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

ทีผ่านมาไดเกดิสถานการณการแพรระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 หรอืโรคโควดิ 19
(Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19) ที่ไดแพรระบาดอยางรวดเร็วและกวางขวางไปในหลาย
ประเทศ รวมทั้งในประเทศไทย ซึ่งทั่วโลกมีผูติดเชื้อและเสียชีวิตแลวเปนจํานวนมาก ทั้งนี้ ภาครัฐ
ในหลายประเทศตองใชมาตรการล็อกดาวนครั้งใหญ (Great Lockdown) เพ่ือจํากัดการแพรระบาด
อยางไรกต็ามจากการใชมาตรการนีก้ส็งผลกระทบตอการใชชวีติของผูคนและทาํใหกจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของประเทศตาง ๆ  ทัว่โลกหยดุชะงกัพรอมกนั โดยธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ประเมนิวาเศรษฐกจิไทย
ป ๒๕๖๓ จะหดตัวทีร่อยละ ๕.๓ และมคีวามเส่ียงทีจ่ะหดตัวมากข้ึนอกี ภาคสงออกซ่ึงมขีนาดใหญคิดเปน
รอยละ ๖๐ ของ GDP หดตวัรอยละ ๑๖ ขณะท่ีภาคการทองเท่ียวซ่ึงมีขนาดรอยละ ๑๗ ของ GDP หดตัว
รอยละ ๑๐๐ ในมิติดานแรงงาน มีการปดสถานประกอบการทั้งหมดหรือแตบางสวนเปนการชั่วคราว 
ทําใหแรงงานจํานวนมากถูกเลิกจาง 

ดวยเหตดุงักลาวจงึมคีวามจาํเปนตองออกกฎกระทรวงการไดรบัประโยชนทดแทนในกรณวีางงาน
เนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติดตออันตรายตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอ                      
พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือใหผูประกันตนท่ีไมไดทาํงานเน่ืองจากมีเหตุสดุวิสยัหรือนายจางไมใหทาํงานเน่ืองจาก                      
มเีหตุสดุวสิยั ทาํใหไมสามารถประกอบกิจการไดตามปกติมีสทิธไิดรบัประโยชนทดแทนในกรณีวางงาน                   
ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง

คอลมันเกรด็กฎหมายนารูฉบบัน้ีจึงใครขอเสนอเรือ่ง “สรปุสาระสําคัญกฎกระทรวงการไดรบั
ประโยชนทดแทนในกรณวีางงานเนือ่งจากมเีหตสุดุวสิยัอนัเกดิจากการระบาดของโรคตดิตออนัตราย
ตามกฎหมายวาดวยโรคตดิตอ  พ.ศ. ๒๕๖๓๑” เพ่ือใหผูอานไดมคีวามรูความเขาใจเก่ียวกับผูมสีทิธไิดรบั

สรุปสาระสําคัญกฎกระทรวงการไดรับประโยชนทดแทนสรุปสาระสําคัญกฎกระทรวงการไดรับประโยชนทดแทน

¹ÔμÔ¡Ã ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

ในกรณีวางงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยในกรณีวางงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย
อันเกิดจากการระบาดของโรคติดตออันตรายอันเกิดจากการระบาดของโรคติดตออันตราย
ตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๖๓ตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๖๓
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สรุปสาระสําคัญกฎกระทรวงการได� รับประโยชน�ทดแทนในกรณีว�างงานเน่ืองจากมีเหตุสุดวิสัย
อันเกิดจากการระบาดของโรคติดต�ออันตรายตามกฎหมายว�าด�วยโรคติดต�อ พ.ศ. ๒๕๖๓

สทิธปิระโยชนทดแทน หลกัเกณฑการไดรบัประโยชนทดแทน การงดจายผลประโยชนทดแทน การออก
หนังสือรับรองการขอรับประโยชนทดแทน ความคืบหนาการจายประโยชนทดแทนกรณีวางงาน             
และการดําเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของ ตามลําดับ ดังนี้ 

๑. คํานิยาม
  “เหตุสดุวสิยั” หมายความรวมถงึ ภยัอันเกดิจากการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019

หรือโรคติดตออันตรายอื่นตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอซึ่งมีผลกระทบตอสาธารณชน และถึงขนาดที่
ผูประกันตนไมสามารถทํางานไดหรือนายจางไมสามารถประกอบกิจการไดตามปกติ

๒. ผูมีสิทธิไดรับสิทธิประโยชนทดแทน
  ลูกจางซึ่งเปนผูประกันตน ไมวาจะเปนแรงงานสัญชาติไทย หรือแรงงานขามชาติ
  ทั้งนี้ ลูกจางซ่ึงเปนผูประกันตน จะตองเปนผูประกันตนท่ีมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทน

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                  

ในกรณวีางงาน ไมไดทาํงานหรอืนายจางไมใหทาํงานเนือ่งจากตองกกัตวัหรอืเฝาระวงัการระบาดของโรค
ใหลูกจางดังกลาวซ่ึงไมไดรับคาจางมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีวางงาน ในอัตรารอยละ ๖๒                      
ของคาจางรายวัน โดยใหไดรับตลอดระยะเวลาที่ผูประกันตนไมไดทํางาน หรือนายจางไมใหทํางาน
แตไมเกิน ๙๐ วัน ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือ
ตามระยะเวลาท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

๓.๒ ในกรณีมีเหตุสุดวิสัย ถึงขนาดที่นายจางตองหยุดประกอบกิจการไมวาทั้งหมด
หรอืแตบางสวนเปนการช่ัวคราว และลูกจางซ่ึงเปนผูประกันตนท่ีมสีทิธิไดรบัประโยชนทดแทนในกรณี
วางงานไมสามารถทํางานไดและไมไดรบัคาจางในระหวางนัน้ ไมวานายจางจะหยุดประกอบกิจการเอง
หรอืหยุดประกอบกิจการตามคําสัง่ของทางราชการ ตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอหรือกฎหมายวาดวย
การบริหารราชการในสถานการณฉกุเฉินกต็าม ใหลกูจางดังกลาวซึง่ไมไดรบัคาจางมสีทิธไิดรบัประโยชน
ทดแทนในกรณีวางงาน ในอัตรารอยละ ๖๒ ของคาจางรายวัน โดยใหไดรับตลอดระยะเวลาที่นายจาง
หยุดประกอบกิจการแตไมเกิน ๙๐ วนั ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือตามระยะเวลาท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
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  อนึง่ การจายประโยชนทดแทนในสองกรณขีางตน ใหจายเปนรายเดอืน สาํหรบัเศษของเดอืน 
ใหคาํนวณจายเปนรายวนั และใหนาํบทบญัญตัมิาตรา ๕๗ วรรคหน่ึง แหงพระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม                 
พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึง่แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญตัปิระกันสงัคม (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๕๘๒ มาใชบงัคับแก
การคํานวณคาจางรายวัน เพื่อการจายประโยชนทดแทนในกรณีวางงานดวยโดยอนุโลม

๔. การงดจายผลประโยชนทดแทน
  ใหสํานกังานประกนัสังคมงดการจายประโยชนทดแทนในกรณวีางงานเน่ืองจากมเีหตสุดุวสิยัแก

ผูขอรับประโยชนทดแทนในกรณีดังนี้
  ๔.๑ ผูขอรับประโยชนทดแทนลาออกจากงานหรือถกูเลิกจาง โดยใหสิน้สดุการรับประโยชน

ทดแทน ตั้งแตวันที่ผูขอรับประโยชนทดแทนไดลาออกจากงานหรือถูกเลิกจาง
  ๔.๒ ผูขอรับประโยชนทดแทนไดสิ้นสภาพการเปนลูกจางเนื่องจากสัญญาจางไดสิ้นสุดลง                            

โดยใหสิ้นสุดการรับประโยชนทดแทนตั้งแตวันที่สัญญาจางแรงงานไดสิ้นสุดลง
๕. การออกหนังสือรับรองการขอรับประโยชนทดแทน
  ใหนายจางออกหนังสือรับรองการขอรับประโยชนทดแทนในกรณีวางงานเน่ืองจาก

มีเหตุสุดวิสัยซึ่งอยางนอยตองมีรายการตามหนังสือรับรองที่แนบทายกฎกระทรวงนี้ ทั้งนี้ในการ
ออกหนังสือรับรอง นายจางอาจจัดทําในรูปแบบขอมูลอิเล็กทรอนิกสและสงโดยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสก็ได แตตองเก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรที่เกี่ยวของไวเปนหลักฐาน

๖. ความคบืหนาการจายประโยชนทดแทนกรณวีางงานและการดาํเนนิการในสวนทีเ่กีย่วของ
    กระทรวงแรงงาน โดยสํานักงานประกันสังคม ไดพิจารณาวินิจฉัยสั่งจายประโยชน
ทดแทนกรณีวางงานไปแลว ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จํานวน ๑,๐๙๕,๓๙๙ ราย 
เปนเงิน ๖,๐๕๒๓ ลานบาท นอกจากน้ี สํานักงานประกันสังคมยังไดมีการติดตามนายจางที่ยังไมได 
ออกหนังสอืรบัรองการขอรับประโยชนทดแทน จาํนวน ๒๙,๔๐๙ ราย โดยใหหนวยปฏิบตัดิาํเนินการ ดงันี้๔ 

   ๒ พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
     มาตรา ๒๗ ใหยกเลิกความในวรรคหน่ึงของมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ และใหใชความตอไปนี้แทน
    “มาตรา ๕๗ การคํานวณคาจางรายวันในการจายเงินทดแทนการขาดรายไดใหแกผูประกันตนตามมาตรา ๓๓ ใหคํานวณ
โดยนําคาจางท่ีใชเปนฐานในการคํานวณเงินสมทบสูงสุดสามเดือนภายในระยะเวลาสิบหาเดือนกอนเดือนท่ีมีสิทธิมารวมกันเปนฐาน
ในการคํานวณแลวหารดวยเกาสิบ ในกรณีที่ผูประกันตนมีคาจางไมครบสามเดือนใหคํานวณจากคาจางเฉลี่ยเปนรายวัน”.
   ๓ มตคิณะรฐัมนตร ีเรือ่ง รายงานความคบืหนาการจายประโยชนทดแทนกรณวีางงานสาํหรบัผูประกนัตนทีไ่ดรบัผลกระทบ
จากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓.
   ๔ สิทธิประโยชนกรณีวางงานของลูกจางซ่ึงเปนผู ประกันตนภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด - ๑๙ 
พมิลกร แปงฟู อาจารยประจําสาํนกัวชิานิตศิาสตร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง https://law.mfu.ac.th/law-news/law-detail/detail/
News/๗๐๘๐.html.
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สรุปสาระสําคัญกฎกระทรวงการได� รับประโยชน�ทดแทนในกรณีว�างงานเน่ืองจากมีเหตุสุดวิสัย
อันเกิดจากการระบาดของโรคติดต�ออันตรายตามกฎหมายว�าด�วยโรคติดต�อ พ.ศ. ๒๕๖๓

    ๑) จัดตั้งศูนยรับเร่ืองรองทุกข/อุทธรณ COVID - 19 ณ สํานักงานประกันสังคม 
กรุงเทพมหานครพ้ืนที่/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศ รวมท้ังสวนกลาง ณ สํานักงานประกันสังคม                      
สํานักงานใหญต้ังแตวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เปนตนไป

  ๒) มีหนังสือแจงสถานประกอบการท่ียงัไมไดออกหนังสอืรบัรองการขอรับประโยชนทดแทน
ใหตรวจสอบและสงช่ือลูกจางที่ยังไมไดรับเงิน 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                     
ซึง่ผูทีไ่ดรบัผลกระทบนอกจากจะเปนผูประกอบการแลวผูใชแรงงานทีถ่กูเลกิจางกเ็ปนสวนหนึง่ทีไ่ดรบั
ผลกระทบโดยตรงจากการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ทาํใหอตัราการ
วางงานของประเทศไทยที่สูงอยูแลวมีตัวเลขที่สูงเพิ่มขึ้นไปอีกกวาเทาตัว อยางไรก็ตามจากมาตรการ
แกไขปญหาหรือเยียวยาผูไดรับผลกระทบของไทยท่ีผานมาแมจะยังไมสามารถแกไขปญหาไดทั้งหมด                         
แตก็เปนสวนหนึง่ทีจ่ะชวยใหผูไดรบัผลกระทบโดยเฉพาะภาคแรงงานท่ีจะพอมรีายไดมาเลีย้งดคูรอบครัว
ของตนตอไปไดจนกวาสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)       
จะดีขึ้นหรือมีวัคซีนที่จะปองกันเช้ือไวรัสนี้ได

กฎกระทรวงการไดรับประโยชนทดแทนในกรณีวางงาน
เนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติดตออันตราย
ตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๖๓
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