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กระทรวงแรงงานออกกฎหมายด้านการประกันสังคม
เพื่อช่วยเหลือผูป้ ระกอบการและลูกจ้าง
ตลอดระยะเวลาการระบาดของไวรัสโควิด -19 ในประเทศไทย ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2563
เป็ นต้นมา รัฐได้ออกมาตรการ ระเบียบ และกฎหมาย หลายประการ เพื่อป้ องกันและควบคุมการระบาด
เช่น การปิ ดสถานประกอบการบางประเภท หรือการจากัดการใช้เวลาอยูน่ อกที่พกั อาศัย เป็ นต้น ซึ่งนอกจาก
จะส่ งผลกระทบต่ อ เจ้าของกิ จ การแล้ว ยังส่ งผลกระทบต่ อ ลู ก จ้างด้ว ย ดั้งนั้ น ในด้า นการประกันสังคม
กระทรวงแรงงาน จึงได้ออกกฎหมายเพื่อช่วยเหลือนายจ้างและลูกจ้างในขณะนี้ 3 เรื่อง ดังนี้
1. การขยายเวลาการยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ (การยื่นแบบฯ) และการนาส่งเงินสมทบ
2. การได้รบั ประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่ องจากมีเหตุสุดวิสยั อันเกิดจากการระบาดของไวรัส
โควิด – 19
3. การได้รบั ประโยชน์ทดแทนในกรณีวา่ งงานเนื่ องจากได้รบั ผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ

(1) การขยายกาหนดเวลายื่นแบบฯ และการนาส่งเงินสมทบ
ในสภาวะการณ์ปกตินายจ้างต้องดาเนิ นการยื่นแบบฯ และนาส่งเงินสมทบกองทุนภายในวันที่ 15 ของ
เดือนถัดจากที่มีการจ่ายเงินเดือน เช่น จ่ายเงินเดือนของเดือนเมษายน 2563 ต้องยื่นแบบ และนาส่งเงิน
สมทบภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 แต่ในสภาวะการณ์การระบาดของไวรัสโควิด – 19 รัฐได้ออก
“ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขยายกาหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการส่งเงินสมทบและการ
น าส่ ง เงิ น สมทบของนายจ้าง และผู ป้ ระกัน ตน พ.ศ. 2563” ส าหรับ ค่ าจ้างหรือเงิ น เดื อ นของเดือน
มีนาคม เมษายน และพฤษภาคม ปี 2563 ออกไปอีก 3 เดือนนับจากกาหนดเวลาเดิม ซึ่งเป็ นการเพิ่ม
สภาพคล่องทางการเงินให้แก่ผปู ้ ระกอบธุรกิจ ดังรายละเอียดด้านล่างนี้
เงินเดือนของเดือน

กาหนดเวลาเดิม

ขยายเวลานาส่งฯ ภายใน

มีนาคม

15 เมษายน 2563

15 กรกฎาคม 2563

เมษายน

15 พฤษภาคม 2563

15 สิงหาคม 2563

พฤษภาคม

15 มิถุนายน 2563

15 กันยายน 2563
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“ขยายเวลายื่น
แบบฯ และนาส่ง
เงินสบทบ 3 งวด
งวดละ 3 เดือน”
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(2) การได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน: เหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการ
ระบาดของไวรัสโควิด – 19
ลูกจ้างที่จะได้รบั ประโยชน์ ทดแทนตาม “กฎกระทรวง การได้รบั ประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน
เนื่ องจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ
พ.ศ. 2563” จากสานักงานประกันสังคมนั้น ต้องเป็ นไปตามเงื่อนไขดังนี้
1. เกิดเหตุสุดวิสยั ตามกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ ง คือ
ก. ลูกจ้างไม่ได้ทางานหรือนายจ้างไม่ให้ทางานเนื่ องจากต้องกักตัวหรือเฝ้ าระวังการระบาดของ
โรค หรือ
ข. นายจ้างต้องหยุดกิจการชั ่วคราว (ทั้งหมดหรือบางส่วน) โดยไม่ว่า จะเป็ นการหยุดกิจการเอง
หรือหยุดตามคาสัง่ ของราชการ เป็ นเหตุให้ลูกจ้างไม่สามารถทางานได้ และไม่ได้รบั ค่าจ้าง
2. เป็ นลูกจ้างที่ได้มีการจ่ายเงินสมทบมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการ
ว่างงาน แต่หากในระหว่าง 15 เดือนก่อนการว่างงานนั้ นลูกจ้างจ่ายเงินสมทบไม่ถึง 6 เดือน
ลูกจ้างที่วา่ งงานนั้นก็ไม่มีสิทธิที่จะได้รบั ประโยชน์ทดแทน

“ลูกจ้างจะมีสิทธิ
ได้รบั ประโยชน์
ทดแทน 62%”

ลูกจ้างจะมีสิทธิได้รบั ประโยชน์ทดแทน 62% ของ “ค่าจ้างรายวัน” ตลอดเวลาที่ไม่ได้ทางานและไม่ได้
รับค้าจ้าง แต่มีสิทธิได้รับไม่เกิน 90 วัน นั บตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563 โดยจะ
ได้รบั เป็ นรายเดือน หากมีเศษของเดือนทางประกันสังคมก็จะคานวณจ่ายให้เป็ นรายวัน

“ค่าจ้างรายวัน ” คานวณจาก ค่างจ้างที่ เป็ นฐานในการคานวณเงิน ในการคานวณเงินสมทบสูงสุด
(สูงสุดคือ 15,000 บาท) 3 เดือน ภายในเวลา 15 เดือนก่อนเดือนมีสิทธิ มารวมกันเพื่อเป็ นฐานในการ
คานวณ แล้วหารด้วย 90 ตัวอย่างเช่น

นอกจากนี้ เพื่อให้ลูกจ้างได้รบั ประโยชน์ทดแทนตามที่กล่าวมานี้ นายจ้างต้องออกและส่งหนังสือรับรอง
ให้สานักงานประกันสังคมตามแบบที่กฎกระทรวงกาหนด (จัดทาและจัดส่งในรูปแบบอิเล็กทรอนิ กส์ได้ แต่
ต้องเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องไว้เป็ นหลักฐาน)
อย่างไรก็ดี หากลูกจ้างลาออกจากงาน หรือถูกเลิกจ้าง หรือสัญญาจ้างสิ้ นสุดลง ลูกจ้างก็จะไม่ได้รบั
สิทธิประโยชน์ทดแทนตามกรณีนี้อีกต่อไป
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(3) การได้รบั ประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน : ได้รบั ผลกระทบจากสภาวะ
เศรษฐกิจ
สาหรับลูกจ้างที่ ว่างงานเนื่ องจากได้ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ ภายในระยะเวลา 2 ปี นั บ วันที่ 1
มี น าคม 2563 ถึ ง วัน ที่ 28 กุ ม ภาพัน ธ์ 2565 จะมี สิ ท ธิ ไ ด้รับ ประโยชน์ ท ดแทนในกรณี ว่ า งงานตาม
“กฎกระทรวงการได้รบั ประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานอันเนื่ องมาจากได้รบั ผลกระทบจากสภาวะ
การเศรษฐกิจ พ.ศ. 2563” นั้ น ต้องเป็ นลูกจ้างที่ได้มีการจ่ายเงินสมทบมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ใน
ระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงาน และต้องอยูใ่ นเงื่อนไขต่อไปนี้ ด้วย คือ
1. เป็ นผูม้ ีความสามารถในการทางาน พร้อมที่จะทางานที่เหมาะสมตามที่จดั หาให้ หรือไม่ปฏิเสธการ
ฝึ กงาน และ ได้ขนทะเบี
ึ้
ยนไว้ที่สานักจัดหางานของรัฐ (ต้องรายงานตัวไม่น้อยกว่าเดือนละครั้ง)
2. ต้องไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกเลิกจ้างโดยไม่ได้รบั ค่าชดเชยตามกฎหมายคุม้ ครองแรงงาน
3. ไม่ได้เป็ นผูม้ ีสิทธิได้รบั ประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ
ประโยชน์ทดแทนที่จะได้รบั แบ่งเป็ น 2 กรณี ดังนี้
อัตราประโยชน์ทดแทน
ของ "ค่าจ้างรายวัน"

จานวนวันที่ได้รบั
ประโยชน์ทดแทน

1. ถูกเลิกจ้าง

70%

ครั้งละไม่เกิน 200 วัน

2. ลาออก หรือการสิ้ นสุดของสัญญาจ้าง

45%

ครั้งละไม่เกิน 90 วัน

เหตุการณ์ของการว่างงาน

หมายเหตุ : ค่าจ้างรายวัน ใช้วิธีการคานวณตามที่กล่าวมาข้างต้น

อย่างไรก็ดี การจะใช้สิทธิเพื่อรับประโยชน์ทดแทนมีขอ้ สังเกตเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

กฎหมายทั้ง 3 ฉบับดังกล่าวได้มีผลบังคับใช้แล้ว ซึ่งการขยายกาหนดเวลายื่นแบบได้มีผลบังคับใช้เมื่อ
วันที่ 16 เมษายน 2563 และในส่วนของประโยชน์ ทดแทนกรณีการว่างงานเพราะเหตุสุดวิสัย สานั กงาน
ประกันสังคมก็ได้มีการจ่ายเงินให้แก่ผมู ้ ีสิทธิกลุ่มแรกไปเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 แล้ว
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“ลูกจ้างจะมีสิทธิ
ได้รบั ประโยชน์
ทดแทน 70% หรือ
45% แล้วแต่กรณี”
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