ฉบับที่ 2 ป 2558 ประจําวันศุกร ที่ 25 กันยายน 2558
เรื่อง การเบิกคารักษาพยาบาลดวยสิทธิพนักงานมหาวิทยาลัย
ใกลสิ้นปงบประมาณ 58 กันแลว
เพื่อนๆ คนไหนยังมีใบเสร็จคารักษาพยาบาลคางอยู อยาลืม!!! นํามาใชสิทธิ์กันได โดยกองคลังจะทํา
การเบิกจายคืนใหภายในสิ้นเดือนตุลาคม 2558 นะคะ
....รีบๆ กันหนอยนา......

เรื่อง การรักษาทางทันตกรรมดวยสิทธิประกันสังคม
ผู้ประกันตนท่านใด ยังไม่ได้ ใช้ สิทธิ์ทางทันตกรรม ประจําปี 2558 อีกเพียง 3 เดือนเท่านัน้ ก็จะหมดสิทธิ์ปี 2558
แล้ ว รี บๆใช้ สิทธิ์กนั นะคะ
และอย่าลืมแจ้ งสถานบริ การให้ แยกใบเสร็ จ จํานวน 300 บาท/1 ใบเสร็ จ ด้ วยนะคะ เช่น ถ้ าชําระไป 700 บาท
ให้ ออก 300 บาท จํานวน 2 ใบเสร็ จ ส่ วนเกิน 100 บาท เราต้ องรั บผิดชอบเองนะจ๊ ะ !!!

เรื่อง โรคมะเร็ง 7 ชนิด ที่ประกันสังคมคุมครอง
มะเร็งเตานม

มะเร็งปากมดลูก

117,900 บ./ป

75,000 บ./ป

มะเร็งรังไข

มะเร็งโพรงจมูก

272,100 บ./ป

35,100 บ./ป

มะเร็งปอด

มะเร็งลําไสใหญ

246,000 บ./ป

96,400 บ./ป

มะเร็งหลอดอาหาร
15,000 บ./ป

สมัครสมาชิกในเว็บไซค์ประกันสังคม ที่ www.sso.go.th

สิทธิประกันสังคมน่ ารู้ กรณี คลอดบุตร

กรณีสามีภริ ยาเป็ นผู้ประกันตนทังคู
้ ่ เมื่อผู้ประกันตนผู้หญิง
คลอดบุตร ผู้ประกันตนสามารถใช้ สทิ ธิเบิกค่าคลอดบุตรพร้ อม
กันทังสองคน
้
ได้ หรื อไม่
ตอบ กรณีนี ้ ผู้ประกันตนสามารถใช้ สทิ ธิเบิกค่าคลอดบุตร
ได้ คนเดียว เนื่องจากตามข้ อกฎหมายถือว่า เป็ นการคลอดบุตร
1 ครัง้ จึงแนะนําให้ ผ้ ปู ระกันตนผู้หญิงเป็ นผู้ใช้ สทิ ธิ เพราะจะ
ได้ รับค่าคลอดบุตรและเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการ
คลอดบุตรด้ วย
ถ้ าผู้ประกันตนผู้หญิงตังครรภ์
้
และมีอายุครรภ์ได้ 30 สัปดาห์
ต่อมาแท้ งบุตรจะมีสทิ ธิเบิกค่าคลอดบุตรได้ หรื อไม่
ตอบ กรณีผ้ ปู ระกันตนหญิงตังครรภ์
้
แล้ วแท้ งบุตร การที่ทารก
ออกมาจากมารดาและมีระยะเวลาตังครรภ์
้
ไม่น้อยกว่า 28
สัปดาห์ ไม่วา่ ทารกจะมีชีวิตรอดอยูห่ รื อไม่ก็ตาม ถือว่ากรณี
คลอดบุตรผู้ประกันตนสามารถใช้ สทิ ธิเบิกประโยชน์ทดแทน
กรณีคลอดบุตร

กรณีผ้ ปู ระกันตนคลอดบุตรแฝด สามารถใช้ สทิ ธิการเบิกค่า
คลอดบุตรสําหรับบุตรทังสองคน
้
ได้ หรื อไม่
ตอบ ประโยชน์ทดแทนกรณีการคลอดบุตรนี ้ ผู้ประกันตน
สามารถใช้ สทิ ธิเบิกค่าคลอดบุตรได้ คนละไม่เกิน 2 ครัง้ ดังนัน้
กรณีนี ้ถือเป็ นการคลอดบุตร 1 ครัง้ ผู้ประกันตนสามารถใช้ สทิ ธิ
เบิกค่าคลอดบุตรได้ 1 ครัง้ แม้ จะคลอดบุตรเป็ นแฝดก็ตาม

กรณีภริ ยาของผู้ประกันตนชายคลอดบุตร แต่
ผู้ประกันตนไม่ได้ จดทะเบียนสมรสกับภริ ยาและภริ ยา
ไม่ได้ เป็ นผู้ประกันตนกับกองทุนประกันสังคม
ผู้ประกันตนชายมีสทิ ธิเบิกค่าคลอดบุตร ได้ หรื อไม่
ตอบ ผู้ประกันตนชายสามารถใช้ สทิ ธิเบิกค่าคลอด
บุตรได้ โดยต้ องสําเนาสูติบตั ร และหนังสือรับรองกรณี
ไม่มีทะเบียนสมรส มาเบิกเงินค่าคลอดบุตรที่
สํานักงานประกันสังคม

การได้ รับสิทธิกรณีคลอดบุตร ต้ องมีเงื่อนไขอย่างไรและได้ รับสิทธิเท่าใด
ตอบ เงื่อนไขการได้ สทิ ธิกรณีคลอดบุตร ผู้ประกันสังคมตนต้ องจ่ายเงินสมทบมาแล้ วไม่น้อยกว่า 7 เดือน ภายใน
ระยะเวลา 15 เดือนก่อนการคลอดบุตร โดยผู้ประกันตนจะได้ รับสิทธิคนละ 2 ครัง้ ดังนี ้
•

•

ผู้ประกันตนหญิง จะได้ รับค่าคลอดบุตรเหมาจ่าย จํานวน 13,000 บาท และเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อ
การคลอดบุตรในอัตราร้ อยละ 50 ของค่าจ้ างเฉลีย่ เป็ นเวลา 90 วัน
ผู้ประกันตนชาย กรณีที่ภริ ยาจดทะเบียนสมรสหรื อหญิงซึง่ อยูก่ ินกันฉันภริ ยากับผู้ประกันตนโดยเปิ ดเผย แต่
มิได้ จดทะเบียนสมรส ผู้ประกันตนชายจะได้ รับเงินค่าคลอดบุตรเหมาจ่าย จํานวน 13,000 บาท
พรทิพย บรรณาธิการ-ขาว / สุวรรณา –เรียบเรียง,ออกแบบ,จัดพิมพ

