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นางสาวสิริโฉม  พรหมโฉม

	 ๑	พระราชกฤษฎกีาก�าหนดระยะเวลาด�าเนนิการจดัเกบ็เงนิสมทบเพือ่การให้ประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน	พ.ศ.	๒๕๔๖	
   ๒	ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๑๒๑	ตอนพิเศษ	๒๘	ก	หน้า	๕	ลงวันที่	๓๐	มิถุนายน	๒๕๔๗	

ตั้งแต่วันที่	 ๑	 มกราคม	 ๒๕๔๗	 เป็นต้นมา๑	ได้มีการด�าเนินการจัดเก็บเงินสมทบเพ่ือการให้
ประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน	 เพื่อเป็นการด�าเนินการตามกฎหมายประกันสังคม	 เนื่องจากเห็นว่า	
ด้วยสภาวะเศรษฐกจิในขณะนัน้ควรทีจ่ะมกีารให้ประโยชน์ทดแทนแก่ลูกจ้างผูป้ระกันตนในกรณีว่างงาน 
ซึ่งการที่ลูกจ้างผู้ประกันตนจะได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานนั้น	 ได้มีการก�าหนดเอาไว	้																													
ในกฎกระทรวงก�าหนดหลักเกณฑ์และอัตราการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน	พ.ศ.	๒๕๔๗๒		 

และบงัคบัใช้เรือ่ยมา	จนกระทัง้ในต้นปี	๒๕๖๓	ทีผ่่านมาได้เกดิสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ 
ไวรสัโคโรนา	2019	หรอืโรคโควดิ	19	(Coronavirus	Disease	2019	(COVID	-	19))	ทีไ่ด้แพร่ระบาดอย่างรวดเรว็ 
และกว้างขวางไปในหลายประเทศ	 รวมทั้งในประเทศไทย	 ซึ่งทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตแล้ว 
เป็นจ�านวนมาก	ทัง้นี	้ภาครฐัในหลายประเทศต้องใช้มาตรการล็อกดาวน์ครัง้ใหญ่	(Great	Lockdown)	
เพื่อจ�ากัดการแพร่ระบาด	 อย่างไรก็ตามจากการใช้มาตรการนี้ก็ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของผู้คน	
และท�าให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศต่าง	 ๆ	 ทั่วโลกหยุดชะงักพร้อมกัน	 ในมิติด้านแรงงาน	 
มกีารปิดสถานประกอบการทัง้หมดหรือแต่บางส่วนเป็นการชัว่คราว	ท�าให้แรงงานจ�านวนมากถกูเลกิจ้าง	

ด้วยเหตดุงักล่าวจงึมคีวามจ�าเป็นต้องออกกฎกระทรวงการได้รบัประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน
อันเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ	พ.ศ.	๒๕๖๓	อาศัยอ�านาจตามมาตรา	๗	วรรคหนึ่ง 
และมาตรา	๗๙	 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม	พ.ศ.	 ๒๕๓๓	 เพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ว่างงาน
เพราะเหตุถูกเลิกจ้าง	 หรือลาออกจากงานหรือเหตุสิ้นสุดสัญญาจ้างที่มีก�าหนดระยะเวลาการจ้าง 
ไว้แน่นอนและเลิกจ้างตามก�าหนดเวลาน้ัน	 อันเน่ืองจากได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจตั้งแต่ 
วันที่	๑	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๖๓	ถึงวันที่	๒๘		กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๕๖๕	ให้ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณี

สรุปสาระส�าคัญ
กฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน 

นิติกร สำ นักกฎหมาย

อันเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๖๓
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สรุปสาระสำาคัญกฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน
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ว่างงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและสภาพการณ์ทางสังคม	 โดยหลักเกณฑ์ 
บางส่วนยงัคงบงัคบัใช้ตามกฎกระทรวงก�าหนดหลกัเกณฑ์และอัตราการได้รบัประโยชน์ทดแทนในกรณี
ว่างงาน	พ.ศ.	๒๕๔๗																

คอลัมน์เกร็ดกฎหมายน่ารู้ฉบับนี้จึงใคร่ขอเสนอเรื่อง	“สรปุสาระส�าคัญกฎกระทรวงการได้รับ
ประโยชน์ทดแทนในกรณว่ีางงานอนัเนือ่งจากได้รบัผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกจิ พ.ศ. ๒๕๖๓๓” 
เพื่อให้ผู้อ่านได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ทดแทนที่ลูกจ้างผู้ประกันตนจะได้รับพร้อมทั้ง
หลักเกณฑ์ต่าง	ๆ	ตามล�าดับ	ดังนี้	

๑. ผู้มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทน
	 	 จะต้องเป็นผู้ประกันตนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน	 ตามมาตรา	 ๗๘๔		 

แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม	พ.ศ.	 ๒๕๓๓	 กล่าวคือ	 ต้องมีการจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า	
๖	เดือน	และต้องอยู่ภายในระยะเวลา	๑๕	เดือนก่อนการว่างงาน	เช่น	ลูกจ้างว่างงานในเดือนมีนาคม	
๒๕๖๓	ต้องนบัระยะเวลา	๑๕	เดือนก่อนการว่างงานคอื	จะต้องมกีารจ่ายเงนิสมทบไม่น้อยกว่า	๖	เดอืน
ขึ้นไปในช่วงเดือนธันวาคม	๒๕๖๑	ถึงเดือนกุมภาพันธ์	๒๕๖๓

๒. ระยะเวลาในการได้รับเงินทดแทน
	 	 ตั้งแต่วันที่	๑	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๖๓	ถึงวันที่	๒๘	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๕๖๕	
๓. หลักเกณฑ์การได้รับประโยชน์ทดแทน
			 ๓.๑	กรณีการว่างงานเพราะเหตุถูกเลิกจ้าง
	 	 	 ได้รับร้อยละ	๗๐	ของค่าจ้างรายวัน	โดยให้ได้รับครั้งละไม่เกิน	๒๐๐	วัน	
								 ตัวอย่าง	 เช่น	 นาย	 ก.	 ท�างานโดยได้รับค่าจ้างรายวัน	 วันละ	 ๓๐๐	บาท	 และต่อมา 

นาย	ก.	ถกูเลิกจ้าง	ซึง่ท�าให้นาย	ก.	ว่างงานเป็นเวลา	๑	ปี	(๓๖๕	วนั)	นาย	ก.	จะได้รบัประโยชน์ทดแทน
ในอัตรา	๒๑๐	บาท	เป็นเวลาเพียงไม่เกิน	๒๐๐	วัน	

    ๓	ราชกิจจานุเบกษา/	เล่ม	๑๓๗	/ตอนที่	๒๙	ก	/๑๗	เมษายน	๒๕๖๓/น	๕.
  ๔	พระราชบญัญตัปิระกันสงัคม	พ.ศ.๒๕๓๓	มาตรา	๗๘	บญัญตัว่ิา	“ลกูจ้างซึง่เป็นผูป้ระกนัตนมสีทิธไิด้รบัประโยชน์ทดแทน	
ในกรณว่ีางงานต่อเมือ่ผูป้ระกนัตนได้จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่าหกเดอืนและต้องอยู่ภายในระยะเวลาสิบห้าเดอืนก่อนการว่างงาน 
และจะต้องเป็นผู้ที่อยู่ในเงื่อนไขดังต่อไปนี้
			 (๑)		เป็นผู ้มีความสามารถในการท�างาน	พร้อมที่จะท�างานที่เหมาะสมตามที่จัดหาให้หรือต้องไม่ปฏิเสธการฝึกงาน 
และได้ขึ้นทะเบียนไว้ที่ส�านักจัดหางานของรัฐ	โดยต้องไปรายงานตัวไม่น้อยกว่าเดือนละหนึ่งครั้ง
		 (๒)		การที่ผู้ประกันตนว่างงานต้องมิใช่ถูกเลิกจ้างเนื่องจากทุจริตต่อหน้าที่หรือกระท�าความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง	
หรือจงใจท�าให้นายจ้างได้รับความเสียหายหรือฝ่าฝืนข้อบังคับหรือระเบียบเก่ียวกับการท�างานหรือค�าสั่งอันชอบด้วยกฎหมาย 
ในกรณีร้ายแรง	หรือละทิ้งหน้าที่เป็นเวลาเจ็ดวันท�างานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร	หรือประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้าง 
ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง	หรือได้รับโทษจ�าคุกตามค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุก	เว้นแต่เป็นโทษส�าหรับความผิดที่ได้กระท�าโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
		 (๓)	ต้องมิใช่ผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพตามหมวด	๗	ในลักษณะนี้”
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	 	 ๓.๒	กรณีการว่างงานเพราะเหตุลาออกจากงานหรือเหตุสิ้นสุดสัญญาจ้างที่มีก�าหนด 
ระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอนและเลิกจ้างตามก�าหนดระยะเวลานั้น

	 	 	 ได้รับร้อยละ	๔๕	ของค่าจ้างรายวัน	โดยให้ได้รับครั้งละไม่เกิน	๙๐	วัน
	 	 	 ตัวอย่าง	เช่น	นาย	ก.	ท�างานโดยได้รับค่าจ้างรายวัน	วันละ	๓๐๐	บาท	ต่อมา	นาย	ก.														

ลาอกจากงาน	โดยนาย	ก.	ว่างงานเป็นเวลา	๑	ปี	(๓๖๕	วนั)	นาย	ก.	จะได้รับประโยชน์ทดแทนในอตัรา	
๑๓๕	บาท	เป็นเวลาเพียงไม่เกิน	๙๐	วัน	หรือ

	 	 	 นาย	ก.	ท�างานตามสัญญาจ้างมีก�าหนดเวลาจ้าง	๑	ปี	โดยได้รับค่าจ้างรายวัน	วันละ	
๓๐๐	บาท	ต่อมาสิ้นสุดสัญญาจ้างท�าให้นาย	ก.	ว่างงานเป็นเวลา	๑	ปี	 (๓๖๕	วัน)	นาย	ก.	จะได้รับ
ประโยชน์ทดแทน	ในอัตรา	๑๓๕	บาท	เป็นเวลาเพียงไม่เกิน	๙๐	วัน	

๔. เงื่อนไขการได้รับประโยชน์ทดแทน
	 	 ๔.๑	การยื่นค�าขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีการว่างงานเพราะเหตุถูกเลิกจ้างเกิน	 ๑	 ครั้ง

ภายในระยะเวลาหนึ่งปีปฏิทิน	ให้มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนทุกครั้งรวมกันไม่เกิน	๒๐๐	วัน	
	 	 	 	 	 	 	ตัวอย่าง	 เช่น	 ในปี	พ.ศ.	๒๕๖๓	นาย	ก.	ถูกเลิกจ้างจากสถานประกอบการ	๒	แห่ง																	

โดยแห่งแรกหลังจากเลิกจ้างนาย	 ก.	 ว่างงานเป็นเวลา	 ๑๒๐	 วัน	 แห่งที่	 ๒	 หลังจากเลิกจ้างนาย	 ก.	 
ว่างงานเป็นเวลา	๑๕๐	วนั	กรณเีช่นน้ี	นาย	ก.	จะได้รบัประโยชน์ตอบแทนกรณว่ีางงานรวมกันทัง้	๒	ครัง้ 
ได้เพียง	๒๐๐	วัน

	 	 ๔.๒	การยื่นค�าขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีการว่างงานเพราะเหตุถูกเลิกจ้างร่วมกับกรณี
การว่างงานเพราะเหตุลาออกจากงานหรือเหตสุิน้สดุสญัญาจ้างทีม่กี�าหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอน
และเลิกจ้างตามก�าหนดระยะเวลา	เกิน	๑	ครั้งภายในระยะเวลาหนึ่งปีปฏิทินให้มีสิทธิได้รับประโยชน์
ทดแทนทุกครั้งรวมกันไม่เกิน	๒๐๐	วัน	

								 ตัวอย่าง	 เช่น	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๓	 นาย	 ก.	 ถูกเลิกจ้าง	 โดยในระหว่างหางานใหม	่
นาย	ก.	ว่างงานเป็นเป็นเวลา	๑๒๐	วัน	หลังจากนั้นนาย	ก.	 ได้ท�างานในสถานประกอบการแห่งใหม่																				
แต่ท�างานได้ไม่นาน	นาย	ก.	ได้ลาออกจากงาน	ท�าให้ว่างงานเป็นเวลา	๑๕๐	วัน	กรณีเช่นนี้	นาย	ก.																				
จะได้รับประโยชน์ตอบแทนกรณีว่างงานรวมกันทั้ง	๒	ครั้ง	ได้เพียง	๒๐๐	วัน

	 	 ๔.๓	การยื่นค�าขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีการว่างงานเพราะเหตุลาออกจากงานหรือ
เหตุสิ้นสุดสัญญาจ้างที่มีก�าหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอนและเลิกจ้างตามก�าหนดระยะเวลา																											
เกนิ	๑	ครัง้ภายในระยะเวลาหนึง่ปีปฏทินิ	ให้มสีทิธไิด้รับประโยชน์ทดแทนทกุคร้ังรวมกันไม่เกนิ	๙๐	วนั	 
	 	 	 	 	 ตัวอย่าง	เช่น	ในปี	พ.ศ.	๒๕๖๓	นาย	ก.	ได้ลาออกจากงาน	โดยในระหว่างหางานใหม่		
นาย	ก.	ว่างงานเป็นเป็นเวลา	๑๒๐	วัน	หลังจากนั้นนาย	ก.	 ได้ท�างานในสถานประกอบการแห่งใหม่																				
โดยมีสัญญาจ้างเป็นเวลา	 ๓	 เดือน	 หลังจากสิ้นสุดสัญญาจ้าง	 นาย	 ก.	 ว่างงานเป็นเวลา	 ๑๕๐	 วัน	 
กรณีเช่นนี้	นาย	ก.	จะได้รับประโยชน์ตอบแทนกรณีว่างงานรวมกันทั้ง	๒	ครั้ง	ได้เพียง	๙๐	วัน
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สรุปสาระสำาคัญกฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน
อันเน่ืองจากได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๖๓

๕. การนับระยะเวลาการได้รับประโยชน์ทดแทน
  กรณไีด้รบัประโยชน์ทดแทนในกรณว่ีางงานในระยะเวลา	๑	ปี	ปฏทินิใดไม่ครบก�าหนดเวลา															

ให้นับระยะเวลาต่อเนื่องไปในปีปฏิทินถัดไปได้
  ตัวอย่าง	 เช่น	 นาย	 ก.	 ได้รับประโยชน์ทดแทนเพราะเหตุถูกเลิกจ้างเป็นเวลา	 ๒๐๐	 วัน 

นับตั้งแต่วันที่	 ๑	 ตุลาคม	 ๒๕๖๓	 กรณีเช่นนี้	 นาย	 ก.	 สามารถได้รับประโยชน์ทดแทนต่อเนื่องในปี	 
พ.ศ.	๒๕๖๔	ไปจนครบ	๒๐๐	วันได้	

๖. การงดจ่ายประโยชน์ทดแทน๕ 
	 	 ๖.๑	เมือ่ผู้ขอรบัประโยชน์ทดแทนกลบัเข้าท�างานเป็นผูป้ระกันตนตามกฎหมายประกนัสงัคมอกี 

โดยให้สิ้นสุดการรับประโยชน์ทดแทนตั้งแต่วันที่กลับเข้าท�างานเป็นผู้ประกันตน
	 	 ๖.๒	ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนได้ปฏิเสธการท�างานหรือปฏิเสธการฝึกงานที่เหมาะสม																				

ตามที่จัดหาให้โดยไม่มีเหตุสมควร	ให้งดการจ่ายประโยชน์ทดแทนตั้งแต่วันที่ปฏิเสธ
	 	 ๖.๓	ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนไม่ไปรายงานตัวที่ส�านักจัดหางานของรัฐโดยไม่มีเหตุอันควร														

ให้งดการจ่ายประโยชน์ทดแทนในเดือนที่ไม่ไปรายงานตัวนั้น

บทสรุป
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	๒๐๑๙	(COVID	-	19)	ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

โดยรวมในหลายประเทศ	รวมทัง้ประเทศไทยท�าให้ผูป้ระกอบการหลายรายได้รบัผลกระทบ	มหีลายแห่ง 
ที่ต้องหยุดประกอบกิจการ	 หรือต้องมีการลดต้นทุนการผลิตลงโดยลดจ�านวนลูกจ้างโดยการเลิกจ้าง 
หรือให้สมัครใจลาออก	 ตลอดจนการชะลอการจ้างแรงงานใหม่เน่ืองจากยังไม่แน่ใจในสถานการณ ์
การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส	 ท�าให้แรงงานเหล่านี้ต้องกลายเป็นผู้ว่างงาน	 ดังนั้น	 ประโยชน์ทดแทน 
ในกรณีว่างงานก็จะเป็นส่ิงที่จะช่วยให้แรงงานเหล่านี้ยังพอมีรายได้ส�าหรับเลี้ยงชีพของตนในระหว่าง 
การหางานใหม่	 หรือในระหว่างที่สถานการณ์ต่าง	 ๆ	 ยังไม่ดีขึ้นได้	 แม้ว่าประโยชน์ทดแทนนี้จะไม่ได ้
เต็มเม็ดเต็มหน่วย	 เช่น	 กรณีที่เป็นการท�างานตามหน้าที่ในการจ้างแรงงานเดิมก็ตาม	แต่ก็ยังพอเป็น 
รายได้บางส่วนที่จะมาช่วยเหลือเจือจุนให้สภาพชีวิตดีขึ้นเพื่อให้ผ่านพ้นสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู ่
ในขณะนี้ได้	

	 ๕	ข้อ	๓	แห่งกฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานอันเนื่องมาจากได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ	
ประกอบกับข้อ	๓	แห่งกฎกระทรวงก�าหนดหลักเกณฑ์และอัตราการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน	พ.ศ.	๒๕๔๗	
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กฎกระทรวงก�าหนดหลักเกณฑ์และอัตราการได้รับประโยชน์
ทดแทนในกรณีว่างงาน	พ.ศ.	๒๕๔๗	

กฎกระทรวงการได้รบัประโยชน์ทดแทนในกรณว่ีางงานอันเนือ่งจาก
ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ	พ.ศ.	๒๕๖๓	




