
โดย ส�ำนักกฎหมำย๑

กฎหมำยน่ำรู้

ต ามที่ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 

ตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ตัง้แต่ต้นปี 

พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้ทวีความรุนแรงไปทั่วโลก ส่งผลกระทบ

เป็นลกูโซ่ต่อระบบเศรษฐกจิ รวมถงึธรุกจิต่าง ๆ  ในประเทศไทย

ก็ได ้รับผลกระทบอย่างไม ่อาจหลีกเลี่ยงได ้ จนกระท่ัง 

ภาคธรุกจิเอกชนจ�านวนมากไม่สามารถประกอบกจิการต่อไปได้  

และในส่วนที่สามารถประกอบกิจการต่อไปได้ ก็ปรากฏว่า 

หลายแห่งมคีวามจ�าเป็นต้องเลกิจ้างลกูจ้าง ท�าให้ลกูจ้างจ�านวนมาก 

ต้องตกงานอย่างกะทันหัน ทั้งนี้ ตามข้อมูลของส�านักงาน

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้มีการรายงานภาวะ 

สงัคมไทยไตรมาสทีห่นึง่ พ.ศ. ๒๕๖๓๑ ระบุอตัราการว่างงานว่า 

มีผู้ว่างงานเกือบสี่แสนคน เพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๐.๙๒ เป็น 

ร้อยละ ๑.๐๓ จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปีทีผ่่านมา และคาดว่า

ในปีนีจ้ะมแีรงงานทีม่คีวามเสีย่งถกูเลกิจ้างอกีจ�านวนประมาณ 

๘.๔ ล้านคน นอกจากนี้ ยังมีสถานประกอบการที่ขอหยุด 

การประกอบกจิการชัว่คราว จ�านวน ๕๗๐ แห่ง และมแีรงงานทีต้่อง 

หยุดงานแต่ยังได้รับเงินเดือน จ�านวน ๑๒๑,๓๓๘ คน รวมทั้ง 

มผีูว่้างงานแฝง จ�านวน ๔๔๘,๐๕๐ คน ซ่ึงเพิม่ข้ึนจ�านวนร้อยละ 

๑๗.๗ จากช่วงเวลาเดียวกันของปีท่ีผ่านมา ซ่ึงในบทความน้ี 

จะได้น�าเสนอถึงสิทธิของลูกจ้างว่าจะได้รับความคุ้มครองหรือ 

การชดเชยตามกฎหมายจากสถานการณ์ดงักล่าวหรอืไม่ อย่างไร

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๒ 

เป็นบทบัญญัติที่คุ้มครองลูกจ้าง กล่าวคือ ในกรณีที่นายจ้าง 

มคีวามประสงค์จะเลกิจ้างลกูจ้างทีไ่ม่ได้มกี�าหนดในสัญญาจ้าง 

แรงงานว่าจะจ้างกันนานเท่าใด โดยหลักแล้วนายจ้าง 

จะบอกเลิกสัญญาจ้างทันทีไม่ได้ แต่จะต้องบอกกล่าวลูกจ้าง 

ให้ทราบล่วงหน้าเมื่อถึงหรือก่อนจะถึงก�าหนดจ่ายค่าจ้าง 

คราวใดคราวหนึ่ง เพื่อให้มีผลเป็นการเลิกสัญญากันเมื่อถึง

ก�าหนดจ่ายค่าจ้างคราวถัดไปข้างหน้า เช่น นายจ้างมีก�าหนด

เวลาจ่ายค่าจ้างทุกวันสิ้นเดือน หากนายจ้างจะเลิกจ้างลูกจ้าง 

อาจบอกกล่าวล่วงหน้าในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และ 

ให้ลูกจ้างท�างานต่อไป เพื่อให้มีผลเป็นการเลิกสัญญาในวันที่ 

๓๑ สงิหาคม ๒๕๖๓ หรอืนายจ้างจะเลอืกจ่ายค่าจ้างของเดอืน

สิงหาคม ๒๕๖๓ ให้กับลูกจ้างในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

๑	นางสาวกรรณิกา	พัสระ	วิทยากรช�านาญการพิเศษ	กลุ่มงานกฎหมาย	๒	ส�านักกฎหมาย	ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา.
๒	ส�านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,	 “สภาพัฒน์เผยรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาส	๑	ปี	๒๕๖๓,”	๒๘	พฤษภาคม	๒๕๖๓,	

สืบค้นเมื่อวันที่	๒๐	กรกฎาคม	๒๕๖๓,	https://www.nesdc.go.th/ewt_news.php?nid=10260&filename=index
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และให้มีผลเป็นการเลิกจ้างทันทีแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า

ก็ได้ แต่ทั้งนี้ นายจ้างไม่จ�าเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าหรือจ่าย

ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าดังกล่าวเกินกว่า ๓ เดือน๓

อย่างไรกดี็ หากลกูจ้างกระท�าผดิตามมาตรา ๕๘๓ ได้แก่ 

จงใจขัดค�าส่ังของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมาย หรือละเลย 

ไม่น�าพาต่อค�าสัง่ดังกล่าวเป็นอาจิณ ละทิง้การงานไปเสยี กระท�า 

ความผดิอย่างร้ายแรง หรือท�าประการอืน่อนัไม่สมแก่การปฏบัิติ

หน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต เช่น เพิกเฉย 

ไม่ท�างานเป็นประจ�า นายจ้างมีสิทธิไล่ลูกจ้างออกโดยไม่ต้อง

บอกกล่าวล่วงหน้าหรือจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า

ตามมาตรา ๕๘๒ ดังกล่าว

การคุ้มครองลูกจ้างประการต่อมา คือ พระราชบัญญัติ

คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๘ วรรคหนึ่งและ

วรรคสอง บัญญัติว่า เมื่อมีการเลิกจ้าง ซ่ึงหมายความว่า  

การกระท�าใดทีน่ายจ้างไม่ให้ลกูจ้างท�างานต่อไปและไม่จ่ายค่าจ้างให้ 

ไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุสิ้นสุดสัญญาจ้างหรือเหตุอื่นใด และ

หมายความรวมถงึกรณท่ีีลกูจ้างไม่ได้ท�างานและไม่ได้รับค่าจ้าง

เพราะเหตุที่นายจ้างไม่สามารถด�าเนินกิจการต่อไป นายจ้าง 

จะต้องจ่าย “ค่าชดเชย”๔ ให้แก่ลูกจ้าง โดยมีหลักเกณฑ์ในการ

จ่ายค่าชดเชย ดังนี้

๑. ลูกจ้างซึง่ท�างานตดิต่อกนัครบ ๑๒๐ วนั แต่ไม่ครบ 

๑ ปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอตัราสดุท้าย ๓๐ วนั หรอืไม่น้อย

กว่าค่าจ้างของการท�างาน ๓๐ วนัสดุท้ายส�าหรบัลูกจ้างซึง่ได้รบั

ค่าจ้างตามผลงานโดยค�านวณเป็นหน่วย

๒. ลกูจ้างซึง่ท�างานติดต่อกนัครบ ๑ ปี แต่ไม่ครบ ๓ ปี 

ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย ๙๐ วัน หรือไม่น้อยกว่า

ค่าจ้างของการท�างาน ๙๐ วันสุดท้ายส�าหรับลูกจ้างซ่ึงได้รับ 

ค่าจ้างตามผลงานโดยค�านวณเป็นหน่วย

๓. ลกูจ้างซึง่ท�างานติดต่อกนัครบ ๓ ปี แต่ไม่ครบ ๖ ปี 

ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอตัราสดุท้าย ๑๘๐ วนั หรอืไม่น้อยกว่า

ค่าจ้างของการท�างาน ๑๘๐ วันสุดท้ายส�าหรับลูกจ้างซึ่งได้รับ

ค่าจ้างตามผลงานโดยค�านวณเป็นหน่วย

๔. ลกูจ้างซึง่ท�างานตดิต่อกนัครบ ๖ ปี แต่ไม่ครบ ๑๐ ปี 

ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอตัราสุดท้าย ๒๔๐ วนั หรอืไม่น้อยกว่า

ค่าจ้างของการท�างาน ๒๔๐ วันสุดท้ายส�าหรับลูกจ้างซึ่งได้รับ

ค่าจ้างตามผลงานโดยค�านวณเป็นหน่วย

๕. ลูกจ้างซ่ึงท�างานติดต่อกันครบ ๑๐ ปี แต่ไม่ครบ 

๒๐ ปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย ๓๐๐ วัน หรือ 

ไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการท�างาน ๓๐๐ วันสุดท้ายส�าหรับ

ลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยค�านวณเป็นหน่วย

๖. ลูกจ้างซึ่งท�างานติดต่อกันครบ ๒๐ ปีขึ้นไป ให้จ่าย

ไม่น้อยกว่าค่าจ้างอตัราสดุท้าย ๔๐๐ วนั หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้าง

ของการท�างาน ๔๐๐ วันสุดท้ายส�าหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้าง

ตามผลงานโดยค�านวณเป็นหน่วย

อย่างไรก็ตาม หากเป็นการเลิกจ้างลูกจ้างที่มีก�าหนด

ระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอนและเลกิจ้างตามก�าหนดระยะเวลา

นั้นในโครงการเฉพาะท่ีมิใช่งานปกติของธุรกิจหรือการค้าของ

นายจ้าง หรือในงานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราวที่มีก�าหนดการ 

สิ้นสุด หรือความส�าเร็จของงานหรือในงานท่ีเป็นไปตาม 

ฤดูกาลและได้จ้างในช่วงเวลาของฤดูกาลนั้น ซ่ึงงานนั้นต้อง

แล้วเสร็จภายในเวลาไม่เกิน ๒ ปี โดยนายจ้างและลูกจ้างได้ท�า

สัญญาเป็นหนังสือไว้ตั้งแต่เมื่อเริ่มจ้างแล้ว นายจ้างไม่ต้องจ่าย  

“ค่าชดเชย” ให้แก่ลูกจ้างซ่ึงเลิกจ้าง ท้ังนี้ ตามมาตรา ๑๑๘ 

วรรคสามและวรรคสี่

นอกจากการได้รับ “ค่าชดเชย” ดังกล่าวแล้ว ตาม 

พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา ๗๘ และ

มาตรา ๗๙ ยังบัญญัติให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนในระบบ

ประกันสังคมมีสิทธิได้รับ “ประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน” 

แต่ลูกจ้างรายนั้นจะต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 

๖ เดือน และต้องอยู่ภายในระยะเวลา ๑๕ เดือน ก่อนการ 

ว่างงาน ประกอบกับลูกจ้างรายนัน้จะต้องเป็นผูม้คีวามสามารถ

ในการท�างาน พร้อมทั้งท�างานท่ีเหมาะสมตามที่จัดหาให้หรือ

ต้องไม่ปฏเิสธการฝึกงานและได้ข้ึนทะเบียนไว้ท่ีส�านกัจดัหางาน

ของรฐั โดยต้องไปรายงานตัวไม่น้อยกว่าเดือนละ ๑ ครั้ง และ

จะต้องมใิช่ถกูเลกิจ้างเนือ่งจากการทจุรติต่อหน้าที ่หรือกระท�า 

ความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง หรือจงใจท�าให้นายจ้าง

๓	สืบค้นเมื่อวันที่	๒๐	กรกฎาคม	๒๕๖๓,	https://www.dharmniti.co.th/laoff-law/
๔	พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน	พ.ศ.	๒๕๔๑	มาตรา	๕	ได้บัญญัติบทนิยามค�าว่า	“ค่าชดเชย”	ไว้ดังนี้	
“มาตรา	๕	ในพระราชบัญญัตินี้	
	 	 	 “ฯลฯ	 	 	 ฯลฯ
“ค่าชดเชย”	หมายความว่า	เงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเมื่อเลิกจ้าง	นอกเหนือจากเงินประเภทอื่นซึ่งนายจ้างตกลงจ่ายให้แก่ลูกจ้าง
	 	 	 ฯลฯ	 	 	 ฯลฯ”
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ได้รับความเสียหาย หรือฝ่าฝืนข้อบังคับหรือระเบียบเก่ียวกับ

การท�างาน หรือค�าสั่งอันชอบด้วยกฎหมายในกรณีร้ายแรง 

หรือละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา ๗ วันท�างานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุ

อนัสมควร หรอืประมาทเลนิเล่อเป็นเหตใุห้นายจ้างได้รบัความ

เสียหายอย่างร้ายแรง หรือได้รับโทษจ�าคุกตามค�าพิพากษา 

ถึงที่สุดให้จ�าคุก เว้นแต่เป็นโทษส�าหรับความผิดท่ีได้กระท�า

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ รวมทั้งจะต้องมิใช่ผู้มีสิทธิ

ได้รบัประโยชน์ทดแทนในกรณชีราภาพ ทัง้นี ้โดยลกูจ้างทีเ่ป็น 

ผู้ประกันตนจะได้รับ “ประโยชน์ทดแทนการว่างงาน” ตั้งแต่ 

วันท่ี ๘ นับแต่วันว่างงานจากการท�างานให้แก่นายจ้างราย

สุดท้าย ตามหลักเกณฑ์และอัตราท่ีก�าหนดในกฎกระทรวง 

จ�านวน ๒ ฉบับ สรุปสาระส�าคัญได้ ดังนี้

๑. กฎกระทรวง การได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณี

ว่างงานเน่ืองจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการระบาดของ 

โรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ซึ่งตามข้อ ๑ ของกฎกระทรวง

ฉบับน้ี ได้ก�าหนดบทนิยามค�าว ่า “เหตุสุดวิสัย” 

หมายความรวมถึง ภัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ หรอืโรคตดิต่ออนัตรายอืน่ตามกฎหมาย 

ว่าด้วยโรคติดต่อซึ่งมีผลกระทบต่อสาธารณชน และถึงขนาด

ที่ผู ้ประกันตนไม่สามารถท�างานได้หรือนายจ้างไม่สามารถ

ประกอบกิจการได้ตามปกติ และข้อ ๓ ได้ก�าหนดให้ลูกจ้าง 

ซึ่งเป็นผู้ประกันตนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณี 

ว่างงาน และไม่ได้ท�างานหรอืนายจ้างไม่ให้ท�างานเนือ่งจากต้อง

กักตัวหรือเฝ้าระวังการระบาดของโรคซึง่ไม่ได้รบัค่าจ้าง มสีทิธิ 

ได้รบั “ประโยชน์ทดแทนในกรณว่ีางงาน” ในอตัราร้อยละ ๖๒  

ของค่าจ้างรายวัน โดยให้ได้รับตลอดระยะเวลาที่ผู้ประกันตน

ไม่ได้ท�างานหรือนายจ้างไม่ให้ท�างาน แต่ไม่เกิน ๙๐ วัน ทั้งนี้ 

ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. 

๒๕๖๓ หรือตามระยะเวลาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

ประกาศก�าหนด โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

หากเป็นกรณีที่นายจ้างต้องหยุดประกอบกิจการไม่ว่า

ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนเป็นการชั่วคราว ในกรณีมีเหตุสุดวิสัย

หรือโรคระบาดดังกล่าวแล้วตามข้อ ๔ ยังก�าหนดให้ลูกจ้าง 

ซึง่ไม่ได้รบัค่าจ้างมสีทิธไิด้รับประโยชน์ทดแทนในกรณว่ีางงาน 

ในอตัราร้อยละ ๖๒ ของค่าจ้างรายวนั โดยให้ได้รบัตลอดระยะ

เวลาที่นายจ้างหยุดประกอบกิจการ แต่ไม่เกิน ๙๐ วัน ท้ังนี้ 

ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. 

๒๕๖๓ หรือตามระยะเวลาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

ประกาศก�าหนด โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตว่า กฎกระทรวงฉบับนี้ใช้

บังคับกับกรณีท่ีลูกจ้างหรือผู ้ประกันตน “ว่างงาน” จาก

เหตุสุดวิสัยหรือโรคระบาดดังกล่าวโดยท่ียังไม่ส้ินสภาพ 

การจ้างเท่านัน้ แต่หากเป็นกรณท่ีีลกูจ้างหรอืผูป้ระกันตนว่างงาน 

เพราะถูกเลกิจ้างหรอืลาออกจากงานหรอืเหตสุิน้สดุสญัญาจ้าง

แล้ว จะเป็นกรณีที่ต้องบังคับตามกฎกระทรวงฉบับต่อไป

๒. กฎกระทรวง การได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณี

ว่างงานอันเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งตามข้อ ๑ ของกฎกระทรวงฉบับนี้ ได้ก�าหนด

ให้ลูกจ้างซ่ึงเป็นผู้ประกันตนท่ีมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน

ในกรณีว่างงานตามมาตรา ๗๘ แห่งพระราชบัญญัติประกัน

สังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ มีสิทธิได้รับเงินทดแทนในกรณีว่างงาน 

อันเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจตั้งแต่วันท่ี 

๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ในอัตรา ดังต่อไปนี้

 (๑) ร้อยละ ๗๐ ของค่าจ้างรายวนัส�าหรบัการว่างงาน 

เพราะเหตุถูกเลิกจ้างโดยให้ได้รับครั้งละไม่เกิน ๒๐๐ วัน

 (๒) ร้อยละ ๔๕ ของค่าจ้างรายวันส�าหรับการ

ว่างงานเพราะเหตุลาออกจากงานหรือเหตุสิ้นสุดสัญญาจ้าง 

ทีม่กี�าหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอนและเลกิจ้างตามก�าหนด

ระยะเวลานั้น โดยให้ได้รับครั้งละไม่เกิน ๙๐ วัน

อนึ่ง แม้ว่าจะมีกฎหมายคุ้มครองลูกจ้างในเรื่องการ

บอกกล่าวเลิกสัญญาจ้างล่วงหน้าและให้ได้รับค่าชดเชย 

รวมท้ังประโยชน์ทดแทนในกรณีว ่างงานดังกล่าว แต่ก็

เป็นการเยียวยาความเดือดร้อนของลูกจ้างได้เพียงบางส่วน

เท่านั้น เพราะสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ที่เกิดขึ้นส่ง 

ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจเป็นอย่างมากและเป็นเวลานาน  

การหางานใหม่ในสถานการณ์เช่นนีก้ย็ิง่มคีวามยากล�าบากมากขึน้ 

ซึ่งทางรัฐบาลและทุกภาคส่วนรวมถึงภาคเอกชนสมควรที่จะ

ต้องให้ความร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาและช่วยกันเยียวยา

ผู ้ท่ีได้รับความเดือดร้อนเพื่อให้คนไทยผ่านพ้นวิกฤตนี้ไป 

ด้วยกนัให้ได้ต่อไป และหวงัว่าบทความน้ีจะก่อให้เกิดประโยชน์

แก่ลูกจ้างและผู้ที่สนใจได้รับทราบถึงสิทธิที่ลูกจ้างพึงได้รับ 

ตามกฎหมายดังกล่าว 
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