


มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 
กระทรวงแรงงาน 

********************** 
กระทรวงแรงงานได้จัดตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการรองรับสถานการณ์การว่างงานจากผลกระทบ

สภาวะโรคระบาด โควิด-19 ” ณ ห้องแสงสิงแก้ว ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน และจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
รองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019  (Hot Line COVID – 19) ณ อาคารอ านวยการ 
ชั้น 6 ของส านักงานประกันสังคม (ส านักงานใหญ่) ให้บริการ  Hotline หมายเลข 02-9562513-4  ในวัน
และเวลาราชการ หรือ ติดต่อสายด่วน 1506 (ตลอด 24 ชั่วโมง) เพื่อรับข้อร้องเรียนและตอบค าถาม
เกี่ยวกับ COVID - 19 รวมท้ังติดตามสถานการณ์ก าหนดแนวทางรองรับผลกระทบจากสภาวะโรคติดเชื้อ
ไวรัส โคโรนา (COVID - 19) และได้ออกมาตรการเร่งด่วน ดังนี้ 
 

มาตรการ ผลการด าเนินงาน 
1. การป้องกัน
และสกัดกั้นการ
น าเชื้อเข้าสู่
ประเทศไทย 
(ด้านต่างประเทศ) 

1.1 มอบหมายทูตแรงงาน 12 แห่ง สร้างการรับรู้ อ านวยความสะดวก ส ารวจ
และจัดท าฐานข้อมูลของแรงงานไทยในต่างประเทศ 
        กระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ทูตฯ แรงงาน ส านักงานแรงงานไทยใน
ต่างประเทศ (สนร.) ท้ัง 12 แห่ง จัดท าฐานข้อมูลของแรงงาน เพื่อส ารวจข้อมูล
แรงงานไทยท่ีเดินทางกลับประเทศไทย โดยจัดท าทะเบียนประวัติว่าเป็นใคร  
มีภูมิล าเนาอยู่ท่ีไหน มีทักษะในด้านใดบ้าง เมื่อกลับมาแล้วต้องการท างานในประเทศ
ไทยต่อหรือไม่ หากประสงค์จะท าให้ต่อในประเทศไทยกระทรวงแรงงานก็จะได้
เตรียมต าแหน่งงานว่างไว้รองรับ และ (Matching) ต าแหน่งงานกับนายจ้างเข้าสู่
สถานประกอบการได้ทันที หากต้องการประกอบอาชีพอิสระ ก็จะด าเนินการฝึก
อาชีพให้ แต่ถ้าอยากกลับไปท างานในต่างประเทศอีก ก็จะส่งเสริมให้ไปท างานแบบ
ถูกวิธี เนื่องจากแรงงานเหล่ามีทักษะพื้นฐานด้านภาษาอยู่แล้ว โดยฐานข้อมูล
ดังกล่าวจะส่งไปให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในพื้นท่ีด าเนินการติดตาม 
เพ่ือช่วยเหลือตามความต้องการของแรงงานแต่ละคนในขั้นตอนต่อไป 
1.2 ชะลอการอนุมัติน าเข้าแรงงานต่างด้าว 
          กรมการจัดหางานมีมาตรการชะลอการอนุมัติน าเข้าแรงงานต่างด้าว 
ทุกขั้นตอนตั้งแต่วันท่ี 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่
ภาวะปกติ 

2. ยับยั้งการ
ระบาด
ภายในประเทศ 
(ด้านป้องกัน) 

2.1 ผ่อนปรนให้แรงงานต่างด้าวสามารถอยู่ในราชอาณาจักรและท างานได้ต่อ
จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 

การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ  (OSS) ปัจจุบัน 
มีการด าเนินการอยู่ 7 ศูนย์ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ 38 ศูนย์ในส่วนภูมิภาค 

ท้ังนี้ มีมติของคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว  

ณ วันท่ี 24 มีนาคม 2563 
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มาตรการ ผลการด าเนินงาน 
เมื่อวันท่ี 20 มีนาคม 2563 เห็นชอบการผ่อนปรนให้แรงงานต่างด้าวท่ีการอนุญาต
สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2563 สามารถอยู่ต่อในราชอาณาจักรและท างานได้ต่อไป
จนถึงวันท่ี 30  มิถุนายน 2563 โดย  

1) กระทรวงแรงงานจะออกประกาศผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าว ท่ีมีใบอนุญาต
สิ้นสุดสามารถท างานต่อไปจนถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 ไปพลางก่อน และใช้บัญชี
รายชื่อ (Name List) ท่ีกรมการจัดหางานออกให้พร้อมใบอนุญาตท างานฉบับเดิม 
เป็นใบอนุญาตท างานไปพลางก่อน. 

2) ให้กระทรวงมหาดไทยออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เพื่อผ่อนผัน 
ให้แรงงานต่างด้าวท่ีการอนุญาตสิ้นสุดให้อยู่ต่อจนถึง 30 มิถุนายน 2563 และยกเว้น
ค่าธรรมเนียมเปรียบเทียบปรับการอยู่เกินก าหนด (Over  Stay) 

3) ขยายใบรับรองแพทย์ให้มีอายุ 90 วัน 
 2.2 แผนการท างานที่บ้าน (Work from Home) 

      1) กระทรวงแรงงานมีมาตรการท างานที่บ้าน (Work from Home) เพื่อให้
บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ โดยพร้อมท่ีจะเดินทางมาปฏิบัติงาน ณ ส านักงานได้
ตลอดเวลาหากมีเรื่องเร่งด่วน (ผู้บริหารปฏิบัติงานทุกวัน) จากจ านวนบุคลากร
ส่วนกลาง 3,658 คน มีบุคลากรปฏิบัติงาน ณ ส านักงานจ านวน 1,680 คน (คิดเป็น
ร้อยละ 45.93) สรุปได้ ดังนี้ 

ที่ หน่วยงาน อัตราก าลัง 
 

ปฏิบัติงาน ณ 
หน่วยงาน 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

1 สป./สร. 443 160 36.12 
2 กกจ. 1,139* 424 37.23 
3 กพร. 470 240 51.06 
4 กสร. 513 111 21.64 
5 สปส. 1,033 713 69.02 
6 สสปท. 60 32 53.33 
รวม 3,658 1,680 45.93 

หมายเหตุ กกจ. รวมส านักงานจัดหางานเขตพื้นที่ 

ท้ังนี้ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการท างาน ณ ส านักงาน จึงให้มีการจัดผลัด 
การมาปฏิบัติงาน ณ ส านักงาน และท างานท่ีบ้านโดยเริ่มตั้ งแต่วันจันทร์ ท่ี  
23 มีนาคม 2563  

2) รณรงค์ให้สถานประกอบการใช้มาตรการท างานที่บ้านด้วย (Work from 
Home) 
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 2.3 ส่งเสริมการผลิตหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือแก่ประชาชน 

      หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในส่วนภูมิภาคส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชน
ผลิตหน้ากากผ้า เร่ิมตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 

 2.4 ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับโรคโควิด – 19  
      2.4.1 ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับโรคโควิด – 19ผ่านสื่อทุก

ช่องทางอย่างต่อเนื่อง เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ Infographic.สื่อ 
Social Media (เว็บไซต์ Facebook  Line) โดยมีหัวข้อ ดังนี้ 

      - ค าแนะน าการป้องกันความเส่ียงในการติดเช้ือโรคโควิด - 19   
       - การปฏิบัติตน กรณีสงสัยหรือเป็นโรคโควิด - 19 ตามแนวทางของกรม

ควบคุมโรค 
      - การใช้สิทธิการรักษาพยาบาลและสิทธิประโยชน์กรณีได้รับผลกระทบจากโรค

โควิด - 19  
2.4.2 สร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันโรคโควิด .-.19  
ในสถานประกอบการ  
โดยด าเนินการขอความร่วมมือสถานประกอบการท่ัวประเทศ ประชาสัมพันธ์และให้

ความรู้ลูกจ้าง ผู้ประกันตนในสถานประกอบการ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด - 19  
และการปฏิบัติตนตามค าแนะน าของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  
     2.4.3 แจ้งมาตรการการคัดกรองลูกจ้างก่อน เข้าท างานและจัด เตรียม
หน้ากากอนามัย  เจลแอลกอฮอล์ เพื ่อลดความ เสี ่ยง  และส ารวจออนไลน์ 
เกี่ยวกับมาตรการหรือแนวทางการป้องกันโรคโควิด -19 ของสถานประกอบการ รวมท้ัง
การแจ้งการรายงานผู้ประกันตนหรือลูกจ้างท่ีเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ท่ีติดเชื้อโควิด - 19 เพื่อ
ประสานแจ้งสาธารณสุขจังหวัด ให้ค าแนะน าในการตรวจรักษา และการปฏิบัติตนท่ี
ถูกต้องต่อไป 

 
 2.5 รณรงค์ให้ประชาชนใช้บริการผ่านระบบออนไลน์ของกระทรวงแรงงาน  

      อาทิ  E-Service , E-Payment บริการจัดหางานเพื่ อคนไทย (Smart Job 
center) การยื่นบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว (Name List) การยื่น
รับรองหลักสูตรของสถานประกอบการตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
พ.ศ.2545 เป็นต้น เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด ลดความเสี่ยงในการเดินทาง
มาติดต่อขอรับบริการ ณ ส านักงาน 
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3. ด้านเยียวยา 3.1 ผู้ประกันตนที่ป่วยเป็นโรคโควิด-19 รักษาฟรี 

      กรณีผู้ประกันตนมีอาการป่วย มีไข้ ไอ เจ็บคอ เข้าไปตรวจรักษาในโรงพยาบาล
ตามสิทธิ  หากแพทย์ประเมินอาการแล้วสงสัยว่าเข้าข่ายป่ วยโรคโควิด -19   
แพทย์จะส่งตรวจเพาะเชื้อทางห้องแล็บ โดยผู้ประกันตนไม่ต้องจ่ายค่าตรวจหรือ 
ค่ายาใด ๆ หากผู้ประกันตนรายนั้นป่วยเป็นโรคโควิด-19 จะได้รับการรักษาฟรี 
     หากผู้ ประกันตนไม่ สามารถเข้ ารับการรักษาใน โรงพยาบาลตามสิทธิ 
ได้สามารถเข้ารักษาโรงพยาบาลท่ีอยู่ ใกล้หรือโรงพยาบาลของรัฐตามระบบ
ประกันสังคม และเบิกจ่ายกรณีฉุกเฉิน ภายใน 72 ชั่วโมง  
3.2 ปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน  
    3.2.1 กรณีเหตุสุดวิสัย (โควิด-19) ให้ขยายความคุ้มครองผู้ประกันตนจากภัย
อันเกิดจากโรคที่แพร่หรือระบาดในมนุษย์ ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่า
ด้วยโรคติดต่อตลอดจนภัยอื่นๆ ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติหรือมีผู้ท าให้ เกิดขึ้น 
ซึ่งมีผลกระทบต่อสาธารณชน โดยให้ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ ดังนี้ 
         1) ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ท างาน เนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยที่มีความเสี่ยงจากการ
ติดเช้ือไวรัสโควิด – 19 ซึ่งต้องกักตัวเป็นเวลา 14 วัน นายจ้างรับรอง หรือนายจ้าง
ไม่ให้ท างานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยดังกล่าว ให้ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ร้อยละ 
50 ของค่าจ้าง ตลอดระยะเวลาที่ผู้ประกันตนไม่ได้ท างาน แต่ไม่เกิน 180 วัน  
         2) กรณีหน่วยงานภาครัฐมีค าสั่งให้นายจ้างหยุดประกอบกิจการชั่วคราว 
และลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนไม่ได้รับค่าจ้าง ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ร้อยละ 
50 ของค่าจ้าง แต่ไม่เกิน 60 วัน    
* หมายเหตุ  จากการท่ีกรุงเทพมหานครออกประกาศให้ผู้ประกอบการหยุด 
การประกอบการท าให้สถานประกอบการท่ัวประเทศได้รับผลกระทบ จ านวน  
35,068 แห่ง ผู้ประกันตน จ านวน 644,136 คน ส่วนในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลมีสถานประกอบการได้รับผลกระทบจ านวน 3,970 แห่ง ผู้ประกันตน 
ได้รับผลกระทบ จ านวน 156,589 คน 
      ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้วันที่ 1 มีนาคม – 31 สิงหาคม 2563     

3.2.2 กรณีลาออก ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ ร้อยละ 45 เป็นระยะเวลา
ไม่เกิน 90 วัน (จากเดิมร้อยละ 30) 
      3.2.3 กรณีเลิกจ้าง ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ ร้อยละ 70 ของค่าจ้าง 
ระยะเวลาไม่เกิน 200 วัน (เดิมร้อยละ 50 ของค่าจ้าง ระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน)  
      ท้ังนี้ มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 2 ปี หลังจากนั้นคณะกรรมการประกันสังคม
จะพิจารณาอีกครั้ง 
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3.3 ลดอัตราเงินสมทบและขยายก าหนดเวลายื่นแบบอัตราเงินสมทบนายจ้าง และ

ผู้ประกันตน  
ในส่วนของนายจ้าง ร้อยละ 4 ของค่าจ้างผู้ประกันตน (เดิมร้อยละ 5 )  และ

ผู้ประกันตนเหลือร้อยละ 1  (เดิมร้อยละ 5 ) เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้ งแต่ 
งวดค่าจ้างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2563 ดังนี้ 

- ค่าจ้างงวดเดือนมีนาคม 2563 ให้น าส่งเงินสมทบภายในวันท่ี  15 กรกฎาคม 2563  
- ค่าจ้างงวดเดือนเมษายน 2563 ให้น าส่งเงินสมทบภายในวันท่ี 15 สิงหาคม  2563 
- งวดเดือนพฤษภาคม 2563 ให้น าส่งเงินสมทบภายในวันท่ี 15 กันยายน  2563 
ท้ั งนี้  อยู่ ระหว่างออกประกาศกระทรวงแรงงาน โดยความเห็นชอบ 

ของคณะรัฐมนตรี 
 3.4 ให้สินเชื่อสถานประกอบการเพ่ือส่งเสริมการจ้างงาน 

      ส านักงานประกันสังคมจะร่วมกับสถาบันการเงินสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ า
วงเงิน 30,000 ล้านบาท ให้แก่สถานประกอบการ  อยู่ระหว่างประสานธนาคารเพื่อ
ตกลงในรายละเอียด คาดว่าจะลงนามข้อตกลงกับธนาคารได้ภายในวัน ท่ี  
31 มีนาคม 2563 และจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป 

 3.5 ใช้เงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเยียวยาลูกจ้างที่ไม่ได้รับเงินตามกฎหมาย 
      กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เสนอของบกลางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
เพื่อเยียวยาลูกจ้าง กรณีเลิกจ้างและไม่ได้รับเงินตามกฎหมายให้ลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับ
ค่าชดเชยจากนายจ้างตามอายุการท างาน หากนายจ้างไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง ลูกจ้างมี
สิทธิยื่นค าขอรับเงินสงเคราะห์จากเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างผ่านกองทุน
สงเคราะห์ลูกจ้าง จ านวน 4,720 ล้านบาท ท้ังนี้ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
จะต้องติดตามเงินดังกล่าวจากนายจ้างเพื่อส่งคืนเงินแก่กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง
ต่อไป 

 3.6 จัดตั้งศูนย์บริการจัดหางาน Part - time   
      เป็นศูนย์รวบรวมต าแหน่งงานจากสถานประกอบการ และรวบรวมผู้ท่ีต้องการ
หางานและท างานแบบพาร์ทไทม์ เพื่อเพิ่มโอกาสในการท างานให้กับลูกจ้าง 
ท่ีว่างงาน แรงงานนอกระบบ เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายของสถานประกอบการและ
เป็นการอ านวยความสะดวกแก่นายจ้าง ท้ังนี้  ปัจจุบันมีต าแหน่งงานพาร์ทไทม์ 
จ านวน 28,363 อัตรา อาทิ งานบริการลูกค้า งานขนส่งสินค้า จัดเรียงสินค้า เป็นต้น 
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 3.7 มาตรการช่วยเหลือแรงงานนอกระบบ 

    3.7.1 ช่วยเหลือแรงงานนอกระบบให้มีรายได้  
 1) โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ เพื่อช่วยเหลือ 
ผู้เดือดร้อนด้านอาชีพให้สามารถเพิ่มพูนศักยภาพในทักษะใหม่ โดยการจ้างงาน
เร่งด่วนค่าจ้างวันละ 300 บาท และกิจกรรมฝึกอาชีพ มีสนับสนุนค่าอาหารแบบ
เหมาจ่ายมื้อละ 80 บาท งบประมาณท้ังสิ้น  30.89 ล้านบาท เป้าหมาย 7,740 คน 
 2) โครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส 
COVID-19 เพื่อให้แรงงานนอกระบบมีรายได้ สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว
ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เป้าหมาย 300 คน จ้างงานวันละ 300 บาท  
   3.7.2 ฝึกอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในครัวเรือน 
          เพื่อให้แรงงานนอกระบบสามารถประกอบอาชีพอิสระ เช่น การปลูกผัก 
ไฮไดรโปนิกส์ การตัดเย็บเสื้อผ้า การขายสินค้าออนไลน์ เป็นต้น โดยผ่านโครงการ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพสู่วิกฤตโควิด-19 กรมการจัดหางาน เป้าหมายจ านวน 
2,000 คน เมื่อฝึกส าเร็จจะได้วัสดุ อุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ  ส่วนกรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน มีเป้าหมายการฝึก 7,800 คน ( 390 รุ่น) ท่ัวประเทศ ระะยะเวลาฝึก 15 วัน/
รุ่น (90 ชม.) งบประมาณ 33,150,000 บาท ซึ่งระหว่างการฝึกจะมีเบ้ียเล้ียงให้ รวม
จ านวนท้ังสิ้น 9,800 คน  

 3.8 พัฒนาทักษะฝีมือ (Up skill/Re - skill) แก่กลุ่มแรงงานในระบบ 
      โดยพัฒนาทักษะฝีมือให้สอดคล้องกับต าแหน่งงานท่ีท า (Up skill) หรือเพื่อ
ประกอบอาชีพเสริม (Re - skill) ในหลักสูตรอาทิ ภาษาอังกฤษ การประยุกต์ใช้ IOT 
เพ่ือการท างาน การเขียนแบบคอมพิวเตอร์ ระยะเวลาฝึก 1 เดือน/รุ่น  กลุ่มเป้าหมาย
จ านวน 7,000 คน ( 350 รุ่น) ท่ัวประเทศ งบประมาณ  35,000,000  บาท  

 3.9  จ้างบัณฑิตที่ว่างงานเป็นผู้ประสานงานโครงการของกระทรวงแรงงาน 
ในระดับพื้นที่  
       เพ่ิมเป็น 841 อ าเภอๆ ละ 2 คน (เดิม 37 อ าเภอ) เพื่อให้บริการของกระทรวง
แรงงานเข้าถึงประชาชนในระดับฐานรากอย่างท่ัวถึง เช่น การส่งเสริมให้ประชาชน
สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 การพัฒนาทักษะให้แก่ผู้มีรายได้น้อย และการ
ส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับงานไปท าท่ีบ้าน เป็นต้น 
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 3.10 มาตรการให้ความช่วยเหลือสถานประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับตาม

พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 โดยกรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ดังนี้ 

1) ลดสัดส่วนของจ านวนลูกจ้างท่ีผู้ประกอบกิจการต้องจัดให้มีการฝึกอบรม
หรือทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และผ่านการทดสอบหรือลูกจ้างผ่านการ
รับรองความรู้ความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่งจากเดิมในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ลดลงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 

2) ขยายเวลาการยื่นขอรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
สถานประกอบกิจการท่ีฝึกอบรมลูกจ้างระหว่างเดือนมกราคม 2563 ถึง ธันวาคม 
2563 จากเดิมสถานประกอบกิจการต้องเสนอนายทะเบียนให้ความเห็นชอบภายใน 
60 วันนับตั้งแต่วันท่ีเสร็จสิ้นการฝึกอบรม เป็น 120 วันนับตั้งแต่วันท่ีเสร็จสิ้น 
การฝึกอบรม 

3) ขยายเวลาให้สถานประกอบกิจการท่ีพัฒนาฝีมือแรงงานให้ลูกจ้างในปี 
2562 ท่ีต้องยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบ (สท.2) พร้อมส่งเงินสมทบภายในเดือน
มีนาคม 2563 ขยายเป็นภายในวันท่ี 31 กรกฎาคม 2563 
4) ขยายระยะเวลาการช าระหนี้เงินกู้ท่ีสถานประกอบกิจการกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับลูกจ้างของตนเองตั้งแต่ ปี 2562 ถึง 2563 
จาก 12 เดือน เป็น 18 เดือน 

 3.11 กองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน  
  เพ่ือให้กู้ยืมโดยปลอดดอกเบี้ย ส าหรับซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการผลิต หรือ
ขยายการผลิต เพื่อสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ผู้รับงานไปท าท่ีบ้าน ในช่วง
วิกฤตท่ีเกิดจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยผู้รับงานไปท าท่ีบ้าน          
ท่ีจดทะเบียนกับกรมการจัดหางาน สามารถกู้เงินจากกองทุนฯ ได้ดังนี้  

- รายบุคคล ปล่อยกู้วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท 
- รายกลุ่ม ปล่อยกู้วงเงินไม่เกิน 300,000 บาท 

 


