หน้ า 6 จาก / หน้ า

ถาม-ตอบ เรื อง การได้ รับประโยชน์ ทดแทนในกรณีว่างงานเนืองจากมีเหตุสุดวิสัย
อันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่ ออันตรายตามกฎหมายว่ าด้ วยโรคติดต่ อ พ.ศ. ,-./
อ้างถึง กฎกระทรวง การได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณี วา่ งงานเนื องจากมีเหตุสุดวิสัย อันเกิดจาก
การระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ พ.ศ. ,-./
(กฏกระทรวงฯ) ลงวันที 56 เมษายน ,-./

(ถาม-ตอบ.... มีความคืบหน้ าล่าสุ ด วันที ,2 เมษายน ,-./ อยู่ที ข้ อ -)
1. บริ ษทั วิงสแปนฯ มีผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วย
โรคติดต่อ พ.ศ. ,-./ และบริ ษทั วิงสแปนฯ ให้พนักงานหยุดปฏิบตั ิงานชัวคราว
เป็ นระยะเวลา / เดือน ตั;งแต่วนั ที 5 เมษายน ,-./ – วันที /= มิถุนายน ,-./
ถาม บริ ษทั วิงสแปนฯ เข้าหลักเกณฑ์ตามกฎกระทรวงฯ “เหตุสุดวิสัย” หรื อไม่?
ตอบ เข้าหลักเกณฑ์ตามกฏกระทรวงฯ
2. การลงทะเบียนในส่ วนของ นายจ้างและลูกจ้าง หากทั;ง , ฝ่ ายลงทะเบียนโดยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เรี ยบร้อยแล้ว
ถาม การตอบรับของสํานักงานประกันสังคม เรื อง การรับข้อมูลโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ใช้ระยะเวลาภายในกีวัน? เพือแจ้งกลับของทั;ง , ฝ่ าย
ตอบ ไม่สามารถตอบระยะเวลาทีแน่นอนได้ และไม่มีการตอบกลับหรื อขึ;นอยูก่ บั แต่ละพื;นที
3. กรณี สาํ นักงานประกันสังคมตรวจสอบข้อมูลเรี ยบร้อยแล้ว
ถาม การโอนเงินใช้ระยะเวลาภายในกีวัน? สําหรับโอนเงินเข้าบัญชีของผูป้ ระกันตน
(พนักงาน)
ตอบ ไม่สามารถตอบระยะเวลาทีแน่นอนได้ ขึ;นอยูก่ บั การตรวจสอบความถูกต้องและ
ข้อเท็จจริ ง แต่จะพยายามทําให้เร็ วทีสุ ด

หน้ า , จาก / หน้ า
4. ตามข่าวทีได้รับแจ้ง สํานักงานประกันสังคม เริ มโอนเงินเข้าบัญชีให้กบั ผูป้ ระกันตน ตั;งแต่วนั ที
,= เมษายน ,-./ เป็ นต้นไป
ถาม ข้อเท็จจริ งเป็ นอย่างไร? จะมีขอ้ ความแจ้งกลับผูป้ ระกันตน (พนักงาน) หรื อไม่?
ตอบ มีการโอนเงินจริ ง แต่เป็ นเรื องของรัฐบาลสังปิ ด พิจารณาอับดับที 5 และกรณี ของบริ ษทั
สังปิ ด จะพิจารณาอับดับที , ซึ งแต่ละพื;นทีขึ;นอยูก่ บั ปริ มาณจํานวนของผูป้ ระกันตนไม่เท่ากัน
บางพื;นทีปริ มาณจํานวนผูป้ ระกันตนน้อย การตรวจสอบรวดเร็ ว โอนเงินเร็ ว
5. กรณี สาํ นักงานประกันสังคม ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชี ของผูป้ ระกันตน (พนักงาน) ภายใน
เดือน เมษายน ,-./
ถาม บริ ษทั วิงสแปนฯ ขอคําแนะนํา ในนามบริ ษทั ควรดําเนินอย่างไร? หากพนักงานสอบถาม
ตอบ ไม่สามารถให้คาํ แนะนําได้ ขึ;นอยูก่ บั ทางบริ ษทั ฯ และมีบางบริ ษทั ทําจ่าย 6-% ให้กบั
ลูกจ้าง
เพิมเติม

บริ ษัทฯ มีแนวทางช่ วยเหลื อพนั กงาน เนื องจากการจ่ ายประโยชน์ ทดแทนจากสํ า นั กงาน
ประกั น สั ง คม ในอั ต ราร้ อยละ 62 ของค่ า จ้ า งรายวั น อาจต้ อ งใช้ ระยะเวลาในการดํ า เนิ น การ
พอสมควร ดัง นั; น บริ ษัทฯ จึ ง จะสํ ารองการจ่ ายเงิน ในอัต ราร้ อยละ 62 ของค่ าจ้ างรายวันให้ กับ
พนักงานเพือเป็ นการบรรเทาความเดื อดร้ อนให้ แก่ พ นักงานไปก่ อนจนกว่ าสํ านักงานประกันสั งคม
จะเริมจ่ ายประโยชน์ ทดแทนให้ แก่ พ นักงาน โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิพ จิ ารณาทีจะเรี ย กเงินจํานวน
นีค; ืนเมือสถานะการณ์ กลับเข้ าสู่ ภาวะปกติและพนักงานกลับเข้ ามาทํางานตามปกติแล้ ว
6. หากบริ ษทั วิงสแปนฯ ช่วยเหลือเยียวยาให้กบั ผูป้ ระกันตน (พนักงาน) โดยสํารองการจ่ายเงิน
เพือให้พนักงานได้นาํ ไปใช้จ่ายในการดํารงชีพเบื;องต้น
ถาม บริ ษทั วิงสแปนฯ สามารถดําเนิ นการได้หรื อไม่?
ตอบ ไม่สามารถให้คาํ แนะนําได้ ขึ;นอยูก่ บั ทางบริ ษทั ฯ
7. ถาม สํานักงานประกันสังคมมีวธิ ี คาํ นวณการจ่ายเงิน (รายวันและรายเดือน) อย่างไรบ้าง? ตาม
ข่าวมีการหักวันหยุดประจําสัปดาห์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์หรื อไม่?
ตอบ ตัวอย่างเงินเดือน 5-,=== บาท คูณ .,% เท่ากับ S,/== บาท ไม่มีการหักวันหยุด (บริ ษทั
นําส่ งเงินแบบไหนประกันสังคมจ่ายแบบนั;น)

หน้ า / จาก / หน้ า
8. ถาม กรณี พนักงานได้รับเงินบางส่ วน ในเดือนเมษายน ,-./ และส่ วนทีเหลือจะได้รับหรื อไม่
อย่างไร?
ตอบ ตัวอย่าง การตั;งเบิกในแต่ละงวดของปกส. เช่น สรุ ปขออนุมตั ิในวันที 5- ของเดือน
(คํานวณเงินแค่ 5U วัน)
การคํานวณ เงินเดือน 5-,=== บาท คูณ .,% เท่ากับ S,/== บาท หาร /= วัน
เฉลียวันละ /5= บาท
ดังนั;น การ โอนเงินให้กบั ผูป้ ระกันตน เท่ากับ /5= บาท คูณ 5U วัน = 4,340 บาท
โดยไม่มีการหักวันหยุด
ส่ วนทีเหลือ เท่ากับ U,S.= บาท จะโอนเงินให้ภายในเดือนเดียวกัน (การโอนเงิน
2 งวด/เดือน) หรื อขึ;นอยูก่ บั แต่ละพื;นที
9. ถาม ในเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนมิถุนายน ,-./ ผูป้ ระกันตน (พนักงาน) จะได้รับเงินเต็ม
จํานวนหรื อไม่? และประมาณวันทีโอนเงินเมือไหร่ ?
ตอบ ไม่สามารถตอบได้ในขณะนี; แต่จะพยายามเร่ งดําเนินการตรวจสอบให้เร็ วทีสุ ด เพราะ
เข้าใจถึงความเดือนร้อนของทุกคน ถ้าการตรวจสอบไม่ติดปั ญหาใดๆ จะเร่ งดําเนินการโอนเงิน
ให้แก่ผปู ้ ระกันตน เพราะเป็ นการตรวจสอบด้วยบุคคล ไม่ได้ผา่ นระบบตรวจสอบ และหากมี
การโอนเงินเกิน เจ้าหน้าทีทีตรวจสอบต้องรับผิดชอบทั;งหมด
ทั;งนี; ขอให้ พ นักงานทุกคน ติดตามประกาศของบริษัททีเป็ นทางการเพือรับทราบข้ อมูล
ข่ าวสารต่ าง ๆ ต่ อไป

(นางสาวสุ ปราณี และเลศผล)
หัวหน้าแผนกบุคคล

