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 ผลประโยชน์ทดแทนประกนัสงัคม

กรณีการระบาดของโรคติดต่อ

อนัตราย 

 

 

 

 

 

ผลประโยชน์ทดแทนประกนัสงัคมกรณีการระบาดของโรคติดต่ออนัตราย 

เมื�อวนัที� � ธนัวาคม พ.ศ. ���� ไดม้กีารประกาศกฎกระทรวงการได้รบัประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน

เนื�องจากมเีหตุสุดวสิยัอนัเกดิจากการระบาดของโรคตดิต่ออนัตรายตามกฎหมายว่าดว้ยโรคตดิต่อ 

(“กฎกระทรวง”) ในราชกจิจานุเบกษา เนื5อหาสาํคญัในกฎกระทรวงฉบบันี5มคีวามคลา้ยคลงึกบัประกาศ

กฎกระทรวงฉบบัก่อนในช่วงปี ���� ซึ�งออกมาในช่วงการแพร่ระบาดระลอกแรกของโรคตดิต่ออนัตราย โดย

กฎกระทรวงฉบบันี5ไดใ้หนิ้ยามคาํว่า “เหตุสุดวิสยั” ใหห้มายความรวมถงึภยัอนัเกิดจากการระบาดของ

โรคติดต่ออนัตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อซึ �งมีผลกระทบต่อสาธารณชน และถึงขนาดที �

ผู้ประกนัตนไม่สามารถทาํงานได้ หรือนายจ้างไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ 

กฎกระทรวงฉบบันี5ไดอ้นุญาตใหส้าํนักงานประกนัสงัคม (“สปส.”) จ่ายเงนิทดแทนใหก้บัผูป้ระกนัตนที�ตอ้ง

หยุดงานและเขา้ขา่ยดงัต่อนี5 

 ผูป้ระกนัตนที�มคีุณสมบตัไิดร้บัประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานตามพระราชบญัญัตปิระกนัสงัคม 

 ผูป้ระกนัตนตอ้งหยุดทํางานเป็นการชั �วคราวตั 5งแต่วนัที� @A ธนัวาคม พ.ศ. ���� เป็นต้นไป และ 

 ผูป้ระกนัตนไม่ไดร้บัค่าจา้งจากนายจา้งในระหว่างที�หยุดทํางานเป็นการชั �วคราว 

ผูป้ระกนัตนที�ไดร้บัผลกระทบตามเงื�อนไขขา้งต้นมสีทิธไิดร้บัประโยชน์ทดแทนในอตัรารอ้ยละ � ของค่าจา้ง

รายวนั แต่รวมกนัไม่เกนิ A วนั 

การจ่ายประโยชน์ทดแทนจะมกีารจ่ายเป็นรายเดอืน  โดยในการขอรบัประโยชน์ทดแทนจากสปส. นายจา้งมี

หน้าที�ตอ้งออกหนังสอืรบัรองการขอรบัประโยชน์ทดแทน ซึ�งตอ้งมรีายการตามหนังสอืรบัรองแนบท้าย

กฎกระทรวงเป็นอย่างน้อย 
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