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บทคัดย่อ

 การศกึษาโดยการสงัเกตเชงิวเิคราะห์นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัทีม่ผีลต่อการส่งเงนิสมทบ
จนเกิดสิทธิขอรับประโยชน์ทดแทนการขาดรายได้กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ที่เข้าสู่
ระบบประกันสังคม 3–5 เดือน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากฐานข้อมูลผู้ประกันตนตามมาตรา 40 
ของส�านักงานประกันสังคม ที่ขึ้นทะเบียนระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน 2562 จ�านวน 53,556 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
สถิติพรรณนาและทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกแบบไบนารี (binary logistic regression)  การ
ศึกษาพบว่า เพศ รายได้ และทางเลือกเงินสมทบและประโยชน์ทดแทน ไม่สัมพันธ์กับการส่งเงินสมทบจนเกิดสิทธิประโยชน์
ทดแทนการขาดรายได้กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย แต่อายุ อาชีพ และช่องทางการขึ้นทะเบียน สัมพันธ์กับการส่งเงิน
สมทบจนเกิดสิทธิฯ ของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ที่เข้าสู่ระบบประกันสังคม 3–5 เดือน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 อย่าง
มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้ประกันตนในช่วงอายุ 25–34 ปี ผู้ประกันตนที่ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริการ
และผู้ปฏิบัติงานในโรงงานเครื่องจักร และผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนผ่านแกนน�า มีโอกาสไม่เกิดสิทธิฯ มากกว่าผู้ประกันตน
กลุ่มอื่นๆ ผลการศึกษานี้ช่วยชี้กลุ่มเป้าหมายเพื่อพัฒนารูปแบบการสื่อสารที่เน้นถึงผลดีและผลเสียของการส่งเงินสมทบต่อ
เนื่องต่อการรับประโยชน์ทดแทนการขาดรายได้กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย และเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
พัฒนาศักยภาพและสร้างแรงจูงใจให้กับเครือข่ายประกันสังคม มาตรา 40 ในการก�ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือ 
ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 อย่างต่อเนื่อง
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เจ็บป่วย
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Abstract
 This analytical observational study aimed to investigate relationships between factors and contri-
bution payments for the sickness benefit among insured workers under the Social Security Act’s Article 
40 who had been registered for 3–5 months on December 31, 2019. The data used for the analysis came 
from 53,556 insured workers who registered with Article 40 between August – September 2019. Descrip-
tive statistics and binary logistic regression were used to describe the overall data and investigate the 
relationships among the studied factors.
 The analysis showed that age, occupation and registration channels were significantly associated 
with the contribution payments to fulfill the sickness benefit, while sex, income, contribution amount 
and benefit options were not. Those aged 25–34 years, in service works, working in machinery factories, 
and registration channel through a community based - social security agent had an increased chance of 
losing the sickness benefit compared to their counterparts. These results suggest strategic targeting the 
insured workers under Article 40 to ensure access to continuous sickness benefit of the social security 
system.

 Keywords: insured workers under Article 40, informal employment, social security, benefit  
eligibility, sickness benefit

ภูมิหลังและเหตุผล

แ รงงานนอกระบบหมายถึงผู้ที่ไม่ได้เป็นลูกจ้างที่รับ
ค่าจ้างจากนายจ้าง แต่ไม่รวมถึงลูกจ้าง ซึ่งท�างาน

เกี่ยวกับงานบ้านอันมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย 
หรือสิ้นสุดการเป็นลูกจ้างมาแล้วเกิน 6 เดือน แต่ต้องการ
ได้รับความคุ้มครองจากภาครัฐ สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้
ประกันตนตามมาตรา 40 ได้(1) จากฐานข้อมูลส�านักงาน
ประกันสังคม ณ เดือนสิงหาคม 2564 พบว่า มีแรงงาน
นอกระบบที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนจ�านวน 3.6 ล้าน
คน หรือคิดเป็นร้อยละ 22 ของจ�านวนผู้ประกันตนใน
ระบบประกันสังคมทั้งหมด (16.6 ล้านคน) ส่วนแนวโน้ม
ของจ�านวนแรงงานนอกระบบที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกัน
ตนตามมาตรา 40 ระหว่างปี พ.ศ. 2561–2563 พบว่า ผู้
ประกนัตนตามมาตรา 40 รายใหม่เพิม่ขึน้จ�านวน 675,010 

คน หรอืคดิเป็นร้อยละ 23.82 ของจ�านวนผูป้ระกนัตนตาม
มาตรา 40 ในปี พ.ศ. 2561(2)

 ทั้งนี้ การส่งเงินสมทบต่อเนื่องตามเงื่อนไขเวลาที่
ก�าหนดเป็นเง่ือนไขส�าคัญในการได้รับความคุ้มครองและ
ประโยชน์ทดแทนภายใต้พระราชบญัญติัประกนัสังคม พ.ศ. 
2533(1)  จากข้อมลูจ�านวนผูป้ระกนัตนตามมาตรา 40 ทีส่่ง
เงินสมทบในแต่ละเดือนระหว่างปี พ.ศ. 2561–2563 พบ
ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 จ�านวนประมาณ 3 ใน 10 คน
เท่านั้นที่ส่งเงินสมทบในแต่ละเดือน(2)

 ด้วยความตระหนักและเห็นความส�าคัญของการ
ขยายความคุ้มครองไปสู่แรงงานนอกระบบ ดังนั้น ในช่วง
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ส�านักงานประกันสังคมจึงได้
ใช้กลยุทธ์เครือข่ายประกันสังคม มาตรา 40 ในการค้นหา
และเชญิชวนแรงงานนอกระบบเข้าสูร่ะบบโดยขึน้ทะเบียน
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เป็นผูป้ระกนัตนตามมาตรา 40 ผ่านเครอืข่ายประกันสังคม 
หรอือาศัยแกนน�าในการค้นหา โดยมค่ีาตอบแทนให้แก่แกน
น�าผูท้ีเ่ชญิชวนให้แรงงานนอกระบบขึน้ทะเบยีนจ�านวน 13 
บาทต่อราย ซึ่งเป็นการเสริมก�าลังให้กับเจ้าหน้าที่ประกัน
สังคมในส�านักงานประกันสังคมในพื้นที่ เนื่องจากแรงงาน
นอกระบบจ�านวนหนึ่งมองว่าจ�านวนเจ้าหน้าที่ประกัน
สังคมที่ลงพ้ืนที่มาให้ข้อมูลและรับข้ึนทะเบียนมีไม่เพียง
พอที่จะให้บริการ(3)

 การส่งเงินสมทบไม่ต่อเนื่องหรือไม่ตรงตามเง่ือนไข
เวลาของแต่ละประโยชน์ทดแทน จะส่งผลให้ไม่เกิดสิทธิ
ตามกฎหมาย ท�าให้ผูป้ระกนัตนตามมาตรา 40 ไม่สามารถ
รับประโยชน์ทดแทนเม่ือถึงเวลาจ�าเป็นได้ การศึกษาใน
กลุม่แรงงานนอกระบบทีป่ระกอบอาชพีค้าขายข้างถนนใน
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)(4) พบว่า ในจ�านวนกลุ่มตัวอย่าง 
96 ร้านค้า ร้อยละ 89 ของกลุ่มตัวอย่างคิดว่าอาชีพของ
ตนเองมีความเสี่ยง ทั้งความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ และความ
เสีย่งต่อการเจบ็ป่วย และร้อยละ 20 มโีรคประจ�าตวั ท�าให้
ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ที่ประกอบอาชีพค้าขายอาจมี
โอกาสได้รับประโยชน์ทดแทนการขาดรายได้กรณีประสบ
อันตรายหรือเจ็บป่วยมากที่สุด เมื่อเทียบกับประโยชน์
ทดแทนกรณีอื่นๆ ทั้งนี้ จากการส�ารวจแรงงานนอกระบบ
ของส�านักงานสถิติแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2563 แรงงานนอก
ระบบอาชพีต่างๆ มคีวามเปราะบางต่อการประสบอนัตราย
หรือเจ็บป่วยจากการท�างานมากกว่าแรงงานในระบบ(5)

 การท่ีแรงงานไม่ส่งเงินสมทบตามเง่ือนไขเพ่ือให้เกิด
สิทธิตามกฎหมาย นอกจากจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกัน
ตนตามมาตรา 40 โดยตรงแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อความ
ยัง่ยนืของกองทนุประกนัสงัคมและคณุภาพของบรกิารและ
สวัสดิการที่ผู้ประกันตนจะได้รับอีกด้วย(6)  อย่างไรก็ตาม 
การเพิ่มความถี่ของการส่งเงินสมทบในผู้ประกันตนที่เป็น
แรงงานนอกระบบยังคงเป็นปัญหาท่ียากต่อการแก้ไข อัน
เนื่องมาจากข้อจ�ากัดหลายประการ เช่น ความไม่แน่นอน

ทางรายได้ทีแ่รงงานนอกระบบส่วนหน่ึงมรีายได้ตามฤดูกาล  
การโยกย้ายหรือเปล่ียนอาชีพ และข้อจ�ากัดในการตรวจ
สอบและควบคุมการขึ้นทะเบียนแรงงานนอกระบบ(6)

 การศึกษาท่ีผ่านมาพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
สมัครเป็นผู้ประกันตนและต่ออายุสมาชิกในระบบประกัน
สังคม ประกอบด้วยเพศ ระดับการศึกษา อายุ อาชีพ 
รายได้ สถานะสุขภาพ สิทธิประโยชน์และคุณภาพในการ
บรกิาร ความรูแ้ละความเข้าใจต่อสทิธปิระโยชน์และระบบ
หลักประกัน ความเช่ือมั่นในระบบหลักประกันสุขภาพ 
และความสามัคคีของคนในชุมชน ปัจจัยข้างต้นช่วยให้ผู้
ก�าหนดนโยบายและผู้พัฒนาสิทธิประโยชน์ก�าหนดระบบ
หลักประกันสุขภาพ รูปแบบสวัสดิการ และการอ�านวย
ความสะดวกต่างๆ เพ่ือให้แรงงานนอกระบบเข้ามาขึ้น
ทะเบยีนเป็นผู้ประกนัตนในระบบหลักประกนัสุขภาพหรอื
ประกันสังคมอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับข้อจ�ากัด
ของแรงงานนอกระบบ(7–16) อย่างไรก็ตาม ยังมีการศึกษาที่
จ�ากดัเกีย่วกบัปัจจยัทีเ่กีย่วข้องกบัการไม่ส่งเงนิสมทบของผู้
ประกันตนที่เข้ามาในระบบแล้ว การทราบปัจจัยที่มีผลต่อ
การส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 จะช่วย
ให้การออกแบบกลยุทธ์เพื่อสร้างแรงจูงใจหรือพัฒนาช่อง
ทางการให้ความช่วยเหลอืมีความเหมาะสมกบัลกัษณะของ
กลุ่มเป้าหมายมากขึ้น และช่วยเพิ่มอัตราการส่งเงินสมทบ
และโอกาสการเกิดสิทธิอันพึงได้รับมากขึ้นด้วย
 การศึกษานี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ี
สัมพันธ์กับการส่งเงินสมทบจนเกิดสิทธิขอรับประโยชน์
ทดแทนการขาดรายได้ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย 
ในกลุ่มผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ซ่ึงผลการศึกษานี้จะ
ช่วยให้ผู้ก�าหนดนโยบายและผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบถึงปัจจัย
ที่มีนัยส�าคัญต่อการส่งเงินสมทบจนเกิดสิทธิ เพื่อน�าไปใช้
พัฒนารูปแบบการอ�านวยความสะดวก การสื่อสาร และ
ปรับสวัสดิการที่มีแรงจูงใจมากพอที่จะกระตุ้นให้ผู้ประกัน
ตนตามมาตรา 40 ส่งเงินสมทบต่อเนื่องจนเกิดสิทธิและได้
รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา
 เพือ่ศึกษาปัจจยัทีส่มัพนัธ์กับการส่งเงินสมทบจนเกิด
สทิธติามเง่ือนไขของประโยชน์ทดแทนการขาดรายได้กรณี
ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยของผู้ประกันตนในระบบ
ประกันสังคมตามมาตรา 40

ระเบียบวิธีศึกษา

 การศกึษานีเ้ป็นการศกึษาโดยการสังเกตเชงิวเิคราะห์
โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากฐานข้อมูลทะเบียนผู้ประกันตน
ในระบบประกันสังคมของส�านักงานประกันสังคมปี พ.ศ. 
2562

ข้อมูล

 ข้อมูลที่น�ามาวิเคราะห์ในการศึกษานี้มาจากฐาน
ข้อมูลผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ที่ขึ้นทะเบียนระหว่าง
เดือนสิงหาคม - กันยายน พ.ศ. 2562 เป็นกลุ่มที่มีอายุ
การเป็นผู้ประกันตน 3–5 เดือน ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2562 จ�านวน 53,556 คน เหตุผลท่ีคัดเลือกเฉพาะกลุ่ม
ผู้ประกันตนกลุ่มน้ีเพราะต้องการลดผลกระทบของอคติที่
เกดิจากการคัดเลอืกตวัอย่าง (selection bias) โดยท�าให้ผู้
ประกนัตนทีข้ึ่นทะเบียนเข้ามาในระบบมคีวามเท่าเทยีมกนั
ในทางเลือกช่องทางการขึ้นทะเบียน ทางเลือกจ�านวนเงิน
สมทบและประโยชน์ทดแทน ทางเลือกช่องทางการส่งเงิน
สมทบ และโอกาสการเกิดสิทธิประโยชน์ทดแทนการขาด
รายได้กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ผู้ท่ีข้ึนทะเบียน
ไม่ถึง 3 เดือนมีโอกาสเกิดสิทธิน้อยกว่าคนที่ขึ้นทะเบียน
แล้ว 3–5 เดอืน ส่วนผูป้ระกนัตนทีข้ึ่นทะเบยีนเกนิ 5 เดอืน 
มีโอกาสขึ้นทะเบียนผ่านช่องทางท่ีจ�ากัดกว่า เนื่องจาก
การขึ้นทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ตเปิดให้บริการตั้งแต่วัน
ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562 (ทางเลือก 1 ผู้ประกันตนจ่าย
เงินสมทบ 70 บาท/เดือน) การข้ึนทะเบียนผ่านเครือข่าย
ประกนัสงัคมตามมาตรา 40 ได้ประชาสมัพนัธ์ในช่วงเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นมา อีกท้ัง มีการปรับอัตรา
เงินบ�าเหน็จชราภาพ ประจ�าปี พ.ศ. 2561 เป็นร้อยละ 2.8 

ส�าหรบัผูป้ระกนัตนทางเลอืก 2 (ผูป้ระกนัตนจ่ายเงนิสมทบ 
100 บาท/เดือน) และ 3 (ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบ 300 
บาท/เดือน) เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นอกจาก
นี้ ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ยังสามารถเปลี่ยนทางเลือก
จ�านวนเงินสมทบและประโยชน์ทดแทนได้ปีละ 1 ครั้ง
 ในช่วงเวลาหลังเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 ส�านักงาน
ประกันสังคมไม่ได้เปลี่ยนแปลงช่องทางการข้ึนทะเบียน 
ทางเลือกเงินสมทบและประโยชน์ทดแทน และช่องทางการ
ส่งเงินสมทบ จนถึงสิ้นปี พ.ศ. 2562 และในช่วงเดือน
มกราคม พ.ศ. 2563 เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด–19)
 ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนในช่วง
เดือนสงิหาคม - กนัยายน พ.ศ. 2562 จึงเหมาะสมทีส่ดุเมือ่
พิจารณาโอกาสการรับรู้ช่องทางการข้ึนทะเบียนที่เพิ่มเข้า
มา ทางเลือกเงินสมทบและประโยชน์ทดแทน และโอกาส
การเกิดสิทธิ ดังนั้น การศึกษานี้จึงจ�ากัดขอบเขตเพียงการ
เกิดสิทธิเพื่อขอรับประโยชน์ทดแทนการขาดรายได้ กรณี
ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยของผู้ประกันตนที่มีอายุการ
เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ระหว่าง 3–5 เดือน ที่ขึ้น
ทะเบียนในช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน ในปี พ.ศ. 2562

กรอบแนวคิดการศึกษา

 การศกึษานีคั้ดเลือกตัวแปรทีส่่งผลต่อการตัดสนิใจขึน้
ทะเบียนเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมภาคสมัคร
ใจจากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบของ สายชล 
และคณะ (2564)(17) และมข้ีอมลูอยูใ่นทะเบยีนผูป้ระกันตน
ตามมาตรา 40 ของส�านักงานประกันสังคม ระหว่างเดือน
สิงหาคม - กันยายน 2562 ตัวแปรที่น�ามาศึกษาประกอบ
ด้วยเพศ อายุ รายได้ อาชีพ ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยเพิ่มทางเลือก
สิทธิประโยชน์ ช่องทางสมัครเป็นผู้ประกันตน และช่อง
ทางการส่งเงินสมทบ ซ่ึงเป็นข้อมูลทีอ่ยูใ่นทะเบยีนผูป้ระกัน
ตนตามมาตรา 40 ของส�านักงานประกันสังคม เพื่อศึกษา
ความสมัพนัธ์กบัการเกดิสทิธเิพือ่รบัประโยชน์ทดแทนกรณี
ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
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ตารางที่ 1  สรุปลักษณะตัวแปรและการวัดที่ใช้ศึกษา

ตัวแปรที่ศึกษา  ค�านิยาม   การวัด

ผลลัพธ์ที่ศึกษา (ตัวแปร y)
 การเกิดสิทธิขอรับประโยชน์ทดแทน จ�านวนเดือนที่ส่งเงินสมทบของผู้ประกันตน ส่งเงินสมทบน้อยกว่า 3 เดือน = 1
 การขาดรายได้กรณีประสบอันตราย ตามมาตรา 40 ตามเงื่อนไขการเกิดสิทธิ ส่งเงินสมทบ 3 เดือนขึ้นไป = 0
 หรือเจ็บป่วย ส�าหรับผู้ประกันตน   โดยต้องส่งเงินสมทบ 3 ใน 4 เดือนก่อนประสบเหตุ
 ตามมาตรา 40 ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 

ปัจจัยที่น�ามาอธิบาย (ตัวแปร x)
 1. เพศ เพศของผู้ประกันตน ชาย, หญิง

 2. อายุ อายุของผู้ประกันตน โดยค�านวณจาก 2562 -  กลุ่มอายุ  15–24 ปี, 25–34 ปี, 35-44 ปี, 
   พ.ศ. ที่เกิด 45–54 ปี, 55 ปี ขึ้นไป

 3. รายได้ รายได้ต่อเดือนของผู้ประกันตน ณ ช่วงเวลา <1,000 บาท, 1,000–3,000 บาท, 3,001–
   ขึ้นทะเบียน 6,000 บาท, >6,000 บาท

 4. อาชีพ อาชีพที่ผู้ประกันตนแจ้ง ณ ช่วงเวลาขึ้นทะเบียน ผู้บัญญัติกฎหมายและผู้จัดการ, วิชาชีพด้าน 
    เทคนิคและฝีมือ, ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน
    เครื่องจักร, พนักงานบริการ, ด้านการเกษตร
    และประมง, อาชีพพื้นฐานต่าง ๆ

 5. ช่องทางขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน ช่องทางที่ผู้ประกันตนสมัครเป็นผู้ประกันตน ส�านักงานประกันสังคมในพื้นที่, อินเทอร์เน็ต, 
    เครือข่ายประกันสังคม ตามมาตรา 40 
    (แกนน�า), เคาน์เตอร์เซอร์วิส

 6. ทางเลือกเงินสมทบและประโยชน์ จ�านวนเงินสมทบที่ผู้ประกันตนต้องส่งในแต่ละ ทางเลือก 1, ทางเลือก 2, ทางเลือก 3
  ทดแทน เดือนและสิทธิประโยชน์ทดแทนที่ผู้ประกันตน
   ต้องการได้รับความคุ้มครอง 

 7. ช่องทางการส่งเงินสมทบ ช่องทางการส่งเงินสมทบของผู้ประกันตน เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ไปรษณีย์, ส�านักงาน
   ประกันสังคมในพื้นที่

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย
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การคำานวณขนาดตัวอย่าง

 อ้างอิงสูตรการค�านวณจาก Bujang et al. (2018)(18)

ที่ใช้ค�านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างเพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร x หลายตัวและตัวแปร y จ�านวน 1 ตัว
ในกลุ่มประชากรขนาดใหญ่ ด้วยการวิเคราะห์การถดถอย 
โลจิสติก โดยค�านึงถึงจ�านวนตัวแปร x ที่น�าเข้ามาศึกษา มี
สูตรการค�านวณดังนี้
   n = 100 + 50i 
 โดย n = ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
   i = จ�านวนตัวแปรที่น�ามาศึกษา
 ซึ่งการศึกษาน้ีมี 7 ตัวแปร ท�าให้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ทีเ่พยีงพอในการแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร x และ
ตัวแปร y อยู่ที่
 จ�านวนตัวอย่าง  = 100 + (50 x 7)
     = 100 + 350
     = 450 คน

การวิเคราะห์ข้อมูล

 การวิเคราะห์เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวตัวแปร x และตัวแปร y ใช้การวิเคราะห์การถดถอย 
โลจิสติกแบบไบนารี (binary logistic regression) โดย
เริ่มจากการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างสองตัวแปร 
(univariate analysis) ด้วยสถิติไคสแควร์ ตัวแปร x ท่ี
สัมพันธ์กับการเกิดสิทธิที่ระดับนัยส�าคัญ p = 0.25(19)  ถูก
น�าเข้าวิเคราะห์ร่วมกับตัวแปร x อื่น ๆ (multivariate 
analysis) ด้วยวิธีน�าตัวแปรเข้าวิเคราะห์พร้อมกันทั้งหมด 
(enter regression) ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ p = 0.05 
ทัง้นี ้ก่อนน�าเข้าวเิคราะห์ร่วมกบัตวัแปรอ่ืนๆ ได้ทดสอบสห
สัมพันธ์ระหว่างตัวแปร x (collinearity) โดยพิจารณาค่า 
Cramer’s V(20) ตัวแปร x ทุกตัวที่น�าเข้าวิเคราะห์มีความ
สัมพันธ์ระหว่างกันระดับปานกลางถึงน้อย (Cramer’s V 
< 0.15)(21)  เม่ือมีตัวแปร x ที่สัมพันธ์กันระดับสูง ผู้วิจัย
จะเลือกตัวแปร x ท่ีมีระดับความสัมพันธ์ที่สูงกว่าในการ

เกิดสิทธิเข้าวิเคราะห์ร่วมกับตัวแปรอื่น

ผลการศึกษา

 ตารางท่ี 2 แสดงลักษณะท่ัวไปของผู้ประกันตนตาม
มาตรา 40 ท่ีข้ึนทะเบียนเป็นผู้ประกันตนระหว่างเดือน
สิงหาคม – กันยายน พ.ศ. 2562 ผู้ประกันตนส่วนใหญ่
เป็นผู้หญิง (ร้อยละ 52.62) มีอายุอยู่ในช่วง 45–54 ปี มาก
ทีส่ดุ (ร้อยละ 31.28) เป็นผูป้ฏบิตังิานในโรงงานเคร่ืองจักร
มากที่สุด (ร้อยละ 39.09) ส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ระหว่าง 
3,001–6,000 บาท (ร้อยละ 50.56) ส่วนใหญ่ขึ้นทะเบียน
ผ่านส�านักงานประกันสังคมในพื้นที่ (ร้อยละ 86.89) เลือก
ส่งเงินสมทบและประโยชน์ทดแทนทางเลือก 2 (ร้อยละ 
62.37) และส่งเงินสมทบ ณ ส�านกังานประกนัสังคมในพืน้ที่ 
(ร้อยละ 99.86)

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสองตัวแปร

 ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างสองตัวแปรด้วยสถิติไคสแควร์ ตัวแปรที่สัมพันธ์
กบัการเกดิสิทธฯิ อย่างมนียัส�าคญัทางสถติิ คอื อาชพี ช่อง
ทางการข้ึนทะเบยีน และทางเลือกเงินสมทบและประโยชน์
ทดแทน ส่วนช่องทางการส่งเงินสมทบนั้น ไม่ได้น�ามา
วิเคราะห์หาความสัมพันธ์เนื่องจากผู้ประกันตนในกลุ่ม
ตัวอย่างส่งเงินสมทบ ณ ส�านักงานประกันสังคมในพื้นที่
เกือบทุกคน
 ทั้งนี้ การทดสอบสหสัมพันธ์ระหว่างสองตัวแปรของ
อายุ อาชีพ ช่องทางการขึ้นทะเบียน และทางเลือกเงิน
สมทบและประโยชน์ทดแทน พบว่า มเีพยีงอาชพีทีสั่มพนัธ์
กับทางเลือกฯ ในระดับสูง (Cramer’s V = 0.152) จึงได้
ตดัทางเลอืกฯ ออกจากการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่าง
หลายตวัแปรและคงตวัแปรอาชีพไว้ เนือ่งจากทางเลอืกฯ มี
ระดับความสัมพันธก์ับการเกิดสิทธิฯ น้อยกว่าอาชีพ (Cra-
mer’s V = 0.025 กับ 0.042 ตามล�าดับ)
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ตารางที่ 2  ลักษณะทั่วไปของผู้ประกันตนที่ศึกษา (N = 53,556)

ลักษณะ  จ�านวน ร้อยละ

เพศ
 หญิง 28,206 52.67
 ชาย 25,350 47.33

กลุ่มอายุ
 15-24 ปี 4,453 8.31
 25-34 ปี 6,936 12.95
 35-44 ปี 9,925 18.53
 45-54 ปี 16,751 31.28
 55 ปี ขึ้นไป 15,491 28.92

อาชีพ
 ผู้บัญญัติกฎหมายและผู้จัดการ 12,669 23.66
 วิชาชีพด้านเทคนิคและฝีมือ 757 1.41
 ผู้ปฏิบัติงานในโรงงานเครื่องจักร 20,933 39.09
 พนักงานบริการ 4,229 7.90
 ด้านการเกษตรและประมง 7,990 14.92
 อาชีพพื้นฐานต่าง ๆ 6,978 13.03

ระดับรายได้
 ไม่ระบุรายได้ 9,460 17.66
 น้อยกว่า 1,000 บาท 1,172 2.19
 1,000-3,000 บาท 11,366 21.22
 3,001-6,000 บาท 27,076 50.56
 มากกว่า 6,000 บาท 4,482 8.37

ช่องทางการขึ้นทะเบียน
 แกนน�า 2,120 3.96
 เคาน์เตอร์เซอร์วิส 1,659 3.10
 อินเทอร์เน็ต 3,243 6.06
 ส�านักงานประกันสังคม 46,534 86.89

ทางเลือกเงินสมทบและประโยชน์ทดแทน
 ทางเลือก 1 2,677 5.00
 ทางเลือก 2 33,401 62.37
 ทางเลือก 3 17,478 32.63

ช่องทางการส่งเงินสมทบ  
 เคาน์เตอร์เซอร์วิส 1 0.00
 ไปรษณีย์ 75 0.14
 ส�านักงานประกันสังคม 53,480 99.86
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ตารางที่ 3  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสองตัวแปรด้วยการทดสอบสถิติไคสแควร์

ลักษณะ เกิดสิทธิ ไม่เกิดสิทธิ Cramer’s V p-value

   จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

เพศ      0.001 0.780
 หญิง 24,654 87.41 3,552 12.59  
 ชาย 22,178 87.49 3,172 12.51  

กลุ่มอาย ุ     0.012 0.115
 15-24 ปี 3,877 87.06 576 12.94  
 25-34 ปี 6,019 86.78 917 13.22  
 35-44 ปี 8,684 87.50 1,241 12.50  
 45-54 ปี 14,626 87.31 2,125 12.69  
 55 ปี ขึ้นไป 13,626 87.96 1,865 12.04  

อาชีพ      0.042 0.000
 ผู้บัญญัติกฎหมายและผู้จัดการ 11,192 88.34 1,477 11.66  
 วิชาชีพด้านเทคนิคและฝีมือ 656 86.66 101 13.34  
 ผู้ปฏิบัติงานในโรงงานเครื่องจักร 18,083 86.39 2,850 13.61  
 พนักงานบริการ 3,598 85.08 631 14.92  
 ด้านการเกษตรและประมง 7,172 89.76 818 10.24  
 อาชีพพื้นฐานต่าง ๆ 6,131 87.86 847 12.14  

ระดับรายได ้     0.010 0.252
 น้อยกว่า 1,000 บาท 1,038 88.57 134 11.43  
 1,000-3,000 บาท 9,885 86.97 1,481 13.03  
 3,001-6,000 บาท 23,691 87.50 3,385 12.50  
 มากกว่า 6,000 บาท 3,933 87.75 549 12.25  

ช่องทางการขึ้นทะเบียน     0.356 0.000
 แกนน�า 651 30.71 1,469 69.29  
 เคาน์เตอร์เซอร์วิส 1,334 80.41 325 19.59  
 อินเทอร์เน็ต 2,670 82.33 573 17.67  
 ส�านักงานประกันสังคม 42,177 90.64 4,357 9.36  

ทางเลือกเงินสมทบและประโยชน์ทดแทน     0.025 0.000
 ทางเลือก 1 2,357 88.05 320 11.95  
 ทางเลือก 2 29,403 88.03 3,998 11.97  
 ทางเลือก 3 15,072 86.23 2,406 13.77
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การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างหลายตัวแปร

 ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรต่างๆ กับการเกิดสิทธิโดยน�าอายุ อาชีพ 
และช่องทางการขึน้ทะเบยีนเข้าวเิคราะห์พร้อมกนัด้วยการ
วเิคราะห์การถดถอยโลจิสตกิแบบไบนาร ี(binary logistic 
regression)
 เมื่อควบคุมอิทธิพลของปัจจัยอื่นๆ พบว่า อายุ อาชีพ 
และช่องทางการข้ึนทะเบยีนมคีวามสมัพนัธ์กบัการเกิดสทิธฯิ 
ในกลุ่มผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนได้ 3–5 เดือน
 ผู้ประกันตน ตามมาตรา 40 ในช่วงอายุ 24–34 ปี 
มีโอกาสไม่เกิดสิทธิมากที่สุด เมื่อเทียบกับกลุ่มอายุ 55 ปี 
ขึ้นไป (aOR = 1.105, 95%CI = 1.009–1.210) ขณะที่
ผู้ประกันตนที่อยู่ในช่วงอายุอื่นๆ มีโอกาสไม่เกิดสิทธิใกล้
เคียงกัน
 ในส่วนของอาชีพของผู้ประกันตน พบว่า เมื่อเทียบ
กับผู้ประกันตนท่ีประกอบอาชีพพื้นฐานต่างๆ ผู้ประกัน
ตนที่เป็นพนักงานบริการมีแนวโน้มไม่เกิดสิทธิมากที่สุด 

โดยมีโอกาสไม่เกิดสิทธิฯ 1.27 เท่า (aOR = 1.27, 95%CI 
= 1.128–1.431)  รองลงมาคือผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน
เครื่องจักร โดยมีโอกาสไม่เกิดสิทธิฯ 1.154 เท่า (aOR 
= 1.154, 95%CI = 1.057–1.260) ส่วนผู้ประกันตนที่
ประกอบอาชพีในภาคการเกษตรและประมง พบว่ามโีอกาส
ไม่เกดิสทิธฯิ น้อยกว่าผูป้ระกนัตนทีป่ระกอบอาชีพพืน้ฐาน
ต่างๆ (aOR = 0.836, 95%CI = 0.750–0.932)
 ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ท่ีข้ึนทะเบียนผ่านแกน
น�ามโีอกาสไม่เกดิสทิธฯิ มากกว่าผู้ประกนัตนทีข่ึน้ทะเบียน
ผ่านส�านักงานประกันสังคมในพื้นที่ถึง 21.82 เท่า (aOR = 
21.817, 95%CI = 19.788–24.054) ส่วนผู้ประกันตนที่
ขึน้ทะเบยีนผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสและอนิเทอร์เนต็มีโอกาส
ไม่เกิดสทิธมิากกว่าผูป้ระกนัตนทีข้ึ่นทะเบียนผ่านส�านักงาน
ประกันสังคมในพื้นที่ 2.35 เท่า (aOR = 2.353, 95%CI = 
2.075–2.667) และ 2.08 เท่า (aOR = 2.078, 95%CI = 
1.889–2.287) ตามล�าดับ

ตารางที่ 4  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างหลายตัวแปรกับการไม่เกิดสิทธิประโยชน์

ตัวแปร Adjusted Odds Ratio (aOR) 95 % Confidence interval
   Lower Upper

กลุ่มอายุ: เทียบกับ 55 ปี ขึ้นไป   
 15-24 ปี 1.048 0.941 1.167
 25-34 ปี 1.105 1.009 1.210
 35-44 ปี 1.042 0.960 1.131
 45-54 ปี 1.056 0.983 1.134

กลุ่มอาชีพ: เทียบกับอาชีพพื้นฐาน   
 ผู้บัญญัติกฎหมายและผู้จัดการ 0.966 0.877 1.064
 วิชาชีพด้านเทคนิคและฝีมือ 1.068 0.841 1.356
 ผู้ปฏิบัติงานในโรงงานเครื่องจักร 1.154 1.057 1.260
 พนักงานบริการ 1.270 1.128 1.431
 ด้านการเกษตรและประมง 0.836 0.750 0.932

ช่องทางการขึ้นทะเบียน: เทียบกับส�านักงานประกันสังคมในพื้นที ่   
 แกนน�า 21.817 19.788 24.054
 เคาน์เตอร์เซอร์วิส 2.353 2.075 2.667
 อินเทอร์เน็ต 2.078 1.889 2.287

257

Journal of Health Systems Research Vol. 16 No. 2 April-June 2022



258

วิจารณ์
 การขยายความคุ ้มครองหลักประกันทางสังคมสู ่
แรงงานนอกระบบ หมายถึง การท�าให้แรงงานนอกระบบ
ทีไ่ม่ได้รบัการคุม้ครองตามกฎหมายประกนัสงัคมได้รบัการ
คุ้มครองและมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนการขาดรายได้
และบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจอันเนื่องจากความไม่
สามารถท�างานหาเลี้ยงชีพ  แรงงานที่ไม่เข้าเงื่อนไขตาม
มาตรา 33 เช่น กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าและอาชีพอิสระ สามารถ
เลอืกขึน้ทะเบียนเป็นผูป้ระกนัตนตามมาตรา 40 ได้  การได้
รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายประกันสังคมตามมาตรา 
40 มีเงื่อนไขส�าคัญคือ การส่งเงินสมทบอย่างต่อเนื่องจน
เกิดสิทธิเพื่อรับประโยชน์ทดแทนตามเงื่อนไขเวลาของ
ประโยชน์ทดแทนของแต่ละกรณี
 ในส่วนประโยชน์ทดแทนการขาดรายได้กรณีประสบ
อันตรายหรือเจ็บป่วยที่ผู้ประกันตนมีโอกาสได้ใช้บ่อยครั้ง
ทีส่ดุ เม่ือเทยีบกับกรณทีพุพลภาพ การเสยีชวีติ สงเคราะห์
บุตรและชราภาพ  ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 จ�าเป็น
ต้องส่งเงินสมทบ 3 ใน 4 เดือนก่อนเจ็บป่วยหรือประสบ
อันตราย การส่งเงินสมทบไม่ครบตามเงื่อนไขดังกล่าว 
นอกจากจะท�าให้ผู้ประกันตนไม่ได้รับการคุ้มครองแล้ว 
ยังส่งผลต่อสถานะทางการเงินของกองทุนประกันสังคม
ในระยะยาวด้วย ดังนั้น การขยายความคุ้มครองของหลัก
ประกันทางสังคมสู่แรงงานนอกระบบจึงต้องค�านึงถึงการ 
กระตุน้ผูป้ระกนัตนตามมาตรา 40 ให้ส่งเงนิสมทบอย่างต่อ
เนื่องจนเกิดสิทธิที่พึงได้รับด้วย
 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างหลายตัวแปร
กับการเกิดสิทธิฯ ในกลุ่มผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ที่ขึ้น
ทะเบียนได้ 3–5 เดือน ณ 31 ธันวาคม 2562 พบว่า อายุ 
อาชพี และช่องทางการขึน้ทะเบยีนเป็นผูป้ระกนัตนมคีวาม
สัมพันธ์กับการเกิดสิทธิฯ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ความ
สัมพันธ์ระหว่างอายุ 25-34 ปี เทียบกับ 55 ปีขึ้นไปและ
การส่งเงินสมทบอาจอธิบายได้ด้วยความตระหนักของผู้
ประกันตนว่าตนเองมีโอกาสเจ็บป่วยมากขึ้นและโอกาส
ใช้สิทธิประโยชน์ที่มีมากข้ึนตามอายุ ซึ่งสอดคล้องกับการ

ศึกษาที่ผ่านมา(14–16,22,23)

 ทางด้านอาชีพ พบว่า ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ที่
เป็นพนักงานบริการมีแนวโน้มไม่เกิดสิทธิมากที่สุด เมื่อ
เทียบกับอาชีพพื้นฐานต่างๆ รองลงมาคือผู้ปฏิบัติงานใน
โรงงานเครือ่งจกัร ค�าอธบิายท่ีเป็นไปได้อ้างถงึผลการศกึษา
ของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)(4) 
ซึ่งพบว่า แรงงานนอกระบบที่ประกอบอาชีพบริการหรือ
รับจ้างจ�าเป็นต้องใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับงานหรือลูกค้า จึง
มีเวลาในการท�างานที่ยืดหยุ่นน้อยกว่าอาชีพรับจ้างทั่วไป
และผู้ที่ท�างานในภาคการเกษตร แรงงานนอกระบบกลุ่ม
นี้อาจหลงลืมหรือไม่สะดวกมาส่งเงินสมทบ ณ ส�านักงาน
ประกันสังคมในพ้ืนที่ในช่วงเวลาท�างาน เช่นเดียวกันกับ
การใช้ช่องทางส่งเงินสมทบอื่นๆ เช่น ทางไปรษณีย์และ
เคาน์เตอร์เซอร์วิส ซ่ึงต้องเดินทางออกจากจุดที่ท�างาน
ในช่วงเวลาท�างาน การศึกษาจากทีดีอาร์ไอยังพบด้วยว่า 
ร้อยละ 89 ของกลุ่มตัวอย่างคดิว่าอาชพีของตนเองมีความ
เสี่ยง ทั้งความเสี่ยงจากอุบตัิเหตุและความเสี่ยงต่อการเจ็บ
ป่วย และร้อยละ 20 มีโรคประจ�าตัว แต่ด้วยเหตุผลของ
ลักษณะการท�างานที่ต้องอยู่ในสถานที่ท�างานตลอดเวลา 
ต้องท�างานเกือบทุกวัน และท�างานเฉลี่ยกว่า 10 ช่ัวโมง
ต่อวันที่นานกว่าเวลาที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานก�าหนด 
(มีเพียงร้อยละ 30 ของกลุ่มตัวอย่างที่หยุดท�างาน 1–2 วัน
เพ่ือไปหาหมอด้วยโรคประจ�าตัวหรือมธีรุะทีจ่�าเป็นต้องท�า
ด้วยตัวเองเท่านั้น) ท�าให้ไม่มีเวลาแม้แต่จะกินข้าวให้ตรง
เวลาหรือไปหาหมอเมื่อมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วย เพราะกลุ่ม
ตัวอย่างจ�านวนหนึ่งมองว่าการหยุดงานหรือการปิดร้าน
เพื่อไปหาหมอไม่คุ้มและมีผลต่อการหารายได้ที่ต้องเสียไป
ทั้งวัน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างกว่าร้อยละ 55 ที่มีอาการเจ็บป่วย
หรือบาดเจ็บเลือกซ้ือยามาทานเอง และกว่าร้อยละ 86 
ประเมนิว่าตนเองมอีาการเพียงเล็กน้อยเท่านัน้ ดังนัน้ การ
ที่ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ในกลุ่มอาชีพบริการและผู้
ปฏิบัติงานในโรงงานเครื่องจักรไม่ส่งเงินสมทบอย่างต่อ
เนือ่งอาจเกีย่วข้องกบัการประเมนิความเสีย่งทีต่�า่กว่าความ
เป็นจริงทีต่นเองจะเจ็บป่วยหรือประสบอนัตรายขัน้รนุแรง
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จนไม่สามารถท�างานได้ซึง่สอดคล้องกบัการศกึษาของ Van 
Dalen (1999)(23) และลกัษณะการท�างานทีร่ายได้ขึน้อยูก่บั
ระยะเวลาการท�างานหรอืปรมิาณงานซึง่สอดคล้องกบัการ
ศึกษาของทีดีอาร์ไอ(4)

 เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ประกันตนที่ข้ึนทะเบียนผ่าน
ส�านักงานประกันสงัคม เคาน์เตอร์เซอร์วสิ และอนิเทอร์เนต็ 
อาจเป็นไปได้ว่า ผู้ประกนัตนท่ีข้ึนทะเบียนผ่านแกนน�าอาจ
มีความตั้งใจที่จะเข้าสู่ระบบประกันสังคมน้อยกว่าแต่ท่ี
ตัดสินใจเข้าสู่ระบบประกันสังคมเกิดจากการชักชวนจาก
แกนน�าหรือสมาชิกในครอบครัวที่เป็นผู้ประกันตนตาม
มาตรา 40 การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนอาจเกิดจาก
ความเกรงใจและความไว้เนือ้เช่ือใจกันมากกว่าความจ�าเป็น
และเข้าใจในการมีหลักประกันทางสังคมส�าหรับตนเอง ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการศกึษาของปัญญาภร (2559)(24) ทีศ่กึษา
การรับรู้และการตัดสินใจเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 
ของผูป้ระกอบการอสิระในจงัหวดัแพร่ ซึง่ผลการศึกษาพบ
ว่า แรงงานนอกระบบสมคัรเป็นผูป้ระกนัตนตามมาตรา 40 
เพราะมญีาตหิรอืบคุคลในครอบครัวเป็นผูส้มคัรให้มากทีส่ดุ 
คอืร้อยละ 36.6 ขณะทีม่เีพยีงร้อยละ 4.1 ของผูป้ระกันตน
ตามมาตรา 40 เท่านั้น ที่สมัครเพราะมีปัญหาด้านสุขภาพ
และความเสี่ยงสูง การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า แกนน�าอาจ
มบีทบาทส�าคญัต่อการชกัจงูแรงงานนอกระบบขึน้ทะเบยีน
เป็นผู้ประกันตน
 จะเห็นได้ว่า แกนน�าหรือคนใกล้ชิดมีอิทธิพลต่อ
การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน ซึ่งเป็นกลยุทธ์การขยาย
ความครอบคลุมไปสู่แรงงานนอกระบบท่ีมีประสิทธิผลใน
ประเทศยูกันดา(25) ท่ีการเชิญชวนและชักจูงของแกนน�า
ในชุมชนส่งผลต่อการเข้าร่วมเป็นสมาชิกในระบบประกัน
สุขภาพภาคสมัครใจ อย่างไรก็ตาม การเกิดสิทธิในระบบ
หลักประกนัสขุภาพภาคสมคัรใจในประเทศยกูนัดาเป็นการ
ขึ้นทะเบียนสมาชิกและส่งเงินสมทบเพียงหน่ึงครั้งต่อปี
และต้องต่ออายุทุกปี อีกทั้งมีเงื่อนไขว่าต้องสมัครเป็นกลุ่ม
สมาชิกในครอบครัวและจ่ายเบ้ียประกันเป็นกลุ่ม แต่การ
รบัประโยชน์ทดแทนกรณีต่างๆ น้ัน รบัในนามของบคุคล(26) 

ซ่ึงแตกต่างจากประเทศไทยท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ประกันตน
เลือกส่งเงินสมทบได้รายเดือนหรือล่วงหน้าได้ไม่เกิน 12 
เดอืน หากไม่ส่งเงนิสมทบกย็งัมสีถานะเป็นผูป้ระกันตนอยู่ 
และมจี�านวนคร้ังของการส่งเงินสมทบเป็นเงือ่นไขส�าคญัใน
การเกิดสิทธิขอรับประโยชน์ทดแทน ดังนั้น อาจเป็นไปได้
ว่า เนื่องจากไม่มีแรงจูงใจให้กับแกนน�าไปติดตามและเก็บ
เงินสมทบจากผู้ประกันตนหลังจากที่ขึ้นทะเบียนแล้ว อาจ
ท�าให้ผู้ประกันตนส่งเงินสมทบเพียงไม่กี่ครั้งและไม่เกิด
สิทธิขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บ
ป่วย ปัญหาท่ีเกิดข้ึนนี้สอดคล้องกับปัญหาการขาดส่งเบี้ย
ประกันในประกันชีวิตภาคเอกชนในอดีตที่มีผลต่อความ
ยั่งยืนของกองทุนประกันชีวิต(27) ต่อมาจึงเกิดการพัฒนา
ระบบตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิตให้เป็น
อาชพีทีม่กีฎหมายรบัรอง(28) มรีายได้ และรางวลัเกยีรตคุิณ 
เป็นแรงจูงใจให้กบัตัวแทนประกนัชวีติหรือนายหน้าประกัน
ชีวิตในการเข้าหา ติดตาม และคอยช่วยเหลือผู้ท�าประกัน
ชีวิตอย่างต่อเนื่อง

ข้อจำากัดของการศึกษา

 การศึกษานี้เป็นการศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับการ
ส่งเงินสมทบจนเกิดสิทธิขอรับประโยชน์ทดแทนการขาด
รายได้กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยในกลุ่มผู้ประกัน
ตนตามมาตรา 40 ที่ขึ้นทะเบียนระหว่างเดือนสิงหาคม 
– กันยายน พ.ศ. 2562 หรือผู้ประกันตนที่เข้ามาในระบบ 
3–5 เดือน ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ความสัมพันธ์ของ
ปัจจัยท่ีพบกับการเกิดสิทธิฯ ไม่สามารถบ่งบอกความเป็น
เหตแุละผลได้ อกีทัง้ การวิเคราะห์ใช้ข้อมูลทตุยิภมูจิากฐาน
ข้อมลูส�านกังานประกนัสงัคมท�าให้ไม่มข้ีอมลูเกีย่วกบัปัจจยั
อื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อการส่งเงินสมทบ เช่น ระดับการศึกษา 
การมีโรคประจ�าตัว จ�านวนสมาชิกในครอบครัว  นอกจาก
นี ้ผลการวเิคราะห์เป็นเพียงการวเิคราะห์เชงิพรรณนาทีไ่ม่
ได้ระบุเหตุผลท่ีแท้จริงของการไม่ส่งเงินสมทบจนเกิดสิทธิ
ของผูป้ระกนัตนตามมาตรา 40 แต่เป็นเพยีงการระบุปัจจยั
ที่สัมพันธ์กับการไม่ส่งเงินสมทบเพื่อใช้ระบุกลุ่มเป้าหมาย
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และปัจจัยที่ส�าคัญส�าหรับการพัฒนาแนวทางการปรับปรุง
ระบบประกันสังคมส�าหรับแรงงานนอกระบบต่อไป

ข้อเสนอแนะในการนำาผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้

 ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ในกลุ่มตัวอย่างนี้นิยมส่ง
เงินสมทบผ่านส�านักงานประกันสังคมในพื้นท่ีมากกว่าที่
จะส่งเงินสมทบผ่านช่องทางอื่นๆ  ส�านักงานประกันสังคม
และภาคีเครือข่ายควรสื่อสารเพื่อสร้างความมั่นใจในช่อง
ทางการส่งเงินสมทบช่องทางอ่ืนๆ และสื่อสารถึงผลดีของ
การส่งเงนิสมทบอย่างต่อเนือ่งและผลเสยีหากส่งเงนิสมทบ
ไม่ต่อเนื่อง
 ส�านกังานประกนัสงัคมควรเกบ็ข้อมลูส่วนบคุคลเพิม่
เตมิ ณ ช่วงเวลาขึน้ทะเบียน ทีม่หีลกัฐานเชิงประจกัษ์ยนืยนั
ว่ามีอิทธิพลต่อการส่งเงินสมทบ เช่น ระดับการศึกษา การ
มีโรคประจ�าตัวทั้งของตนเองและคนในครอบครัว จ�านวน
สมาชิกในครอบครัว ทั้งนี้ ไม่ใช่เพื่อจ�ากัดสิทธิการเข้าถึง
ของแรงงานนอกระบบที่อาจเข้ามาใช้สิทธิประโยชน์มาก
เกินกว่าท่ีกองทุนประกันสังคมจะรับมือไหว แต่เพื่อน�ามา
ปรับทางเลือกเงินสมทบและประโยชน์ทดแทนให้เหมาะ
สมกับโอกาสที่จะใช้สิทธิของผู้ประกันตนในแต่ละช่วงชีวิต
มากขึ้น และมีหลักประกันทางสังคมที่จะสามารถคุ้มครอง
ตลอดทุกช่วงชีวิต
 ส�านักงานประกันสังคมควรพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการ พัฒนาศักยภาพ และสร้างแรงจูงใจให้กับเครือข่าย
ประกันสงัคมมาตรา 40 ในการก�ากบั ตดิตาม และให้ความ
ช่วยเหลอืผูป้ระกันตนตามมาตรา 40 อย่างต่อเนือ่ง ไม่เพียง
แค่เชิญชวนให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนเท่านั้น

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป

 ควรศึกษาเชิงคุณภาพเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาและ
อุปสรรคของการไม่ส่งเงินสมทบและวิถีการด�ารงชีวิตใน
กลุ่มผู้ประกันตนอายุระหว่าง 25–34 ปี ที่ประกอบอาชีพ
พนกังานบรกิารและผูป้ฏบิตังิานในโรงงานเครือ่งจกัร ทัง้นี้ 
เพื่อเป็นข้อมูลส�าหรับการปรับการบริการ สิทธิประโยชน์ 

และรูปแบบการส่งเงินสมทบที่สอดคล้องกับข้อจ�ากัดของ
ผู้ประกันตนมากขึ้น
 ควรศึกษารูปแบบการด�าเนินการของแกนน�าเพื่อ
ค้นหาจุดอ่อนจุดแข็งของการปฏิบัติงาน เพื่อขยายความ
คุ้มครองสู่แรงงานนอกระบบและการกระตุ้นการส่งเงิน
สมทบอย่างต่อเนื่อง
 ควรศึกษาเชิงต้นทุนประสิทธิผล (cost-effective-
ness) ของการด�าเนินการส่งเสริมการเข้าถึงหลักประกัน
ทางสังคมผ่านเครือข่ายประกันสังคมมาตรา 40 (แกนน�า) 
เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาระบบการท�างานและแรงจูงใจ
ต่อเครือข่ายประกันสังคมมาตรา 40

ข้อยุติ

 ปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับการเกิดสิทธิประโยชน์ทดแทน
การขาดรายได้กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยในกลุ่ม
ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ที่เข้าสู่ระบบได้ 3–5 เดือน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย อายุ อาชีพ 
และช่องทางการขึ้นทะเบียน โดยผู้ประกันตนในช่วงอายุ 
25–34 ปี ผู้ประกนัตนทีป่ระกอบอาชพีเป็นพนกังานบรกิาร
และผู้ปฏิบัติงานในโรงงานเครื่องจักร และผู้ประกันตนที่
ขึ้นทะเบียนผ่านแกนน�า มีโอกาสไม่เกิดสิทธิฯ มากกว่าผู้
ประกันตนกลุ่มอื่นๆ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับความตระหนักต่อ
ปัจจัยเสี่ยง ช่วงเวลาท�างาน และการขาดการติดตามการ
ส่งเงินสมทบจากแกนน�า ฉะนั้น จึงควรสื่อสารถึงผลดีของ
การส่งเงินสมทบอย่างต่อเนื่องและผลเสียในทางตรงกัน
ข้าม และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ พัฒนาศักยภาพ 
และสร้างแรงจูงใจให้กับเครือข่ายประกันสังคมมาตรา 40 
ในการก�ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตน
ตามมาตรา 40 อย่างต่อเนื่อง
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ภาคผนวก

ประกันสังคม ตามมาตรา 40

 ประกนัสงัคม ตามมาตรา 40 มวีตัถปุระสงค์เพ่ือขยาย
หลกัประกันทางสังคมให้ครอบคลมุแรงงานนอกระบบ เช่น 
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ กลุ่มพ่อค้าแม่ค้า เกษตรกร และ
พนักงานอิสระต่าง ๆ  ส่วนค่ารักษาพยาบาลใช้บัตรประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า
 ผู้ที่จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันสังคม ตามมาตรา 40 
มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
 • มีสัญชาติไทย
 • เป ็นชนกลุ ่มน้อยซึ่งอพยพเข้ามาอาศัยอยู ่ใน
ประเทศไทย โดยมีมติ ครม. ผ่อนผันให้อาศัยอยู ่ใน
ประเทศไทยได้เป็นการชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ ที่มีบัตร
ประจ�าตัวส�าหรับผู้ซึ่งไม่มีสัญชาติไทย โดยเลขบัตรประจ�า
ตัวหลักแรกเป็นเลข 6 หรือ 7
 • เป็นบคุคลซึง่ไม่มสีญัชาตไิทยทีไ่ด้รบัการผ่อนผันให้
อาศัยอยู่ในประเทศไทยได้เป็นการชั่วคราว เพื่อรอการส่ง
กลับทีม่บีตัรประจ�าตวัผูซ้ึง่ไม่มสีญัชาตไิทย โดยเลขประจ�า
ตวัหลกัแรกเป็น 0 ทัง้น้ี ไม่รวมถึงกรณีท่ีมบัีตรประจ�าตวัคน
ซึง่ไม่มสีญัชาตไิทย (ยกเว้นผูท่ี้มเีลขประจ�าตวัหลกัแรกและ
หลักที่สองเป็น 0)
 • มีอายุไม่ต�่ากว่า 15 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 65 ปี 
บริบูรณ์
 • เป็นบคุคลทีไ่ม่ได้เป็นลกูจ้างตามประกนัสงัคม ตาม
มาตรา 33 และไม่เคยสมคัรเป็นผูป้ระกันตน ตามมาตรา 39 
(บุคคลที่เคยท�างานอยู่ในบริษัทเอกชนใน ตามมาตรา 33 
มาก่อนแล้วลาออก แต่ต้องการรักษาสิทธิประกันสังคมไว้)
 • ไม่เป็นสมาชิกกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ
ต่าง ๆ  หรอืไม่เป็นสมาชิกกองทุนของรฐัวิสาหกจิหรอืหน่วย
งานอื่นของรัฐที่มีลักษณะเดียวกับกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญ
ของส่วนราชการ
 • หากเป็นคนพิการให้ระบุความพิการโดยละเอียด 
(ยกเว้นคนพิการทางสติปัญญาและผู้พิการที่ไม่อาจรับรู้

สิทธิที่พึงจะได้รับจากการเป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 40 
ไม่สามารถขึน้ทะเบยีนเป็นผูป้ระกนัตน ตามมาตรา 40 ได้)

ทางเลือกเงินสมทบและสิทธิประโยชน์ทดแทน

 ทางเลือกที่ 1 : ผู้ประกันตนจ่ายสมทบ 70 บาท รัฐ
จ่ายสมทบ 30 บาท รวมเป็นจ่ายสมทบ 100 บาท ซึ่งรับ
สิทธิประโยชน์พื้นฐานคุ้มครอง 3 กรณี คือ
 • เงินทดแทนการขาดรายได้ กรณีประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วย
  - นอนโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ได้รับเงินทดแทน
การขาดรายได้ 300 บาทต่อวัน ไม่เกิน 30 วันต่อปีปฏิทิน
  - ไม่ได้นอนโรงพยาบาล (ผู้ป่วยนอก) แต่มีใบรับ
รองแพทย์สั่งให้หยุดงานตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป จะได้รับเงิน
ทดแทนวันละ 200 บาท ไม่เกิน 30 วันต่อปีปฏิทิน
  - กรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกทั้ง 2 ข้อข้างต้น 
สามารถใช้สิทธิ์รวมกันได้ ไม่เกิน 30 วันต่อปีปฏิทิน
  - กรณีไม่ได้นอนโรงพยาบาล (ผู้ป่วยนอก) และมี
ใบรับรองแพทย์ให้หยุดพักไม่เกิน 2 วัน จะได้เงินทดแทน 
ครั้งละ 50 บาท ไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี
 เงื่อนไขการขอรับประโยชน์ทดแทน คือ ผู้ประกันตน
ส่งเงนิสมทบมาแล้ว 3 ใน 4 เดอืนก่อนประสบเหตอัุนตราย
ถึงเจ็บป่วย
 • เงินทดแทนการขาดรายได้เมือ่ทพุพลภาพ ได้รบัเงนิ
ทดแทน 500-1,000 บาท/เดือน เป็นเวลานาน 15 ปี โดย
มีเงื่อนไข คือ
  - จ่ายเงนิสมทบครบ 6 เดือน ภายใน 10 เดือน ก่อน
เป็นผู้ทุพพลภาพ จะได้รับเงินทดแทน 500 บาท/เดือน
  - จ่ายเงินสมทบครบ 12 เดือน ภายใน 20 เดือน 
ก่อนเป็นผูท้พุพลภาพ จะได้รับเงนิทดแทน 650 บาท/เดอืน
  - จ่ายเงินสมทบครบ 24 เดือน ภายใน 40 เดือน 
ก่อนเป็นผูท้พุพลภาพ จะได้รับเงนิทดแทน 800 บาท/เดอืน
  - จ่ายเงินสมทบครบ 36 เดือน ภายใน 60 เดือน 
ก่อนเป็นผู้ทุพพลภาพ จะได้รับเงินทดแทน 1,000 บาท/
เดือน
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 กรณีเสียชีวิตระหว่างทุพพลภาพ ได้รับเงินค่าท�าศพ 
จ�านวน 25,000 บาท (เมื่อจ่ายเงินสมทบมาแล้ว 6 เดือน 
ภายใน 12 เดือน ก่อนเดือนที่เสียชีวิต ยกเว้นกรณีเสียชีวิต
เพราะอุบัติเหตุ ต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้ว 1 เดือน ภายใน 
6 เดือนก่อนเดือนที่เสียชีวิต) และได้เงินสงเคราะห์ 8,000 
บาท เมื่อจ่ายเงินสมทบมาแล้ว 60 เดือน
 ทางเลือกท่ี 2 : ผู้ประกันตนจ่ายสมทบ 100 บาท 
รัฐจ่ายสมทบ 50 บาท รวมเป็นเงินสมทบ 150 บาท ได้รับ
สิทธิประโยชน์พื้นฐานคุ้มครอง 4 กรณี คือ
 เงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย เงินทดแทน
การขาดรายได้เมื่อทุพพลภาพ และเงินค่าท�าศพ จะได้รับ
เช่นเดียวกับผู้ประกันตน ตามมาตรา 40 ทางเลือกที่ 1
 เงินบ�าเหนจ็ชราภาพ จะได้รบัเมือ่อายคุรบ 60 ปีบรบิรูณ์ 
และลาออกจากการเป็นผูป้ระกันตน โดยต้องจ่ายเงนิสมทบ
มาแล้วไม่น้อยกว่า 180 เดือน ซึ่งเงินบ�าเหน็จจะค�านวณ
จากเงินที่รัฐบาลอุดหนุนเดือนละ 50 บาท น�ามาคูณด้วย
ระยะเวลาที่ผู ้ประกันตนส่งเงินสมทบเพื่อกรณีชราภาพ 
และบวกด้วยเงินผลก�าไรที่ส�านักงานประกันสังคมน�าเงิน
ส่วนนี้ไปลงทุน
 นอกจากน้ี ผูป้ระกนัตนสามารถจ่ายเงนิสมทบเพิม่เติม
ในรูปแบบการออมเงิน ไม่เกินเดือนละ 1,000 บาท หาก
ผู้ประกันเสียชีวิตก่อนอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ส�านักงาน
ประกันสังคมจะจ่ายเงินบ�าเหน็จชราภาพแก่สามี ภรรยา 
บิดา มารดา หรือบุตรของผู ้ประกันตน หรือบุคคลที่ผู ้
ประกันตนท�าหนังสือระบุไว้ว่าให้มีสิทธิรับเงินบ�าเหน็จ
ชราภาพ ในจ�านวนเท่า ๆ กัน
 ทางเลือกท่ี 3 : เป็นตัวเลือกที่เพิ่มเข้ามาใหม่ เพื่อ
เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แรงงานนอกระบบ ใกล้เคียงกับ
แรงงานในระบบมากขึ้น โดยให้ผู้ประกันตนจ่าย 300 บาท 
รัฐจ่ายสมทบ 150 บาท รวมเป็นเงินสมทบ 450 บาท ได้
รับสิทธิประโยชน์พื้นฐานคุ้มครอง 5 กรณี คือ 
 เงินทดแทนการขาดรายได้เมือ่เจบ็ป่วย กรณเีจบ็ป่วย
และนอนโรงพยาบาล (ผูป่้วยใน) ให้อยูท่ี ่300 บาท/วนั (ไม่
เกิน 90 วัน) ส่วนกรณีไม่นอนโรงพยาบาล แต่แพทย์สั่งให้

หยุดงานตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป จะได้รับเงินชดเชยวันละ 200 
บาท (ไม่เกนิ 90 วนั) ท้ังนี ้กรณผู้ีป่วยในและผู้ป่วยนอกรวม
กัน ไม่เกิน 90 วันต่อปีปฏิทิน
 เงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อทุพพลภาพ ได้รับเงิน
ทดแทน 500-1,000 บาท/เดือน ตลอดชีวิต โดยมีเงื่อนไข 
คือ
 - จ่ายเงินสมทบครบ 6 เดือน ภายใน 10 เดือน ก่อน
เป็นผู้ทุพพลภาพ จะได้รับเงินทดแทน 500 บาท/เดือน
 - จ่ายเงนิสมทบครบ 12 เดือน ภายใน 20 เดอืน ก่อน
เป็นผู้ทุพพลภาพ จะได้รับเงินทดแทน 650 บาท/เดือน
 - จ่ายเงนิสมทบครบ 24 เดือน ภายใน 40 เดอืน ก่อน
เป็นผู้ทุพพลภาพ จะได้รับเงินทดแทน 800 บาท/เดือน
 - จ่ายเงนิสมทบครบ 36 เดือน ภายใน 60 เดอืน ก่อน
เป็นผู้ทุพพลภาพ จะได้รับเงินทดแทน 1,000 บาท/เดือน
 กรณีเสียชีวิตระหว่างทุพพลภาพ ได้รับเงินค่าท�าศพ 
จ�านวน 50,000 บาท (เมื่อจ่ายเงินสมทบมาแล้ว 6 เดือน 
ภายใน 12 เดือน ก่อนเดือนที่เสียชีวิต ยกเว้นกรณีเสียชีวิต
เพราะอุบัติเหตุ ต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้ว 1 เดือน ภายใน 
6 เดือน ก่อนเดือนที่เสียชีวิต)
 ผูป้ระกนัตนทางเลอืก 3 ยงัได้รบัเงนิบ�าเหนจ็ชราภาพ 
ซ่ึงจะได้รบัเมือ่อายคุรบ 60 ปีบริบรูณ์ และลาออกจากการ
เป็นผู้ประกันตน โดยค�านวณจากเงินท่ีผู้ประกันตนและ
รัฐบาลจ่ายสมทบเพ่ือกรณีชราภาพ เดือนละ 150 บาท 
คูณจ�านวนเดือนที่ส่งเงินสมทบ พร้อมดอกผลจากการน�า
เงินไปลงทุน
 กรณีจ่ายเงินสมทบครบ 180 เดือน รับเงินก้อนเพ่ิม
อีก 10,000 บาท
 ผูป้ระกันตนสามารถจ่ายเงนิสมทบเพิม่เตมิในรปูแบบ
การออมเงิน ไม่เกินเดือนละ 1,000 บาท หากผู้ประกัน
เสียชีวิตก่อนอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ให้จ่ายเงินบ�าเหน็จ
ชราภาพแก่สาม ีภรรยา บดิา มารดา หรอืบตุรของผูป้ระกนั
ตน หรือบุคคลที่ผู้ประกันตนท�าหนังสือระบุไว้ว่าให้มีสิทธิ
รับเงินบ�าเหน็จชราภาพ ในจ�านวนเท่า ๆ กัน
 การได้รับเงินสงเคราะห์บตุรต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้ว
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ไม่น้อยกว่า 24 เดอืน ภายใน 36 เดอืน โดยได้เงนิสงเคราะห์ 
200 บาท/เดือน ต่อบุตร 1 คน ตั้งแต่แรกเกิด จนถึงอายุ
ไม่เกิน 6 ปีบริบูรณ์ สามารถใช้สิทธิ์ได้คราวละไม่เกิน 2 คน 
เช่น หากบุตรคนแรกอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์แล้ว สามารถ 
น�าบุตรคนที่ 3 รับเงินสงเคราะห์บุตรแทนได้จนครบอายุ 
6 ปีบริบูรณ์ ในระหว่างรับเงินสงเคราะห์บุตร หากเดือน
ใดไม่ได้ส่งเงินสมทบ จะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์บุตร
ในเดือนนั้น ๆ 

ช่องทางการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน

 แรงงานนอกระบบทีต้่องการความคุม้ครองมทีางเลอืก
ในการขึ้นทะเบียนดังนี้
 - ยื่นใบสมัครตามแบบค�าขอเป็นผู้ประกันตน ตาม
มาตรา 40 (แบบ สปส. 1-40 ซ่ึงขอได้จากส�านักงาน
ประกันสังคมในพื้นที่และดาวน์โหลดทางเว็บไซต์) สถานที่
ยืน่ใบสมคัร ได้แก่ ส�านักงานประกนัสงัคมกรุงเทพมหานคร
พืน้ที ่(ยกเว้นส�านกังานใหญ่ในบรเิวณกระทรวงสาธารณสขุ) 
ส�านกังานประกนัสงัคมจงัหวดัและส�านกังานประกันสังคม
จังหวัดสาขา และหน่วยบริการเคลื่อนที่ของส�านักงาน
ประกันสังคม
 - สมัครผ่านเว็บไซต์ส�านักงานประกันสังคม
 - สมัครผ่านหน่วยบริการรับสมัครผู้ประกันตน ตาม
มาตรา 40 เช่น ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น เคาน์เตอร์ห้างบิ๊กซี 
เคาน์เตอร์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
(ธ.ก.ส)
 - สมคัรผ่านเครอืข่ายประกนัสงัคม มาตรา 40 ตัง้แต่
เดือนกรกฎาคม 2562 ส�านักงานประกันสังคมเปิดช่อง
ทางการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนผ่านเครือข่ายประกัน
สังคม  ตามมาตรา 40 ซึ่งเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย อายุไม่ต�่า

กว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ มีความรู้ความสามารถท่ีจะช่วยเหลือ
การด�าเนินงานของส�านักงานประกันสังคมในภารกิจด้าน
การประกนัสงัคม ตามมาตรา 40 และไม่เป็นผู้ปฏบิตังิานใน
สังกัดส�านักงานประกันสังคม ซึ่งจะได้รับค่าตอบแทนตาม
ผลงานในแต่ละเดือน โดยได้รับค่าตอบแทนต่อผู้ประกัน
ตนที่ตนเองเชิญชวนให้ขึ้นทะเบียนรายละ 13 บาท

ช่องทางการส่งเงินสมทบ

 ผูป้ระกนัตนส่งเงนิสมทบเป็นรายเดอืนวันทีเ่ท่าไรของ
เดือนกไ็ด้ สามารถส่งเงนิสมทบงวดปัจจุบนัและล่วงหน้าได้ 
12 งวดเดือน หากเดือนใดไม่ได้ส่งเงินสมทบจะไม่สามารถ
ส่งย้อนหลังได้ แต่ยังคงเป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 40
 ผู้ประกันตนทางเลือกที่ 2 หรือ 3 สามารถขอส่งเงิน
สมทบเพิ่มเติมในส่วนของเงินออมกรณีชราภาพเพ่ิมได้ 
ตั้งแต่ 1 บาท แต่สูงสุดไม่เกินเดือนละ 1,000 บาท และ
สามารถส่งล่วงหน้าได้ไม่เกิน 12 เดือน
 ช่องทางการส่งเงินสมทบ คือ
 - ส�านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นท่ี/
จังหวัด/สาขา และหน่วยบริการเคลื่อนที่ของส�านักงาน
ประกันสังคม
 - เคาน์เตอร์เซอร์วสิ ได้แก่ เคาน์เตอร์ธนาคารกรงุไทย 
เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เคาน์เตอร์ ธ.ก.ส. ร้าน 
เซเว่นอีเลฟเว่น ห้างเทสโก้ โลตัส บิ๊กซี ตู้บุญเติม หรือหัก
ผ่านบัญชีธนาคารต่าง ๆ ได้แก่ ธ.ก.ส. ธนาคารออมสิน 
ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารทหารไทย 
ธนาคารธนชาต โดยจะหักเงินทุกวันที่ 20 ของเดือน หาก
ตรงกับวันหยุดจะเลื่อนไปหักบัญชีในวันท�าการถัดไป
 - จ่ายเป็นธนาณัติผ่านทางไปรษณีย์
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