สาระส�ำคัญ

พระราชบัญญัติประกันสังคม
ฉบับใหม่

พรเทพ ทวีกาญจน์

ผู้บริหารสำ�นักทรัพยากรบุคคล
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน)

พระ

ราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 ได้
ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมือ่ วันที่ 22 มิถนุ ายน
2558 โดยพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก�ำหนดหนึ่งร้อยยี่สิบ
วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือมีผลใช้บังคับได้
นับตัง้ แต่วนั ที่ 21 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป โดยเหตุผลของการแก้ไขใน
คราวนี้ เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมที่ใช้บังคับใน
ปัจจุบันมีบทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสม และไม่สอดคล้องกับ
สภาพการณ์ในปัจจุบนั สมควรแก้ไขเพิม่ เติมบทบัญญัตเิ กีย่ วกับหลัก
เกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่าย
ผูป้ ระกันตน ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไข
เพิ่มเติม บทบัญญัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งที่ปรึกษาของคณะกรรมการ
ประกันสังคม คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของกรรมการประกัน
สังคม ทีป่ รึกษา และกรรมการการแพทย์ และอ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะ
กรรมการการแพทย์ให้เหมาะสมยิง่ ขึน้ แก้ไขเพิม่ เติมบทบัญญัตเิ กีย่ วกับการค�ำนวณค่าจ้างรายวันในการจ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้
ยกเลิกการตัดสิทธิผปู้ ระกันตนซึง่ ไม่มสี ทิ ธิได้รบั ประโยชน์ทดแทนใน
กรณีจงใจหรือยินยอมให้ผู้อื่นกระท�ำให้ตนประสบอันตรายหรือ
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เจ็บป่วย ทุพพลภาพหรือถึงแก่ความตาย เพือ่ ขยายความคุม้ ครองให้
ผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์มากยิ่งขึ้น เพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ และอัตราให้รัฐบาลออกเงินสมทบส�ำหรับผู้ประกันตน
ตามมาตรา 40 และเพิ่มบทบัญญัติให้ลดหย่อนการออกเงินสมทบ
ในกรณีเกิดภัยพิบัติอย่างร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อสภาวการณ์ทาง
เศรษฐกิจ เพือ่ บรรเทาความเดือดร้อนของนายจ้างรวมทัง้ ก�ำหนดโทษ
ทางอาญา ในกรณีนายจ้างไม่ยนื่ แบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ
เพื่ อ ให้ ก ารประกั น สั ง คมเป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ และอ� ำ นวย
ประโยชน์แก่ผทู้ เี่ กีย่ วข้องในระบบประกันสังคมเพิม่ ขึน้ จึงจ�ำเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัตินี้
โดยในส่ ว นของการเพิ่ ม สิ ท ธิ ป ระโยชน์ และขยายความ
คุ้มครองผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมีสาระส�ำคัญ ดังต่อไปนี้
กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ปัจจุบันมีสิทธิได้รับ
เฉพาะค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่าบ�ำบัดทางการแพทย์ ค่ากินอยู่ ค่ายา
และค่าเวชภัณฑ์ ค่ารถพยาบาลหรือค่าพาหนะรับส่งผูป้ ว่ ย ได้เพิม่ ค่า
ส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค และค่าใช้จา่ ยเป็นเงินช่วยเหลือเบือ้ งต้น
ให้แก่ผู้ประกันตน ในกรณีได้รับความเสียหายจากการรับบริการ
ทางแพทย์
กรณีคลอดบุตร ปัจจุบนั มีสทิ ธิได้รบั เงินค่าคลอดบุตร ไม่เกิน
2 ครั้ง (เหมาจ่ายครั้งละ 13,000 บาท บวกด้วยเงินสงเคราะห์กรณี
หยุดงาน) ได้เพิ่มสิทธิเป็นผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับเงินค่าคลอดบุตร
ไม่จ�ำกัดจ�ำนวนครั้ง

August 2015 No. 224
●

18

TPA news
บ้านทนาย
กรณีสงเคราะห์บุตร ปัจจุบันมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์บุตร
ไม่เกิน 0- 6 ปี คราวละไม่เกิน 2 คน (เหมาจ่ายเดือนละ 400 บาทต่อ
คน) ให้เพิ่มสิทธิเป็น ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์บุตร
ส�ำหรับบุตรอายุไม่เกิน 0-6 ปี คราวละไม่เกิน 3 คน)
กรณีว่างงาน ปัจจุบันมีสิทธิได้รับเงินทดแทนในระหว่างว่าง
งานเมือ่ ผูป้ ระกันตนถูกเลิกจ้างหรือลาออก ได้เพิม่ สิทธิให้ผปู้ ระกันตน
ได้รับเงินทดแทนในระหว่างงานแก่ผู้ประกันตน กรณีนายจ้างหยุด
กิจการชัว่ คราว เนือ่ งจากเหตุสดุ วิสยั โดยยังไม่มกี ารเลิกจ้าง เช่น กรณี
สถานประกอบการถูกน�้ำท่วม
ผูป้ ระกันตนเจ็บป่วยเรือ้ รัง ปัจจุบนั ไม่มสี ทิ ธิได้รบั ประโยชน์
ทดแทน กรณีตาย ได้แก่ เงินค่าท�ำศพเงินสงเคราะห์กรณีตาย และ
เงินชราภาพ ที่แก้ไขใหม่จะได้รับเงินเหล่านี้ แม้ส่งเงินสมทบไม่ครบ
ตามสิทธิ
ผูจ้ งใจให้ตนเองได้รบั บาดเจ็บ ทุพพลภาพ และตาย ปัจจุบนั
ไม่ได้รบั ความคุม้ ครอง แก้ไขใหม่จะเพิม่ สิทธิให้ความคุม้ ครองในกรณี
ผู้ประกันตนจงใจให้ตนเองได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพ และตาย หรือ
ยินยอมให้ผู้อื่นให้เกิดขึ้น
กรณีทุพพลภาพ ปัจจุบันผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพต้องสูญเสียสมรรถภาพของร่างกายตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป ถึงจะมีสิทธิได้รับ
ประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพ และผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพอยู่
ก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2538 ให้ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ 15 ปี
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แก้ไขใหม่ให้เพิ่มสิทธิผู้ประกันตนที่สูญเสียสมรรถภาพของร่างกาย
ไม่ถึงร้อยละ 50 มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพ และ
ให้สทิ ธิแก่ผปู้ ระกันตนทีท่ พุ พลภาพอยูก่ อ่ นวันที่ 31 มีนาคม 2538 ให้
ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ตลอดชีวิต
กรณีตาย เงินสงเคราะห์กรณีที่ผู้ประกันตนถึงแก่ความตาย
ปัจจุบัน ถ้าก่อนถึงแก่ความตาย ผู้ประกันตนได้ส่งเงินสมทบมาแล้ว
ตั้งแต่ 36 เดือนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 10 ปี ให้จ่ายเงินสงเคราะห์กรณีตาย
เป็นจ�ำนวนเท่ากับร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ยเป็นระยะเวลา 3 เดือน
และถ้าก่อนถึงแก่ความตาย ผูป้ ระกันตนได้สง่ เงินสมทบมาแล้วตัง้ แต่
10 ปี ให้จ่ายเงินสงเคราะห์เป็นจ�ำนวนเท่ากับร้อยละ 50 ของค่าจ้าง
เฉลีย่ เป็นระยะเวลา 10 เดือน แก้ไขใหม่จะได้เพิม่ ถ้าก่อนถึงแก่ความตาย ผู้ประกันตนได้ส่งเงินสมทบมาแล้วตั้งแต่ 36 เดือนขึ้นไป แต่ไม่
ถึง 120 เดือน ให้จ่ายเงินสงเคราะห์กรณีตายเป็นจ�ำนวนเท่ากับ
ร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลีย่ เป็นระยะเวลา 4 เดือน ถ้าก่อนถึงแก่ความ
ตายผู้ประกันตนไม่ส่งเงินสมทบมาแล้วตั้งแต่ 120 เดือนขึ้นไป ให้
จ่ายเงินสงเคราะห์กรณีตายเป็นจ�ำนวนเท่ากับร้อยละ 50 ของค่าจ้าง
เฉลี่ยเป็นระยะเวลา 12 เดือน
ผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ ได้ท�ำการแก้ไขให้สามารถท�ำหนังสือ
ระบุบุคคลผู้มีสิทธิ รับเงินบ�ำเหน็จชราภาพไว้ล่วงหน้าได้ โดยมีสิทธิ
ได้รบั ร่วมกับทายาท และหากไม่มที ายาทหรือไม่มบี คุ คลทีท่ ำ� หนังสือ
ระบุจะให้สิทธิแก่ พี่ น้อง ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา และขยายระยะ
เวลาการยื่นค�ำขอรับประโยชน์ทดแทนจาก 1 ปี เป็น 2 ปี
ขยายความคุ้มครองลูกจ้างในส่วนราชการ โดยขยายความ
คุ้มครองไปถึงลูกจ้างชั่วคราว ทุกประเภทของส่วนราชการ และให้
ขยายความคุ้มครองให้กับลูกจ้างนายจ้างที่มีส�ำนักงานในประเทศ
และไปประจ�ำท�ำงานในต่างประเทศด้วย TPA
news

