ายประโยชน์ทดแทนในอนาคต 
   

 
 

 


