
ผู้ประกนัตนตามมาตรา 40 การประกนัตนม ี3 ทางเลือก ได้แก่ 
 ทางเลือกท่ี 1 ผูป้ระกนัตนจ่าย 70 บาทต่อเดือน รัฐจ่ายสมทบให ้30 บาท 
 ทางเลือกท่ี 2 ผูป้ระกนัตนจ่าย 100 บาทต่อเดือน รัฐสมทบให ้50 บาท 
 ทางเลือกท่ี 3 จ่าย 300 บาทต่อเดือน รัฐสมทบให ้150 บาท 

 

ผู้ประกนัตนมาตรา 40 คือ บคุคลทัว่ไปท่ีมีอายไุม่ต ่ากวา่ 15 ปีบริบรูณ์ 
และไมเ่กิน 65 ปีบริบรูณ์ และไมเ่ป็นผู้ประกนัตนมาตรา 33, มาตรา 
39 



สิทธิประโยชน์จากมาตรา 40  เป็นผู้ประกนัตนนอกระบบหรือผู้ประกอบอาชีพอสิระที่ไม่มีนายจ้าง โดยมีช่องทางในการจ่ายเงิน 3 
ทางเลือก ดังนี้ 
 

ทางเลือกที ่1 จ่ายเงินสมทบ 70 บาทต่อเดือน รัฐจ่ายสมทบให ้30 บาท  รับสิทธิประโยชน์คุม้ครอง 3 กรณี  
(1) กรณีประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วย  และใชสิ้ทธิการรักษาใชสิ้ทธิหลกัประกนัสุขภาพ/บตัรทอง (สปสช.) หรือสิทธิเดิมท่ีมีอยู ่จะไดรั้บเงิน
ทดแทนการขาดรายได ้ดงัน้ี 
           1.1  นอนพกัรักษาตวัในโรงพยาบาลตั้งแต่ 1 วนัข้ึนไป วนัละ 300 บาท 
           1.2  ไม่นอนพกัรักษาตวัในโรงพยาบาล แต่มีใบรับรองแพทยใ์ห้หยุดพกัรักษาตวัตั้งแต่ 3 วนัข้ึนไป วนัละ 200 บาท 
           1.3  ไปพบแพทย ์(ผูป่้วยนอก) และแพทยไ์ม่มีความเห็นให้หยดุพกัรักษาตวั หรือใหห้ยดุพกั รักษาตวัไม่เกิน 2 วนั (มีใบรับรอง
แพทยม์าแสดง) คร้ังละ 50 บาท ไม่เกิน 3 คร้ังต่อปี 
           1.4  ภายใน 1 ปี ไดรั้บสิทธิตาม (1.1) และ (1.2)  รวมกนัไม่เกิน 30 วนัต่อปี  
(2) กรณีทุพพลภาพ  จ่ายเงินสมทบไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน ก่อนเดือนท่ีทุพพลภาพ จะไดรั้บเงินทดแทนการขาดรายไดจ้  านวน 500 – 
1,000 บาท ต่อเดือนข้ึนอยูก่บัระยะเวลากาจ่ายเงินสมทบ เป็นระยะเวลา 15 ปี   เสียชีวติระหวา่งรับเงินทดแทนการขาดรายไดก้รณี
ทุพพลภาพไดรั้บเงินค่าท าศพ  20,000 บาท 
(3) กรณีตาย จ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 6 ใน 12 เดือนก่อนเดือนท่ีตาย ยกเวน้กรณีตายเพราะอุบติัเหตุหากจ่ายเงินสมทบไม่ครบ 6 
ใน 12 เดือน แต่มีการจ่ายเงินสมทบ 1 ใน 6 เดือนก่อนเดือนท่ีตายไดรั้บเงินค่าท าศพจ านวน 20,000 บาท 
ไดรั้บเงินสงเคราะห์กรณีตาย 3,000 บาท หากจ่ายเงินสมทบมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 60 เดือนก่อนเดือนท่ีตาย  
 

ทางเลือกที ่2 ผูป้ระกนัตนจ่าย 100 บาทต่อเดือน รัฐสมทบให ้50 บาท รับสิทธิประโยชน์คุม้ครอง 4 กรณี 
(1) กรณีประสบอนัตรายหรือเจบ็ป่วย  และใชสิ้ทธิการรักษาใชสิ้ทธิหลกัประกนัสุขภาพ/บตัรทอง (สปสช.) หรือสิทธิเดิมท่ีมีอยู ่จะ
ไดรั้บเงินทดแทนการขาดรายได ้ดงัน้ี 
           1.1  นอนพกัรักษาตวัในโรงพยาบาลตั้งแต่ 1 วนัข้ึนไป วนัละ 300 บาท 
           1.2  ไม่นอนพกัรักษาตวัในโรงพยาบาล แต่มีใบรับรองแพทยใ์ห้หยุดพกัรักษาตวัตั้งแต่ 3 วนัข้ึนไป วนัละ 200 บาท 
           1.3  ไปพบแพทย ์(ผูป่้วยนอก) และแพทยไ์ม่มีความเห็นใหห้ยุดพกัรักษาตวั หรือใหห้ยดุพกั  รักษาตวัไม่เกิน 2 วนั  
(มีใบรับรองแพทยม์าแสดง) คร้ังละ 50 บาท ไม่เกิน 3 คร้ังต่อปี 
           1.4  ภายใน 1 ปี ไดรั้บสิทธิตาม (1.1) และ (1.2)  รวมกนัไม่เกิน 30 วนัต่อปี  
(2) กรณีทุพพลภาพ  จ่ายเงินสมทบไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน ก่อนเดือนท่ีทุพพลภาพ จะไดรั้บเงินทดแทนการขาดรายไดจ้  านวน 500 – 
1,000 บาท ต่อเดือนข้ึนอยูก่บัระยะเวลากาจ่ายเงินสมทบ เป็นระยะเวลา 15 ปี   เสียชีวติระหวา่งรับเงินทดแทนการขาดรายไดก้รณี
ทุพพลภาพไดรั้บเงินค่าท าศพ  20,000 บาท 
(3) กรณีตาย จ่ายเงินสมทบไม่นอ้ยกวา่ 6 ใน 12 เดือนก่อนเดือนท่ีตาย ยกเวน้กรณีตายเพราะอุบติัเหตุหากจ่ายเงินสมทบไม่ครบ 6 ใน 
12 เดือน แต่มีการจ่ายเงินสมทบ 1 ใน 6 เดือนก่อนเดือนท่ีตายไดรั้บเงินค่าท าศพจ านวน 20,000 บาท ไดรั้บเงินสงเคราะห์กรณีตาย 
3,000 บาท หากจ่ายเงินสมทบมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 60 เดือนก่อนเดือนท่ีตาย  



(4) กรณีชราภาพ อายคุรบ 65 ปีบริบูรณ์ และส้ินสุดความเป็นผูป้ระกนัตนไดรั้บเงินบ าเหน็จชราภาพ พร้อมผลประโยชน์ตอบแทน
รายปี 
 

ทางเลือกที ่3 จ่าย 300 บาทต่อเดือน รัฐสมทบให ้150 บาท รับสิทธิประโยชน์คุม้ครอง 5 กรณี 
(1) กรณีประสบอนัตรายหรือเจบ็ป่วย  และใชสิ้ทธิการรักษาใชสิ้ทธิหลกัประกนัสุขภาพ/บตัรทอง (สปสช.) หรือสิทธิเดิมท่ีมีอยู ่จะ
ไดรั้บเงินทดแทนการขาดรายได ้ดงัน้ี 
           1.1  นอนพกัรักษาตวัในโรงพยาบาลตั้งแต่ 1 วนัข้ึนไป วนัละ 300 บาท 
           1.2  ไม่นอนพกัรักษาตวัในโรงพยาบาล แต่มีใบรับรองแพทยใ์หห้ยดุพกัรักษาตวัตั้งแต่ 3 วนัข้ึนไป วนัละ 200 บาท 
           1.3  ไปพบแพทย ์(ผูป่้วยนอก) และแพทยไ์ม่มีความเห็นใหห้ยดุพกัรักษาตวั หรือใหห้ยดุพกั รักษาตวัไม่เกิน 2 วนั (มีใบรับรองแพทย์
มาแสดง) คร้ังละ 50 บาท ไม่เกิน 3 คร้ังต่อปี 
           1.4  ภายใน 1 ปี ไดรั้บสิทธิตาม (1.1) และ (1.2)  รวมกนัไม่เกิน 30 วนัต่อปี  
(2) กรณีทุพพลภาพ  จ่ายเงินสมทบไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน ก่อนเดือนท่ีทุพพลภาพ จะไดรั้บเงินทดแทนการขาดรายไดจ้  านวน 500 – 
1,000 บาท ต่อเดือนข้ึนอยูก่บัระยะเวลากาจ่ายเงินสมทบ เป็นระยะเวลา 15 ปี   เสียชีวติระหวา่งรับเงินทดแทนการขาดรายไดก้รณี
ทุพพลภาพไดรั้บเงินค่าท าศพ  20,000 บาท 
(3) กรณีตาย จ่ายเงินสมทบไม่นอ้ยกวา่ 6 ใน 12 เดือนก่อนเดือนท่ีตาย ยกเวน้กรณีตายเพราะอุบติัเหตุหากจ่ายเงินสมทบไม่ครบ 6 ใน 
12 เดือน แต่มีการจ่ายเงินสมทบ 1 ใน 6 เดือนก่อนเดือนท่ีตายไดรั้บเงินค่าท าศพจ านวน 20,000 บาท ไดรั้บเงินสงเคราะห์กรณีตาย 
3,000 บาท หากจ่ายเงินสมทบมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 60 เดือนก่อนเดือนท่ีตาย  
(4) กรณีชราภาพ อายคุรบ 65 ปีบริบูรณ์ และส้ินสุดความเป็นผูป้ระกนัตนไดรั้บเงินบ าเหน็จชราภาพ พร้อมผลประโยชน์ตอบแทน
รายปี 
(5) กรณสีงเคราะห์บุตร จ่ายเงินสมทบไม่นอ้ยกวา่ 24 ใน 36 เดือน ก่อนเดือนท่ีมีสิทธิไดรั้บประโยชน์ทดแทน ไดรั้บเงินสงเคราะห์
บุตรรายเดือน คนละ 200 บาท คราวละไม่เกิน 2 คน บุตรอายตุั้งแต่แรกเกิดแต่ไม่เกิน 6 ปี บริบูรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


