「1990년 사회보장법(제46조_61조의1)」



국 가 ‧ 지 역: 태국



제

정

일: 1990년 8월 11일



개

정

일: 2015년 6월 22일(일부개정「2015년 사회보장법(제4

권)」)

원문

번역문

หมวด ๒ เงินสมทบ

제2장 분담금

มาตรา ๔๖

제46조
제33조에 따른 정부와 사용자

ให้รฐั บาล นายจ้าง และผูป้ ระกันตนตาม

및 피보험자는 상해, 질병, 장

มาตรา ๓๓ ออกเงินสมทบเข้ากองทุนเพื่อ การ

애, 사망 및 출산의 경우에 대

จ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบ อันตราย

하여 급여를 지급하기 위한 분

หรือเจ็บป่ วย กรณีทพุ พลภาพ กรณีตายและ

담금을 부령에 정하는 바에 따

กรณีคลอดบุตร ฝ่ ายละเท่ากันตามอัตราที่

라 각각 동일한 비율로 기금에

กาหนดในกฎกระทรวง แต่ตอ้ งไม่เกินอัตราเงิน

납부하도록 한다. 다만 이 법

สมทบท้ายพระราชบัญญัตนิ ี ้

마지막의 분담금 비율을 초과하
지 아니하여야 한다.

ให้รฐั บาล นายจ้าง และผูป้ ระกันตนตาม มาตรา

정부와 사용자 및 제33조에 따

๓๓ ออกเงินสมทบเข้ากองทุนเพื่อ การจ่าย

른 피보험자는 양육, 노령 및

1

ประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์ บุตร กรณี

실업의 경우에 대하여 급여를

ชราภาพ และกรณีวา่ งงานตามอัตรา ที่กาหนด

지급하기 위한 분담금을 부령에

ในกฎกระทรวง แต่ตอ้ งไม่เกินอัตราเงินสมทบ

정하는 바에 따라 각각 동일한
비율로 기금에 납부하도록 한

ท้ายพระราชบัญญัตนิ ี ้

다. 그러나 이 법 마지막의 분

สาหรับการประกันตนตามมาตรา ๓๙ ให้รฐั บาล

담금 비율을 초과하지 아니하여

และผูป้ ระกันตนออกเงินสมทบเข้ากองทุนโดย

야 한다.

รัฐบาลออกหนึ่งเท่าและผูป้ ระกันตนออกสองเท่า

제39조에 따른 보험 가입에 대

ของอัตราเงินสมทบที่แต่ละฝ่ ายต้องออกตามที่

해서는 정부와 가입자가 첫번째

กาหนดในวรรคหนึ่งและวรรคสอง

단락 및 두번째 단락에 정한 바
에 따라 각각 납부하여야 하는

การกาหนดอัตราเงินสมทบตามวรรคหนึ่งและ

분담금의 비율에 대하여 정부가

วรรคสอง ให้กาหนดโดยคานึงถึงประโยชน์

1배수, 가입자가 2배수를 부담

ทดแทนและค่าใช้จา่ ยในการบริหารงานของ

하여 기금에 납부하도록 한다.

สานักงานตามมาตรา ๒๔

첫번째 단락 및 두번째 단락에

ค่าจ้างขัน้ ต่าและขัน้ สูงที่ใช้เป็ นฐาน ในการ

따른 분담금 비율은 제24조에
따른 급여 및 사무처의 행정 비

คานวณเงินสมทบของผูป้ ระกันตนตาม มาตรา

용을 고려하여 정하도록 한다.

๓๓ แต่ละคน ให้เป็ นไปตามที่กาหนด ใน

제33조에 따른 피보험자 개개인

กฎกระทรวง ในการคานวณเงินสมทบของ

의 급여를 규정하는 데 있어서

ผูป้ ระกันตนแต่ละคนสาหรับเศษของเงินสมทบที่

근거로 사용하는 최저 및 최고

มีจานวนตัง้ แต่หา้ สิบสตางค์ขนึ ้ ไปให้นบั เป็ นหนึ่ง

임금은 부령에 정하는 바를 따

บาท ถ้าน้อยกว่านัน้ ให้ปัดทิง้ ในกรณีท่ี

르도록 한다. 피보험자 개개인
의 급여를 계산하는 데 있어 50

ผูป้ ระกันตนทางานกับนายจ้างหลายรายให้

싸땅1 이상의 잔돈은 1바트로

คานวณเงิน สมทบจากค่าจ้างที่ได้รบั จาก
1

태국 화폐 단위 바트의 1/100

2

นายจ้างแต่ละราย

간주하도록 한다. 피보험자가
다수의 사용자와 근로하는 경우
에는 각 사용자로부터 받은 임
금으로부터 급여 계산을 하도록
한다.

มาตรา ๔๖/๑
ในกรณีทอ้ งที่หนึ่งท้องที่ใดประสบภัยพิบตั ิ อย่าง 제46조의1
ร้ายแรงที่สง่ ผลกระทบต่อสถานการณ์ ทาง
어떠한 한 지역이 경제상황에
เศรษฐกิจ รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ

영향을 주는 심각한 재난을 겪

คณะรัฐมนตรีอาจประกาศกาหนดหลักเกณฑ์

은 경우 내각의 승인을 통하여
장관이 사용자 및 피보험자의

วิธีการ และเงื่อนไขให้ลดหย่อนการออกเงิน

분담금 납부를 경감하는 원칙과

สมทบของนายจ้าง และผูป้ ระกันตนได้

방법 및 조건을 공고할 수도 있

การออกประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้คานึงถึงผล

다.

กระทบต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ประกอบ

첫번째 단락에 따른 공고는 기

กับเสถียรภาพของกองทุนเป็ นสาคัญ แต่จะ

금의 안정성과 연계한 경제상황

ลดหย่อนได้คราวละไม่เกินหกเดือน

을 중요하게 고려하도록 하나,
한 회당 6개월을 초과하지 아니
하여 경감할 수 있다.

มาตรา ๔๗

제47조

ให้นายจ้างหักค่าจ้างของผูป้ ระกันตนทุกครัง้ ที่มี

피보험자의 사용자는 임금을 지

การจ่ายค่าจ้างตามจานวนที่จะต้องนาส่งเป็ น

급할 때마다 제56조에 따른 피

เงินสมทบในส่วนของผูป้ ระกันตนตาม มาตรา

보험자의 분담분으로 납부하여

๔๖ และให้ถือว่าผูป้ ระกันตนได้จา่ ย เงินสมทบ

야 하는 금액을 공제하도록 하
고, 피보험자가 임금 지급 지정

แล้วตัง้ แต่วนั ถึงกาหนดจ่ายค่าจ้าง

일부터 분담금을 납부하였다고

3

ให้นายจ้างนาเงินสมทบในส่วนของผูป้ ระกันตน

간주하도록 한다.

ที่ได้หกั ไว้ตามวรรคหนึ่ง และเงินสมทบในส่วน

사용자는 첫번째 단락에 따라

ของนายจ้างส่งให้แก่สานักงานภายในวันที่ สิบ

분담금을 공제한 달의 익월 15
일 이내에 피보험자의 분담금과

ห้าของเดือนถัดจากเดือนที่มีการหักเงิน สมทบ

사용자의 분담금을 사무처에 납

ไว้ พร้อมทัง้ ยื่นแบบรายการแสดงการส่ง เงิน

부하고 분담금 납부를 나타내는

สมทบ ทัง้ นี ้ ตามแบบและวิธีการที่ เลขาธิการ

명세서식을 함께 제출한다. 이

ประกาศกาหนด

와 관련하여 사무총장이 정하여
공고하는 서식과 방법을 따르도
록 한다.

ถ้านายจ้างไม่จา่ ยค่าจ้างตามกาหนดเวลาที่ตอ้ ง

만약 사용자가 임금을 임금 지

จ่าย ให้นายจ้างมีหน้าที่นาส่งเงินสมทบตามที่

급 기한에 따라 지급하지 아니

บัญญัตไิ ว้ในวรรคสอง โดยถือเสมือนว่ามี การ

한다면 임금을 지급한 것과 마

จ่ายค่าจ้างแล้ว

찬가지로 간주하여 두번째 단락
에 규정한 바에 따른 분담금을
납부할 책임이 있다.

ในกรณีท่ีนายจ้างนาเงินสมทบในส่วนของ

사용자가 납부하여야 하는 금액

ผูป้ ระกันตนหรือเงินสมทบในส่วนของนายจ้างส่ง

을 초과하여 피보험자의 분담금

ให้แก่สานักงานเกินจานวนที่ตอ้ งชาระ ให้

또는 사용자의 분담금을 사무처

นายจ้างหรือผูป้ ระกันตนยื่นคาร้องขอรับเงิน ใน

에 납부한 경우, 사용자 또는

ส่วนที่เกินคืนได้ตามระเบียบที่เลขาธิการ

피보험자는 사무총장이 정하는

กาหนด ถ้านายจ้างหรือผูป้ ระกันตนมิได้เรียกเอา

규칙에 따라 초과분에 대한 반

เงินดังกล่าวคืนภายในหนึ่งปี นบั แต่วนั ที่นาส่งเงิน

환 신청서를 제출하도록 한다.
만약 사용자 또는 피보험자가

สมทบหรือไม่มารับเงินคืนภายในหนึ่งปี นบั แต่

분담금을 납부한 날부터 1년 이

วันที่ได้รบั แจ้งให้มารับเงิน ให้เงินนัน้ ตกเป็ นของ

내에 해당 금액의 반환을 청구

กองทุน

하지 아니하거나 반환금 수령
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통지를 수령한 날부터 1년 이내
에 반환금을 수령하지 아니한다
면 해당 금액은 기금으로 귀속
되도록 한다.

มาตรา ๔๗ ทวิ
제47조의 부칙

ในกรณีท่ีนายจ้างไม่นาส่งเงินสมทบหรือนาส่งไม่

사용자가 제47조 두번째 단락의

ครบตามกาหนดเวลาในมาตรา ๔๗ วรรคสอง

기한에 따라 분담금을 납부하지

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีคาเตือนเป็ นหนังสือ ให้

아니하거나 완납하지 아니하는

นายจ้างนาเงินสมทบที่คา้ งชาระและเงินเพิ่ม มา

경우 담당관은 경고장을 송부하

ชาระภายในกาหนดไม่นอ้ ยกว่าสามสิบวันนับแต่

고 경고장을 수령한 날부터 30

วันที่ได้รบั หนังสือนัน้ ถ้านายจ้างได้รบั คาเตือน

일 이상으로 정한 기한 내에 사
용자가 체납한 분담금과 가산금

ดังกล่าวแล้วแต่ยงั ไม่นาเงินสมทบที่คา้ งชาระ

을 납부하도록 한다. 만약 사용

และเงินเพิ่มมาชาระภายในกาหนด ให้

자가 해당 경고장을 수령하였으

พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจประเมินเงินสมทบ

나 기한 내에 분담금과 가산금

และแจ้งเป็ นหนังสือให้นายจ้างนาส่งได้ ดังนี ้

을 납부하지 아니한다면 담당관
은 분담금을 산정하여 다음 각
항과 같이 사용자에게 문서로
통지하는 권한을 갖도록 한다.

(๑) ถ้านายจ้างเคยนาส่งเงินสมทบมาแล้ว ให้ถือ

(1)만약 사용자가 분담금을 납

ว่าจานวนเงินสมทบที่นายจ้างมีหน้าที่นาส่ง ใน

부한 적이 있다면 익월에 사용

เดือนต่อมาแต่ละเดือนมีจานวนเท่ากับจานวน

자가 납부한 책임이 있는 분담

เงินสมทบในเดือนที่นายจ้างได้นาส่งแล้วเดือน

금 금액은 각 달마다 사용자가

สุดท้ายเต็มเดือน

마지막 달에 납부한 달의 분담
금 금액과 같은 금액으로 간주
하도록 한다.

(๒) ถ้านายจ้างซึ่งมีหน้าที่ตามพระราชบัญญัตนิ ี ้
5

แต่ไม่ย่ืนแบบรายการตามมาตรา ๓๔ หรือยื่น

(2)만약 이 법에 의거하여 책임

แบบรายการตามมาตรา ๓๔ แล้ว แต่ไม่เคย

이 있는 사용자가 제34조에 따

นาส่งเงินสมทบ หรือยื่นแบบรายการตาม

른 명세서식을 제출하지 아니하
거나, 제34조에 따른 명세서식

มาตรา ๓๔ โดยแจ้งจานวนและรายชื่อลูกจ้าง

을 제출하였으나 분담금을 납부

น้อยกว่าจานวนลูกจ้างที่มีอยูจ่ ริง ให้ประเมินเงิน

한 적이 없거나, 실제로 있는

สมทบจากแบบรายการที่นายจ้างเคยยื่นไว้ หรือ

근로자 수보다 적은 근로자 수

จากจานวนลูกจ้างที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบ

와 명단을 신고하여 제34조에

แล้วแต่กรณี โดยถือว่าลูกจ้างแต่ละคนได้รบั

따른 명세서식을 제출하였다면,

ค่าจ้างเป็ นรายเดือนในอัตราที่ได้เคยมีการยื่น

경우에 따라 사용자가 제출한
적이 있는 명세서식 또는 담당

แบบรายการไว้ แต่ถา้ ไม่เคยมีการยื่นแบบ

관이 포착한 근로자 수에서 분

รายการหรือยื่นแบบรายการไม่ครบถ้วน ให้ถือว่า

담금을 산정하도록 하나, 만약

ลูกจ้างแต่ละคนได้รบั ค่าจ้างรายเดือนไม่นอ้ ย

명세서식을 제출한 적이 없거나

กว่าอัตราค่าจ้างขัน้ ต่ารายวันตามกฎหมายว่า

명세서식을 완전하게 갖추지 아

ด้วยการคุม้ ครองแรงงานที่ใช้บงั คับอยูใ่ นท้องที่

니하여 제출하였다면, 각 근로
자는 그 지역에서 적용되는 근

นัน้ คูณด้วยสามสิบ

로자 보호에 관한 법률에 따른
최저임금에 30을 곱한 것보다
적지 아니한 월급을 받는다고

ในกรณีท่ีมีการพิสจู น์ได้ภายในสองปี นบั แต่วนั ที่

간주하도록 한다.

มีการแจ้งการประเมินเงินสมทบตามวรรคหนึ่งว่า

첫번째 단락에 따라 분담금 산

จานวนเงินสมทบที่แท้จริงที่นายจ้างมีหน้าที่ตอ้ ง

정 통지가 있는 날부터 2년 이
내에 사용자가 납부할 책임이

นาส่งมีจานวนมากกว่าหรือน้อยกว่าจานวน เงิน

있는 분담금 금액이 제(1)항 또

สมทบที่พนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินไว้ ตาม (๑)

는 제(2)항에 따라 담당관이 산

หรือ (๒) ให้สานักงานมีหนังสือแจ้งผลการพิสจู น์

정한 분담금 금액보다 많거나
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ให้นายจ้างทราบภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่

적다고 검증할 수 있는 경우 사

ทราบผลการพิสจู น์ เพื่อให้นายจ้างนาส่งเงิน

무처는 검증 결과를 인지한 날

สมทบเพิ่มเติมภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่

부터 30일 이내에 사용자에게
검증결과서를 송부하여 사용자

ได้รบั แจ้ง หรือยื่นคาขอต่อสานักงานเพื่อขอให้

가 통지 받은 날부터 30일 이내

คืนเงินสมทบ ถ้านายจ้างไม่มารับเงินดังกล่าว

에 추가 분담금을 납부하거나

คืนภายในหนึ่งปี นบั แต่วนั ที่ทราบผลการพิสจู น์

분담금 환급 신청을 위하여 사

ให้เงินนัน้ ตกเป็ นของกองทุน

무처에 신청서를 제출하도록 한
다. 만약 사용자가 검증 결과를
인지한 날부터 1년 이내에 반환
금을 수령하지 아니한다면 그
반환금은 기금으로 귀속되도록

การนาส่งคาเตือน การแจ้งจานวนเงินสมทบที่

한다.

ประเมินได้ และการแจ้งผลการพิสจู น์ ให้นา

경고장 송부와 산정할 수 있는

ความในมาตรา ๓๐ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม

분담금 금액 통지 및 검증 결과
통지는 제30조를 준용하도록 한
다.

มาตรา ๔๘
ในกรณีท่ีผปู้ ระกันตนทางานกับนายจ้างหลาย

제48조

รายให้นายจ้างทุกรายมีหน้าที่ปฏิบตั ิตาม

피보험자가 다수의 사용자와 근

มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗

로하는 경우 각 사용자는 제46
조 및 제47조를 준수할 의무가
있다.

มาตรา ๔๙
นายจ้างซึ่งไม่นาส่งเงินสมทบในส่วนของตนหรือ

제49조

ในส่วนของผูป้ ระกันตน หรือส่งไม่ครบจานวน

제47조에 따른 기한 내에 본인

ภายในเวลาที่กาหนดตามมาตรา ๔๗ ต้องจ่าย

의 분담하여야 할 몫 또는 피보
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เงินเพิ่มในอัตราร้อยละสองต่อเดือนของจานวน

험자가 분담하여야 할 몫을 납

เงินสมทบที่นายจ้างยังมิได้นาส่งหรือของจานวน

부하지 아니하거나 완납하지 아

เงินสมทบที่ยงั ขาดอยูน่ บั แต่วนั ถัดจากวันที่ตอ้ ง

니하는 사용자는 분담금을 납부
하여야 하는 날의 이튿날부터

นาส่งเงินสมทบ ทัง้ นี ้ เงินเพิ่มที่คานวณได้ตอ้ ง

사용자가 납부하지 아니한 분담

ไม่เกินจานวนเงินสมทบที่นายจ้างต้องจ่าย

금 금액 또는 부족한 분담금 금
액의 월2%의 가산금을 납부하
여야 한다. 이와 관련하여 산정
할 수 있는 가산금은 사용자가
납부하여야 하는 분담금 금액을

ในกรณีท่ีนายจ้างมิได้หกั ค่าจ้างของผูป้ ระกันตน

초과하지 아니하여야 한다.

เพื่อส่งเป็ นเงินสมทบหรือหักไว้แล้วแต่ยงั ไม่ครบ

사용자가 제47조 첫번째 단락에

จานวนตามมาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง ให้นายจ้างรับ

따라 피보험자의 임금을 공제하

ผิดใช้เงินที่ตอ้ งส่งเป็ นเงินสมทบในส่วนของ

였거나, 공제하였으나 금액이

ผูป้ ระกันตนเต็มจานวน และต้องจ่ายเงินเพิ่ม ใน

부족한 경우 사용자가 피보험자

เงินจานวนนีต้ ามวรรคหนึ่งนับแต่วนั ถัดจาก วันที่

몫의 분담금으로 전액을 납부하
는 지출에 대하여 책임지도록

ต้องนาส่งเงินสมทบ และในกรณีเช่นว่านี ้ สิทธิท่ี

하고, 분담금을 납부하여야 하

ผูป้ ระกันตนพึงได้รบั คงมีเสมือนหนึ่งว่า

는 다음 날부터 첫번째 단락에

ผูป้ ระกันตนได้สง่ เงินสมทบแล้ว

따른 금액의 가산금을 납부하여
야 하며, 이와 같은 경우 피보
험자는 피보험자가 분담금을 납
부한 것과 같은 권리를 취득한
다.

มาตรา ๕๐
เลขาธิการมีอานาจออกคาสั่งเป็ นหนังสือให้ยดึ

제50조

อายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินของนายจ้าง

사무총장은 제49조에 따라 분담

8

ซึ่งไม่นาส่งเงินสมทบและหรือเงินเพิ่ม หรือนาส่ง

금 또는 가산금을 체납하거나

ไม่ครบจานวนตามมาตรา ๔๙ ทัง้ นี ้ เพียงเท่าที่

완납하지 아니한 사용자의 재산

จาเป็ นเพื่อให้ได้รบั เงินที่คา้ งชาระ

에 대하여 압수와 압류 및 경매
하도록 문서로 명령을 발령하는
권한을 갖도록 한다. 이와 관련
하여 체납된 금액을 확보하기

การมีคาสั่งให้ยดึ อายัด หรือขายทอดตลาด

위하여 필요한 것에 한정한다.

ทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง จะกระทาได้ตอ่ เมื่อได้สง่

첫번째 단락에 따른 재산의 압

คาเตือนเป็ นหนังสือให้นายจ้างนาเงินสมทบและ

수나 압류 또는 경매 명령은 사

หรือเงินเพิ่มที่คา้ งมาชาระภายในกาหนดไม่นอ้ ย

용자가 체납한 분담금 및/또는
가산금을 경고장 수령일부터 최

กว่าสามสิบวันนับแต่วนั ที่ได้รบั หนังสือนัน้ และ

소30일 이내의 기한에 납부하도

นายจ้างไม่ชาระภายในกาหนด

록 하는 경고장을 송부하고 정
한 기한 내에 사용자가 납부하

หลักเกณฑ์และวิธีการยึด อายัด และขายทอด

지 아니한 때에 행할 수 있다.

ตลาดทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง ให้เป็ นไปตาม

첫번째 단락에 따른 압수와 압
류 및 경매의 원칙과 방법은 장

ระเบียบที่รฐั มนตรีกาหนด ทัง้ นี ้ ให้นา

관이 정한 규칙을 따르도록 한

หลักเกณฑ์และวิธีการตามประมวลกฎหมายวิธี

다. 이와 관련하여 「민사소송

พิจารณาความแพ่งมาใช้บงั คับโดยอนุโลม

법전」에 따른 원칙과 방법을

เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดดังกล่าวให้หกั ไว้

준용하도록 한다.

เป็ นค่าใช้จา่ ยในการยึด อายัด และขายทอด

이와 같이 경매를 통하여 취득

ตลาด และชาระเงินสมทบและเงินเพิ่มที่คา้ ง

한 금액은 압수와 압류 및 경매
비용으로 공제하고, 체납된 분

ชาระ ถ้ามีเงินเหลือให้คืนแก่นายจ้างโดยเร็ว ถ้า

담금과 가산금을 청산하도록 한

นายจ้างมิได้เรียกเอาเงินที่เหลือคืนภายในห้าปี

다. 만약 잔여금이 있다면 신속

ให้ตกเป็ นของกองทุน

히 사용자에게 반환하도록 한
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다. 만약 사용자가 5년 이내에
잔여금의 반환을 청구하지 아니
한다면 기금으로 귀속되도록 한
다.

มาตรา ๕๑

제51조

หนีท้ ่ีเกิดจากการไม่ชาระเงินสมทบและหรือเงิน

분담금 및 가산금을 청산하지

เพิ่ม ให้สานักงานมีบรุ มิ สิทธิเหนือทรัพย์สินทัง้

아니하여 발생하는 책임은 사무

หมดของนายจ้างซึ่งเป็ นลูกหนี ้ ในลาดับเดียวกับ

처가 채무자인 사용자의 전재산

บุรมิ สิทธิในมูลค่าภาษีอากรตามประมวล

에 대하여 「민상법전」에 따른
조세에서의 우선권과 동일한 차

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

례의 우선권을 갖도록 한다.

มาตรา ๕๒

제52조

ในกรณีท่ีนายจ้างเป็ นผูร้ บั เหมาช่วง ให้ผรู้ บั

사용자가 도급자인 경우, 하도

เหมาช่วงถัดขึน้ ไป หากมี ตลอดสายจนถึงผูร้ บั

급자가 있다면 이 법에 따라 사

เหมาชัน้ ต้นร่วมรับผิดกับผูร้ บั เหมาช่วงซึ่งเป็ น

용자가 납부하여야 하는 책임이

นายจ้างในเงินสมทบซึ่งนายจ้างมีหน้าที่ตอ้ งจ่าย

있는 분담금에서 사용자로서 책

ตามพระราชบัญญัตนิ ี ้

임이 있는 원도급자에 이르기까
지 도급자와 공동 책임을 진다.

มาตรา ๕๓

제53조

ให้นาบทบัญญัตมิ าตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ และ

기한 내에 분담금 또는 가산금

มาตรา ๕๑ มาใช้บงั คับโดยอนุโลมแก่ผรู้ บั เหมา

을 납부하지 아니한 제52조에

ช่วงตามมาตรา ๕๒ ซึ่งไม่นาส่งเงินสมทบหรือส่ง

따른 도급자에 대하여 제479조
와 제50조 및 제51조를 준용하

ไม่ครบจานวนภายในเวลาที่กาหนด

도록 한다.
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ลักษณะ ๓ ประโยชน์ทดแทน
제3편 급여

หมวด ๑ บททั่วไป
제1장 총칙

มาตรา ๕๔
제54조

ผูป้ ระกันตนหรือผูม้ ีสิทธิตามพระราชบัญญัตนิ ี ้ มี

피보험자 또는 이 법에 따라 권

สิทธิได้รบั ประโยชน์ทดแทนจากกองทุน

리를 가진 사람은 다음 각 항과

ดังต่อไปนี ้

같이 기금에서 급여를 수령할

(๑) ประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตราย

권리가 있다.

หรือเจ็บป่ วย รวมทัง้ การส่งเสริมสุขภาพ และ

(1)건강 지원 및 질병 예방을

การป้องกันโรค

포함하여 상해 또는 질병의 경
우에 대한 급여

(๒) ประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตร

(2)출산의 경우에 대한 급여

(๓) ประโยชน์ทดแทนในกรณีทพุ พลภาพ

(3)장애의 경우에 대한 급여

(๔) ประโยชน์ทดแทนในกรณีตาย

(4)사망의 경우에 대한 급여

(๕) ประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บตุ ร

(5)자녀 양육의 경우에 대한 급

(๖) ประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ

여

(๗) ประโยชน์ทดแทนในกรณีวา่ งงาน ยกเว้น

(6)노령의 경우에 대한 급여
(7)제39조에 따른 피보험자를

ผูป้ ระกันตนตามมาตรา ๓๙

제외한 실업의 경우에 대한 급

สิทธิได้รบั ประโยชน์ทดแทนตามวรรคหนึ่งไม่อาจ

여

โอนกันได้ และไม่อยูใ่ นความรับผิดแห่ง การ

첫번째 단락에 따른 급여 수령

บังคับคดี

권리는 양도할 수 없으며 집행
의 책임에 있지 아니한다.

มาตรา ๕๔/๑
제54조의1

การเรียกร้องหรือการได้มาซึ่งสิทธิหรือประโยชน์
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ตามพระราชบัญญัตนิ ี ้ ไม่เป็ นการตัดสิทธิหรือ

이 법에 따른 권리 또는 이익의

ประโยชน์ท่ีผปู้ ระกันตนหรือผูม้ ีสิทธิตาม

청구 또는 취득은 피보험자 또

พระราชบัญญัตนิ ีพ้ งึ ได้ตามกฎหมายอื่น

는 이 법에 따른 권리가 있는
사람이 기타 법률에 따라 취득
하여야 하는 권리 또는 이익을
박탈하지 아니한다.

มาตรา ๕๕
ในกรณีท่ีนายจ้างได้จดั สวัสดิการเกี่ยวกับกรณี

제55조

ประสบอันตรายหรือเจ็บป่ วย หรือกรณี ทุพพล

이 법의 시행 전에 사용자가 근

ภาพ หรือกรณีตายอันมิใช่เนื่องจากการทางาน

로로 인한 것이 아닌 상해나 질
병의 경우 또는 장애의 경우나

หรือกรณีคลอดบุตร หรือกรณีสงเคราะห์บตุ ร

사망의 경우 또는 출산의 경우,

หรือกรณีชราภาพ หรือกรณีว่างงาน ก่อน วันที่

자녀 양육의 경우 또는 노령의

พระราชบัญญัตนิ ีใ้ ช้บงั คับ ให้แก่ลกู จ้างซึ่ง เป็ น

경우나 실업의 경우에 관한 복

ผูป้ ระกันตนตามมาตรา ๓๓ ที่เข้าทางาน ก่อน

지를 마련하여 이 법의 시행 전

วันที่พระราชบัญญัตนิ ีใ้ ช้บงั คับ ถ้าสวัสดิการนัน้

에 입사한 제33조에 따른 피보

มีกรณีใดที่จา่ ยในอัตราสูงกว่า ประโยชน์ทดแทน

험자인 근로자에게 제공한 경
우, 만약 그러한 복지가 이 법

ตามพระราชบัญญัตนิ ี ้ ให้นายจ้างนัน้ นาระเบียบ

에 따른 급여보다 높은 비율을

ข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน สัญญาจ้างแรงงาน

지급하는 경우가 있다면, 해당

หรือข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพ การจ้าง ซึ่งกาหนด

사용자는 제46조에 따라 피보험

สวัสดิการที่วา่ นัน้ มาแสดงต่อคณะกรรมการเพื่อ

자 및 사용자가 기금에 납부하

ขอลดส่วนอัตราเงินสมทบในประเภทประโยชน์

여야 하는 분담금의 비율에서

ทดแทนที่นายจ้างได้จดั สวัสดิการให้แล้วจาก

사용자가 마련하여 제공한 급여
유형에서의 분담금 비율 축소

อัตราเงินสมทบที่ผปู้ ระกันตนและนายจ้างนัน้

신청을 위하여 그러한 복지를

ต้องจ่ายเข้ากองทุนตาม มาตรา ๔๖ และให้

규정한 근로, 고용계약에 관한
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นายจ้างใช้อตั ราเงินสมทบในส่วนที่เหลือ

규칙이나 고용상태에 관한 규약

ภายหลังคิดส่วนลดดังกล่าวแล้วมาคานวณเงิน

을 위원회에 제시하도록 하며

สมทบในส่วนของผูป้ ระกันตนและ เงินสมทบใน

사용자는 해당 축소 부분을 계
산한 이후 나머지 부분에서의

ส่วนของนายจ้างที่ยงั มีหน้าที่ตอ้ ง ส่งเข้ากองทุน

분담금 비율을 적용하여 나머지

เพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทน ในส่วนอื่นต่อไป

부분의 급여를 지급하기 위하여
계속하여 납부하여야 할 책임이
있는 피보험자 몫의 분담금 및
사용자 몫의 분담금을 계산하도
록 한다.

การขอลดส่วนอัตราเงินสมทบและการพิจารณา

첫번째 단락에 따른 분담금 비

หักส่วนลดอัตราเงินสมทบตามวรรคหนึ่ง ให้

율 축소 신청 및 분담금 비율

เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่

축소 부분 공제 검토는 위원회

คณะกรรมการกาหนด

가 정하는 원칙과 방법 및 조건
을 따르도록 한다.

มาตรา ๕๖
제56조

ผูป้ ระกันตนหรือบุคคลอื่นใดเห็นว่าตนมีสิทธิได้

본인이 제54조에 따른 급여를

รับประโยชน์ทดแทนตามมาตรา ๕๔ และ

수령할 권리가 있다고 판단하고

ประสงค์จะขอรับประโยชน์ทดแทนนัน้ ให้ย่ืน คา

그러한 급여를 청구하고자 희망

ขอรับประโยชน์ทดแทนต่อสานักงานตาม

하는 피보험자 또는 어떠한 다

ระเบียบที่เลขาธิการกาหนด ภายในสองปี นบั แต่

른 사람은 권리가 있는 날부터

วันที่มีสิทธิ และให้เลขาธิการ หรือผูซ้ ่งึ เลขาธิการ

2년 이내에 사무총장이 정한 규

มอบหมายพิจารณาสั่งการโดยเร็ว

칙에 따라 사무처에 급여 청구
서를 제출하도록 하며, 사무총

ในกรณีย่ืนคาขอรับประโยชน์ทดแทนเกิน

장 또는 사무총장이 위임한 사

ระยะเวลาที่กาหนดไว้ในวรรคหนึ่ง ผูย้ ่ืนคาขอ

람이 신속히 명령을 검토하도록
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ต้องแสดงเหตุผลและความจาเป็ นที่ไม่อาจยื่น

한다.

ภายในกาหนดเวลาดังกล่าวต่อเลขาธิการ หาก

첫번째 단락에 (규정된) 기한을

เลขาธิการเห็นว่ามีเหตุผลและความจาเป็ น

지나서 급여 청구서를 제출하는
경우 해당 기한 내에 제출하지

เพียงพอ ให้รบั คาขอนัน้ ไว้พิจารณา

아니한 이유와 필요성을 제시하
여야 한다. 만약 사무총장이 이
유와 필요성이 충분하다고 판단
한다면 그 청구를 접수하여 검

ในกรณีท่ีมีการสั่งจ่ายประโยชน์ทดแทนตาม

토하도록 한다.

วรรคหนึ่งเป็ นตัวเงิน และได้แจ้งให้ผปู้ ระกันตน

첫번째 단락에 따른 급여를 금
전으로 지급하라는 명령이 있으

หรือบุคคลซึ่งมีสิทธิทราบแล้ว ให้ผปู้ ระกันตน

며 피보험자 또는 권리자에게

หรือบุคคลซึ่งมีสิทธิมารับเงินดังกล่าวโดยเร็ว

통지를 완료한 경우 피보험자

หากไม่มารับภายในสองปี นบั แต่วนั ที่ได้รบั แจ้ง

또는 권리자는 신속하게 해당

จากสานักงาน ให้เงินนัน้ ตกเป็ นของกองทุน

금전을 수령하도록 한다. 만약
사무처의 통지를 받은 날부터 2
년 이내에 수령하지 아니한다면
해당 금전은 기금으로 귀속되도
록 한다.

มาตรา ๕๗
การคานวณค่าจ้างรายวันในการจ่ายเงินทดแทน 제57조
การขาดรายได้ให้แก่ผปู้ ระกันตนตามมาตรา ๓๓ 제33조에 따른 피보험자에게 소
ให้คานวณโดยนาค่าจ้างที่ใช้เป็ นฐาน ในการ

득 부족 급여를 지급하는 것에

คานวณเงินสมทบสูงสุดสามเดือนภายใน

대한 일당 계산은 급여 계산의
근거로 사용하는 권리 발생 전

ระยะเวลาสิบห้าเดือนก่อนเดือนที่มีสิทธิมารวม

15개월 이내 3개월치 최고 임

กันเป็ นฐานในการคานวณ แล้วหารด้วยเก้าสิบ

금을 합하여 계산의 근거로 합
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ในกรณีท่ีผปู้ ระกันตนมีคา่ จ้างไม่ครบสาม เดือน

하고 90으로 나누어 계산하도록

ให้คานวณจากค่าจ้างเฉลี่ยเป็ นรายวัน

한다. 피보험자의 임금이 3개월
을 충족하지 아니하는 경우에는
일간의 평균임금으로 계산하도

สาหรับการคานวณค่าจ้างรายวันในการจ่ายเงิน

록 한다.

ทดแทนการขาดรายได้ให้แก่ผปู้ ระกันตนตาม

제39조에 따라 피보험자에게 소

มาตรา ๓๙ นัน้ ให้คานวณโดยเฉลี่ยจากจานวน

득 부족 급여를 지급하는 데 있

เงินที่ใช้เป็ นฐานในการคานวณเงินสมทบตาม

어 임금을 계산하기 위하여 제

มาตรา ๓๙ วรรคสอง

39조 두번째 단락에 따른 급여
계산의 근거를 사용한 금액의
평균으로 계산하도록 한다.

มาตรา ๕๘
การรับประโยชน์ทดแทนตามพระราชบัญญัตนิ ี ้

제58조

ในกรณีท่ีเป็ นบริการทางการแพทย์ ผูป้ ระกันตน

이 법에 따른 급여 수령이 의료

หรือคูส่ มรสของผูป้ ระกันตนจะต้องรับบริการทาง

서비스인 경우 피보험자 또는

การแพทย์จากสถานพยาบาลตามมาตรา ๕๙

피보험자의 배우자는 제59조에

รายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับบริการทางการ

따른 의료기관에서 의료서비스
를 받아야 한다.

แพทย์ท่ีผปู้ ระกันตนหรือคูส่ มรสของผูป้ ระกันตน

피보험자 또는 피보험자의 배우

จะได้รบั ให้เป็ นไปตามระเบียบที่เลขาธิการ

자가 받을 수 있는 의료서비스

กาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

관련 상세사항과 조건은 위원회
의 승인을 통하여 사무총장이
정한 규칙을 따르도록 한다.

มาตรา ๕๙
ให้เลขาธิการประกาศในราชกิจจานุเบกษา

제59조

กาหนดเขตท้องที่และชื่อสถานพยาบาลที่

사무총장은 피보험자 또는 피보

ผูป้ ระกันตนหรือคูส่ มรสของผูป้ ระกันตน มีสิทธิ

험자의 배우자가 의료서비스를
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ไปรับบริการทางการแพทย์ได้

받을 수 있는 권리가 있는 지역
및 의료기관의 명단을 관보에

ผูป้ ระกันตนหรือคูส่ มรสของผูป้ ระกันตนซึ่งมีสิทธิ
ได้รบั บริการทางการแพทย์ ถ้าทางานหรือมี

게재하도록 한다.
의료서비스를 받을 권리가 있는
피보험자 또는 피보험자의 배우

ภูมิลาเนาอยูใ่ นเขตท้องที่ใดให้ไปรับบริการ ทาง

자가 만약 어떠한 지역에서 근

การแพทย์จากสถานพยาบาลตามวรรคหนึ่งที่อยู่

로를 하거나 주소지가 있다면

ในเขตท้องที่นนั้ เว้นแต่ในกรณีท่ีในเขตท้องที่นนั้

그 지역에 있는 첫번째 단락에

ไม่มีสถานพยาบาลตามวรรคหนึ่ง หรือมีแต่

따른 의료기관에서 의료서비스

ผูป้ ระกันตนหรือคูส่ มรสของผูป้ ระกันตนมีเหตุผล

를 받도록 한다. 다만 그러한

สมควรที่ไม่สามารถไปรับบริการทางการแพทย์

지역에 첫번째 단락에 따른 의
료기관이 없거나, 있지만 피보

จากสถานพยาบาลดังกล่าวได้ ก็ให้ไปรับบริการ

험자 또는 피보험자의 배우자가

ทางการแพทย์จากสถานพยาบาลตามวรรคหนึ่ง

해당 의료기관에서 의료서비스

ที่อยูใ่ นเขตท้องที่อ่ืนได้

를 받을 수 없는 타당한 이유가
있는 경우는 제외하여 다른 지
역에 있는 첫번째 단락에 따른
의료기관에서 의료서비스를 받

ในกรณีท่ีผปู้ ระกันตนหรือคูส่ มรสของผูป้ ระกัน

을 수 있도록 조정한다.

ตน ไปรับบริการทางการแพทย์จากสถาน

피보험자 또는 피보험자의 배우

พยาบาลอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ในวรรคสอง ให้

자가 첫번째 단락에서 정한 이

ผูป้ ระกันตนมีสิทธิได้รบั เงินทดแทนค่าบริการ

외의 다른 의료기관에서 의료서

ทางการแพทย์ท่ีตอ้ งจ่ายให้แก่สถานพยาบาลอื่น

비스를 받는 경우 사무처가 상
해나 질병의 상태, 출산, 각 지

นัน้ ตามจานวนที่สานักงานกาหนด โดยคานึงถึง

역의 경제 상황 및 의료서비스

สภาพของการประสบอันตรายหรือเจ็บป่ วย

의 형태를 고려하여 정한 금액

การคลอดบุตร สภาพทางเศรษฐกิจของแต่ละ

에 따라 피보험자가 다른 의료
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เขตท้องที่ และลักษณะของการบริการทาง

기관에 지불하여야 하는 의료서

การแพทย์ท่ีได้รบั ทัง้ นี ้ จะต้องไม่เกินอัตราที่

비스비 급여를 수령할 권리를

คณะกรรมการการแพทย์กาหนดโดยความเห็น

갖도록 한다. 이와 관련하여 위
원회의 승인을 통하여 의료위원

ชอบของคณะกรรมการ

회가 정한 요율을 초과하지 아
니하여야 한다.

มาตรา ๖๐
ในกรณีท่ีผปู้ ระกันตนหรือคูส่ มรสของผูป้ ระกัน

제60조

ตนไปรับบริการทางการแพทย์จากสถาน

피보험자 또는 피보험자의 배우

พยาบาลแล้วละเลยหรือไม่ปฏิบตั ติ ามคาแนะนา

자가 의료기관에서 의료서비스
를 받고 정당한 사유없이 의사

หรือคาสั่งของแพทย์โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
เลขาธิการหรือผูซ้ ่งึ เลขาธิการมอบหมายจะสั่งลด

의 조언이나 지시를 묵살하거나
이행하지 아니하는 경우 사무총

ประโยชน์ทดแทนก็ได้ ทัง้ นี ้ โดยความเห็นชอบ

장 또는 사무총장이 위임한 사

ของคณะกรรมการการแพทย์

람은 급여를 축소하도록 명할
수도 있다. 이와 관련하여 의료
위원회의 승인을 통하도록 한
다.

มาตรา ๖๑ (ยกเลิก)

제61조
(삭제)

มาตรา ๖๑/๑
ในกรณีท่ีผปู้ ระกันตนมีสิทธิได้รบั เงินทดแทนการ 제61조의1
ขาดรายได้ตามมาตรา ๖๔ และมาตรา ๗๑

피보험자가 제65조 및 제71조

ในช่วงเวลาเดียวกัน ให้มีสิทธิขอรับเงินทดแทน

에 따라 소득 부족 급여를 수령
할 권리가 있는 경우, 동일한

การขาดรายได้เพียงประเภทเดียว โดยให้แสดง

기간에는 사무총장이 정한 서식
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ความจานงตามแบบที่เลขาธิการกาหนด

에 따라 의향을 표시하여 단 한
가지 유형의 소득 부족 급여를
청구할 권리를 갖도록 한다.
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