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สรุปสาระสําคัญกฎกระทรวงการไดรับประโยชนทดแทน
ในกรณีวางงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย
อันเกิดจากการระบาดของโรคติดตออันตราย
ตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๖๓
ทีผ่ า นมาไดเกิดสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
(Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19) ที่ไดแพรระบาดอยางรวดเร็วและกวางขวางไปในหลาย
ประเทศ รวมทั้งในประเทศไทย ซึ่งทั่วโลกมีผูติดเชื้อและเสียชีวิตแลวเปนจํานวนมาก ทั้งนี้ ภาครัฐ
ในหลายประเทศตองใชมาตรการล็อกดาวนครั้งใหญ (Great Lockdown) เพื่อจํากัดการแพรระบาด
อยางไรก็ตามจากการใชมาตรการนีก้ ส็ ง ผลกระทบตอการใชชวี ติ ของผูค นและทําใหกจิ กรรมทางเศรษฐกิจ
ของประเทศตาง ๆ ทัว่ โลกหยุดชะงักพรอมกัน โดยธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ประเมินวาเศรษฐกิจไทย
ป ๒๕๖๓ จะหดตัวทีร่ อ ยละ ๕.๓ และมีความเสีย่ งทีจ่ ะหดตัวมากขึน้ อีก ภาคสงออกซึง่ มีขนาดใหญคดิ เปน
รอยละ ๖๐ ของ GDP หดตัวรอยละ ๑๖ ขณะทีภ่ าคการทองเทีย่ วซึง่ มีขนาดรอยละ ๑๗ ของ GDP หดตัว
รอยละ ๑๐๐ ในมิติดานแรงงาน มีการปดสถานประกอบการทั้งหมดหรือแตบางสวนเปนการชั่วคราว
ทําใหแรงงานจํานวนมากถูกเลิกจาง
ดวยเหตุดงั กลาวจึงมีความจําเปนตองออกกฎกระทรวงการไดรบั ประโยชนทดแทนในกรณีวา งงาน
เนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติดตออันตรายตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอ
พ.ศ. ๒๕๖๓ เพือ่ ใหผปู ระกันตนทีไ่ มไดทาํ งานเนือ่ งจากมีเหตุสดุ วิสยั หรือนายจางไมใหทาํ งานเนือ่ งจาก
มีเหตุสดุ วิสยั ทําใหไมสามารถประกอบกิจการไดตามปกติมสี ทิ ธิไดรบั ประโยชนทดแทนในกรณีวา งงาน
ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง
คอลัมนเกร็ดกฎหมายนารูฉ บับนีจ้ งึ ใครขอเสนอเรือ่ ง “สรุปสาระสําคัญกฎกระทรวงการไดรบั
ประโยชนทดแทนในกรณีวา งงานเนือ่ งจากมีเหตุสดุ วิสยั อันเกิดจากการระบาดของโรคติดตออันตราย
ตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๖๓๑” เพือ่ ใหผอู า นไดมคี วามรูค วามเขาใจเกีย่ วกับผูม สี ทิ ธิไดรบั

๑

ราชกิจจานุเบกษา/ เลม ๑๓๗ /ตอนที่ ๒๙ ก /๑๗ เมษายน ๒๕๖๓/น ๘.

๑๕๕

สรุ ป สาระสํ า คั ญ กฎกระทรวงการได รั บ ประโยชน ท ดแทนในกรณี ว า งงานเนื่ อ งจากมี เ หตุ สุ ด วิ สั ย
อันเกิดจากการระบาดของโรคติดตออันตรายตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๖๓

สิทธิประโยชนทดแทน หลักเกณฑการไดรบั ประโยชนทดแทน การงดจายผลประโยชนทดแทน การออก
หนังสือรับรองการขอรับประโยชนทดแทน ความคืบหนาการจายประโยชนทดแทนกรณีวางงาน
และการดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ ตามลําดับ ดังนี้
๑. คํานิยาม
“เหตุสดุ วิสยั ” หมายความรวมถึง ภัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
หรือโรคติดตออันตรายอื่นตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอซึ่งมีผลกระทบตอสาธารณชน และถึงขนาดที่
ผูประกันตนไมสามารถทํางานไดหรือนายจางไมสามารถประกอบกิจการไดตามปกติ
๒. ผูมีสิทธิไดรับสิทธิประโยชนทดแทน
ลูกจางซึ่งเปนผูประกันตน ไมวาจะเปนแรงงานสัญชาติไทย หรือแรงงานขามชาติ
ทั้งนี้ ลูกจางซึ่งเปนผูประกันตน จะตองเปนผูประกันตนที่มีสิทธิไดรับประโยชนทดแทน
ในกรณีวางงาน ตามมาตรา ๗๘ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ กลาวคือ ตองมีการ
จายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา ๖ เดือน และตองอยูภายในระยะเวลา ๑๕ เดือนกอนการวางงาน
เชน ลูกจางวางงานในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ตองนับระยะเวลา ๑๕ เดือนกอนการวางงาน คือ
เดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๓ ซึ่งจะตองมีการจายเงินสมทบไมนอยกวา ๖ เดือน
ขึ้นไปในชวงเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๓
๓. หลักเกณฑการไดรับประโยชนทดแทน
๓.๑ ในกรณีมีเหตุสุดวิสัย และลูกจางซึ่งเปนผูประกันตนที่มีสิทธิไดรับประโยชนทดแทน
ในกรณีวา งงาน ไมไดทาํ งานหรือนายจางไมใหทาํ งานเนือ่ งจากตองกักตัวหรือเฝาระวังการระบาดของโรค
ใหลูกจางดังกลาวซึ่งไมไดรับคาจางมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีวางงาน ในอัตรารอยละ ๖๒
ของคาจางรายวัน โดยใหไดรับตลอดระยะเวลาที่ผูประกันตนไมไดทํางาน หรือนายจางไมใหทํางาน
แตไมเกิน ๙๐ วัน ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือ
ตามระยะเวลาที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
๓.๒ ในกรณี มี เ หตุ สุ ด วิ สั ย ถึ ง ขนาดที่ น ายจ า งต อ งหยุ ด ประกอบกิ จ การไม ว  า ทั้ ง หมด
หรือแตบางสวนเปนการชัว่ คราว และลูกจางซึง่ เปนผูป ระกันตนทีม่ สี ทิ ธิไดรบั ประโยชนทดแทนในกรณี
วางงานไมสามารถทํางานไดและไมไดรบั คาจางในระหวางนัน้ ไมวา นายจางจะหยุดประกอบกิจการเอง
หรือหยุดประกอบกิจการตามคําสัง่ ของทางราชการ ตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอหรือกฎหมายวาดวย
การบริหารราชการในสถานการณฉกุ เฉินก็ตาม ใหลกู จางดังกลาวซึง่ ไมไดรบั คาจางมีสทิ ธิไดรบั ประโยชน
ทดแทนในกรณีวางงาน ในอัตรารอยละ ๖๒ ของคาจางรายวัน โดยใหไดรับตลอดระยะเวลาที่นายจาง
หยุดประกอบกิจการแตไมเกิน ๙๐ วัน ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือตามระยะเวลาที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

๑๕๖
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อนึง่ การจายประโยชนทดแทนในสองกรณีขา งตน ใหจา ยเปนรายเดือน สําหรับเศษของเดือน
ใหคาํ นวณจายเปนรายวัน และใหนาํ บทบัญญัตมิ าตรา ๕๗ วรรคหนึง่ แหงพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม
พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึง่ แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘๒ มาใชบงั คับแก
การคํานวณคาจางรายวัน เพื่อการจายประโยชนทดแทนในกรณีวางงานดวยโดยอนุโลม
๔. การงดจายผลประโยชนทดแทน
ใหสาํ นักงานประกันสังคมงดการจายประโยชนทดแทนในกรณีวา งงานเนือ่ งจากมีเหตุสดุ วิสยั แก
ผูขอรับประโยชนทดแทนในกรณีดังนี้
๔.๑ ผูข อรับประโยชนทดแทนลาออกจากงานหรือถูกเลิกจาง โดยใหสนิ้ สุดการรับประโยชน
ทดแทน ตั้งแตวันที่ผูขอรับประโยชนทดแทนไดลาออกจากงานหรือถูกเลิกจาง
๔.๒ ผูขอรับประโยชนทดแทนไดสิ้นสภาพการเปนลูกจางเนื่องจากสัญญาจางไดสิ้นสุดลง
โดยใหสิ้นสุดการรับประโยชนทดแทนตั้งแตวันที่สัญญาจางแรงงานไดสิ้นสุดลง
๕. การออกหนังสือรับรองการขอรับประโยชนทดแทน
ให น ายจ า งออกหนั ง สื อ รั บ รองการขอรั บ ประโยชน ท ดแทนในกรณี ว  า งงานเนื่ อ งจาก
มีเหตุสุดวิสัยซึ่งอยางนอยตองมีรายการตามหนังสือรับรองที่แนบทายกฎกระทรวงนี้ ทั้งนี้ในการ
ออกหนั ง สื อ รั บ รอง นายจ า งอาจจั ด ทํ า ในรู ป แบบข อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส แ ละส ง โดยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกสก็ได แตตองเก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรที่เกี่ยวของไวเปนหลักฐาน
๖. ความคืบหนาการจายประโยชนทดแทนกรณีวา งงานและการดําเนินการในสวนทีเ่ กีย่ วของ
กระทรวงแรงงาน โดยสํานักงานประกันสังคม ไดพิจารณาวินิจฉัยสั่งจายประโยชน
ทดแทนกรณีวางงานไปแลว ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จํานวน ๑,๐๙๕,๓๙๙ ราย
เปนเงิน ๖,๐๕๒๓ ลานบาท นอกจากนี้ สํานักงานประกันสังคมยังไดมีการติดตามนายจางที่ยังไมได
ออกหนังสือรับรองการขอรับประโยชนทดแทน จํานวน ๒๙,๔๐๙ ราย โดยใหหนวยปฏิบตั ดิ าํ เนินการ ดังนี๔้

พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๒๗ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๕๗ การคํานวณคาจางรายวันในการจายเงินทดแทนการขาดรายไดใหแกผปู ระกันตนตามมาตรา ๓๓ ใหคาํ นวณ
โดยนําคาจางที่ใชเปนฐานในการคํานวณเงินสมทบสูงสุดสามเดือนภายในระยะเวลาสิบหาเดือนกอนเดือนที่มีสิทธิมารวมกันเปนฐาน
ในการคํานวณแลวหารดวยเกาสิบ ในกรณีที่ผูประกันตนมีคาจางไมครบสามเดือนใหคํานวณจากคาจางเฉลี่ยเปนรายวัน”.
๓
มติคณะรัฐมนตรี เรือ่ ง รายงานความคืบหนาการจายประโยชนทดแทนกรณีวา งงานสําหรับผูป ระกันตนทีไ่ ดรบั ผลกระทบ
จากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓.
๔
สิทธิประโยชนกรณีวางงานของลูกจางซึ่งเปนผูประกันตนภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด - ๑๙
พิมลกร แปงฟู อาจารยประจําสํานักวิชานิตศิ าสตร มหาวิทยาลัยแมฟา หลวง https://law.mfu.ac.th/law-news/law-detail/detail/
News/๗๐๘๐.html.
๒

๑๕๗

ก.ค. -ส.ค. ๖๓

สรุ ป สาระสํ า คั ญ กฎกระทรวงการได รั บ ประโยชน ท ดแทนในกรณี ว า งงานเนื่ อ งจากมี เ หตุ สุ ด วิ สั ย
อันเกิดจากการระบาดของโรคติดตออันตรายตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑) จั ด ตั้ ง ศู น ย รั บ เรื่ อ งร อ งทุ ก ข / อุ ท ธรณ COVID - 19 ณ สํ า นั ก งานประกั น สั ง คม
กรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศ รวมทั้งสวนกลาง ณ สํานักงานประกันสังคม
สํานักงานใหญตั้งแตวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เปนตนไป
๒) มีหนังสือแจงสถานประกอบการทีย่ งั ไมไดออกหนังสือรับรองการขอรับประโยชนทดแทน
ใหตรวจสอบและสงชื่อลูกจางที่ยังไมไดรับเงิน เพื่อดําเนินการจายเงินประโยชนทดแทนกรณีวางงาน
โดยใหยื่นเรื่องไดที่สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศ
๓) มีหนังสือแจงผูประกันตนที่ยังไมไดรับเงิน ใหยื่นรองทุกข/อุทธรณ ไดที่สํานักงาน
ประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศ
บทสรุป
จากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ซึ่งสงผลกระทบตอ
เศรษฐกิจโดยรวมในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทยที่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมีแนวโนมที่จะ
ขยายตัวลดลงไมวาจะเปนภาคการสงออก หรือภาคการผลิตภายในประเทศก็ตางไดรับผลกระทบ
ตอเนื่องกันไปเปนลูกโซเชนเดียวกัน โรงงานหลายแหงมีการทยอยปดตัวลง มีการเลิกการจางแรงงาน
ซึง่ ผูท ไี่ ดรบั ผลกระทบนอกจากจะเปนผูป ระกอบการแลวผูใ ชแรงงานทีถ่ กู เลิกจางก็เปนสวนหนึง่ ทีไ่ ดรบั
ผลกระทบโดยตรงจากการแพรระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ทําใหอตั ราการ
วางงานของประเทศไทยที่สูงอยูแลวมีตัวเลขที่สูงเพิ่มขึ้นไปอีกกวาเทาตัว อยางไรก็ตามจากมาตรการ
แกไขปญหาหรือเยียวยาผูไดรับผลกระทบของไทยที่ผานมาแมจะยังไมสามารถแกไขปญหาไดทั้งหมด
แตกเ็ ปนสวนหนึง่ ทีจ่ ะชวยใหผไู ดรบั ผลกระทบโดยเฉพาะภาคแรงงานทีจ่ ะพอมีรายไดมาเลีย้ งดูครอบครัว
ของตนตอไปไดจนกวาสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)
จะดีขึ้นหรือมีวัคซีนที่จะปองกันเชื้อไวรัสนี้ได

กฎกระทรวงการไดรับประโยชนทดแทนในกรณีวางงาน
เนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติดตออันตราย
ตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๖๓

จุ ล นิิ ติ

๑๕๘

