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บทคัดย่อ
การศึกษาโดยการสังเกตเชิงวิเคราะห์นมี้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการส่งเงินสมทบ
จนเกิดสิทธิขอรับประโยชน์ทดแทนการขาดรายได้กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ที่เข้าสู่
ระบบประกันสังคม 3–5 เดือน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากฐานข้อมูลผู้ประกันตนตามมาตรา 40
ของส�ำนักงานประกันสังคม ที่ขึ้นทะเบียนระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน 2562 จ�ำนวน 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�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้ประกันตนในช่วงอายุ 25–34 ปี ผู้ประกันตนที่ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริการ
และผู้ปฏิบัติงานในโรงงานเครื่องจักร และผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนผ่านแกนน�ำ มีโอกาสไม่เกิดสิทธิฯ มากกว่าผู้ประกันตน
กลุ่มอื่นๆ ผลการศึกษานี้ช่วยชี้กลุ่มเป้าหมายเพื่อพัฒนารูปแบบการสื่อสารที่เน้นถึงผลดีและผลเสียของการส่งเงินสมทบต่อ
เนื่องต่อการรับประโยชน์ทดแทนการขาดรายได้กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย และเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
พัฒนาศักยภาพและสร้างแรงจูงใจให้กับเครือข่ายประกันสังคม มาตรา 40 ในการก�ำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 อย่างต่อเนื่อง
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Abstract

This analytical observational study aimed to investigate relationships between factors and contribution 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. Descriptive 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

แ

ภูมิหลังและเหตุผล

คน หรือคิดเป็นร้อยละ 23.82 ของจ�ำนวนผูป้ ระกันตนตาม
มาตรา 40 ในปี พ.ศ. 2561(2)
ทั้งนี้ การส่งเงินสมทบต่อเนื่องตามเงื่อนไขเวลาที่
ก�ำหนดเป็นเงื่อนไขส�ำคัญในการได้รับความคุ้มครองและ
ประโยชน์ทดแทนภายใต้พระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม พ.ศ.
2533(1) จากข้อมูลจ�ำนวนผูป้ ระกันตนตามมาตรา 40 ทีส่ ง่
เงินสมทบในแต่ละเดือนระหว่างปี พ.ศ. 2561–2563 พบ
ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 จ�ำนวนประมาณ 3 ใน 10 คน
เท่านั้นที่ส่งเงินสมทบในแต่ละเดือน(2)
ด้ ว ยความตระหนั ก และเห็ น ความส� ำ คั ญ ของการ
ขยายความคุ้มครองไปสู่แรงงานนอกระบบ ดังนั้น ในช่วง
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ส�ำนักงานประกันสังคมจึงได้
ใช้กลยุทธ์เครือข่ายประกันสังคม มาตรา 40 ในการค้นหา
และเชิญชวนแรงงานนอกระบบเข้าสูร่ ะบบโดยขึน้ ทะเบียน

รงงานนอกระบบหมายถึงผู้ที่ไม่ได้เป็นลูกจ้างที่รับ
ค่าจ้างจากนายจ้าง แต่ไม่รวมถึงลูกจ้าง ซึ่งท�ำงาน
เกี่ยวกับงานบ้านอันมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย
หรือสิ้นสุดการเป็นลูกจ้างมาแล้วเกิน 6 เดือน แต่ต้องการ
ได้รับความคุ้มครองจากภาครัฐ สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้
ประกันตนตามมาตรา 40 ได้(1) จากฐานข้อมูลส�ำนักงาน
ประกันสังคม ณ เดือนสิงหาคม 2564 พบว่า มีแรงงาน
นอกระบบที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนจ�ำนวน 3.6 ล้าน
คน หรือคิดเป็นร้อยละ 22 ของจ�ำนวนผู้ประกันตนใน
ระบบประกันสังคมทั้งหมด (16.6 ล้านคน) ส่วนแนวโน้ม
ของจ�ำนวนแรงงานนอกระบบที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกัน
ตนตามมาตรา 40 ระหว่างปี พ.ศ. 2561–2563 พบว่า ผู้
ประกันตนตามมาตรา 40 รายใหม่เพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 675,010
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เป็นผูป้ ระกันตนตามมาตรา 40 ผ่านเครือข่ายประกันสังคม
หรืออาศัยแกนน�ำในการค้นหา โดยมีคา่ ตอบแทนให้แก่แกน
น�ำผูท้ เี่ ชิญชวนให้แรงงานนอกระบบขึน้ ทะเบียนจ�ำนวน 13
บาทต่อราย ซึ่งเป็นการเสริมก�ำลังให้กับเจ้าหน้าที่ประกัน
สังคมในส�ำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ เนื่องจากแรงงาน
นอกระบบจ�ำนวนหนึ่งมองว่าจ�ำนวนเจ้าหน้าที่ประกัน
สังคมที่ลงพื้นที่มาให้ข้อมูลและรับขึ้นทะเบียนมีไม่เพียง
พอที่จะให้บริการ(3)
การส่งเงินสมทบไม่ต่อเนื่องหรือไม่ตรงตามเงื่อนไข
เวลาของแต่ละประโยชน์ทดแทน จะส่งผลให้ไม่เกิดสิทธิ
ตามกฎหมาย ท�ำให้ผปู้ ระกันตนตามมาตรา 40 ไม่สามารถ
รับประโยชน์ทดแทนเมื่อถึงเวลาจ�ำเป็นได้ การศึกษาใน
กลุม่ แรงงานนอกระบบทีป่ ระกอบอาชีพค้าขายข้างถนนใน
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)(4) พบว่า ในจ�ำนวนกลุ่มตัวอย่าง
96 ร้านค้า ร้อยละ 89 ของกลุ่มตัวอย่างคิดว่าอาชีพของ
ตนเองมีความเสี่ยง ทั้งความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ และความ
เสีย่ งต่อการเจ็บป่วย และร้อยละ 20 มีโรคประจ�ำตัว ท�ำให้
ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ที่ประกอบอาชีพค้าขายอาจมี
โอกาสได้รับประโยชน์ทดแทนการขาดรายได้กรณีประสบ
อันตรายหรือเจ็บป่วยมากที่สุด เมื่อเทียบกับประโยชน์
ทดแทนกรณีอื่นๆ ทั้งนี้ จากการส�ำรวจแรงงานนอกระบบ
ของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2563 แรงงานนอก
ระบบอาชีพต่างๆ มีความเปราะบางต่อการประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วยจากการท�ำงานมากกว่าแรงงานในระบบ(5)
การที่แรงงานไม่ส่งเงินสมทบตามเงื่อนไขเพื่อให้เกิด
สิทธิตามกฎหมาย นอกจากจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกัน
ตนตามมาตรา 40 โดยตรงแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อความ
ยัง่ ยืนของกองทุนประกันสังคมและคุณภาพของบริการและ
สวัสดิการที่ผู้ประกันตนจะได้รับอีกด้วย(6) อย่างไรก็ตาม
การเพิ่มความถี่ของการส่งเงินสมทบในผู้ประกันตนที่เป็น
แรงงานนอกระบบยังคงเป็นปัญหาที่ยากต่อการแก้ไข อัน
เนื่องมาจากข้อจ�ำกัดหลายประการ เช่น ความไม่แน่นอน

ทางรายได้ทแี่ รงงานนอกระบบส่วนหนึง่ มีรายได้ตามฤดูกาล
การโยกย้ายหรือเปลี่ยนอาชีพ และข้อจ�ำกัดในการตรวจ
สอบและควบคุมการขึ้นทะเบียนแรงงานนอกระบบ(6)
การศึกษาที่ผ่านมาพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
สมัครเป็นผู้ประกันตนและต่ออายุสมาชิกในระบบประกัน
สังคม ประกอบด้วยเพศ ระดับการศึกษา อายุ อาชีพ
รายได้ สถานะสุขภาพ สิทธิประโยชน์และคุณภาพในการ
บริการ ความรูแ้ ละความเข้าใจต่อสิทธิประโยชน์และระบบ
หลักประกัน ความเชื่อมั่นในระบบหลักประกันสุขภาพ
และความสามัคคีของคนในชุมชน ปัจจัยข้างต้นช่วยให้ผู้
ก�ำหนดนโยบายและผู้พัฒนาสิทธิประโยชน์ก�ำหนดระบบ
หลักประกันสุขภาพ รูปแบบสวัสดิการ และการอ�ำนวย
ความสะดวกต่างๆ เพื่อให้แรงงานนอกระบบเข้ามาขึ้น
ทะเบียนเป็นผูป้ ระกันตนในระบบหลักประกันสุขภาพหรือ
ประกันสังคมอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับข้อจ�ำกัด
ของแรงงานนอกระบบ(7–16) อย่างไรก็ตาม ยังมีการศึกษาที่
จ�ำกัดเกีย่ วกับปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับการไม่สง่ เงินสมทบของผู้
ประกันตนที่เข้ามาในระบบแล้ว การทราบปัจจัยที่มีผลต่อ
การส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 จะช่วย
ให้การออกแบบกลยุทธ์เพื่อสร้างแรงจูงใจหรือพัฒนาช่อง
ทางการให้ความช่วยเหลือมีความเหมาะสมกับลักษณะของ
กลุ่มเป้าหมายมากขึ้น และช่วยเพิ่มอัตราการส่งเงินสมทบ
และโอกาสการเกิดสิทธิอันพึงได้รับมากขึ้นด้วย
การศึ ก ษานี้ จึ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่
สัมพันธ์กับการส่งเงินสมทบจนเกิดสิทธิขอรับประโยชน์
ทดแทนการขาดรายได้ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
ในกลุ่มผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ซึ่งผลการศึกษานี้จะ
ช่วยให้ผู้ก�ำหนดนโยบายและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงปัจจัย
ที่มีนัยส�ำคัญต่อการส่งเงินสมทบจนเกิดสิทธิ เพื่อน�ำไปใช้
พัฒนารูปแบบการอ�ำนวยความสะดวก การสื่อสาร และ
ปรับสวัสดิการที่มีแรงจูงใจมากพอที่จะกระตุ้นให้ผู้ประกัน
ตนตามมาตรา 40 ส่งเงินสมทบต่อเนื่องจนเกิดสิทธิและได้
รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพือ่ ศึกษาปัจจัยทีส่ มั พันธ์กบั การส่งเงินสมทบจนเกิด
สิทธิตามเงือ่ นไขของประโยชน์ทดแทนการขาดรายได้กรณี
ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยของผู้ประกันตนในระบบ
ประกันสังคมตามมาตรา 40

ส�ำหรับผูป้ ระกันตนทางเลือก 2 (ผูป้ ระกันตนจ่ายเงินสมทบ
100 บาท/เดือน) และ 3 (ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบ 300
บาท/เดือน) เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นอกจาก
นี้ ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ยังสามารถเปลี่ยนทางเลือก
จ�ำนวนเงินสมทบและประโยชน์ทดแทนได้ปีละ 1 ครั้ง
ในช่วงเวลาหลังเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 ส�ำนักงาน
ประกันสังคมไม่ได้เปลี่ยนแปลงช่องทางการขึ้นทะเบียน
ทางเลือกเงินสมทบและประโยชน์ทดแทน และช่องทางการ
ส่งเงินสมทบ จนถึงสิ้นปี พ.ศ. 2562 และในช่วงเดือน
มกราคม พ.ศ. 2563 เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด–19)
ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนในช่วง
เดือนสิงหาคม - กันยายน พ.ศ. 2562 จึงเหมาะสมทีส่ ดุ เมือ่
พิจารณาโอกาสการรับรู้ช่องทางการขึ้นทะเบียนที่เพิ่มเข้า
มา ทางเลือกเงินสมทบและประโยชน์ทดแทน และโอกาส
การเกิดสิทธิ ดังนั้น การศึกษานี้จึงจ�ำกัดขอบเขตเพียงการ
เกิดสิทธิเพื่อขอรับประโยชน์ทดแทนการขาดรายได้ กรณี
ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยของผู้ประกันตนที่มีอายุการ
เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ระหว่าง 3–5 เดือน ที่ขึ้น
ทะเบียนในช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน ในปี พ.ศ. 2562

ระเบียบวิธีศึกษา
การศึกษานีเ้ ป็นการศึกษาโดยการสังเกตเชิงวิเคราะห์
โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากฐานข้อมูลทะเบียนผู้ประกันตน
ในระบบประกันสังคมของส�ำนักงานประกันสังคมปี พ.ศ.
2562
ข้อมูล

ข้อมูลที่น�ำมาวิเคราะห์ในการศึกษานี้มาจากฐาน
ข้อมูลผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ที่ขึ้นทะเบียนระหว่าง
เดือนสิงหาคม - กันยายน พ.ศ. 2562 เป็นกลุ่มที่มีอายุ
การเป็นผู้ประกันตน 3–5 เดือน ณ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2562 จ�ำนวน 53,556 คน เหตุผลที่คัดเลือกเฉพาะกลุ่ม
ผู้ประกันตนกลุ่มนี้เพราะต้องการลดผลกระทบของอคติที่
เกิดจากการคัดเลือกตัวอย่าง (selection bias) โดยท�ำให้ผู้
ประกันตนทีข่ นึ้ ทะเบียนเข้ามาในระบบมีความเท่าเทียมกัน
ในทางเลือกช่องทางการขึ้นทะเบียน ทางเลือกจ�ำนวนเงิน
สมทบและประโยชน์ทดแทน ทางเลือกช่องทางการส่งเงิน
สมทบ และโอกาสการเกิดสิทธิประโยชน์ทดแทนการขาด
รายได้กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ผู้ที่ขึ้นทะเบียน
ไม่ถึง 3 เดือนมีโอกาสเกิดสิทธิน้อยกว่าคนที่ขึ้นทะเบียน
แล้ว 3–5 เดือน ส่วนผูป้ ระกันตนทีข่ นึ้ ทะเบียนเกิน 5 เดือน
มีโอกาสขึ้นทะเบียนผ่านช่องทางที่จ�ำกัดกว่า เนื่องจาก
การขึ้นทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ตเปิดให้บริการตั้งแต่วัน
ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562 (ทางเลือก 1 ผู้ประกันตนจ่าย
เงินสมทบ 70 บาท/เดือน) การขึ้นทะเบียนผ่านเครือข่าย
ประกันสังคมตามมาตรา 40 ได้ประชาสัมพันธ์ในช่วงเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นมา อีกทั้ง มีการปรับอัตรา
เงินบ�ำเหน็จชราภาพ ประจ�ำปี พ.ศ. 2561 เป็นร้อยละ 2.8

กรอบแนวคิดการศึกษา

การศึกษานีค้ ดั เลือกตัวแปรทีส่ ง่ ผลต่อการตัดสินใจขึน้
ทะเบียนเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมภาคสมัคร
ใจจากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบของ สายชล
และคณะ (2564)(17) และมีขอ้ มูลอยูใ่ นทะเบียนผูป้ ระกันตน
ตามมาตรา 40 ของส�ำนักงานประกันสังคม ระหว่างเดือน
สิงหาคม - กันยายน 2562 ตัวแปรที่น�ำมาศึกษาประกอบ
ด้วยเพศ อายุ รายได้ อาชีพ ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยเพิ่มทางเลือก
สิทธิประโยชน์ ช่องทางสมัครเป็นผู้ประกันตน และช่อง
ทางการส่งเงินสมทบ ซึง่ เป็นข้อมูลทีอ่ ยูใ่ นทะเบียนผูป้ ระกัน
ตนตามมาตรา 40 ของส�ำนักงานประกันสังคม เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์กบั การเกิดสิทธิเพือ่ รับประโยชน์ทดแทนกรณี
ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
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ตารางที่ 1 สรุปลักษณะตัวแปรและการวัดที่ใช้ศึกษา
ตัวแปรที่ศึกษา		

ค�ำนิยาม 		

ผลลัพธ์ที่ศึกษา (ตัวแปร y)
การเกิดสิทธิขอรับประโยชน์ทดแทน จ�ำนวนเดือนที่ส่งเงินสมทบของผู้ประกันตน
การขาดรายได้กรณีประสบอันตราย ตามมาตรา 40 ตามเงื่อนไขการเกิดสิทธิ
หรือเจ็บป่วย ส�ำหรับผู้ประกันตน
โดยต้องส่งเงินสมทบ 3 ใน 4 เดือนก่อนประสบเหตุ
ตามมาตรา 40
ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562
ปัจจัยที่น�ำมาอธิบาย (ตัวแปร x)
1. เพศ
เพศของผู้ประกันตน
2. อายุ
อายุของผู้ประกันตน โดยค�ำนวณจาก 2562 			
พ.ศ. ที่เกิด
3. รายได้
รายได้ต่อเดือนของผู้ประกันตน ณ ช่วงเวลา
			
ขึ้นทะเบียน
4. อาชีพ
อาชีพที่ผู้ประกันตนแจ้ง ณ ช่วงเวลาขึ้นทะเบียน
				
				
				
5. ช่องทางขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน ช่องทางที่ผู้ประกันตนสมัครเป็นผู้ประกันตน
				
				
6. ทางเลือกเงินสมทบและประโยชน์ จ�ำนวนเงินสมทบที่ผู้ประกันตนต้องส่งในแต่ละ
		 ทดแทน
เดือนและสิทธิประโยชน์ทดแทนที่ผู้ประกันตน
			
ต้องการได้รับความคุ้มครอง
7. ช่องทางการส่งเงินสมทบ
ช่องทางการส่งเงินสมทบของผู้ประกันตน
			
ประกันสังคมในพื้นที่
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การวัด

ส่งเงินสมทบน้อยกว่า 3 เดือน = 1
ส่งเงินสมทบ 3 เดือนขึ้นไป = 0

ชาย, หญิง
กลุ่มอายุ 15–24 ปี, 25–34 ปี, 35-44 ปี,
45–54 ปี, 55 ปี ขึ้นไป
<1,000 บาท, 1,000–3,000 บาท, 3,001–
6,000 บาท, >6,000 บาท
ผู้บัญญัติกฎหมายและผู้จัดการ, วิชาชีพด้าน
เทคนิคและฝีมือ, ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน
เครื่องจักร, พนักงานบริการ, ด้านการเกษตร
และประมง, อาชีพพื้นฐานต่าง ๆ
ส�ำนักงานประกันสังคมในพื้นที่, อินเทอร์เน็ต,
เครือข่ายประกันสังคม ตามมาตรา 40
(แกนน�ำ), เคาน์เตอร์เซอร์วิส
ทางเลือก 1, ทางเลือก 2, ทางเลือก 3
เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ไปรษณีย์, ส�ำนักงาน
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การคำ�นวณขนาดตัวอย่าง

เกิดสิทธิเข้าวิเคราะห์ร่วมกับตัวแปรอื่น

อ้างอิงสูตรการค�ำนวณจาก Bujang et al. (2018)(18)
ที่ใช้ค�ำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างเพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร x หลายตัวและตัวแปร y จ�ำนวน 1 ตัว
ในกลุ่มประชากรขนาดใหญ่ ด้วยการวิเคราะห์การถดถอย
โลจิสติก โดยค�ำนึงถึงจ�ำนวนตัวแปร x ที่น�ำเข้ามาศึกษา มี
สูตรการค�ำนวณดังนี้
			 n = 100 + 50i
โดย n = ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
			 i = จ�ำนวนตัวแปรที่น�ำมาศึกษา
ซึ่งการศึกษานี้มี 7 ตัวแปร ท�ำให้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ทีเ่ พียงพอในการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร x และ
ตัวแปร y อยู่ที่
จ�ำนวนตัวอย่าง = 100 + (50 x 7)
					 = 100 + 350
					 = 450 คน

ผลการศึกษา
ตารางที่ 2 แสดงลักษณะทั่วไปของผู้ประกันตนตาม
มาตรา 40 ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนระหว่างเดือน
สิงหาคม – กันยายน พ.ศ. 2562 ผู้ประกันตนส่วนใหญ่
เป็นผู้หญิง (ร้อยละ 52.62) มีอายุอยู่ในช่วง 45–54 ปี มาก
ทีส่ ดุ (ร้อยละ 31.28) เป็นผูป้ ฏิบตั งิ านในโรงงานเครือ่ งจักร
มากที่สุด (ร้อยละ 39.09) ส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ระหว่าง
3,001–6,000 บาท (ร้อยละ 50.56) ส่วนใหญ่ขึ้นทะเบียน
ผ่านส�ำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ (ร้อยละ 86.89) เลือก
ส่งเงินสมทบและประโยชน์ทดแทนทางเลือก 2 (ร้อยละ
62.37) และส่งเงินสมทบ ณ ส�ำนักงานประกันสังคมในพืน้ ที่
(ร้อยละ 99.86)
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสองตัวแปร

ตารางที่ 3 แสดงผลการวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์
ระหว่างสองตัวแปรด้วยสถิติไคสแควร์ ตัวแปรที่สัมพันธ์
กับการเกิดสิทธิฯ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ คือ อาชีพ ช่อง
ทางการขึน้ ทะเบียน และทางเลือกเงินสมทบและประโยชน์
ทดแทน ส่วนช่องทางการส่งเงินสมทบนั้น ไม่ได้น�ำมา
วิเคราะห์หาความสัมพันธ์เนื่องจากผู้ประกันตนในกลุ่ม
ตัวอย่างส่งเงินสมทบ ณ ส�ำนักงานประกันสังคมในพื้นที่
เกือบทุกคน
ทั้งนี้ การทดสอบสหสัมพันธ์ระหว่างสองตัวแปรของ
อายุ อาชีพ ช่องทางการขึ้นทะเบียน และทางเลือกเงิน
สมทบและประโยชน์ทดแทน พบว่า มีเพียงอาชีพทีส่ มั พันธ์
กับทางเลือกฯ ในระดับสูง (Cramer’s V = 0.152) จึงได้
ตัดทางเลือกฯ ออกจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
หลายตัวแปรและคงตัวแปรอาชีพไว้ เนือ่ งจากทางเลือกฯ มี
ระดับความสัมพันธ์กับการเกิดสิทธิฯ น้อยกว่าอาชีพ (Cramer’s V = 0.025 กับ 0.042 ตามล�ำดับ)

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิ เ คราะห์ เ พื่ อ ทดสอบความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
ตัวตัวแปร x และตัวแปร y ใช้การวิเคราะห์การถดถอย
โลจิสติกแบบไบนารี (binary logistic regression) โดย
เริ่ ม จากการทดสอบความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสองตั ว แปร
(univariate analysis) ด้วยสถิติไคสแควร์ ตัวแปร x ที่
สัมพันธ์กับการเกิดสิทธิที่ระดับนัยส�ำคัญ p = 0.25(19) ถูก
น�ำเข้าวิเคราะห์ร่วมกับตัวแปร x อื่น ๆ (multivariate
analysis) ด้วยวิธีน�ำตัวแปรเข้าวิเคราะห์พร้อมกันทั้งหมด
(enter regression) ที่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ p = 0.05
ทัง้ นี้ ก่อนน�ำเข้าวิเคราะห์รว่ มกับตัวแปรอืน่ ๆ ได้ทดสอบสห
สัมพันธ์ระหว่างตัวแปร x (collinearity) โดยพิจารณาค่า
Cramer’s V(20) ตัวแปร x ทุกตัวที่น�ำเข้าวิเคราะห์มีความ
สัมพันธ์ระหว่างกันระดับปานกลางถึงน้อย (Cramer’s V
< 0.15)(21) เมื่อมีตัวแปร x ที่สัมพันธ์กันระดับสูง ผู้วิจัย
จะเลือกตัวแปร x ที่มีระดับความสัมพันธ์ที่สูงกว่าในการ
254
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ตารางที่ 2 ลักษณะทั่วไปของผู้ประกันตนที่ศึกษา (N = 53,556)
ลักษณะ		
เพศ
กลุ่มอายุ

จำ�นวน

ร้อยละ

หญิง
ชาย

28,206
25,350

52.67
47.33

15-24 ปี
25-34 ปี
35-44 ปี
45-54 ปี
55 ปี ขึ้นไป

4,453
6,936
9,925
16,751
15,491

8.31
12.95
18.53
31.28
28.92

12,669
757
20,933
4,229
7,990
6,978

23.66
1.41
39.09
7.90
14.92
13.03

9,460
1,172
11,366
27,076
4,482

17.66
2.19
21.22
50.56
8.37

อาชีพ

ผู้บัญญัติกฎหมายและผู้จัดการ
วิชาชีพด้านเทคนิคและฝีมือ
ผู้ปฏิบัติงานในโรงงานเครื่องจักร
พนักงานบริการ
ด้านการเกษตรและประมง
อาชีพพื้นฐานต่าง ๆ
ระดับรายได้
ไม่ระบุรายได้
น้อยกว่า 1,000 บาท
1,000-3,000 บาท
3,001-6,000 บาท
มากกว่า 6,000 บาท

ช่องทางการขึ้นทะเบียน
แกนนำ�
2,120
3.96
เคาน์เตอร์เซอร์วิส
1,659
3.10
อินเทอร์เน็ต
3,243
6.06
สำ�นักงานประกันสังคม
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
สำ�นักงานประกันสังคม
53,480
99.86
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ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสองตัวแปรด้วยการทดสอบสถิติไคสแควร์
ลักษณะ
เกิดสิทธิ
ไม่เกิดสิทธิ
Cramer’s V
			
จ�ำนวน ร้อยละ
จ�ำนวน ร้อยละ
เพศ 					 0.001
หญิง
24,654 87.41
3,552
12.59		
ชาย
22,178 87.49
3,172
12.51		
กลุ่มอายุ					
0.012
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
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		
ระดับรายได้					
0.010
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
แกนน�ำ	
651 30.71
1,469
69.29		
เคาน์เตอร์เซอร์วิส
1,334 80.41
325
19.59		
อินเทอร์เน็ต
2,670 82.33
573
17.67		
ส�ำนักงานประกันสังคม
42,177 90.64
4,357
9.36		
ทางเลือกเงินสมทบและประโยชน์ทดแทน					
0.025
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
256

p-value
0.780
0.115

0.000

0.252

0.000

0.000
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การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างหลายตัวแปร

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
ประกอบอาชีพในภาคการเกษตรและประมง พบว่ามีโอกาส
ไม่เกิดสิทธิฯ น้อยกว่าผูป้ ระกันตนทีป่ ระกอบอาชีพพืน้ ฐาน
ต่างๆ (aOR = 0.836, 95%CI = 0.750–0.932)
ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ที่ขึ้นทะเบียนผ่านแกน
น�ำมีโอกาสไม่เกิดสิทธิฯ มากกว่าผูป้ ระกันตนทีข่ นึ้ ทะเบียน
ผ่านส�ำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ถึง 21.82 เท่า (aOR =
21.817, 95%CI = 19.788–24.054) ส่วนผู้ประกันตนที่
ขึน้ ทะเบียนผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วสิ และอินเทอร์เน็ตมีโอกาส
ไม่เกิดสิทธิมากกว่าผูป้ ระกันตนทีข่ นึ้ ทะเบียนผ่านส�ำนักงาน
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�ำดับ

ตารางที่ 4 แสดงผลการวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์
ระหว่างตัวแปรต่างๆ กับการเกิดสิทธิโดยน�ำอายุ อาชีพ
และช่องทางการขึน้ ทะเบียนเข้าวิเคราะห์พร้อมกันด้วยการ
วิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกแบบไบนารี (binary logistic
regression)
เมื่อควบคุมอิทธิพลของปัจจัยอื่นๆ พบว่า อายุ อาชีพ
และช่องทางการขึน้ ทะเบียนมีความสัมพันธ์กบั การเกิดสิทธิฯ
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
กับผู้ประกันตนที่ประกอบอาชีพพื้นฐานต่างๆ ผู้ประกัน
ตนที่เป็นพนักงานบริการมีแนวโน้มไม่เกิดสิทธิมากที่สุด

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: เทียบกับสำ�นักงานประกันสังคมในพื้นที			
่
แกนนำ�
21.817
19.788
24.054
เคาน์เตอร์เซอร์วิส
2.353
2.075
2.667
อินเทอร์เน็ต
2.078
1.889
2.287
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วิจารณ์
การขยายความคุ ้ ม ครองหลั ก ประกั น ทางสั ง คมสู ่
แรงงานนอกระบบ หมายถึง การท�ำให้แรงงานนอกระบบ
ทีไ่ ม่ได้รบั การคุม้ ครองตามกฎหมายประกันสังคมได้รบั การ
คุ้มครองและมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนการขาดรายได้
และบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจอันเนื่องจากความไม่
สามารถท�ำงานหาเลี้ยงชีพ แรงงานที่ไม่เข้าเงื่อนไขตาม
มาตรา 33 เช่น กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าและอาชีพอิสระ สามารถ
เลือกขึน้ ทะเบียนเป็นผูป้ ระกันตนตามมาตรา 40 ได้ การได้
รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายประกันสังคมตามมาตรา
40 มีเงื่อนไขส�ำคัญคือ การส่งเงินสมทบอย่างต่อเนื่องจน
เกิดสิทธิเพื่อรับประโยชน์ทดแทนตามเงื่อนไขเวลาของ
ประโยชน์ทดแทนของแต่ละกรณี
ในส่วนประโยชน์ทดแทนการขาดรายได้กรณีประสบ
อันตรายหรือเจ็บป่วยที่ผู้ประกันตนมีโอกาสได้ใช้บ่อยครั้ง
ทีส่ ดุ เมือ่ เทียบกับกรณีทพุ พลภาพ การเสียชีวติ สงเคราะห์
บุตรและชราภาพ ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 จ�ำเป็น
ต้องส่งเงินสมทบ 3 ใน 4 เดือนก่อนเจ็บป่วยหรือประสบ
อันตราย การส่งเงินสมทบไม่ครบตามเงื่อนไขดังกล่าว
นอกจากจะท�ำให้ผู้ประกันตนไม่ได้รับการคุ้มครองแล้ว
ยังส่งผลต่อสถานะทางการเงินของกองทุนประกันสังคม
ในระยะยาวด้วย ดังนั้น การขยายความคุ้มครองของหลัก
ประกันทางสังคมสู่แรงงานนอกระบบจึงต้องค�ำนึงถึงการ
กระตุน้ ผูป้ ระกันตนตามมาตรา 40 ให้สง่ เงินสมทบอย่างต่อ
เนื่องจนเกิดสิทธิที่พึงได้รับด้วย
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างหลายตัวแปร
กับการเกิดสิทธิฯ ในกลุ่มผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ที่ขึ้น
ทะเบียนได้ 3–5 เดือน ณ 31 ธันวาคม 2562 พบว่า อายุ
อาชีพ และช่องทางการขึน้ ทะเบียนเป็นผูป้ ระกันตนมีความ
สัมพันธ์กับการเกิดสิทธิฯ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ความ
สัมพันธ์ระหว่างอายุ 25-34 ปี เทียบกับ 55 ปีขึ้นไปและ
การส่งเงินสมทบอาจอธิบายได้ด้วยความตระหนักของผู้
ประกันตนว่าตนเองมีโอกาสเจ็บป่วยมากขึ้นและโอกาส
ใช้สิทธิประโยชน์ที่มีมากขึ้นตามอายุ ซึ่งสอดคล้องกับการ

ศึกษาที่ผ่านมา(14–16,22,23)
ทางด้านอาชีพ พบว่า ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ที่
เป็นพนักงานบริการมีแนวโน้มไม่เกิดสิทธิมากที่สุด เมื่อ
เทียบกับอาชีพพื้นฐานต่างๆ รองลงมาคือผู้ปฏิบัติงานใน
โรงงานเครือ่ งจักร ค�ำอธิบายทีเ่ ป็นไปได้อา้ งถึงผลการศึกษา
ของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)(4)
ซึ่งพบว่า แรงงานนอกระบบที่ประกอบอาชีพบริการหรือ
รับจ้างจ�ำเป็นต้องใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับงานหรือลูกค้า จึง
มีเวลาในการท�ำงานที่ยืดหยุ่นน้อยกว่าอาชีพรับจ้างทั่วไป
และผู้ที่ท�ำงานในภาคการเกษตร แรงงานนอกระบบกลุ่ม
นี้อาจหลงลืมหรือไม่สะดวกมาส่งเงินสมทบ ณ ส�ำนักงาน
ประกันสังคมในพื้นที่ในช่วงเวลาท�ำงาน เช่นเดียวกันกับ
การใช้ช่องทางส่งเงินสมทบอื่นๆ เช่น ทางไปรษณีย์และ
เคาน์เตอร์เซอร์วิส ซึ่งต้องเดินทางออกจากจุดที่ท�ำงาน
ในช่วงเวลาท�ำงาน การศึกษาจากทีดีอาร์ไอยังพบด้วยว่า
ร้อยละ 89 ของกลุม่ ตัวอย่างคิดว่าอาชีพของตนเองมีความ
เสี่ยง ทั้งความเสี่ยงจากอุบตั ิเหตุและความเสี่ยงต่อการเจ็บ
ป่วย และร้อยละ 20 มีโรคประจ�ำตัว แต่ด้วยเหตุผลของ
ลักษณะการท�ำงานที่ต้องอยู่ในสถานที่ท�ำงานตลอดเวลา
ต้องท�ำงานเกือบทุกวัน และท�ำงานเฉลี่ยกว่า 10 ชั่วโมง
ต่อวันที่นานกว่าเวลาที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานก�ำหนด
(มีเพียงร้อยละ 30 ของกลุ่มตัวอย่างที่หยุดท�ำงาน 1–2 วัน
เพือ่ ไปหาหมอด้วยโรคประจ�ำตัวหรือมีธรุ ะทีจ่ ำ� เป็นต้องท�ำ
ด้วยตัวเองเท่านั้น) ท�ำให้ไม่มีเวลาแม้แต่จะกินข้าวให้ตรง
เวลาหรือไปหาหมอเมื่อมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วย เพราะกลุ่ม
ตัวอย่างจ�ำนวนหนึ่งมองว่าการหยุดงานหรือการปิดร้าน
เพื่อไปหาหมอไม่คุ้มและมีผลต่อการหารายได้ที่ต้องเสียไป
ทั้งวัน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างกว่าร้อยละ 55 ที่มีอาการเจ็บป่วย
หรือบาดเจ็บเลือกซื้อยามาทานเอง และกว่าร้อยละ 86
ประเมินว่าตนเองมีอาการเพียงเล็กน้อยเท่านัน้ ดังนัน้ การ
ที่ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ในกลุ่มอาชีพบริการและผู้
ปฏิบัติงานในโรงงานเครื่องจักรไม่ส่งเงินสมทบอย่างต่อ
เนือ่ งอาจเกีย่ วข้องกับการประเมินความเสีย่ งทีต่ ำ�่ กว่าความ
เป็นจริงทีต่ นเองจะเจ็บป่วยหรือประสบอันตรายขัน้ รุนแรง
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จนไม่สามารถท�ำงานได้ซงึ่ สอดคล้องกับการศึกษาของ Van
Dalen (1999)(23) และลักษณะการท�ำงานทีร่ ายได้ขนึ้ อยูก่ บั
ระยะเวลาการท�ำงานหรือปริมาณงานซึง่ สอดคล้องกับการ
ศึกษาของทีดีอาร์ไอ(4)
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนผ่าน
ส�ำนักงานประกันสังคม เคาน์เตอร์เซอร์วสิ และอินเทอร์เน็ต
อาจเป็นไปได้วา่ ผูป้ ระกันตนทีข่ นึ้ ทะเบียนผ่านแกนน�ำอาจ
มีความตั้งใจที่จะเข้าสู่ระบบประกันสังคมน้อยกว่าแต่ที่
ตัดสินใจเข้าสู่ระบบประกันสังคมเกิดจากการชักชวนจาก
แกนน�ำหรือสมาชิกในครอบครัวที่เป็นผู้ประกันตนตาม
มาตรา 40 การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนอาจเกิดจาก
ความเกรงใจและความไว้เนือ้ เชือ่ ใจกันมากกว่าความจ�ำเป็น
และเข้าใจในการมีหลักประกันทางสังคมส�ำหรับตนเอง ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของปัญญาภร (2559)(24) ทีศ่ กึ ษา
การรับรู้และการตัดสินใจเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40
ของผูป้ ระกอบการอิสระในจังหวัดแพร่ ซึง่ ผลการศึกษาพบ
ว่า แรงงานนอกระบบสมัครเป็นผูป้ ระกันตนตามมาตรา 40
เพราะมีญาติหรือบุคคลในครอบครัวเป็นผูส้ มัครให้มากทีส่ ดุ
คือร้อยละ 36.6 ขณะทีม่ เี พียงร้อยละ 4.1 ของผูป้ ระกันตน
ตามมาตรา 40 เท่านั้น ที่สมัครเพราะมีปัญหาด้านสุขภาพ
และความเสี่ยงสูง การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า แกนน�ำอาจ
มีบทบาทส�ำคัญต่อการชักจูงแรงงานนอกระบบขึน้ ทะเบียน
เป็นผู้ประกันตน
จะเห็ น ได้ ว ่ า แกนน� ำ หรื อ คนใกล้ ชิ ด มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน ซึ่งเป็นกลยุทธ์การขยาย
ความครอบคลุมไปสู่แรงงานนอกระบบที่มีประสิทธิผลใน
ประเทศยูกันดา(25) ที่การเชิญชวนและชักจูงของแกนน�ำ
ในชุมชนส่งผลต่อการเข้าร่วมเป็นสมาชิกในระบบประกัน
สุขภาพภาคสมัครใจ อย่างไรก็ตาม การเกิดสิทธิในระบบ
หลักประกันสุขภาพภาคสมัครใจในประเทศยูกนั ดาเป็นการ
ขึ้นทะเบียนสมาชิกและส่งเงินสมทบเพียงหนึ่งครั้งต่อปี
และต้องต่ออายุทุกปี อีกทั้งมีเงื่อนไขว่าต้องสมัครเป็นกลุ่ม
สมาชิกในครอบครัวและจ่ายเบี้ยประกันเป็นกลุ่ม แต่การ
รับประโยชน์ทดแทนกรณีตา่ งๆ นัน้ รับในนามของบุคคล(26)

ซึ่งแตกต่างจากประเทศไทยที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตน
เลือกส่งเงินสมทบได้รายเดือนหรือล่วงหน้าได้ไม่เกิน 12
เดือน หากไม่สง่ เงินสมทบก็ยงั มีสถานะเป็นผูป้ ระกันตนอยู่
และมีจำ� นวนครัง้ ของการส่งเงินสมทบเป็นเงือ่ นไขส�ำคัญใน
การเกิดสิทธิขอรับประโยชน์ทดแทน ดังนั้น อาจเป็นไปได้
ว่า เนื่องจากไม่มีแรงจูงใจให้กับแกนน�ำไปติดตามและเก็บ
เงินสมทบจากผู้ประกันตนหลังจากที่ขึ้นทะเบียนแล้ว อาจ
ท�ำให้ผู้ประกันตนส่งเงินสมทบเพียงไม่กี่ครั้งและไม่เกิด
สิทธิขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บ
ป่วย ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้สอดคล้องกับปัญหาการขาดส่งเบี้ย
ประกันในประกันชีวิตภาคเอกชนในอดีตที่มีผลต่อความ
ยั่งยืนของกองทุนประกันชีวิต(27) ต่อมาจึงเกิดการพัฒนา
ระบบตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิตให้เป็น
อาชีพทีม่ กี ฎหมายรับรอง(28) มีรายได้ และรางวัลเกียรติคณ
ุ
เป็นแรงจูงใจให้กบั ตัวแทนประกันชีวติ หรือนายหน้าประกัน
ชีวิตในการเข้าหา ติดตาม และคอยช่วยเหลือผู้ท�ำประกัน
ชีวิตอย่างต่อเนื่อง
ข้อจำ�กัดของการศึกษา

การศึกษานี้เป็นการศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับการ
ส่งเงินสมทบจนเกิดสิทธิขอรับประโยชน์ทดแทนการขาด
รายได้กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยในกลุ่มผู้ประกัน
ตนตามมาตรา 40 ที่ขึ้นทะเบียนระหว่างเดือนสิงหาคม
– กันยายน พ.ศ. 2562 หรือผู้ประกันตนที่เข้ามาในระบบ
3–5 เดือน ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ความสัมพันธ์ของ
ปัจจัยที่พบกับการเกิดสิทธิฯ ไม่สามารถบ่งบอกความเป็น
เหตุและผลได้ อีกทัง้ การวิเคราะห์ใช้ขอ้ มูลทุตยิ ภูมจิ ากฐาน
ข้อมูลส�ำนักงานประกันสังคมท�ำให้ไม่มขี อ้ มูลเกีย่ วกับปัจจัย
อื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อการส่งเงินสมทบ เช่น ระดับการศึกษา
การมีโรคประจ�ำตัว จ�ำนวนสมาชิกในครอบครัว นอกจาก
นี้ ผลการวิเคราะห์เป็นเพียงการวิเคราะห์เชิงพรรณนาทีไ่ ม่
ได้ระบุเหตุผลที่แท้จริงของการไม่ส่งเงินสมทบจนเกิดสิทธิ
ของผูป้ ระกันตนตามมาตรา 40 แต่เป็นเพียงการระบุปจั จัย
ที่สัมพันธ์กับการไม่ส่งเงินสมทบเพื่อใช้ระบุกลุ่มเป้าหมาย
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และปัจจัยที่ส�ำคัญส�ำหรับการพัฒนาแนวทางการปรับปรุง
ระบบประกันสังคมส�ำหรับแรงงานนอกระบบต่อไป

และรูปแบบการส่งเงินสมทบที่สอดคล้องกับข้อจ�ำกัดของ
ผู้ประกันตนมากขึ้น
ควรศึกษารูปแบบการด�ำเนินการของแกนน�ำเพื่อ
ค้นหาจุดอ่อนจุดแข็งของการปฏิบัติงาน เพื่อขยายความ
คุ้มครองสู่แรงงานนอกระบบและการกระตุ้นการส่งเงิน
สมทบอย่างต่อเนื่อง
ควรศึกษาเชิงต้นทุนประสิทธิผล (cost-effectiveness) ของการด�ำเนินการส่งเสริมการเข้าถึงหลักประกัน
ทางสังคมผ่านเครือข่ายประกันสังคมมาตรา 40 (แกนน�ำ)
เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาระบบการท�ำงานและแรงจูงใจ
ต่อเครือข่ายประกันสังคมมาตรา 40

ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้

ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ในกลุ่มตัวอย่างนี้นิยมส่ง
เงินสมทบผ่านส�ำนักงานประกันสังคมในพื้นที่มากกว่าที่
จะส่งเงินสมทบผ่านช่องทางอื่นๆ ส�ำนักงานประกันสังคม
และภาคีเครือข่ายควรสื่อสารเพื่อสร้างความมั่นใจในช่อง
ทางการส่งเงินสมทบช่องทางอื่นๆ และสื่อสารถึงผลดีของ
การส่งเงินสมทบอย่างต่อเนือ่ งและผลเสียหากส่งเงินสมทบ
ไม่ต่อเนื่อง
ส�ำนักงานประกันสังคมควรเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพิม่
เติม ณ ช่วงเวลาขึน้ ทะเบียน ทีม่ หี ลักฐานเชิงประจักษ์ยนื ยัน
ว่ามีอิทธิพลต่อการส่งเงินสมทบ เช่น ระดับการศึกษา การ
มีโรคประจ�ำตัวทั้งของตนเองและคนในครอบครัว จ�ำนวน
สมาชิกในครอบครัว ทั้งนี้ ไม่ใช่เพื่อจ�ำกัดสิทธิการเข้าถึง
ของแรงงานนอกระบบที่อาจเข้ามาใช้สิทธิประโยชน์มาก
เกินกว่าที่กองทุนประกันสังคมจะรับมือไหว แต่เพื่อน�ำมา
ปรับทางเลือกเงินสมทบและประโยชน์ทดแทนให้เหมาะ
สมกับโอกาสที่จะใช้สิทธิของผู้ประกันตนในแต่ละช่วงชีวิต
มากขึ้น และมีหลักประกันทางสังคมที่จะสามารถคุ้มครอง
ตลอดทุกช่วงชีวิต
ส�ำนักงานประกันสังคมควรพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการ พัฒนาศักยภาพ และสร้างแรงจูงใจให้กับเครือข่าย
ประกันสังคมมาตรา 40 ในการก�ำกับ ติดตาม และให้ความ
ช่วยเหลือผูป้ ระกันตนตามมาตรา 40 อย่างต่อเนือ่ ง ไม่เพียง
แค่เชิญชวนให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนเท่านั้น

ข้อยุติ

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดสิทธิประโยชน์ทดแทน
การขาดรายได้กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยในกลุ่ม
ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ที่เข้าสู่ระบบได้ 3–5 เดือน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย อายุ อาชีพ
และช่องทางการขึ้นทะเบียน โดยผู้ประกันตนในช่วงอายุ
25–34 ปี ผูป้ ระกันตนทีป่ ระกอบอาชีพเป็นพนักงานบริการ
และผู้ปฏิบัติงานในโรงงานเครื่องจักร และผู้ประกันตนที่
ขึ้นทะเบียนผ่านแกนน�ำ มีโอกาสไม่เกิดสิทธิฯ มากกว่าผู้
ประกันตนกลุ่มอื่นๆ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับความตระหนักต่อ
ปัจจัยเสี่ยง ช่วงเวลาท�ำงาน และการขาดการติดตามการ
ส่งเงินสมทบจากแกนน�ำ ฉะนั้น จึงควรสื่อสารถึงผลดีของ
การส่งเงินสมทบอย่างต่อเนื่องและผลเสียในทางตรงกัน
ข้าม และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ พัฒนาศักยภาพ
และสร้างแรงจูงใจให้กับเครือข่ายประกันสังคมมาตรา 40
ในการก�ำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตน
ตามมาตรา 40 อย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป

ควรศึกษาเชิงคุณภาพเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาและ
อุปสรรคของการไม่ส่งเงินสมทบและวิถีการด�ำรงชีวิตใน
กลุ่มผู้ประกันตนอายุระหว่าง 25–34 ปี ที่ประกอบอาชีพ
พนักงานบริการและผูป้ ฏิบตั งิ านในโรงงานเครือ่ งจักร ทัง้ นี้
เพื่อเป็นข้อมูลส�ำหรับการปรับการบริการ สิทธิประโยชน์
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สิทธิที่พึงจะได้รับจากการเป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 40
ไม่สามารถขึน้ ทะเบียนเป็นผูป้ ระกันตน ตามมาตรา 40 ได้)

ภาคผนวก
ประกันสังคม ตามมาตรา 40

ทางเลือกเงินสมทบและสิทธิประโยชน์ทดแทน

ประกันสังคม ตามมาตรา 40 มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ขยาย
หลักประกันทางสังคมให้ครอบคลุมแรงงานนอกระบบ เช่น
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ กลุ่มพ่อค้าแม่ค้า เกษตรกร และ
พนักงานอิสระต่าง ๆ ส่วนค่ารักษาพยาบาลใช้บัตรประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า
ผู้ที่จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันสังคม ตามมาตรา 40
มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
• มีสัญชาติไทย
• เป็ น ชนกลุ ่ ม น้ อ ยซึ่ ง อพยพเข้ า มาอาศั ย อยู ่ ใ น
ประเทศไทย โดยมี ม ติ ครม. ผ่ อ นผั น ให้ อ าศั ย อยู ่ ใ น
ประเทศไทยได้เป็นการชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ ที่มีบัตร
ประจ�ำตัวส�ำหรับผู้ซึ่งไม่มีสัญชาติไทย โดยเลขบัตรประจ�ำ
ตัวหลักแรกเป็นเลข 6 หรือ 7
• เป็นบุคคลซึง่ ไม่มสี ญ
ั ชาติไทยทีไ่ ด้รบั การผ่อนผันให้
อาศัยอยู่ในประเทศไทยได้เป็นการชั่วคราว เพื่อรอการส่ง
กลับทีม่ บี ตั รประจ�ำตัวผูซ้ งึ่ ไม่มสี ญ
ั ชาติไทย โดยเลขประจ�ำ
ตัวหลักแรกเป็น 0 ทัง้ นี้ ไม่รวมถึงกรณีทมี่ บี ตั รประจ�ำตัวคน
ซึง่ ไม่มสี ญ
ั ชาติไทย (ยกเว้นผูท้ มี่ เี ลขประจ�ำตัวหลักแรกและ
หลักที่สองเป็น 0)
• มีอายุไม่ต�่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 65 ปี
บริบูรณ์
• เป็นบุคคลทีไ่ ม่ได้เป็นลูกจ้างตามประกันสังคม ตาม
มาตรา 33 และไม่เคยสมัครเป็นผูป้ ระกันตน ตามมาตรา 39
(บุคคลที่เคยท�ำงานอยู่ในบริษัทเอกชนใน ตามมาตรา 33
มาก่อนแล้วลาออก แต่ต้องการรักษาสิทธิประกันสังคมไว้)
• ไม่เป็นสมาชิกกองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ
ต่าง ๆ หรือไม่เป็นสมาชิกกองทุนของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วย
งานอื่นของรัฐที่มีลักษณะเดียวกับกองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญ
ของส่วนราชการ
• หากเป็นคนพิการให้ระบุความพิการโดยละเอียด
(ยกเว้นคนพิการทางสติปัญญาและผู้พิการที่ไม่อาจรับรู้

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
ส่งเงินสมทบมาแล้ว 3 ใน 4 เดือนก่อนประสบเหตุอนั ตราย
ถึงเจ็บป่วย
• เงินทดแทนการขาดรายได้เมือ่ ทุพพลภาพ ได้รบั เงิน
ทดแทน 500-1,000 บาท/เดือน เป็นเวลานาน 15 ปี โดย
มีเงื่อนไข คือ
		 - จ่ายเงินสมทบครบ 6 เดือน ภายใน 10 เดือน ก่อน
เป็นผู้ทุพพลภาพ จะได้รับเงินทดแทน 500 บาท/เดือน
		 - จ่ายเงินสมทบครบ 12 เดือน ภายใน 20 เดือน
ก่อนเป็นผูท้ พุ พลภาพ จะได้รบั เงินทดแทน 650 บาท/เดือน
		 - จ่ายเงินสมทบครบ 24 เดือน ภายใน 40 เดือน
ก่อนเป็นผูท้ พุ พลภาพ จะได้รบั เงินทดแทน 800 บาท/เดือน
		 - จ่ายเงินสมทบครบ 36 เดือน ภายใน 60 เดือน
ก่อนเป็นผู้ทุพพลภาพ จะได้รับเงินทดแทน 1,000 บาท/
เดือน
263
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กรณีเสียชีวิตระหว่างทุพพลภาพ ได้รับเงินค่าท�ำศพ
จ�ำนวน 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
ทางเลือกที่ 2 : ผู้ประกันตนจ่ายสมทบ 100 บาท
รัฐจ่ายสมทบ 50 บาท รวมเป็นเงินสมทบ 150 บาท ได้รับ
สิทธิประโยชน์พื้นฐานคุ้มครอง 4 กรณี คือ
เงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย เงินทดแทน
การขาดรายได้เมื่อทุพพลภาพ และเงินค่าท�ำศพ จะได้รับ
เช่นเดียวกับผู้ประกันตน ตามมาตรา 40 ทางเลือกที่ 1
เงินบ�ำเหน็จชราภาพ จะได้รบั เมือ่ อายุครบ 60 ปีบริบรู ณ์
และลาออกจากการเป็นผูป้ ระกันตน โดยต้องจ่ายเงินสมทบ
มาแล้วไม่น้อยกว่า 180 เดือน ซึ่งเงินบ�ำเหน็จจะค�ำนวณ
จากเงินที่รัฐบาลอุดหนุนเดือนละ 50 บาท น�ำมาคูณด้วย
ระยะเวลาที่ผู้ประกันตนส่งเงินสมทบเพื่อกรณีชราภาพ
และบวกด้วยเงินผลก�ำไรที่ส�ำนักงานประกันสังคมน�ำเงิน
ส่วนนี้ไปลงทุน
นอกจากนี้ ผูป้ ระกันตนสามารถจ่ายเงินสมทบเพิม่ เติม
ในรูปแบบการออมเงิน ไม่เกินเดือนละ 1,000 บาท หาก
ผู้ประกันเสียชีวิตก่อนอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ส�ำนักงาน
ประกันสังคมจะจ่ายเงินบ�ำเหน็จชราภาพแก่สามี ภรรยา
บิดา มารดา หรือบุตรของผู้ประกันตน หรือบุคคลที่ผู้
ประกันตนท�ำหนังสือระบุไว้ว่าให้มีสิทธิรับเงินบ�ำเหน็จ
ชราภาพ ในจ�ำนวนเท่า ๆ กัน
ทางเลือกที่ 3 : เป็นตัวเลือกที่เพิ่มเข้ามาใหม่ เพื่อ
เพิ่ ม สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ใ ห้ แรงงานนอกระบบ ใกล้ เ คี ย งกั บ
แรงงานในระบบมากขึ้น โดยให้ผู้ประกันตนจ่าย 300 บาท
รัฐจ่ายสมทบ 150 บาท รวมเป็นเงินสมทบ 450 บาท ได้
รับสิทธิประโยชน์พื้นฐานคุ้มครอง 5 กรณี คือ
เงินทดแทนการขาดรายได้เมือ่ เจ็บป่วย กรณีเจ็บป่วย
และนอนโรงพยาบาล (ผูป้ ว่ ยใน) ให้อยูท่ ี่ 300 บาท/วัน (ไม่
เกิน 90 วัน) ส่วนกรณีไม่นอนโรงพยาบาล แต่แพทย์สั่งให้

หยุดงานตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป จะได้รับเงินชดเชยวันละ 200
บาท (ไม่เกิน 90 วัน) ทัง้ นี้ กรณีผปู้ ว่ ยในและผูป้ ว่ ยนอกรวม
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
- จ่ายเงินสมทบครบ 12 เดือน ภายใน 20 เดือน ก่อน
เป็นผู้ทุพพลภาพ จะได้รับเงินทดแทน 650 บาท/เดือน
- จ่ายเงินสมทบครบ 24 เดือน ภายใน 40 เดือน ก่อน
เป็นผู้ทุพพลภาพ จะได้รับเงินทดแทน 800 บาท/เดือน
- จ่ายเงินสมทบครบ 36 เดือน ภายใน 60 เดือน ก่อน
เป็นผู้ทุพพลภาพ จะได้รับเงินทดแทน 1,000 บาท/เดือน
กรณีเสียชีวิตระหว่างทุพพลภาพ ได้รับเงินค่าท�ำศพ
จ�ำนวน 50,000 บาท (เมื่อจ่ายเงินสมทบมาแล้ว 6 เดือน
ภายใน 12 เดือน ก่อนเดือนที่เสียชีวิต ยกเว้นกรณีเสียชีวิต
เพราะอุบัติเหตุ ต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้ว 1 เดือน ภายใน
6 เดือน ก่อนเดือนที่เสียชีวิต)
ผูป้ ระกันตนทางเลือก 3 ยังได้รบั เงินบ�ำเหน็จชราภาพ
ซึง่ จะได้รบั เมือ่ อายุครบ 60 ปีบริบรู ณ์ และลาออกจากการ
เป็นผู้ประกันตน โดยค�ำนวณจากเงินที่ผู้ประกันตนและ
รัฐบาลจ่ายสมทบเพื่อกรณีชราภาพ เดือนละ 150 บาท
คูณจ�ำนวนเดือนที่ส่งเงินสมทบ พร้อมดอกผลจากการน�ำ
เงินไปลงทุน
กรณีจ่ายเงินสมทบครบ 180 เดือน รับเงินก้อนเพิ่ม
อีก 10,000 บาท
ผูป้ ระกันตนสามารถจ่ายเงินสมทบเพิม่ เติมในรูปแบบ
การออมเงิน ไม่เกินเดือนละ 1,000 บาท หากผู้ประกัน
เสียชีวิตก่อนอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ให้จ่ายเงินบ�ำเหน็จ
ชราภาพแก่สามี ภรรยา บิดา มารดา หรือบุตรของผูป้ ระกัน
ตน หรือบุคคลที่ผู้ประกันตนท�ำหนังสือระบุไว้ว่าให้มีสิทธิ
รับเงินบ�ำเหน็จชราภาพ ในจ�ำนวนเท่า ๆ กัน
การได้รบั เงินสงเคราะห์บตุ รต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้ว
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ไม่นอ้ ยกว่า 24 เดือน ภายใน 36 เดือน โดยได้เงินสงเคราะห์
200 บาท/เดือน ต่อบุตร 1 คน ตั้งแต่แรกเกิด จนถึงอายุ
ไม่เกิน 6 ปีบริบูรณ์ สามารถใช้สิทธิ์ได้คราวละไม่เกิน 2 คน
เช่น หากบุตรคนแรกอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์แล้ว สามารถ
น�ำบุตรคนที่ 3 รับเงินสงเคราะห์บุตรแทนได้จนครบอายุ
6 ปีบริบูรณ์ ในระหว่างรับเงินสงเคราะห์บุตร หากเดือน
ใดไม่ได้ส่งเงินสมทบ จะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์บุตร
ในเดือนนั้น ๆ

กว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ มีความรู้ความสามารถที่จะช่วยเหลือ
การด�ำเนินงานของส�ำนักงานประกันสังคมในภารกิจด้าน
การประกันสังคม ตามมาตรา 40 และไม่เป็นผูป้ ฏิบตั งิ านใน
สังกัดส�ำนักงานประกันสังคม ซึ่งจะได้รับค่าตอบแทนตาม
ผลงานในแต่ละเดือน โดยได้รับค่าตอบแทนต่อผู้ประกัน
ตนที่ตนเองเชิญชวนให้ขึ้นทะเบียนรายละ 13 บาท
ช่องทางการส่งเงินสมทบ

ผูป้ ระกันตนส่งเงินสมทบเป็นรายเดือนวันทีเ่ ท่าไรของ
เดือนก็ได้ สามารถส่งเงินสมทบงวดปัจจุบนั และล่วงหน้าได้
12 งวดเดือน หากเดือนใดไม่ได้ส่งเงินสมทบจะไม่สามารถ
ส่งย้อนหลังได้ แต่ยังคงเป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 40
ผู้ประกันตนทางเลือกที่ 2 หรือ 3 สามารถขอส่งเงิน
สมทบเพิ่มเติมในส่วนของเงินออมกรณีชราภาพเพิ่มได้
ตั้งแต่ 1 บาท แต่สูงสุดไม่เกินเดือนละ 1,000 บาท และ
สามารถส่งล่วงหน้าได้ไม่เกิน 12 เดือน
ช่องทางการส่งเงินสมทบ คือ
- ส�ำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/
จังหวัด/สาขา และหน่วยบริการเคลื่อนที่ของส�ำนักงาน
ประกันสังคม
- เคาน์เตอร์เซอร์วสิ ได้แก่ เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย
เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เคาน์เตอร์ ธ.ก.ส. ร้าน
เซเว่นอีเลฟเว่น ห้างเทสโก้ โลตัส บิ๊กซี ตู้บุญเติม หรือหัก
ผ่านบัญชีธนาคารต่าง ๆ ได้แก่ ธ.ก.ส. ธนาคารออมสิน
ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารทหารไทย
ธนาคารธนชาต โดยจะหักเงินทุกวันที่ 20 ของเดือน หาก
ตรงกับวันหยุดจะเลื่อนไปหักบัญชีในวันท�ำการถัดไป
- จ่ายเป็นธนาณัติผ่านทางไปรษณีย์

ช่องทางการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน

แรงงานนอกระบบทีต่ อ้ งการความคุม้ ครองมีทางเลือก
ในการขึ้นทะเบียนดังนี้
- ยื่นใบสมัครตามแบบค�ำขอเป็นผู้ประกันตน ตาม
มาตรา 40 (แบบ สปส. 1-40 ซึ่งขอได้จากส�ำนักงาน
ประกันสังคมในพื้นที่และดาวน์โหลดทางเว็บไซต์) สถานที่
ยืน่ ใบสมัคร ได้แก่ ส�ำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร
พืน้ ที่ (ยกเว้นส�ำนักงานใหญ่ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข)
ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดและส�ำนักงานประกันสังคม
จังหวัดสาขา และหน่วยบริการเคลื่อนที่ของส�ำนักงาน
ประกันสังคม
- สมัครผ่านเว็บไซต์ส�ำนักงานประกันสังคม
- สมัครผ่านหน่วยบริการรับสมัครผู้ประกันตน ตาม
มาตรา 40 เช่น ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น เคาน์เตอร์ห้างบิ๊กซี
เคาน์เตอร์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(ธ.ก.ส)
- สมัครผ่านเครือข่ายประกันสังคม มาตรา 40 ตัง้ แต่
เดือนกรกฎาคม 2562 ส�ำนักงานประกันสังคมเปิดช่อง
ทางการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนผ่านเครือข่ายประกัน
สังคม ตามมาตรา 40 ซึ่งเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย อายุไม่ต�่ำ
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