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หมวด ๖ ประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์
บุตร

제6장 자녀양육급여
제74조

มาตรา ๗๔
ผูป้ ระกันตนมีสิทธิได้รบั ประโยชน์ทดแทนใน
กรณีสงเคราะห์บตุ รต่อเมื่อภายในระยะเวลา
สามสิบหกเดือนก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รบั
ประโยชน์ทดแทนผูป้ ระกันตนได้จา่ ยเงินสมทบ
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสิบสองเดือน

피보험자는 급여수급권이 발생
하기 전 36개월 이내에 12개월
이상 분담금을 납부한 때에 자
녀양육급여 수급권이 있다.
제75조
자녀양육급여는 다음 각 항과

มาตรา ๗๕
ประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บตุ ร ได้แก่
(๑) ค่าสงเคราะห์ความเป็ นอยูข่ องบุตร
(๒) ค่าเล่าเรียนบุตร
(๓) ค่ารักษาพยาบาลบุตร
(๔) ค่าสงเคราะห์อ่ืนที่จาเป็ น

같다.
(1)자녀의 생계비
(2)자녀의 학비
(3)자녀의 치료비
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ทัง้ นี ้ ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กาหนดใน
กฎกระทรวง

(4)기타 필수적인 급여
이와 관련하여 부령에서 정하는
원칙과 비율을 따른다.

มาตรา ๗๕ ทวิ
제75조의부칙1
ในกรณีท่ีผปู้ ระกันตนซึ่งมีสิทธิได้รบั ประโยชน์
제74조에 따라 자녀양육급여 수
ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บตุ รตามมาตรา ๗๔
급권이 있는 피보험자가 만약
หากผูป้ ระกันตนนัน้ เป็ นผูท้ พุ พลภาพซึ่งมีสิทธิ
장애급여 수급권이 있는 장애인
ได้รบั ประโยชน์ทดแทนในกรณีทพุ พลภาพหรือ
이거나 사망하는 경우, 장애인
ถึงแก่ความตาย ให้ผปู้ ระกันตนซึ่งเป็ นผูท้ พุ พล
또는 사망한 피보험자에 자녀양
ภาพนัน้ หรือบุคคลตามมาตรา ๗๕ จัตวา มีสิทธิ
육급여 수급권도 부여하나 사망
ได้รบั ประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บตุ ร
한 피보험자에 대해서는 제75조
ด้วย
의부칙3을 따른다.

제75조의부칙2
มาตรา ๗๕ ตรี
피보험자에게 부령에서 정하는
ให้ผปู้ ระกันตนมีสิทธิได้รบั ประโยชน์ทดแทน
ในกรณีสงเคราะห์บตุ รสาหรับบุตรซึ่งมีอายุ
연령에 따른 자녀양육급여 수급
ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง แต่ตอ้ งไม่เกินสิบ
권을 부여하나, 만15세 이하,
ห้าปี บริบรู ณ์ จานวนคราวละไม่เกินสามคน บุตร 횟수당 3인 이하이어야 하며,
ดังกล่าวไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งได้ยก 해당 자녀에는 양자녀 또는 다
ให้เป็ นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น
른 사람에게 입양을 보낸 자녀
는 포함시키지 아니한다.

ในกรณีท่ีบิดาและมารดาเป็ นผูป้ ระกันตน ให้
บิดาหรือมารดาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งเป็ นผูม้ ีสิทธิ
ได้รบั ประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บตุ ร
เพียงฝ่ ายเดียว เว้นแต่เมื่อมีการจดทะเบียนหย่า
หรือแยกกันอยู่ และบุตรอยู่ในความอุปการะของ
ผูป้ ระกันตนฝ่ ายใดให้ผปู้ ระกันตนฝ่ ายนัน้ เป็ นผูม้ ี

부모가 피보험자인 경우 부 또
는 모의 일방에게만 자녀양육급
여 수급권을 부여한다. 다만 이
혼 또는 별거하였으며 자녀가
어떠한 피보험자 일방의 양육
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สิทธิได้รบั

하에 있는 때에는 예외로 하여,
그 피보험자에게 수급권을 부여
한다.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจ่ายเงิน
สงเคราะห์บตุ ร ให้เป็ นไปตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง

자녀양육급여 지급의 원칙과 방
법 및 조건은 부령에서 정하는
바를 따르도록 한다.
제75조의부칙3

มาตรา ๗๕ จัตวา
ในกรณีท่ีผปู้ ระกันตนถึงแก่ความตาย ให้จา่ ย
ประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บตุ รแก่
บุคคลตามลาดับ ดังนี ้

피보험자가 사망하는 경우 다음
각 항의 순서에 따른 사람에게
자녀양육급여를 지급하도록 한
다.
(1)피보험자의 배우자 또는 사

(๑) สามีหรือภริยาของผูป้ ระกันตน หรือบุคคลซึ่ง
อยูร่ ว่ มกันฉันสามีภริยากับผูป้ ระกันตนโดย
เปิ ดเผยตามระเบียบที่เลขาธิการกาหนด และ
เป็ นผูใ้ ช้อานาจปกครองบุตร

무총장이 정하는 규칙에 따라
피보험자와 공개적으로 동거하
고 있으며 자녀를 보호하는 권
한을 행사하고 있는 사람
(2)제(1)항에 따른 사람이 자녀

(๒) ผูอ้ ปุ การะบุตรของผูป้ ระกันตน ในกรณี
บุคคลตาม (๑) มิได้เป็ นผูอ้ ปุ การะบุตรหรือถูก
ถอนอานาจปกครอง หรือถึงแก่ความตาย

의 보호자가 아니거나 보호 권
한이 취소되거나 사망한 경우에
는 피보험자의 자녀를 보호하는
사람

หมวด ๗ ประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ

제7장 노령급여

มาตรา ๗๖
ผูป้ ระกันตนมีสิทธิได้รบั ประโยชน์ทดแทนใน
กรณีชราภาพต่อเมื่อผูป้ ระกันตนได้จา่ ยเงิน

제76조
180개월 (기간)의 연속성에 관
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สมทบมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบเดือน
ไม่วา่ ระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบเดือนจะ
ติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม

계없이, 피보험자가 분담금을
180개월 간 납부한 때에 피보
험자는 노령급여수급권이 있다.

มาตรา ๗๗
제77조
ประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ ได้แก่
노령급여는 다음 각 항과 같다.
(๑) เงินเลีย้ งชีพรายเดือน เรียกว่า เงินบานาญ
(1)노령연금이라는 명칭의 월생
ชราภาพ หรือ
계비 또는
(๒) เงินบาเหน็จที่จ่ายให้ครัง้ เดียว เรียกว่า เงิน
(2)노령연금일시금이라는 명칭
บาเหน็จชราภาพ
의 연금일시금
หลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และอัตราการจ่าย
첫번째 단락에 따른 노령급여
ประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพตามวรรคหนึ่ง
지급 원칙과 방법, 기간 및 비
ให้เป็ นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
율은 부령에서 정하는 바를 따
르도록 한다.
제77조의부칙1
มาตรา ๗๗ ทวิ
피보험자가 분담금을 180개월
ในกรณีท่ีผปู้ ระกันตนจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่
น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบเดือนให้มีสิทธิได้รบั เงิน 이상 납부한 경우 만55세가 된
บานาญชราภาพตัง้ แต่เดือนถัดจากเดือนที่อายุ
달의 다음 달부터 노령연금을
ครบห้าสิบห้าปี บริบรู ณ์ เว้นแต่เมื่อมีอายุครบห้า
지급하도록 한다. 다만 만55세
สิบห้าปี บริบรู ณ์และความเป็ นผูป้ ระกันตนยังไม่
가 되었으며 제38조 또는 제41
สิน้ สุดลงตามมาตรา ๓๘ หรือมาตรา ๔๑ ให้ผู้
조에 따라 피보험자 자격이 종
นัน้ มีสิทธิได้รบั ตัง้ แต่เดือนถัดจากเดือนที่ความ
료되지 아니한 것은 제외하여,
เป็ นผูป้ ระกันตนสิน้ สุดลง
해당자는 피보험자 자격이 종료
된 달의 다음 달부터 수급권을
부여한다.
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ในกรณีท่ีผปู้ ระกันตนจ่ายเงินสมทบไม่ครบหนึ่ง
ร้อยแปดสิบเดือนและความเป็ นผูป้ ระกันตนได้
สิน้ สุดลงตามมาตรา ๓๘ หรือมาตรา ๔๑ ให้ผู้
นัน้ มีสิทธิได้รบั เงินบาเหน็จชราภาพ

피보험자의 분담금 납부가 180
개월의 기간을 충족하지 아니하
고 제38조 또는 제41조에 따라
피보험자 자격이 종료된 경우
해당자에게 노령연금일시금 수
급권을 부여한다

ผูป้ ระกันตนซึ่งไม่มีสญ
ั ชาติไทย เมื่อความเป็ น
ผูป้ ระกันตนสิน้ สุดลงไม่วา่ จะส่งเงินสมทบครบ
หนึ่งร้อยแปดสิบเดือนหรือไม่ก็ตาม และประสงค์
ที่จะไม่พานักอยูใ่ นประเทศไทย ให้มีสิทธิได้รบั
เงินบาเหน็จชราภาพ ทัง้ นี ้ ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง

태국 국적자가 아닌 사람에 대
해서는 180개월의 기간 충족
여부와 상관없이 피보험자 자격
이 종료되었고 태국 거주를 희
망하지 아니하는 때에 노령연금
일시금 수급권을 부여한다. 이
와 관련하여 부령에서 정하는
원칙과 방법 및 조건을 따르도
록 한다.
제77조의부칙2

มาตรา ๗๗ ตรี
ในกรณีท่ีบคุ คลซึ่งได้รบั เงินบานาญชราภาพได้
กลับเข้าเป็ นผูป้ ระกันตน ให้งดการจ่ายเงิน
บานาญชราภาพของบุคคลดังกล่าวจนกว่า
ความเป็ นผูป้ ระกันตนได้สนิ ้ สุดลงตามมาตรา
๓๘ หรือมาตรา ๔๑ แล้วแต่กรณี

노령연금을 수급하는 사람이 다
시 피보험자가 되는 경우, 경우
에 따라 제38조 또는 제41조에
의거하여 피보험자 자격이 종료
되기까지 해당자의 노령연금 지
급을 중지하도록 한다.

ในกรณีท่ีความเป็ นผูป้ ระกันตนสิน้ สุดลงด้วยเหตุ
อื่นนอกจากถึงแก่ความตายให้ผนู้ นั้ มีสิทธิได้รบั
เงินบานาญชราภาพ

사망 이외의 사유로 피보험자
자격이 종료하는 경우 해당자에
게 노령연금 수급권을 부여한
다.
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ในกรณีท่ีความเป็ นผูป้ ระกันตนสิน้ สุดลง
เนื่องจากผูป้ ระกันตนถึงแก่ความตาย ให้ทายาท
ผูม้ ีสิทธิของผูน้ นั้ ตามมาตรา ๗๗ จัตวา มีสิทธิ
ได้รบั เงินบาเหน็จชราภาพ

피보험자가 사망하여 피보험자
자격이 종료되는 경우 제77조의
부칙3에 따라 해당자의 권리를
취득하는 상속인에게 노령연금
일시금 수급권을 부여한다.

มาตรา ๗๗ จัตวา
제77조의부칙3
ในกรณีผปู้ ระกันตนซึ่งมีสิทธิได้รบั ประโยชน์
제77조의부칙1에 따라 노령연
ทดแทนในกรณีชราภาพตามมาตรา ๗๗ ทวิ ถึง
금 수급권이 있는 피보험자가
แก่ความตายก่อนที่จะได้รบั ประโยชน์ทดแทน
급여를 수급하기 전에 사망하거
หรือผูร้ บั เงินบานาญชราภาพถึงแก่ความตาย
나, 노령연금수급자가 노령연금
ภายในหกสิบเดือนนับแต่เดือนที่มีสิทธิได้รบั เงิน
수급권이 발생한 달부터 60개월
บานาญชราภาพ ให้ทายาทของผูน้ นั้ ซึ่งมีชีวิตอยู่
이내에 사망하는 경우, 해당자
ในวันที่ผปู้ ระกันตนหรือผูร้ บั เงินบานาญชราภาพ
ถึงแก่ความตายมีสิทธิได้รบั เงินบาเหน็จชราภาพ 의 생존 상속인에게 피보험자
또는 노령연금수급자가 사망한
날부터 노령연금일시금 수급권
을 부여한다.
첫번째 단락에 따른 권리가 있

ทายาทผูม้ ีสิทธิตามวรรคหนึ่ง ได้แก่

는 상속인은 다음 각 항과 같
다.

(๑) บุตร ยกเว้นบุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งได้ยก
ให้เป็ นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น ให้ได้รบั สอง
ส่วน ถ้าผูป้ ระกันตนที่ตายมีบตุ รตัง้ แต่สามคนขึน้
ไป ให้ได้รบั สามส่วน

(1)양자녀 또는 다른 사람에게
입양을 보낸 사람을 제외한 자
녀는 두 지분을 받도록 한다.
만약 사망한 피보험자가 3인 이
상의 자녀가 있다면 세 지분을
받도록 한다.

(๒) สามีหรือภริยา ให้ได้รบั หนึ่งส่วน

(2)배우자는 한 지분을 받도록
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한다.

(๓) บิดามารดา หรือบิดาหรือมารดาที่มีชีวิตอยู่
ให้ได้รบั หนึ่งส่วน
(๔) บุคคลซึ่งผูป้ ระกันตนทาหนังสือระบุไว้เป็ นผู้
มีสิทธิได้รบั เงินบาเหน็จชราภาพ ให้ได้รบั หนึ่ง
ส่วน

(3)생존해 있는 부모 또는 부나
모는 한 지분을 받도록 한다.
(4)피보험자가 노령연금일시금
수급권자로 문서를 작성하여 명
시한 사람은 한 지분을 받도록
한다.

ในกรณีท่ีไม่มีทายาทในอนุมาตราใด หรือทายาท
นัน้ ได้ตายไปเสียก่อน ให้แบ่งเงินตามมาตรา ๗๗
(๒) ในระหว่างทายาทผูม้ ีสิทธิในอนุมาตราที่มี
ทายาทผูม้ ีสิทธิได้รบั

어떠한 항에 해당하는 상속인이
없거나 그러한 상속인이 먼저
사망한 경우, 수급권자인 상속
인이 있는 항에 해당하는 수급
권자인 상속인 중에서 제77조제
(2)항에 따라 분급하도록 한다.

ในกรณีท่ีไม่มีทายาทผูม้ ีสิทธิได้รบั เงินบาเหน็จ
ชราภาพตามวรรคสอง ให้ทายาทของ
ผูป้ ระกันตนหรือผูร้ บั เงินบานาญชราภาพ
แล้วแต่กรณี ดังต่อไปนี ้ มีสิทธิได้รบั เงินบาเหน็จ
ชราภาพตามลาดับ หากบุคคลลาดับใดมีจานวน
มากกว่าหนึ่งคน ให้บคุ คลลาดับนัน้ ได้รบั ส่วน
แบ่งเท่ากัน

두번째 단락에 따른 노령연금일
시금 수급권자인 상속인이 없는
경우 다음 각 항과 같은 피보험
자 또는 노령연금일시금 수급자
의 상속인에게 순위에 따라 노
령연금일시금 수급권을 부여한
다. 만약 어떠한 순위에 해당하
는 사람이 1인 이상이라면 해당
순위의 사람들에게는 동일한 지
분을 분급하도록 한다.

(๑) พี่นอ้ งร่วมบิดามารดาเดียวกัน
(๒) พี่นอ้ งร่วมบิดาหรือร่วมมารดา
(๓) ปู่ ย่า ตา ยาย
(๔) ลุง ป้า น้า อา

(1)동부모 형제자매
(2)동부 또는 동모 형제자매
(3)조부, 조모, 외조부, 외조모
(4)부모의 형제자매
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มาตรา ๗๗ เบญจ
제77조의부칙4
ในกรณีท่ีผปู้ ระกันตนมีสิทธิได้รบั เงินทดแทนการ 피보험자가 제71조에 따른 소득
ขาดรายได้ตามมาตรา ๗๑ และเงินบานาญชรา
부족급여 수급권과 노령연금 수
ภาพในเวลาเดียวกัน ให้ผปู้ ระกันตนได้รบั เงิน
급권을 동시에 가진 경우에는
ทดแทนการขาดรายได้ตามมาตรา ๗๑ และเงิน
피보험자가 제71조에 따른 소득
บาเหน็จชราภาพแทน
부족급여와 노령연금일시금을
ในกรณีท่ีผปู้ ระกันตนได้รบั เงินบานาญชราภาพ
대신하여 수급하도록 한다.
ไปแล้ว และต่อมาเป็ นผูท้ พุ พลภาพภายใน
피보험자가 노령연금을 수급하
กาหนดเวลาตามมาตรา ๓๘ วรรคสอง ให้งดการ
였으며 이후 제38조 두번째 단
จ่ายเงินบานาญชราภาพและให้จา่ ยเงินบาเหน็จ
락에 따른 기간 내에 장애인이
ชราภาพแทน ทัง้ นี ้ ให้หกั เงินบานาญชราภาพที่
되는 경우 노령연금일시금을 대
ได้รบั ไปแล้วก่อนการเป็ นผูท้ พุ พลภาพออกจาก
신하여 지급하도록 한다. 이와
เงินบาเหน็จชราภาพที่ผนู้ นั้ มีสิทธิได้รบั แล้วนา
관련하여 장애인이 되기 전에
เงินที่หกั นัน้ ส่งเข้ากองทุน
이미 수급한 노령연금은 해당자
가 수급권을 가진 노령연금일시
금에서 공제하여 기금으로 송금
하도록 한다.

หมวด ๘ ประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน

제8장 실업급여

มาตรา ๗๘
ลูกจ้างซึ่งเป็ นผูป้ ระกันตนมีสิทธิได้รบั ประโยชน์
ทดแทนในกรณีว่างงานต่อเมื่อผูป้ ระกันตนได้
จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าหกเดือนและ
ต้องอยูภ่ ายในระยะเวลาสิบห้าเดือนก่อนการ
ว่างงานและจะต้องเป็ นผูท้ ่ีอยูใ่ นเงื่อนไข
ดังต่อไปนี ้

제78조
피보험자인 근로자는 실직하기
전 15개월 이내에6개월 이상
분담금을 납부하였으며, 다음
각 항에 있는 사람이 된 때에
실업급여 수급권이 있다.
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(๑) เป็ นผูม้ ีความสามารถในการทางาน พร้อมที่
จะทางานที่เหมาะสมตามที่จดั หาให้หรือต้องไม่
ปฏิเสธการฝึ กงานและได้ขนึ ้ ทะเบียนไว้ท่ีสานัก
จัดหางานของรัฐ โดยต้องไปรายงานตัวไม่นอ้ ย
กว่าเดือนละหนึ่งครัง้

(1)근로 능력이 있으며, 제공하
는 바에 따른 적합한 근로를 할
준비가 되었거나, 직업훈련을
거부하지 아니하여야 하며, 1개
월에 1회 이상 출두하여 정부의
고용사무소에 등록해 두어야 한
다.

(๒) การที่ผปู้ ระกันตนว่างงานต้องมิใช่ถกู เลิก
จ้างเนื่องจากทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทาความผิด
อาญาโดยเจตนาแก่นายจ้างหรือจงใจทาให้
นายจ้างได้รบั ความเสียหายหรือฝ่ าฝื นข้อบังคับ
หรือระเบียบเกี่ยวกับการทางาน หรือคาสั่งอัน
ชอบด้วยกฎหมายในกรณีรา้ ยแรง หรือละทิง้
หน้าที่เป็ นเวลาเจ็ดวันทางานติดต่อกันโดยไม่มี
เหตุอนั สมควรหรือประมาทเลินเล่อเป็ นเหตุให้
นายจ้างได้รบั ความเสียหายอย่างร้ายแรงหรือ
ได้รบั โทษจาคุกตามคาพิพากษาถึงที่สดุ ให้จาคุก
เว้นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(2)피보험자의 실직은 직무에
대한 부정행위나 의도적으로 사
용자에게 형사범죄를 저지르거
나, 고의로 사용자에게 피해를
주거나, 근로 관련 규칙 또는
규정을 위반하거나, 정당한 사
유없이 연속 7일의 근로기간 동
안 직무를 유기하거나, 사용자
가 심각한 피해를 당하는 원인
이 되는 과실을 저지르거나, 과
실에 의한 범법행위 또는 경범
죄에 대한 처벌을 제외하고 금
고형을 선고하는 최종심에 의한
수감으로 인한 고용 해지가 아

(๓) ต้องมิใช่ผมู้ ีสิทธิได้รบั ประโยชน์ทดแทนใน
กรณีชราภาพตามหมวด ๗ ในลักษณะนี ้

니어야 한다.
(3)이 편 제7장에 따른 노령급
여 수급권자가 아니어야 한다.

มาตรา ๗๙
제79조
ให้ผปู้ ระกันตนมีสิทธิได้รบั ประโยชน์ทดแทนการ
피보험자에게 최종 사용자와의
ว่างงานตัง้ แต่วนั ที่แปดนับแต่วนั ว่างงานจากการ
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ทางานกับนายจ้างรายสุดท้าย ทัง้ นี ้ ตาม
หลักเกณฑ์และอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง

근로에서 실업한 날부터 8일째
날부터 실업급여 수급권을 부여
한다. 이와 관련하여 부령에서
정하는 원칙과 비율을 따르도록
한다.

มาตรา ๗๙/๑
제79조의1
ในกรณีท่ีผปู้ ระกันตนไม่ได้ทางานเนื่องจากมีเหตุ
불가항력의 사유로 인하여 피보
สุดวิสยั หรือนายจ้างไม่ให้ทางานเนื่องจากมีเหตุ
험자가 근로하지 못하거나, 통
สุดวิสยั ทาให้ไม่สามารถประกอบกิจการได้
상적인 사업운영을 불가능하게
ตามปกติ เมื่อผูป้ ระกันตนได้จา่ ยเงินสมทบ
하는 불가항력의 사유로 인하여
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่าหกเดือน และต้องอยูภ่ ายใน
사용자가 근로를 시키지 못하는
ระยะเวลาสิบห้าเดือนก่อนที่ผปู้ ระกันตนไม่ได้
경우에는 피보험자가 근로가 불
ทางาน ให้มีสิทธิได้รบั ประโยชน์ทดแทนในกรณี
가능해지기 전 15개월 이내에
ว่างงานตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราที่
6개월 이상 분담금을 납부한 때
กาหนดในกฎกระทรวง
에 피보험자에게 부령에서 정하
는 원칙과 조건 및 비율에 따른
실업급여 수급권을 부여한다.
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