ประกันสังคม
พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558
ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อ 22 มิ.ย.58 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศ คือ
20 ตุลาคม 2558
ซึ่งสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนจะได้รับตามพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 มีสาระสาคัญใน
การเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนมากยิ่งขึ้น ดังนี้
1. กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
เพิ่ม : ค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคและค่าใช้จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้ประกันตน ในกรณีได้รับ
ความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์ (ปัจจุบัน : มีสิทธิได้รับเฉพาะค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่าบาบัดทางการแพทย์
ค่ากินอยู่ และรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์ ค่ารถพยาบาล หรือค่าพาหนะรับส่งผู้ป่วย)
2.กรณีคลอดบุตร
มีสิทธิได้รับไม่จากัดจานวนครั้ง (ปัจจุบัน มีสิทธิได้รับไม่เกิน 2 ครั้ง เหมาจ่าย ครั้งละ 13,000 บาท + เงิน
สงเคราะห์การหยุดงาน 90 วัน )
3.กรณีสงเคราะห์บุตร
มีสิทธิได้รับคราวละไม่เกิน 3 คน (ปัจจุบันได้รับสาหรับบุตรอายุ 0 - 6 ปี คราวละ ไม่เกิน 2 คน เหมาจ่ายราย
เดือน เดือนละ 400 บาท ต่อคน )
4.กรณีว่างงาน
เพิ่ม : ให้ความคุ้มครองสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานแก่ผู้ประกันตน กรณีนายจ้างหยุดกิจการชั่วคราวเนื่องจาก
เหตุสุดวิสัยโดยยังไม่มีการเลิกจ้าง เช่น กรณีสถานประกอบการถูกน้าท่วม (ปัจจุบัน ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับเมื่อถูกเลิกจ้าง
หรือลาออก)
5.ผู้เจ็บป่วยเรื้อรัง หรือผู้ทุพพลภาพ
เพิ่ม : สิทธิประโยชน์กรณีตายแก่ผู้เจ็บป่วยเรื้อรัง/ ผู้ทุพพลภาพ แม้ส่งเงินสมทบไม่ครบตามสิทธิ (ปัจจุบัน ไม่มี
สิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน กรณีตาย )
6.ผู้จงใจให้ตนเองได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพ และตาย
เพิ่ม : สิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันตนที่จ งใจทาให้ตนเองบาดเจ็บ ทุพพลภาพ และตาย หรือยินยอมให้ผู้อื่น
ก่อให้เกิดขึ้น(ปัจจุบัน ไม่ได้รับความคุ้มครอง)

7.กรณีทุพพลภาพ
เพิ่ม : ผู้ประกันตนซึ่งสูญเสียสมรรถภาพ ไม่ถึงร้อยละ 50 ของร่างกายมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณี
ทุพพลภาพ (ปัจจุบัน : ผู้ประกันตนต้องสูญเสียสมรรถภาพของร่างกายร้อยละ 50 ถึงจะมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณี
ทุพพลภาพ)
ผู้ทุพพลภาพอยู่ก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2538 ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ตลอดชีวิต
(ปัจจุบัน : ผู้ทุพพลภาพอยู่ก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2538 ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ 15 ปี)
8.กรณีตาย เงินสงเคราะห์กรณีที่ผู้ประกันตนถึงแก่ความตาย
แก้ไข : ถ้าก่อนถึงแก่ความตาย ผู้ประกันตนได้ส่งเงินสมทบมาแล้วตั้งแต่สามสิบหกเดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึงหนึ่งร้อย
ยี่สิบเดือน ให้จ่ายเงินสงเคราะห์เป็นจานวนเท่ากับร้อยละห้าสิบของค่าจ้าง รายเดือน ที่คานวณได้ตามมาตรา 57 คูณ
ด้วยสี่
ถ้าก่อนถึงแก่ความตายผู้ประกันตนได้ส่งเงินสมทบมาแล้วตั้งแต่หนึ่งร้อยยี่สิบเดือนขึ้นไปให้จ่ายเงินสงเคราะห์
เป็ น จ านวนเท่ า กั บ ร้ อ ยละห้ า สิ บ ของค่ า จ้ า งรายเดื อ นที่ ค านวณได้ ต ามมาตรา 57
คู ณ ด้ ว ยสิ บ สอง
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การได้รับสิทธิประโยชน์
เพิ่ม : ผู้ประกันตนสามารถทาหนังสือระบุบุคคลผู้มีสิทธิรับเงินบาเหน็จชราภาพไว้ล่วงหน้าได้ โดยมีสิทธิได้รับ
ร่ ว มกั บ ทายาท หากไม่ มี ท ายาท หรื อ ไม่ มี บุค คลที่ ท าหนั ง สือ ระบุ จ ะให้ สิ ทธิ แ ก่ พี่ น้ อ ง ปู่ ย่ า ตา ยาย ลุ ง ป้ า น้ า
อา (ปัจจุบัน : ผู้ประกันตนที่ไม่มีทายาท (บิดา มารดา บุตร และคู่สมรส) ไม่สามารถทาหนังสือระบุบุคคลผู้มีสิทธิรับเงิน
บาเหน็จชราภาพไว้ล่วงหน้าได้ โดยเงินบาเหน็จชราภาพจะตกเป็นของกองทุน)
- ขยายระยะเวลาการยื่นคาขอรับประโยชน์ทดแทนจาก 1 ปี เป็น 2 ปี (ปัจจุบัน : ระยะเวลาการยื่นคาขอรับ
ประโยชน์ทดแทนภายใน 1 ปี)
ขยายความคุ้มครอง
- ขยายความคุ้ม ครองลูก จ้ า งส่ วนราชการ ขยายความคุ้ม ครองไปถึง ลู กจ้ า งชั่ว คราวทุก ประเภทของส่ ว น
ราชการ (ปัจจุบัน : คุ้มครองเฉพาะลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน)
- ขยายความคุ้ ม ครองให้ กั บ ลู ก จ้ า งของนายจ้ า งที่ มี ส านั ก งานในประเทศ และไปประจ าท างานใน
ต่างประเทศ (ปัจจุบัน : ไม่คุ้มครอง)

ความโปร่งใส ตรวจสอบได้
1. คณะกรรมการตรวจสอบ กาหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน แต่งตั้งเพื่อ
กากับ ดูแลความโปร่งใส ได้มาตรฐาน โดยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา องค์ประกอบ และอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกาหนด โดยคาแนะนาของคณะกรรมการประกันสังคม (ปัจจุบัน : ไม่มี)
2. คณะกรรมการประกันสังคม กาหนดวิธีการได้มา คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของกรรมการประกันสังคม
และต้องแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ต่อคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปัจจุบัน : ไม่มี
การกาหนดวิธีการได้มา คุณสมบัติลักษณะต้องห้ามและการแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ต่อคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ)
3. ที่ปรึกษา มาจากการสรรหาตามระเบียบที่รัฐมนตรีกาหนด โดยคาแนะนาของคณะกรรมการ (ปัจจุบัน : มาจาก
การแต่งตั้งของรัฐมนตรี)
4. คณะกรรมการการแพทย์ กาหนดวิธีการได้มา โดยให้มาจากการสรรหาตามระเบียบที่รัฐมนตรีกาหนด โดย
คาแนะนาของคณะกรรมการประกันสังคม กาหนดคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ ามของคณะกรรมการการแพทย์ (ปัจจุบัน :
ไม่มีการกาหนดวิธีการได้มา คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม)

การบริหารการลงทุน กาหนดให้อสังหาริมทรัพย์ที่สานักงานประกันสังคมได้มาจากการจัดหาผลประโยชน์ของ
กองทุนไม่เป็นที่ราชพัสดุ จะมีผลทาให้สานักงานประกันสังคมสามารถนาเงินกองทุนไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นการ
ลงทุนที่มีผลตอบแทน สูงได้ (ปัจจุบัน : ไม่สามารถลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ได้ เพราะจะทาให้อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ตก
เป็นที่ราชพัสดุ)
เงินสมทบ
1. รัฐบาลสามารถออกประกาศลดหย่อนการออกเงินสมทบเพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตน และนายจ้างให้ได้รับผ่อน
ปรนการเก็บเงินสมทบในท้องที่ที่เกิดภัยพิบัติ (ปัจจุบัน : ไม่สามารถลดอัตราเงินสมทบเฉพาะพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติได้หากจะลด
อัตราเงินสมทบ จะต้องประกาศลดอัตราเงินสมทบทั่วประเทศ)
2. กาหนดให้รัฐบาลร่วมจ่ายเงินสมทบให้กับผู้ประกันตนมาตรา 40 ไม่เกินกึ่งหนึ่งของเงินสมทบที่ได้รับจาก
ผู้ประกันตน (ปัจจุบัน : ไม่ได้กาหนดในกฎหมายให้รัฐบาลร่วมจ่ายเงินสมทบแต่ปัจจุบันรัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้เป็นเงิน
อุดหนุนสาหรับจ่ายเป็นเงินสมทบให้กับผู้ประกันตนมาตรา 40)

