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ตลอดระยะเวลาการระบาดของไวรสัโควิด -19 ในประเทศไทย ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกุมภาพนัธ ์2563

เป็นตน้มา รัฐไดอ้อกมาตรการ ระเบียบ และกฎหมาย หลายประการ เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาด 

เช่น การปิดสถานประกอบการบางประเภท หรือการจ ากดัการใชเ้วลาอยูน่อกท่ีพกัอาศยั เป็นตน้ ซ่ึงนอกจาก

จะส่งผลกระทบต่อเจา้ของกิจการแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อลูกจา้งด้วย ดั้งน้ัน ในด้านการประกันสังคม 

กระทรวงแรงงาน จึงไดอ้อกกฎหมายเพื่อช่วยเหลือนายจา้งและลูกจา้งในขณะน้ี 3 เรื่อง ดงัน้ี  

1. การขยายเวลาการยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ (การยื่นแบบฯ) และการน าส่งเงินสมทบ   

2. การไดร้บัประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเน่ืองจากมีเหตุสุดวิสยัอนัเกิดจากการระบาดของไวรัส 

โควิด – 19  

3. การไดร้บัประโยชน์ทดแทนในกรณีวา่งงานเน่ืองจากไดร้บัผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ   

(1) การขยายก าหนดเวลายื่นแบบฯ และการน าส่งเงินสมทบ 

 ในสภาวะการณป์กตินายจา้งตอ้งด าเนินการยื่นแบบฯ และน าส่งเงินสมทบกองทุนภายในวนัท่ี 15 ของ

เดือนถัดจากท่ีมีการจ่ายเงินเดือน เช่น จ่ายเงินเดือนของเดือนเมษายน 2563 ตอ้งยื่นแบบ และน าส่งเงิน

สมทบภายในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2563 แต่ในสภาวะการณ์การระบาดของไวรัสโควิด – 19 รัฐไดอ้อก 

“ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขยายก าหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการส่งเงินสมทบและการ

น าส่งเงินสมทบของนายจา้ง และผูป้ระกันตน พ.ศ. 2563” ส าหรับค่าจา้งหรือเงินเดือนของเดือน

มีนาคม เมษายน และพฤษภาคม ปี 2563 ออกไปอีก 3 เดือนนับจากก าหนดเวลาเดิม ซ่ึงเป็นการเพิ่ม

สภาพคล่องทางการเงินใหแ้ก่ผูป้ระกอบธุรกิจ ดงัรายละเอียดดา้นล่างน้ี  

เงินเดือนของเดือน ก าหนดเวลาเดิม ขยายเวลาน าส่งฯ ภายใน  

มีนาคม 15 เมษายน 2563 15 กรกฎาคม 2563 

เมษายน 15 พฤษภาคม 2563 15 สิงหาคม 2563 

พฤษภาคม 15 มิถุนายน 2563 15 กนัยายน 2563 

กระทรวงแรงงานออกกฎหมายดา้นการประกนัสงัคม 

เพื่อช่วยเหลือผูป้ระกอบการและลูกจา้ง  

“ขยายเวลาย่ืน

แบบฯ และน าส่ง

เงินสบทบ 3 งวด 

งวดละ 3 เดือน” 
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(2) การไดร้ับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน: เหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการ

ระบาดของไวรสัโควิด – 19 

 ลูกจา้งท่ีจะไดร้บัประโยชน์ทดแทนตาม “กฎกระทรวง การไดร้บัประโยชนท์ดแทนในกรณีว่างงาน

เน่ืองจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าดว้ยโรคติดต่อ 

พ.ศ. 2563” จากส านักงานประกนัสงัคมน้ัน ตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขดงัน้ี 

1. เกิดเหตุสุดวิสยัตามกรณีอยา่งใดอยา่งหน่ึง คือ 

ก. ลูกจา้งไม่ไดท้ างานหรือนายจา้งไม่ใหท้ างานเน่ืองจากตอ้งกกัตัวหรือเฝ้าระวงัการระบาดของ

โรค หรือ 

ข. นายจา้งตอ้งหยุดกิจการชัว่คราว (ทั้งหมดหรือบางส่วน) โดยไม่ว่าจะเป็นการหยุดกิจการเอง

หรือหยุดตามค าสัง่ของราชการ เป็นเหตุใหลู้กจา้งไม่สามารถท างานได ้และไม่ไดร้บัค่าจา้ง 

2. เป็นลูกจา้งท่ีไดม้ีการจ่ายเงินสมทบมาแลว้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการ

ว่างงาน แต่หากในระหว่าง 15 เดือนก่อนการว่างงานน้ันลูกจา้งจ่ายเงินสมทบไม่ถึง 6 เดือน 

ลูกจา้งท่ีวา่งงานน้ันก็ไม่มีสิทธิท่ีจะไดร้บัประโยชน์ทดแทน 

ลูกจา้งจะมีสิทธิไดร้บัประโยชน์ทดแทน 62% ของ “ค่าจา้งรายวัน” ตลอดเวลาท่ีไม่ไดท้ างานและไม่ได้

รับคา้จา้ง แต่มีสิทธิไดร้ับไม่เกิน 90 วัน นับตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563 โดยจะ

ไดร้บัเป็นรายเดือน หากมีเศษของเดือนทางประกนัสงัคมก็จะค านวณจ่ายใหเ้ป็นรายวนั 

 

“ค่าจา้งรายวัน” ค านวณจาก ค่างจา้งท่ีเป็นฐานในการค านวณเงินในการค านวณเงินสมทบสูงสุด 

(สูงสุดคือ 15,000 บาท) 3 เดือน ภายในเวลา 15 เดือนก่อนเดือนมีสิทธิ มารวมกนัเพื่อเป็นฐานในการ

ค านวณ แลว้หารดว้ย 90 ตวัอยา่งเช่น  

 

นอกจากน้ี เพื่อใหลู้กจา้งไดร้บัประโยชน์ทดแทนตามท่ีกล่าวมาน้ี นายจา้งตอ้งออกและส่งหนังสือรบัรอง

ใหส้ านักงานประกนัสงัคมตามแบบท่ีกฎกระทรวงก าหนด (จดัท าและจดัส่งในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสไ์ด้ แต่

ตอ้งเก็บขอ้มูลจราจรทางคอมพิวเตอรท่ี์เกี่ยวขอ้งไวเ้ป็นหลกัฐาน) 

อย่างไรก็ดี  หากลูกจา้งลาออกจากงาน หรือถูกเลิกจา้ง หรือสัญญาจา้งสิ้ นสุดลง ลูกจา้งก็จะไม่ไดร้บั

สิทธิประโยชน์ทดแทนตามกรณีน้ีอีกต่อไป 

“ลูกจา้งจะมีสิทธิ

ไดร้บัประโยชน์

ทดแทน 62%” 
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(3) การไดร้บัประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน : ไดร้บัผลกระทบจากสภาวะ

เศรษฐกิจ 

 ส าหรับลูกจา้งท่ีว่างงานเน่ืองจากไดผ้ลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจภายในระยะเวลา 2 ปี นับวันท่ี 1 

มีนาคม 2563 ถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565 จะมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานตาม 

“กฎกระทรวงการไดร้บัประโยชนท์ดแทนในกรณีว่างงานอันเน่ืองมาจากไดร้บัผลกระทบจากสภาวะ

การเศรษฐกิจ พ.ศ. 2563” น้ัน ตอ้งเป็นลูกจา้งท่ีไดม้ีการจ่ายเงินสมทบมาแลว้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ใน

ระยะเวลา 15 เดือนก่อนการวา่งงาน และตอ้งอยูใ่นเง่ือนไขต่อไปน้ีดว้ย คือ 

1. เป็นผูม้ีความสามารถในการท างาน พรอ้มท่ีจะท างานท่ีเหมาะสมตามท่ีจดัหาให ้หรือไม่ปฏิเสธการ

ฝึกงาน และ  ไดข้ึ้นทะเบียนไวท่ี้ส านักจดัหางานของรฐั (ตอ้งรายงานตวัไม่น้อยกวา่เดือนละครั้ง) 

2. ตอ้งไม่เป็นผูท่ี้ถูกเลิกจา้งโดยไม่ไดร้บัค่าชดเชยตามกฎหมายคุม้ครองแรงงาน 

3. ไม่ไดเ้ป็นผูม้ีสิทธิไดร้บัประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ 

ประโยชน์ทดแทนท่ีจะไดร้บัแบ่งเป็น 2 กรณี ดงัน้ี 

เหตกุารณข์องการว่างงาน 
อตัราประโยชนท์ดแทน

ของ "ค่าจา้งรายวนั" 

จ  านวนวนัท่ีไดร้บั

ประโยชนท์ดแทน 

1. ถูกเลิกจา้ง 70% ครั้งละไม่เกิน 200 วนั 

2. ลาออก หรือการสิ้ นสุดของสญัญาจา้ง 45% ครั้งละไม่เกิน 90 วนั 

หมายเหตุ : ค่าจา้งรายวนั ใชว้ิธีการค านวณตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 

  

อยา่งไรก็ดี การจะใชส้ิทธิเพื่อรบัประโยชน์ทดแทนมีขอ้สงัเกตเพิ่มเติมดงัต่อไปน้ี 

 

 กฎหมายทั้ง 3 ฉบบัดังกล่าวไดม้ีผลบงัคบัใชแ้ลว้ ซ่ึงการขยายก าหนดเวลายื่นแบบไดม้ีผลบงัคบัใชเ้มื่อ

วนัท่ี 16 เมษายน 2563 และในส่วนของประโยชน์ทดแทนกรณีการว่างงานเพราะเหตุสุดวิสัย ส านักงาน

ประกนัสงัคมก็ไดม้ีการจ่ายเงินใหแ้ก่ผูม้ีสิทธิกลุ่มแรกไปเม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2563 แลว้ 

 

“ลูกจา้งจะมีสิทธิ

ไดร้บัประโยชน์

ทดแทน 70% หรือ 

45% แลว้แต่กรณี”  
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