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หมวด ๒ สำนักงำนประกันสังคม

제2장 사회보장사무처

제19조
มำตรำ ๑๙
내무부 내에 다음 각 항과 같은
ให้จดั ตัง้ สำนักงำนประกันสังคมขึน้ ใน
권한과 직무를 담당하는 사회보
กระทรวงมหำดไทยมีอำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี ้
장사무처를 설치하도록 한다.
(๑)ปฏิบตั ิงำนธุรกำรของคณะกรรมกำร
(1)이 법에 따라 위원회와 기타
คณะกรรมกำรอื่น และคณะอนุกรรมกำร ตำม 위원회 및 소위원회의 사무를
พระรำชบัญญัตินี ้
집행한다.
(๒)เก็บ รวมรวม และวิเครำะห์ ข้อมูลเกี่ยว
(2)사회보장 관련 자료를 수집,
กับกำรประกันสังคม
편집, 분석한다.
(๓)จัดทำทะเบียนนำยจ้ำงและผูป้ ระกันตน
(3)기금 분담을 지원해야 하는
ซึง่ ต้องส่งเงินสมทบเข้ำกองทุน
사용자와 피보험자 등록한다.
(๔)ปฏิบตั ิกำรตำมที่พระรำชบัญญัตินีห้ รือ
(4)이 법 또는 기타 법률이 사
กฎหมำยอื่นบัญญัติให้เป็ นอำนำจหน้ำที่
무처의 권한과 직무로 규정하는
ของสำนักงำน
바를 집행한다.
(๕)กระทำกิจกำรอย่ำงอื่นตำมที่รฐั มนตรี
(5)장관, 위원회, 기타위원회 또
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คณะกรรมกำร คณะกรรมกำรอื่นหรือ
คณะอนุกรรมกำรมอบหมำย

는 소위원회가 위임하는 바에
따른 기타 업무를 한다.

มำตรำ ๒๐
제20조
ให้เลขำธิกำรมีหน้ำที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึง่
사무총장이 사무처의 공무를 전
รำชกำรของสำนักงำนและเป็ นผูบ้ งั คับบัญชำ 반적으로 주관하는 직무를 담당
ข้ำรำชกำรในสำนักงำน เพื่อกำรนีใ้ ห้มี
하고 사무처 공무원의 통솔자가
รองเลขำธิกำรคนหนึ่งหรือหลำยคนเป็ น
되도록 하며 이를 위하여 한 사
ผูช้ ่วยสั่งและปฏิบตั ิรำชกำร
람 또는 여러 사람의 사무차장
ให้เลขำธิกำรและรองเลขำธิกำรเป็ น
을 두도록 한다.
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ
사무총장과 사무차장은 공무원
이 되도록 한다.

หมวด ๓ กองทุนประกันสังคม

제3장 사회보장기금

มำตรำ ๒๑
제21조
ให้จดั ตัง้ กองทุนขึน้ กองทุนหนึ่งในสำนักงำน
피보험자가 제3편에서 규정한
ประกันสังคม เรียกว่ำ กองทุนประกันสังคม
바에 따른 급여를 수령하도록
เพื่อเป็ นทุนใช้จ่ำยให้ผปู้ ระกันตนได้รบั
지급하는 자금 및 제24조 두번
ประโยชน์ทดแทนตำมที่บญ
ั ญัติไว้ในลักษณะ 째 단락에 따른 비용이 되도록
๓ และเป็ นค่ำใช้จ่ำยตำมมำตรำ ๒๔ วรรค
하기 위하여 사무처 내에 사회
สอง
보장기금이라는 명칭으로 하나
의 기금을 설치한다.

มำตรำ ๒๒
กองทุน ประกอบด้วย
(๑)เงินสมทบจำกรัฐบำล นำยจ้ำง และ
ผูป้ ระกันตนตำมมำตรำ ๔๐ และมำตรำ ๔๖

제22조
기금은 다음 각 항으로 구성된
다.
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(๒)เงินเพิ่มตำมมำตรำ ๓๙ มำตรำ ๔๙ และม
ำตรำ ๕๓
(๓)ผลประโยชน์ของกองทุนตำมมำตรำ ๒๖
(๔)เงินค่ำธรรมเนียมตำมมำตรำ ๔๕
(๕)เงินที่ได้รบั จำกกำรบริจำคหรือ
เงินอุดหนุน
(๖)เงินที่ตกเป็ นของกองทุนตำมมำตรำ ๔๗ ม
ำตรำ ๔๗ ทวิ มำตรำ ๕๐ มำตรำ ๕๓ และ
มำตรำ ๕๖
(๗)เงินอุดหนุนหรือเงินทดรองรำชกำรที่
รัฐบำลจ่ำยตำมมำตรำ ๒๔ วรรคสำม
(๘)เงินค่ำปรับที่ได้จำกกำรเปรียบเทียบตำมม
ำตรำ ๑๐๒
(๙)รำยได้อ่นื

(1)제40조 및 제46조에 따른
정부와 사용자 및 피보험자의
분담금
(2)제39조와 제49조 및 제53조
에 따른 추가금
(3)제26조에 따른 기금의 수익
(4)제45조에 따른 수수료
(5)기부금 또는 보조금
(6)제47조, 제47조의부칙, 제50
조, 제53조 및 제65조에 따라
기금의 소유가 된 돈
(7)제24조 두번째 단락에 따라
정부가 지급하는 국가 보조금
또는 전도금
(8)제102조에 따라 부과하는
벌금
(9)기타 수입

มำตรำ ๒๓
제23조
เงินกองทุนตำมมำตรำ ๒๒ ให้เป็ นของ
제22조에 따른 기금은 사무처의
สำนักงำนและไม่ตอ้ งนำส่งกระทรวงกำรคลัง
소유가 되도록 하며 국가 수입
으로 재무부에 송금할 필요가
เป็ นรำยได้แผ่นดิน
없도록 한다.
제24조
기금은 이 법에 따른 급여로 지
급하도록 한다.
위원회는 제18조에 따른 지급과
사무처의 운영 비용 지급을 위
하여 매년 분담금의 10%를 초
과하지 아니하는 기금을 배분할
수도 있다.

มำตรำ ๒๔
เงินกองทุนให้จ่ำยเป็ นประโยชน์ทดแทนตำม
พระรำชบัญญัตินี ้
คณะกรรมกำรอำจจัดสรรเงินกองทุนไม่เกิน
ร้อยละสิบของเงินสมทบของแต่ละปี เพื่อจ่ำย
ตำมมำตรำ ๑๘ และเป็ นค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรงำนของสำนักงำน
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ในกรณีท่ีเงินกองทุนไม่พอจ่ำยตำมวรรคหนึ่ง
หรือวรรคสอง ให้รฐั บำลจ่ำยเงินอุดหนุนหรือ
เงินทดรองรำชกำรให้ตำมควำมจำเป็ น

기금을 첫번째 단락 또는 두번
째 단락에 따라 지급하기에 불
충분한 경우 정부가 필요에 따
라 국가 보조금 또는 전도금을
지급하도록 한다.

มำตรำ ๒๔/๑
กองทุนต้องวำงและถือไว้ซง่ึ ระบบกำรบัญชีท่ี 제24조의1
เหมำะสมแก่กองทุนตำมมำตรฐำนกำรบัญชี
기금은 회계기준에 따라 기금에
적합한 회계시스템을 설정하고
มีบญ
ั ชีลงรำยกำรรับและจ่ำยเงิน สินทรัพย์
유지해야 하며, 출납 및 실제적
และหนีส้ ินที่แสดงฐำนะกำรเงินที่เป็ นอยู่ตำม
이고 합당한 바에 따라 존재하
ควำมจริงและตำมที่ควร พร้อมด้วยข้อ
는 재무상태를 나타내는 자산과
ควำมอันเป็ นที่มำของรำยกำรนัน้ ๆ ทัง้ นี ้ ให้มี 부채의 목록을 그러한 항목들의
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึง่ รัฐมนตรีแต่งตัง้
출처가 되는 내용과 함께 기재
เพื่อกำกับดูแลควำมโปร่งใสได้มำตรฐำน และ 하는 대장이 있어야 한다. 이와
관련하여 기준에 따른 투명성을
ให้มีกำรตรวจสอบบัญชีภำยในเป็ นประจำ
감독하기 위하여 감사위원회를
หลักเกณฑ์ วิธีกำรได้มำ องค์ประกอบ และ
두도록 하고, 정기적인 내부감
อำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ให้
사가 있도록 한다.
เป็ นไปตำมระเบียบที่รฐั มนตรีกำหนดโดย
감사위원회의 원칙과 선정방법,
คำแนะนำของคณะกรรมกำร และให้นำ
구성요소 및 권한과 직무는 위
원회의 권고를 통하여 장관이
บทบัญญัติมำตรำ ๑๐ มำตรำ ๑๑ มำตรำ
정한 규칙을 따르도록 하며 제
๑๒ และมำตรำ ๑๘ มำใช้บงั คับโดยอนุโลม
10조, 제11조, 제12조 및 제18
조를 준용하도록 한다.

มำตรำ ๒๕
กำรรับเงิน กำรจ่ำยเงิน และกำรเก็บรักษำเงิน 제25조
กองทุนให้เป็ นไปตำมระเบียบที่คณะกรรมกำร 기금의 출납과 보관은 재무부의
승인을 받아 위원회가 정한 규
กำหนดโดยควำมเห็นชอบของกระทรวงกำร
칙을 따르도록 한다.
คลัง
제26조

มำตรำ ๒๖
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กำรจัดหำผลประโยชน์ของกองทุนให้เป็ นไป
ตำมระเบียบที่คณะกรรมกำรกำหนดโดย
ควำมเห็นชอบของกระทรวงกำรคลัง
บรรดำอสังหำริมทรัพย์ซง่ึ ได้มำจำกกำรจัดหำ
ผลประโยชน์ของกองทุนตำมวรรคหนึ่ง ไม่ถือ
เป็ นที่รำชพัสดุ และให้สำนักงำนเป็ นผูถ้ ือ
กรรมสิทธิ์เพื่อประโยชน์ของกองทุน

기금의 수익 마련은 재무부의
승인을 받아 위원회가 정한 규
칙을 따르도록 한다.
첫번째 단락에 따른 기금의 수
익 마련으로 취득한 모든 부동
산은 국가의 소유로 간주하지
아니하며 기금의 이익을 위하여
사무처가 소유권자가 되도록 한
다.

มำตรำ ๒๗
제27조
ให้คณะกรรมกำรเสนองบกำรเงินของกองทุน
위원회는 전년도 기금의 재정예
ในปี ท่ีลว่ งมำแล้วต่อสำนักงำนกำรตรวจเงิน
산을 제출하기 전에 감사 보증
แผ่นดินภำยในหกเดือนนับแต่วนั สิน้ ปี ปฏิทิน
을 받기 위하여 역년 마지막 날
เพื่อตรวจสอบรับรองก่อนเสนอต่อรัฐมนตรี
부터 6개월 이내에 감사원사무
처에 먼저 제출하도록 하다.
ให้รฐั มนตรีเสนองบกำรเงินของกองทุนตำม
상원의원 및 하원의원에게 통보
วรรคหนึ่งต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อนำเสนอต่อ
하기 위하여 장관이 첫번째 단
สภำผูแ้ ทนรำษฎรและวุฒสิ ภำเพื่อทรำบ และ
락에 따른 기금의 재정을 내각
ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
에 제출하고 관보에 게재하도록
한다.
제27조의1
มำตรำ ๒๗/๑
사무처는 매년 정기적으로 수입
ให้สำนักงำนจัดทำรำยงำนกำรประเมิน
과 지출 및 향후 운영능력을 나
สถำนะของกองทุน โดยแสดงรำยรับ รำยจ่ำย
타내는 기금의 상태 평가 보고
และควำมสำมำรถในกำรดำเนินกำรใน
서를 작성하여 위원회에 제출하
อนำคต เสนอต่อคณะกรรมกำรเป็ นประจำทุก 도록 하며 사무처는 이를 일반
국민에게 공개하여야 한다.
ปี แล้วให้สำนักงำนเปิ ดเผยต่อสำธำรณชน
제4장 사회보장 조사

หมวด ๔ กำรสำรวจกำรประกันสังคม

5

มำตรำ ๒๘
제28조
이 법에 따른 사회보장에 이익
เพื่อประโยชน์แก่กำรประกันสังคมตำม
이 되도록 하기 위하여 노동분
พระรำชบัญญัตินีจ้ ะตรำพระรำชกฤษฎีกำ
야 문제 및 자료 조사를 위한
เพื่อสำรวจปั ญหำและข้อมูลด้ำนแรงงำนก็ได้
칙령을 제정할 수도 있다.
ในพระรำชกฤษฎีกำตำมวรรคหนึ่งอย่ำงน้อย
첫번째 단락에 따른 칙령에는
ให้ระบุ
최소한 다음 각 항을 명시하도
(๑)วัตถุประสงค์ในกำรสำรวจ
록 한다.
(1)조사의 목적
(๒)เจ้ำหน้ำที่หรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ท่ีจะ
(2)조사를 진행할 담당자 또는
ทำกำรสำรวจ
담당관
(๓)กำหนดเวลำกำรใช้บงั คับพระรำชกฤษฎีกำ
(3)2년을 초과하지 아니하는 칙
ซึง่ จะต้องไม่เกินสองปี
령의 시행 기간
มำตรำ ๒๙
เมื่อได้ตรำพระรำชกฤษฎีกำตำมมำตรำ ๒๘
แล้ว ให้เลขำธิกำรประกำศกำหนด
(๑)แบบสำรวจ
(๒)ระยะเวลำที่เจ้ำหน้ำที่หรือพนักงำนเจ้ำ
หน้ำที่จะส่งแบบสำรวจให้แก่นำยจ้ำง
(๓)กำหนดเวลำไม่นอ้ ยกว่ำสำมสิบวันให้
นำยจ้ำงต้องส่งคืนแบบสำรวจที่ได้กรอกรำย
กำรแล้วแก่เจ้ำหน้ำที่หรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ซึง่ ต้องระบุไว้ในแบบสำรวจด้วย
กำรประกำศตำมมำตรำนีใ้ ห้ประกำศใน
รำชกิจจำนุเบกษำ

제29
제28조에 따른 칙령이 제정된
때에는 사무총장이 다음 각 항
을 정하여 공고하도록 한다.
(1)조사서식
(2)담당자 또는 담당관이 사용
자에게 조사 서식을 송부하는
기간
(3)사용자가 조사서식에 기재하
고 담당자 또는 담당관에게 조
사서직을 반송하여야 하는 30일
이상의 기간
이 조에 따른 공고는 관보에 게
재하도록 한다.

มำตรำ ๓๐
แบบสำรวจตำมมำตรำ ๒๙ (๑) ที่จะต้องส่ง
ไปยังนำยจ้ำงให้สง่ โดยทำงไปรษณียล์ ง

제30조
사용자에게 송부하여야 하는 제
29조의제(1)항에 따른 조사서
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ทะเบียนตอบรับ หรือให้เจ้ำหน้ำที่หรือ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่นำไปส่ง ณ ภูมิลำเนำ หรือ
ถิ่นที่อยู่ หรือสำนักงำนของนำยจ้ำงใน
ระหว่ำงเวลำพระอำทิตย์ขนึ ้ ถึงพระอำทิตย์ตก
หรือในเวลำทำกำรของนำยจ้ำง ถ้ำไม่พบ
นำยจ้ำง ณ ภูมิลำเนำ หรือถิ่นที่อยู่ หรือ
สำนักงำนของนำยจ้ำงจะส่งให้แก่บคุ คลใดซึง่
บรรลุนิติภำวะแล้ว และอยูห่ รือทำงำนในบ้ำน
หรือสำนักงำนที่ปรำกฏว่ำเป็ นของนำยจ้ำง
นัน้ ก็ได้
ถ้ำไม่สำมำรถส่งตำมวิธีในวรรคหนึ่งได้ ให้ใช้
วิธีปิดแบบสำรวจไว้ในที่ซง่ึ เห็นได้งำ่ ยที่
สำนักงำนของนำยจ้ำง เมื่อได้ดำเนินกำรดัง
กล่ำวและเวลำได้ลว่ งพ้นไปเกินสิบห้ำวันแล้ว
ให้ถือว่ำนำยจ้ำงได้รบั แบบสำรวจนัน้ แล้ว

식은 등기우편으로 송부하거나
담당자 또는 담당관이 일출시부
터 일몰시까지 사용자의 거주지
나 주소지 또는 사무실로 전달
하도록 한다. 만약 사용자의 거
주지나 주소지 또는 사무실에서
사용자를 만나지 못한다면 그
사용자의 소유로 드러난 주택
또는 사무실에 있거나 근무하는
성인에게 전달할 수도 있다.
만약 첫번째 단락에 따른 전달
이 불가능하다면 사용자의 사무
실에서 쉽게 볼 수 있는 곳에
조사서식을 부착하는 방법을 사
용하도록 하며, 그와 같은 조치
후 15일이 경과한 때에는 사용
자가 그 조사서식을 수령한 것
으로 간주하도록 한다.

มำตรำ ๓๑
제30조
เมื่อนำยจ้ำงได้รบั แบบสำรวจแล้ว ให้นำยจ้ำง 사용자가 조사서식을 수령한 때
에는 제29조의제(3)항에 따라
กรอกรำยกำรในแบบสำรวจทุกข้อตำม
사용자가 조사서식의 모든 사항
ควำมเป็ นจริง แล้วส่งแบบสำรวจที่ได้กรอก
을 사실대로 기재하여 작성을
รำยกำรนัน้ คืนให้เจ้ำหน้ำที่หรือพนักงำน
완료한 조사서식을 담당자 또는
เจ้ำหน้ำที่ภำยในกำหนดเวลำตำมมำตรำ ๒๙ 담당관에게 반송하도록 한다.
(๓)
제31조
조사서식에 기재한 모든 내용이
나 숫자는 비밀로 간주하도록
하여 이 법에 따른 직무를 담당
하는 사람이 이 법에 따른 직무

มำตรำ ๓๒
บรรดำข้อควำมหรือตัวเลขที่กรอกไว้ในแบบ
สำรวจให้ถือเป็ นควำมลับ ห้ำมมิให้ผซู้ ง่ึ มีหน้ำ
ที่ปฏิบตั ิกำรตำมพระรำชบัญญัตินีเ้ ปิ ดเผย
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ข้อควำมหรือตัวเลขนัน้ แก่บคุ คลซึง่ ไม่มีหน้ำที่
ปฏิบตั ิกำรตำมพระรำชบัญญัตินี ้ เว้นแต่มี
ควำมจำเป็ นเพื่อประโยชน์แก่กำรประกัน
สังคมหรือกำรคุม้ ครองแรงงำน หรือเพื่อ
ประโยชน์แก่กำรสอบสวนหรือกำรพิจำรณำ
คดี

를 담당하지 아니하는 사람에게
그 내용이나 숫자를 공개하지
아니하도록 금한다. 다만 사회
보장 또는 근로자보호자의 이익
을 위하거나 사건 조사나 재판
을 위하여 필요한 것은 제외한
다.

ลักษณะ ๒ กำรประกันสังคม

제2편 사회보장

หมวด ๑ กำรเป็ นผู้ประกันตน

제1장 피보험자
제33조
만15세 이상 만60세 이하의 근
로자는 피보험자가 되도록 한
다.
첫번째 단락에 따라 피보험자가
된 근로자가 만60세가 되었으며
이 법의 적용 하에 있는 사용자
의 근로자로 계속 재직하고 있
는 때에는 그 근로자를 계속하
여 피보험자로 간주하도록 한
다.

มำตรำ ๓๓
ให้ลกู จ้ำงซึง่ มีอำยุไม่ต่ำกว่ำ
สิบห้ำปี บริบรู ณ์และไม่เกินหกสิบปี บริบรู ณ์
เป็ นผูป้ ระกันตน
ลูกจ้ำงซึง่ เป็ นผูป้ ระกันตนอยู่แล้วตำมวรรค
หนึ่ง เมื่อมีอำยุครบหกสิบปี บริบรู ณ์ และยัง
เป็ นลูกจ้ำงของนำยจ้ำงซึง่ อยู่ภำยใต้บงั คับ
แห่งพระรำชบัญญัตินี ้ ให้ถือว่ำลูกจ้ำงนัน้ เป็ น
ผูป้ ระกันตนต่อไป

제34조
มำตรำ ๓๔
제33조에 따라 피보험자가 된
ให้นำยจ้ำงซึง่ มีลกู จ้ำงที่เป็ นผูป้ ระกันตนตำม
근로자가 있는 사용자는 그 근
มำตรำ ๓๓ ยื่นแบบรำยกำรขึน้ ทะเบียน
로자가 피보험자가 된 날부터
นำยจ้ำง และแบบรำยกำรขึน้ ทะเบียน
30일 이내에 사용자등록사항서
ผูป้ ระกันตนต่อสำนักงำนภำยในสำมสิบวัน
식과 피보험자등록사항서식을
사무처에 제출하도록 한다. 이
นับแต่วนั ที่ลกู จ้ำงนัน้ เป็ นผูป้ ระกันตน ทัง้ นี ้
와 관련하여 사무총장이 정하여
ตำมแบบและวิธีกำรที่เลขำธิกำรประกำศ
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กำหนด

공고한 서식과 방법을 따르도록
한다.

มำตรำ ๓๕
제35조
ในกรณีท่ีผปู้ ระกอบกิจกำรได้วำ่ จ้ำงโดยวิธี
사업자가 어떠한 사람이 도급하
เหมำค่ำแรงมอบให้แก่บคุ คลหนึ่งบุคคลใดรับ
여 근로자의 근로를 감독하고
ช่วงไปควบคุมดูแลกำรทำงำนและรับผิดชอบ 임금 지급의 책임을 맡도록 임
จ่ำยค่ำจ้ำงให้แก่ลกู จ้ำงอีกทอดหนึ่งก็ดี มอบ
금을 위탁하거나 어떠한 사람을
고용서비스 사업이 아닌 근로자
หมำยให้บคุ คลหนึ่งบุคคลใดเป็ นผูจ้ ดั หำ
ลูกจ้ำงมำทำงำนอันมิใช่กำรประกอบธุรกิจจัด 고용으로 위임하더라도 그러한
근로가 본인의 사업장 또는 근
หำงำนก็ดี โดยกำรทำงำนนัน้ เป็ นส่วนหนึ่ง
로장소에서 행하는 생산이나 사
ส่วนใดในกระบวนกำรผลิตหรือธุรกิจซึง่
무 과정의 어떠한 일부분이며
กระทำในสถำนประกอบกิจกำรหรือสถำนที่
그러한 근로를 위하여 사용하는
ทำงำนของผูป้ ระกอบกิจกำรและเครือ่ งมือที่
주요 도구를 사업자가 마련하는
경우 사업자는 이 법을 준수하
สำคัญสำหรับใช้ทำงำนนัน้ ผูป้ ระกอบกิจกำร
여야 하는 의무가 있는 사용자
เป็ นผูจ้ ดั หำ กรณีเช่นว่ำนีผ้ ปู้ ระกอบกิจกำร
가 된다.
ย่อมอยู่ในฐำนะนำยจ้ำงซึง่ มีหน้ำที่ตอ้ งปฏิบตั ิ
첫번째 단락에 따라 임금 위탁
ตำมพระรำชบัญญัตินี ้
을 받은 사람이 사용자의 신분
ในกรณีท่ีผรู้ บั เหมำค่ำแรงตำมวรรคหนึ่งเป็ นผู้ 으로 제35조에 따라 사무처에
ยื่นแบบรำยกำรต่อสำนักงำนตำมมำตรำ ๓๔ 사항서식을 제출하는 경우 임금
위탁을 받은 사람에게도 사용자
ในฐำนะนำยจ้ำง ให้ผรู้ บั เหมำค่ำแรงมีหน้ำที่
ปฏิบตั ิตำมพระรำชบัญญัตินีเ้ ช่นเดียวกับนำย 와 마찬가지로 이 법을 준수할
의무를 부여한다. 이와 같은 경
จ้ำง ในกรณีเช่นว่ำนีใ้ ห้ผปู้ ระกอบกิจกำรหลุด 우 사업자는 임금 위탁을 받은
พ้นจำกควำมรับผิดในหนีเ้ งินสมทบและเงิน
사람이 사무처에 납부하는 만큼
เพิ่มเพียงเท่ำที่ผรู้ บั เหมำค่ำแรงได้นำส่ง
보조금과 추가금 납부 의무에서
면제되도록 한다.
สำนักงำน
제36조
사용자가 제34조에 따른 사항서

มำตรำ ๓๖
เมื่อนำยจ้ำงยื่นแบบรำยกำรตำมมำตรำ ๓๔
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แล้ว ให้สำนักงำนออกหนังสือสำคัญแสดง
กำรขึน้ ทะเบียนประกันสังคมให้แก่นำยจ้ำง
และออกบัตรประกันสังคมให้แก่ลกู จ้ำง ทัง้ นี ้
ตำมแบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรที่กำหนดใน
กฎกระทรวง

식을 제출한 때에는 사무처가
사용자에게는 사회보장등록증을
발급하고 근로자에게는 사회보
장카드를 발급하도록 한다. 이
와 관련하여 부령에서 정하는
서식과 원칙 및 방법을 따르도
록 한다.

มำตรำ ๓๗
ในกรณีท่ีควำมปรำกฏแก่สำนักงำนหรือจำก 제37조
사용자가 제34조에에 따른 사항
คำร้องของลูกจ้ำงว่ำนำยจ้ำงไม่ย่ืนแบบรำย
서식을 제출하지 아니하였거나
กำรตำมมำตรำ ๓๔ หรือยื่นแบบรำยกำรแล้ว
제출하였으나 그 사항서식에 피
แต่ไม่มีช่ือลูกจ้ำงบำงคนซึง่ เป็ นผูป้ ระกันตน
보험자인 근로자의 성명이 없다
ตำมมำตรำ ๓๓ ในแบบรำยกำรนัน้ ให้
는 것을 사무처가 인지하게 되
สำนักงำนมีอำนำจบันทึกรำยละเอียดในแบบ 서나 근로자의 진정을 통하여
밝혀지는 경우 사무처는 관련
รำยกำรตำมมำตรำ ๓๔ โดยพิจำรณำจำก
증거를 검토하여 제34조에 따른
หลักฐำนที่เกี่ยวข้อง แล้วออกหนังสือสำคัญ
사항서식에 상세 사항을 기록하
แสดงกำรขึน้ ทะเบียนประกันสังคมให้แก่
고 경우에 따라 제36조에 의거
นำยจ้ำง และหรือออกบัตรประกันสังคมให้แก่ 하여 사업자에게 사회보장등록
ลูกจ้ำงตำมมำตรำ ๓๖ แล้วแต่กรณี
증을 발급하고/하거나 근로자에
게 사회보장카드를 발급하는 권
ในกำรดำเนินกำรตำมวรรคหนึ่ง เลขำธิกำร
한을 갖도록 한다.
หรือผูซ้ ง่ึ เลขำธิกำรมอบหมำยจะดำเนินกำร
첫번째 단락에 따라 조치하는
สอบสวนก่อนก็ได้
데 있어서 사무총장이나 사무총
장이 위임한 사람이 먼저 조사
를 실시할 수도 있다.

제38조
มำตรำ ๓๘
ควำมเป็ นผูป้ ระกันตนตำมมำตรำ ๓๓ สิน้ สุด 제33조에 따른 피보험자의 자격
은 피보험자가 다음 각 항에 해
ลง เมื่อผูป้ ระกันตนนัน้
당하는 때에 종료된다.
(๑)ตำย
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(๒)สิน้ สภำพกำรเป็ นลูกจ้ำง
ในกรณีท่ีผปู้ ระกันตนที่สนิ ้ สภำพกำรเป็ น
ลูกจ้ำงตำม (๒) ได้สง่ เงินสมทบครบตำมเงื่อน
เวลำที่จะก่อให้เกิดสิทธิตำมบทบัญญัติใน
ลักษณะ ๓ แล้ว ให้ผนู้ นั้ มีสทิ ธิตำม
บทบัญญัติในหมวด ๒ หมวด ๓ หมวด ๔
และหมวด ๕ ต่อไปอีกหกเดือนนับแต่วนั ที่สนิ ้
สภำพกำรเป็ นลูกจ้ำงหรือตำมระยะเวลำที่
กำหนดเพิ่มขึน้ โดยพระรำชกฤษฎีกำซึง่ ต้องไม่
เกินสิบสองเดือนนับแต่วนั ที่สนิ ้ สภำพกำรเป็ น
ลูกจ้ำง
มำตรำ ๓๙
ผูใ้ ดเคยเป็ นผูป้ ระกันตนตำมมำตรำ ๓๓ โดย
จ่ำยเงินสมทบมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำสิบสองเดือน
และต่อมำควำมเป็ นผูป้ ระกันตนได้สนิ ้ สุดลง
ตำมมำตรำ ๓๘ (๒) ถ้ำผูน้ นั้ ประสงค์จะเป็ น
ผูป้ ระกันตนต่อไป ให้แสดงควำมจำนงต่อ
สำนักงำนตำมระเบียบที่เลขำธิกำรกำหนด
ภำยในหกเดือนนับแต่วนั สิน้ สุดควำมเป็ น
ผูป้ ระกันตน
จำนวนเงินที่ใช้เป็ นฐำนในกำรคำนวณเงิน
สมทบที่ผปู้ ระกันตนตำมวรรคหนึ่งต้องนำส่ง
เข้ำกองทุนตำมมำตรำ ๔๖ วรรคสำม ให้เป็ น
ไปตำมอัตรำที่กำหนดในกฎกระทรวง ทัง้ นี ้
ให้คำนึงถึงควำมเหมำะสมกับสภำพทำง
เศรษฐกิจในขณะนัน้ ด้วย
ให้ผปู้ ระกันตนตำมวรรคหนึ่งนำส่งเงินสมทบ
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(1)사망
(2)고용 종료
제(2)항에 따라 고용이 종료된
피보험자가 제3절의 규정에 따
른 권리를 발생시키는 기한에
따라 분담금을 완납한 경우 그
사람은 고용종료일부터 6개월
또는 칙령을 통하여 규정하는
고용종료일부터 12개월 이하의
추가 기간에 따라 연장하여 제2
장과 제3장, 제4장 및 제5장에
따른 권리를 갖도록 한다.
제39조
12개월 이상 분담금을 납부하여
피보험자의 자격을 취득하였으
며 이후 제38조제(2)항에 따라
피보험자 자격이 종료된 사람이
만약 계속하여 피보험자 자격의
유지를 희망한다면 피보험자 자
격이 종료된 날부터 6개월 이내
에 사무총장이 정하는 규칙에
따라 사무처에 의사를 표시하도
록 한다.
첫번째 단락에 따른 피보험자가
제46조 세번째 단락에 따라 기
금에 납부하여야 하는 분담금을
계산하는 데 있어 근거로 사용
하는 금액은 부령에서 정하는
비율을 따르도록 한다. 이와 관
련하여 그 당시 경제상황과의
적합성을 고려하도록 한다.

เข้ำกองทุนเดือนละครัง้ ภำยในวันที่สิบห้ำของ
เดือนถัดไป
ผูป้ ระกันตนตำมวรรคหนึ่งซึง่ ไม่สง่ เงินสมทบ
หรือส่งไม่ครบจำนวนภำยในเวลำที่กำหนด
ตำมวรรคสำม ต้องจ่ำยเงินเพิ่มในอัตรำร้อย
ละสองต่อเดือนของจำนวนเงินสมทบที่ยงั มิได้
นำส่งหรือของจำนวนเงินสมทบที่ยงั ขำดอยู่
นับแต่วนั ถัดจำกวันที่ตอ้ งนำส่งเงินสมทบ
สำหรับเศษของเดือนถ้ำถึงสิบห้ำวันหรือกว่ำ
นัน้ ให้นบั เป็ นหนึ่งเดือน ถ้ำน้อยกว่ำนัน้ ให้ปัด
ทิง้

첫번째 단락에 따른 피보험자는
익월 15일 이내에 분담금을 기
금에 1개월에 1회 납부하도록
한다.
세번째 단락에 따라 정한 기간
내에 분담금을 납부하지 아니하
거나 완납하지 아니하는 첫번째
단락에 따른 피보험자는 분담금
을 납부하여야 하는 날의 다음
날부터 1개월에 대하여 납부하
지 아니한 분담금 금액 또는 부
족한 금액의 2%에 해당하는 추
가금을 납부하여야 한다. 1개월
의 잔여일이 15일 이상인 경우
1개월로 계산하도록 하며 만약
그보다 적다면 제하도록 한다.

มำตรำ ๔๐
제40조
บุคคลใดซึง่ มิใช่ลกู จ้ำงตำมมำตรำ ๓๓ หรือ
제33조에 따른 근로자가 아니거
ไม่อยู่ในบังคับแห่งพระรำชบัญญัตินีอ้ ำจ
나 이 법의 적용 하에 있지 아
สมัครเข้ำเป็ นผูป้ ระกันตนตำม
니한 사람은 사무처에 의사를
พระรำชบัญญัตินีไ้ ด้ โดยแสดงควำมจำนงต่อ 표시하여 자발적으로 이 법에
สำนักงำน ทัง้ นี ้ คุณสมบัตขิ องบุคคลดังกล่ำว 따른 피보험자로 가입할 수도
있다. 이와 관련하여 해당자의
ให้เป็ นไปตำมที่กำหนดในพระรำชกฤษฎีกำ
자격은 칙령에서 정하는 바에
หลักเกณฑ์และอัตรำกำรจ่ำยเงินสมทบของ
따르도록 한다.
ผูป้ ระกันตน ประเภทของประโยชน์ทดแทนที่
피보험자의 분담금 납부 원칙과
จะได้รบั ตำมมำตรำ ๕๔ ตลอดจนหลักเกณฑ์ 비율, 제54조에 따라 수령할 급
여의 종류 및 급여 수령권의 조
และเงื่อนไขแห่งสิทธิในกำรรับประโยชน์ทด
건은 칙령으로 제정하도록 한
แทน ให้ตรำเป็ นพระรำชกฤษฎีกำ
다.
정부는 부령에서 정하는 비율에

ให้รฐั บำลจ่ำยเงินสมทบเข้ำกองทุนตำมอัตรำ
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ที่กำหนดในกฎกระทรวง แต่ไม่เกินกึ่งหนึ่งของ
เงินสมทบที่ได้รบั จำกผูป้ ระกันตนตำมวรรค
หนึ่ง

따라 분담금을 기금에 납부하도
록 하나 첫번째 단락에 따라 피
보험자가 수령하는 분담금의 반
을 초과하지 아니한다.
제41조
제39조에 따른 피보험자의 자격
은 피보험자가 다음 각 항에 해
당하는 때에 종료된다.
(1)사망한 때
(2)제33조에 따라 다시 피보험
자가 된 때
(3)사무처에 의향을 표시하고
피보험자의 자격에서 탈퇴한 때
(4)3개월을 연속하여 분담금을
납부하지 아니한 때
(5)12개월 중 9개월 동안 분담
금을 완납하지 아니한 때
제(4)항에 따른 피보험자 자격
종료는 분담금을 납부하지 아니
한 첫번째 달부터 종료하며 제
(5)항에 따른 피보험자 자격 종
료는 9개월 동안 분담금을 납부
하지 아니한 달에 종료된다.
제(3)항과 제(4)항 및 제(5)항
에 따라 피보험자 자격이 종료
된 피보험자가 제3편의 규정에
따른 자격을 발생시키는 기한에
따라 기금을 완납하는 경우 해
당자는 피보험자 자격이 종료된
날부터 6개월을 추가로 제2장과
제3장, 제4장 및 제5장에 규정

มำตรำ ๔๑
ควำมเป็ นผูป้ ระกันตนตำมมำตรำ ๓๙ สิน้ สุด
ลง เมื่อผูป้ ระกันตนนัน้
(๑)ตำย
(๒)ได้เป็ นผูป้ ระกันตนตำมมำตรำ ๓๓ อีก
(๓)ลำออกจำกควำมเป็ นผูป้ ระกันตนโดย
กำรแสดงควำมจำนงต่อสำนักงำน
(๔)ไม่สง่ เงินสมทบสำมเดือนติดต่อกัน
(๕)ภำยในระยะเวลำสิบสองเดือนส่งเงิน
สมทบมำแล้วไม่ครบเก้ำเดือน
กำรสิน้ สุดควำมเป็ นผูป้ ระกันตนตำม (๔)
สิน้ สุดลงตัง้ แต่เดือนแรกที่ไม่สง่ เงินสมทบ
และกำรสิน้ สุดควำมเป็ นผูป้ ระกันตนตำม (๕)
สิน้ สุดลงในเดือนที่สง่ เงินสมทบไม่ครบเก้ำ
เดือน
ในกรณีท่ีผปู้ ระกันตนที่สนิ ้ สุดควำมเป็ น
ผูป้ ระกันตนตำม (๓) (๔) และ (๕) ได้สง่ เงิน
สมทบครบตำมเงื่อนเวลำที่จะก่อให้เกิดสิทธิ
ตำมบทบัญญัติในลักษณะ ๓ แล้ว ให้ผนู้ นั้ มี
สิทธิตำมบทบัญญัติในหมวด ๒ หมวด ๓
หมวด ๔ และหมวด ๕ ต่อไปอีกหกเดือนนับ
แต่วนั ที่สนิ ้ สุดควำมเป็ นผูป้ ระกันตน
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한 바에 따른 권리를 갖도록 한
다.
제42조
제3편에 따른 급여 수령을 요청
하는 데 있어서 피보험자의 권
리를 발생시키기 위하여 제33조
및/또는 제39조에 따라 보험에
가입하는 모든 기간을 함께 계
산하도록 한다.

มำตรำ ๔๒
เพื่อก่อสิทธิแก่ผปู้ ระกันตนในกำรขอรับ
ประโยชน์ทดแทนตำมบทบัญญัติลกั ษณะ ๓
ให้นบั ระยะเวลำประกันตนตำมมำตรำ ๓๓
และหรือมำตรำ ๓๙ ทุกช่วงเข้ำด้วยกัน

제43조
มำตรำ ๔๓
กิจกำรใดที่อยู่ภำยใต้บงั คับพระรำชบัญญัตินี ้ 이 법의 적용 하에 있는 사업은
이후 그 사업의 근로자 수가 규
แม้วำ่ ภำยหลังกิจกำรนัน้ จะมีจำนวนลูกจ้ำง
정한 인원보다 감소하더라도 폐
ลดลงเหลือน้อยกว่ำจำนวนที่กำหนดไว้ก็ตำม 업할 때까지 해당 사업을 이 법
ให้กิจกำรดังกล่ำวอยู่ภำยใต้บงั คับ
의 적용 하에 있도록 하고 남은
근로자는 계속하여 피보험자가
พระรำชบัญญัตินีต้ อ่ ไปจนกว่ำจะเลิกกิจกำร
되도록 한다. 그 사업이 새로운
และให้ลกู จ้ำงที่เหลืออยู่เป็ นผูป้ ระกันตนต่อ
근로자를 고용한 경우 전체 근
ไป ในกรณีท่ีกิจกำรนัน้ ได้รบั ลูกจ้ำงใหม่เข้ำ
로자 수가 규정한 인원보다 적
ทำงำน ให้ลกู จ้ำงใหม่นนั้ เป็ นผูป้ ระกันตนตำม 더라도 새로운 근로자도 이 법
พระรำชบัญญัตินีด้ ว้ ย แม้วำ่ จำนวนลูกจ้ำง
에 따라 피보험자가 되도록 한
รวมทัง้ สิน้ จะไม่ถงึ จำนวนที่กำหนดไว้ก็ตำม
다.
제44조
มำตรำ ๔๔
사무처에 제출한 사항서식의 내
ในกรณีท่ีขอ้ เท็จจริงเกี่ยวกับข้อควำมในแบบ
용과 관련한 사실관계의 변경이
รำยกำรที่ได้ย่ืนไว้ตอ่ สำนักงำนเปลี่ยนแปลง
있는 경우 해당 변경이 있는 월
ไป ให้นำยจ้ำงแจ้งเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่ม 의 익월 15일 이내에 사용자가
เติมรำยกำรภำยในวันที่สิบห้ำของเดือนถัด
사항을 변경하거나 수정, 보충
하도록 한다. 이와 관련하여 사
จำกเดือนที่มีกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว ทัง้ นี ้
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ตำมแบบและวิธีกำรที่เลขำธิกำรประกำศ
กำหนด
ให้นำควำมในมำตรำ ๓๗ มำใช้บงั คับแก่กรณี
ที่นำยจ้ำงไม่ปฏิบตั ิตำมมำตรำนีโ้ ดยอนุโลม

무총장이 정하여 공고하는 서식
과 방법을 따른다.
사용자가 이 조를 준수하지 아
니하는 경우에 대해서는 제37조
를 준용하도록 한다.

มำตรำ ๔๕
제45조
ในกรณีท่ีหนังสือสำคัญแสดงกำรขึน้ ทะเบียน
사회보장등록증 또는 사회보장
카드를 분실하거나 훼손 또는
ประกันสังคมหรือบัตรประกันสังคมสูญหำย
주요 내용이 손상된 경우에는
ถูกทำลำย หรือชำรุดในสำระสำคัญให้
경우에 따라 사용자 또는 피보
นำยจ้ำงหรือผูป้ ระกันตนยื่นคำขอรับใบแทน
험자가 해당 분실이나 훼손 또
หนังสือสำคัญแสดงกำรขึน้ ทะเบียนประกัน
는 손상을 인지한 날부터 15일
สังคมหรือใบแทนบัตรประกันสังคม แล้วแต่
이내에 사무처에 사회보장등록
กรณี ต่อสำนักงำนภำยในสิบห้ำวันนับแต่วนั
증 대체 증서 또는 사회보장카
ที่ได้ทรำบถึงกำรสูญหำย ถูกทำลำยหรือชำรุด 드 대체 증서 신청서를 제출하
도록 한다.
ดังกล่ำว ทัง้ นี ้ ตำมระเบียบที่เลขำธิกำร
กำหนด
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