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원문

번역문

ลักษณะ ๔ พนักงานเจ้ าหน้ าที่และการตรวจ
ตราและควบคุม

제4편 담당관 및 감찰과 감독
제80조

มาตรา ๘๐

직무를 수행하는 데 있어 담당

ในการปฏิบตั ิการตามหน้ าที่ ให้ พนักงาน

관에게 다음 각 항의 권한을 부

เจ้ าหน้ าที่มีอานาจ ดังต่อไปนี ้

여한다.

(๑) เข้ าไปในสถานประกอบการหรื อสานักงาน

(1)이 법을 따르도록 하는 직무
를 수행하는 것에 있어서 사실

ของนายจ้ าง สถานที่ทางานของลูกจ้ าง ใน

관계의 입수를 위하여 사실관계

ระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ ้นถึงพระอาทิตย์ตก

를 조사 또는 심문하거나 재산

หรือในระหว่างเวลาทาการ เพื่อตรวจสอบหรือ

이나 서류, 기타 증거자료를 조

สอบถามข้ อเท็จจริง ตรวจสอบทรัพย์สินหรื อ

사하고 고용, 임금 지급, 근로자

เอกสาร หลักฐานอื่น ถ่ายภาพ ถ่ายสาเนา

등록, 분담금 지급과 관련한 서

เอกสารที่เกี่ยวกับการจ้ าง การจ่ายค่าจ้ าง

류 또는 기타 관련 서류를 촬영
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ทะเบียนลูกจ้ าง การจ่ายเงินสมทบ และเอกสาร

하거나 복사하거나 관련 서류를

อื่นที่เกี่ยวข้ อง หรือนาเอกสารหลักฐานที่

취거하여 조사하거나 기타 합당

เกี่ยวข้ องไปตรวจสอบ หรื อกระทาการอย่างอื่น

한 행위를 하기 위하여 일출시

ตามสมควรเพื่อให้ ได้ ข้อเท็จจริงในอันที่จะ

부터 일몰시까지, 또는 업무 시
간 중에 사용자의 사업장이나

ปฏิบตั ิการให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัตินี ้

사무실, 근로자의 근로장소에
진입한다.

(๒) ค้ นสถานที่หรือยานพาหนะใด ๆ ที่มีข้อ

(2)업무시간 또는 일출시부터

สงสัยโดยมีเหตุอนั ควรเชื่อว่ามีทรัพย์สินของ

일몰시까지 분담금 및/또는 추

นายจ้ างซึง่ ไม่นาส่งเงินสมทบและหรือเงินเพิ่ม

가금을 미납하거나 완납하지 아

หรือนาส่งไม่ครบจานวน โดยให้ กระทาใน

니한 사용자의 재산이 있다고

ระหว่างเวลาทาการหรื อในระหว่างเวลาพระ

의심할 만한 합리적인 사유가

อาทิตย์ขึ ้นถึงพระอาทิตย์ตก เว้ นแต่การค้ นใน

있는 장소나 차량을 수색한다.
다만 그러한 시간 동안 수색이

ระหว่างเวลาดังกล่าวยังไม่แล้ วเสร็จจะกระทา

완료되지 아니한 것은 예외로

ต่อไปก็ได้

하여, 계속하여 진행할 수도 있
다.

(๓) มีหนังสือสอบถามหรือเรี ยกบุคคลใดมาให้

(3)검토를 위하여 심문서를 발

ถ้ อยคา หรือให้ สง่ เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้ อง

부하거나, 어떠한 사람을 소환

หรือสิ่งอื่นที่จาเป็ นมาเพื่อประกอบการพิจารณา

하여 진술하도록 하거나, 관련

ทังนี
้ ้ ให้ นาความในมาตรา ๓๐ มาใช้ บงั คับโดย

증빙서류 또는 기타 필요한 것

อนุโลม

을 송부하도록 한다. 이와 관련
하여 제30조의 내용을 준용하도
록 한다.

(๔) ยึดหรืออายัดทรัพย์สินของนายจ้ างตาม

(4)사용자가 분담금 및/또는 추

คาสัง่ ของเลขาธิการ ตามมาตรา ๕๐ ในกรณีที่

가금을 미납하거나 완납하지 아

นายจ้ างไม่นาส่งเงินสมทบและหรือเงินเพิ่ม หรือ

니하는 경우 제50조에 의거한
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นาส่งไม่ครบจานวน

사무총장의 명령에 따라 사용자

ในการปฏิบตั ิตามวรรคหนึ่ง พนักงานเจ้ าหน้ าที่

의 재산을 압수 또는 압류한다.

จะนาข้ าราชการหรื อลูกจ้ างในสานักงานไปช่วย

첫번째 단락에 따른 집행에서

ปฏิบตั ิงานด้ วยก็ได้

담당관은 사무처의 공무원 또는
직원을 동반하여 집행을 보조하
도록 할 수도 있다.

มาตรา ๘๑

제81조

ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของพนักงานเจ้ าหน้ าที่ตาม

제80조에 따른 담당관의 직무수

มาตรา ๘๐ ให้ บุคคลซึง่ เกี่ยวข้ องอานวยความ

행에 있어 관련자는 합당한 편

สะดวกตามสมควร

의를 제공하도록 한다.
제82조

มาตรา ๘๒

직무를 수행하는 데 있어 담당

ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ พนักงานเจ้ าหน้ าที่ต้อง

관은 신분증을 제시하여야 한

แสดงบัตรประจาตัว

다.

บัตรประจาตัวพนักงานเจ้ าหน้ าที่ ให้ เป็ นไปตาม

담당관 신분증은 장관이 정하는

แบบที่รัฐมนตรี กาหนด

양식을 따르도록 한다.

มาตรา ๘๓

제83조

ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามพระราชบัญญัตินี ้ ให้

이 법에 따라 직무를 수행하는

พนักงานเจ้ าหน้ าที่เป็ นเจ้ าพนักงานตามประมวล

데 있어 담당관은 형법전에 따

กฎหมายอาญา

른 담당관이 되도록 한다.
제84조

มาตรา ๘๔

사회보장 관련 업무 감찰 및 감

เพื่อประโยชน์ในการตรวจตราและควบคุมงาน

독의 편의를 위하여, 사용자는

อันเกี่ยวกับการประกันสังคม ให้ นายจ้ างจัดให้ มี
3

ทะเบียนผู้ประกันตนและให้ เก็บรักษาไว้ ณ

피보험자등록을 준비해두고 사

สถานที่ทางานของนายจ้ างพร้ อมที่จะให้

용자의 근로장소에 보관하여 담

พนักงานเจ้ าหน้ าที่ตรวจได้

당관이 조사할 수 있도록 준비

ทะเบียนผู้ประกันตนตามวรรคหนึ่ง ให้ เป็ นไป

한다.
첫번째 단락에 따른 피보험자등

ตามแบบที่เลขาธิการกาหนด

록은 사무총장이 정하는 양식을
따르도록 한다.

มาตรา ๘๔/๑

제84조의1

กาหนดเวลาตามที่บญ
ั ญัติไว้ ในมาตรา ๓๙

제39조와 제45조, 제47조 및

มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๗ ทวิ ถ้ าผู้

제47조의부칙1에서 규정한 바

มีหน้ าที่ปฏิบตั ิตามกาหนดเวลานันมี
้ เหตุจาเป็ น

에 따른 기한에서, 만약 그 기

อันมิอาจก้ าวล่วงได้ และได้ ยื่นคาร้ องเพื่อขอ

한에 따라 이행할 책임이 있는
사람이 진행할 수 없는 불가결

ขยายหรื อเลื่อนกาหนดเวลาโดยแสดงเหตุแห่ง

한 이유가 있으며 그러한 불가

ความจาเป็ นนัน้ ถ้ าเลขาธิการเห็นสมควร จะ

결한 이유를 나타내어 기한 연

ขยายหรื อเลื่อนกาหนดเวลาออกไปก็ได้ ทังนี
้ ้

장 또는 연기를 요청하기 위한

ต้ องยื่นคาร้ องภายในสิบห้ าวันนับแต่เหตุจาเป็ น

신청서를 제출하였고, 만약 사

นันสิ
้ ้นสุดลง

무총장이 합당하다고 판단한다
면 기한을 연장하거나 연기할
수도 있다. 이와 관련하여 그
불가결한 이유가 종료된 날부터
15일 이내에 신청서를 제출하여
야 한다.

การขยายเวลาตามที่กาหนดไว้ ในมาตรา ๓๙

제39조 또는 제47조에서 정한

หรือมาตรา ๔๗ ไม่เป็ นเหตุให้ ลดหรื องดเงินเพิ่ม

바에 따른 기간 연장은 추가금
을 감면하도록 하는 이유가 되
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지 아니한다.

มาตรา ๘๔/๒

제84조의2

ในกรณีมีเหตุสดุ วิสยั หรือมีเหตุจาเป็ นอย่างอื่น

불가항력의 이유 또는 기타 불

ให้ รัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

가결한 이유가 있는 경우 내각

มีอานาจขยายหรื อเลื่อนกาหนดเวลาตามมาตรา

의 승인을 통하여, 장관이 적합
하거나 필요한 바에 따라 제39

๓๙ หรือมาตรา ๔๗ ออกไปได้ ตามความ

조 또는 제47조에 따른 기한을

เหมาะสมหรือจาเป็ น

연장하거나 연기하는 권한을 갖
도록 한다.

ลักษณะ ๕ การอุทธรณ์

제5편 재심청구

มาตรา ๘๕

제85조

นายจ้ าง ผู้ประกันตน หรื อบุคคลอื่นใด ซึง่ ไม่

제50조에 따른 명령을 제외하

พอใจในคาสัง่ ของเลขาธิการหรือของพนักงาน

고, 이 법에 의거하여 명령한

เจ้ าหน้ าที่ซงึ่ สัง่ การตามพระราชบัญญัตินี ้ เว้ นแต่

사무총장 또는 담당관의 명령에
불복하는 사용자나 피보험자 또

เป็ นคาสัง่ ตามมาตรา ๕๐ ให้ มีสิทธิอทุ ธรณ์เป็ น

는 다른 어떠한 사람은 해당 명

หนังสือต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ได้ ภายใน

령을 통지 받은 날부터 30일 이

สามสิบวันนับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งคาสัง่ ดังกล่าว

내에 재심위원회에 문서로 이의
를 제기하는 권리를 갖도록 한
다.

หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นอุทธรณ์ ให้ เป็ นไป

이의제기 원칙과 방법은 부령에

ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง

서 정하는 바를 따르도록 한다.
제86조

มาตรา ๘๖
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ให้ มีคณะกรรมการอุทธรณ์คณะหนึ่งซึง่ รัฐมนตรี

장관이 임명하는 하나의 재심위

แต่งตัง้ ประกอบด้ วย ประธานกรรมการหนึ่งคน

원회를 두도록 하여, 위원장 1

และกรรมการอื่น ซึง่ เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิทาง

인 및 법률 분야 권위자, 의학

กฎหมาย ผู้ทรงคุณวุฒิทางการแพทย์

분야 권위자, 사회보장시스템
분야 권위자, 노동 분야 권위자,

ผู้ทรงคุณวุฒิทางระบบงานประกันสังคม

사용자협회측 대리인 및 근로자

ผู้ทรงคุณวุฒิทางการแรงงาน ผู้แทนฝ่ ายนายจ้ าง

측 대리인 3인으로 구성되도록

สามคน และผู้แทนฝ่ ายลูกจ้ างสามคน และให้

하며, 사무처 대리인이 위원 겸

ผู้แทนสานักงานเป็ นกรรมการและเลขานุการ ซึง่

간사가 되도록 한다. 위원회의

ทังคณะมี
้
จานวนรวมกันไม่เกินสิบสามคน

전체 인원은 13인을 초과하지
아니하도록 한다.
제87조

มาตรา ๘๗

재심위원회는 제85조에 따른 재

ให้ คณะกรรมการอุทธรณ์มีอานาจหน้ าที่

심청구를 심사하여 결정하도록

พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ยื่นตามมาตรา ๘๕

한다.

เมื่อคณะกรรมการอุทธรณ์พิจารณาวินิจฉัย

재심위원회가 재심청구를 심사

อุทธรณ์แล้ ว ให้ แจ้ งคาวินิจฉัยนันเป็
้ นหนังสือให้

하여 결정을 완료한 때에는 재

ผู้อทุ ธรณ์ทราบ

심을 청구한 사람에게 그 결정
을 문서로 고지하도록 한다.

คาวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์นนั ้ ถ้ าผู้

만약 재심을 청구한 사람이 재

อุทธรณ์ไม่พอใจ ให้ มีสิทธินาคดีไปสู่ศาลแรงงาน

심위원회의 결정에 불복한다면

ภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งคาวินิจฉัย

결정을 고지 받은 날부터 30일
이내에 노동재판소에 소송을 제

แต่ถ้าไม่นาคดีไปสูศ่ าลแรงงานภายในกาหนด

기할 권리를 갖도록 한다. 그러

ระยะเวลาดังกล่าว ให้ คาวินิจฉัยของ

나 만약 해당 기간 내에 노동재

คณะกรรมการอุทธรณ์เป็ นที่สดุ

판소에 소송을 제기하지 아니한
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다면 재심위원회의 결정이 최종
적인 것이 되도록 한다.
제88조

มาตรา ๘๘

재심청구는, 재심청구자가 사무

การอุทธรณ์ไม่เป็ นการทุเลาการปฏิบตั ิตามคาสัง่

총장에게 먼저 해당 명령에 따

ของเลขาธิการหรือพนักงานเจ้ าหน้ าที่ซงึ่ สัง่ การ

른 이행의 유예를 청원하였으

ตามพระราชบัญญัตินี ้ เว้ นแต่กรณีที่ผ้ อู ทุ ธรณ์ได้

며, 만약 사무총장이 재심의 결

ยื่นคาร้ องต่อเลขาธิการขอให้ ทเุ ลาการปฏิบตั ิ

정을 기다리기 위하여 해당 명

ตามคาสัง่ นันไว้
้ ก่อนถ้ าเลขาธิการเห็นสมควรจะ

령에 따른 이행을 유예하도록

สัง่ ให้ ทเุ ลาการปฏิบตั ิตามคาสัง่ ดังกล่าวไว้ เพื่อรอ

명하는 것이 합당하다고 판단하

คาวินิจฉัยอุทธรณ์ก็ได้

는 경우를 제외하고, 이 법에
의거하여 명령한 사무총장 또는
담당관의 명령에 따른 이행을
유예하는 것은 아니다.

มาตรา ๘๙

제89조

คณะกรรมการอุทธรณ์มีอานาจแต่งตัง้

재심위원회는 위임이 가능한 어

คณะอนุกรรมการเพื่อช่วยเหลือในการ

떠한 한가지의 이행을 보조하기

ดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่มอบหมายได้

위한 소위원회를 임명하는 권한
이 있다. 소위원회가 위임 받은

เมื่อคณะอนุกรรมการปฏิบตั ิตามที่ได้ รับ

바에 따른 직무수행을 완료한

มอบหมายแล้ ว ให้ เสนอความเห็นหรือรายงาน

때에는 재심위원회에 의견을 제

ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์

출하거나 보고하도록 한다.

การประชุมของคณะอนุกรรมการ ให้ นาความใน

소위원회의 회의는 제13조를 준

มาตรา ๑๓ มาใช้ บงั คับโดยอนุโลม

용하도록 한다.
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มาตรา ๙๐

제90조

ให้ กรรมการอุทธรณ์อยู่ในตาแหน่งคราวละสองปี

재심위원회의 임기는 회당 2년

กรรมการซึง่ พ้ นจากตาแหน่งอาจได้ รับแต่งตังอี
้ ก

으로 한다. 퇴임한 위원은 재임

ได้ แต่จะแต่งตังติ
้ ดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้

명될 수 있으나 2회를 초과하여
연임할 수 없다.

มาตรา ๙๑

제91조

ให้ นาบทบัญญัติมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา

제11조와 제12조, 제13조 및

๑๓ และมาตรา ๑๗ มาใช้ บงั คับแก่

제17조를 재심위원회에 대하여

คณะกรรมการอุทธรณ์โดยอนุโลม

준용하도록 한다.

ลักษณะ ๖ บทกาหนดโทษ

제6편 처벌규정

มาตรา ๙๒

제92조

ผู้ใดไม่ให้ ถ้อยคาหรือไม่สง่ เอกสาร หลักฐาน

위원회나 의료위원회, 재심위원

หรือข้ อมูลที่จาเป็ นตามคาสัง่ ของคณะกรรมการ

회, 소위원회 또는 담당관의 명
령에 따라 진술을 하지 아니하

คณะกรรมการการแพทย์ คณะกรรมการอุทธรณ์

거나 필요한 서류나 증빙자료

คณะอนุกรรมการ หรื อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ ต้ อง

또는 자료를 송부하지 아니하는

ระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรื อปรับไม่

사람은 1년 이하의 금고형 또는

เกินหนึ่งหมื่นบาท หรื อทังจ
้ าทังปรั
้ บ

1만바트 이하의 벌금형에 처하
거나 금고형과 벌금형을 병과한
다.
제93조

มาตรา ๙๓

고의적으로 조사서식의 항목을

ผู้ใดโดยเจตนาไม่กรอกรายการในแบบสารวจ

기재하지 아니하거나, 조사서식

กรอกรายการในแบบสารวจไม่ครบถ้ วน หรือไม่
8

ส่งแบบสารวจคืนภายในเวลาที่กาหนด ต้ อง

의 항목을 불완전하게 기재하거

ระวางโทษปรับไม่เกินห้ าพันบาท

나, 기한 내에 조사서식을 송부
하지 아니하는 사람은 5천바트
이하의 벌금형에 처한다.

มาตรา ๙๔

제94조

ผู้ใดกรอกข้ อความหรื อตัวเลขในแบบสารวจโดย

허위라는 것을 인지하고 조사서

รู้อยู่ว่าเป็ นเท็จ ต้ องระวางโทษจาคุกไม่เกินหก

식에 내용 또는 숫자를 기재하

เดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทังจ
้ าทัง้

는 사람은 6개월 이하의 금고형

ปรับ

또는 2만바트 이하의 벌금형에
처하거나 금고형과 벌금형을 병
과한다.
제95조

มาตรา ๙๕

제32조를 위반하는 사람은 6개

ผู้ใดฝ่ าฝื นมาตรา ๓๒ ต้ องระวางโทษจาคุกไม่

월 이하의 금고형 또는 2만바트

เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรื อ

이하의 벌금형에 처하거나 금고

ทังจ
้ าทังปรั
้ บ

형과 벌금형을 병과한다.

มาตรา ๙๖

제96조

นายจ้ างผู้ใดโดยเจตนาไม่ยื่นแบบรายการต่อ

고의로 제34조에 따른 기한 내

สานักงานภายในกาหนดเวลาตามมาตรา ๓๔

에 사무처에 목록서식을 제출하

หรือไม่แจ้ งเป็ นหนังสือต่อสานักงานขอ

지 아니하거나, 제44조에 따른

เปลี่ยนแปลงหรือแก้ ไขเพิ่มเติมรายการภายใน

기한 내에 사무처에 서면으로
목록의 변경이나 첨삭을 신고하

กาหนดเวลาตามมาตรา ๔๔ ต้ องระวางโทษ

지 아니하는 사용자는 6개월 이

จาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่น

하의 금고형 또는 2만바트 이하

บาท หรือทังจ
้ าทังปรั
้ บ
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의 벌금형에 처하거나 금고형과
벌금형을 병과한다.

ถ้ าการกระทาความผิดตามวรรคหนึ่งเป็ น

만약 첫번째 단락에 따른 범법

ความผิดต่อเนื่อง ผู้กระทาต้ องระวางโทษปรับอีก

행위가 지속적인 범법행위라면

วันละไม่เกินห้ าพันบาทตลอดระยะเวลาที่ยงั ฝ่ า

행위자는 위반하거나 준수하지
아니한 기간 내내 추가로 하루

ฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตาม

5천바트 이하의 벌금형에 처한
다.

มาตรา ๙๗

제97조

นายจ้ างผู้ใดยื่นแบบรายการตามมาตรา ๓๔

제34조에 따른 목록서식을 허위

หรือแจ้ งขอเปลี่ยนแปลง หรื อแก้ ไขเพิ่มเติม

로 제출하거나 제44조에 따른

รายการตามมาตรา ๔๔ เป็ นเท็จ หรือไม่ยื่นแบบ

목록의 변경 또는 첨삭을 허위
로 신고하거나, 제47조에 따른

รายการแสดงการส่งเงินสมทบภายใน

기한 내에 분담금 납부를 표시

กาหนดเวลาตามมาตรา ๔๗ ต้ องระวางโทษ

하는 목록을 제출하지 아니하는

จาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่น

사용자는 6개월 이하의 금고형

บาท หรือทังจ
้ าทังปรั
้ บ

또는 2만바트 이하의 벌금형에
처하거나 금고형과 벌금형을 병
과한다.
제98조

มาตรา ๙๘

제80조에 따른 직무수행에 있어

ผู้ใดขัดขวางหรื อไม่อานวยความสะดวกตาม

서 담당관을 방해하거나 편의를

สมควรแก่พนักงานเจ้ าหน้ าที่ในการปฏิบตั ิการ

제공하지 아니하는 사람은 1개

ตามมาตรา ๘๐ ต้ องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่ง
เดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทังจ
้ าทัง้
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월 이하의 금고형 또는 1만바트
이하의 벌금형에 처하거나 금고

ปรับ

형과 벌금형을 병과한다.
제99조

มาตรา ๙๙

제84조를 준수하지 아니하는 사

นายจ้ างผู้ใดไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๘๔ ต้ อง

용자는 1개월 이하의 금고형 또

ระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรื อปรับไม่

는 1만바트 이하의 벌금형에 처

เกินหนึ่งหมื่นบาท หรื อทังจ
้ าทังปรั
้ บ

하거나 금고형과 벌금형을 병과
한다.

มาตรา ๑๐๐

제100조

ผู้ใดเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงใดเกี่ยวกับกิจการของ

이 법에 따른 직무수행을 통하

นายจ้ างอันเป็ นข้ อเท็จจริงที่ตามปกติวิสยั ของ

여 사용자가 기밀로 유지하여야

นายจ้ างจะพึงสงวนไว้ ไม่เปิ ดเผยซึง่ ตนได้ มาหรื อ

하는 사업과 관련한 어떠한 사

ล่วงรู้เนื่องจากการปฏิบตั ิการตาม

실을 본인이 습득하거나 사전에
인지하여 공개하는 사람은 1개

พระราชบัญญัตินี ้ ต้ องระวางโทษจาคุกไม่เกิน

월 이하의 금고형 또는 3천바트

หนึ่งเดือน หรื อปรับไม่เกินสามพันบาท หรื อทัง้

이하의 벌금형에 처하거나 금고

จาทังปรั
้ บ เว้ นแต่เป็ นการเปิ ดเผยในการปฏิบตั ิ

형과 벌금형을 병과한다. 다만

ราชการเพื่อประโยชน์แห่งพระราชบัญญัตินี ้ หรื อ

이 법의 이익을 위한 공무수행

เพื่อประโยชน์แก่การคุ้มครองแรงงาน หรือการ

또는 근로보호에 대한 이익이나

สอบสวนหรือการพิจารณาคดี

조사 또는 소송에서의 공개는
제외한다.
제101조

มาตรา ๑๐๑

법인인 범법행위자가 처벌되는

ในกรณีที่ผ้ กู ระทาความผิดเป็ นนิติบุคคลและถูก

경우, 만약 그 법인의 범법행위

ลงโทษ ถ้ าการกระทาความผิดของนิติบุคคลนัน้

가 이사 또는 전무이사나 그 법

เกิดจากการสัง่ การหรือการกระทาของกรรมการ
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หรือผู้จดั การ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการ

인의 업무처리 책임이 있는 사

ดาเนินงานของนิติบุคคลนัน้ หรือในกรณีที่บุคคล

람의 지휘나 행위에서 기인하거

ดังกล่าวมีหน้ าที่ต้องสัง่ การหรือกระทาการและ

나, 해당자가 지휘 또는 행위를

ละเว้ นไม่สงั่ การหรือไม่กระทาการจนเป็ นเหตุให้

하여야 하는 책임이 있으며 지
휘 또는 행위를 배제하여 그 법

นิติบุคคลนันกระท
้
าความผิด ผู้นนต้
ั ้ องรับโทษ

인이 범법행위를 하는 원인이

ตามที่บญ
ั ญัติไว้ สาหรับความผิดนัน้ ๆ ด้ วย

되는 경우 해당자는 각 범법행
위에 대하여 규정한 바에 따라
처벌되어야 한다.
제102조

มาตรา ๑๐๒
ถ้ าเจ้ าพนักงานดังต่อไปนี ้เห็นว่าผู้กระทาผิดไม่

만약 다음 각 항의 담당관이 제

ควรได้ รับโทษถึงจาคุกหรื อไม่ควรถูกฟ้องร้ อง

95조에 따른 범법행위를 제외하
고 벌금형 또는 6개월 이하의

สาหรับความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียวหรื อ

금고형에 대하여 범법행위자가

ความผิดที่มีโทษปรับหรื อโทษจาคุกไม่เกินหก

금고형에 이르는 처벌을 받거나

เดือน เว้ นแต่โทษตามมาตรา ๙๕ ให้ มีอานาจ

기소되어서는 아니 된다고 판단

เปรียบเทียบดังนี ้

을 한다면 다음과 같이 합의하
는 권한을 갖도록 한다.

(๑) เลขาธิการหรื อผู้ซงึ่ ได้ รับมอบหมาย สาหรับ

(1)방콕시에서 발생한 범법행위

ความผิดที่เกิดขึ ้นในกรุงเทพมหานคร

에 대해서는 사무총장 또는 위

(๒) ผู้ว่าราชการจังหวัดหรื อผู้ซงึ่ ผู้ว่าราชการ

임을 받은 사람

จังหวัดมอบหมาย สาหรับความผิดที่เกิดขึ ้นใน

(2)다른 도(짱왓)에서 발생한 범
법행위에 대해서는 도지사 또는

จังหวัดอื่น

도지사가 위임한 사람

ในกรณีที่มีการสอบสวน ถ้ าพนักงานสอบสวน

조사가 있는 경우, 만약 담당관

พบว่าบุคคลใดกระทาความผิดตาม

이 조사하여 어떠한 사람이 합
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พระราชบัญญัตินี ้ที่มีโทษอยู่ในเกณฑ์ที่จะทา

의 가능한 기준에 있는 처벌인

การเปรี ยบเทียบได้ และบุคคลนันยิ
้ นยอมให้

이 법에 따른 범법행위를 하였

เปรียบเทียบ ให้ พนักงานสอบสวนส่งเรื่องให้

다는 것을 발견하였고 그 사람

เลขาธิการหรื อผู้ว่าราชการจังหวัด แล้ วแต่กรณี

이 합의하기로 동의하였다면 조
사담당관은 그 사람이 합의의사

ภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ที่บุคคลนันแสดงความ
้

를 표시한 날부터 7일 이내에,

ยินยอมให้ เปรียบเทียบ

경우에 따라 사무총장 또는 도
지사에게 사건을 송치하여 합의
하도록 한다.

เมื่อผู้กระทาผิดได้ ชาระเงินค่าปรับตามจานวนที่

범법행위자가 30일 이내에 합의

เปรียบเทียบภายในสามสิบวันแล้ ว ให้ ถือว่าคดี

한 금액에 따라 벌금을 납부한

เลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

때에는 형사소송법에 의거하여

อาญา

사건이 종료된 것으로 간주하도
록 한다.
만약 범법행위자가 사건을 합의

ถ้ าผู้กระทาผิดไม่ยินยอมให้ เปรียบเทียบ หรื อ

하도록 동의하지 아니하거나 동

เมื่อยินยอมแล้ วไม่ชาระเงินค่าปรับภายใน

의하고 세번째 단락에 따른 기

กาหนดเวลาตามวรรคสาม ให้ ดาเนินคดีต่อไป

한 내에 벌금을 납부하지 아니
한다면 법적 조치를 집행하도록
한다.
경과규정

บทเฉพาะกาล

제103조

มาตรา ๑๐๓

이 법은 이 법이 시행되는 날부

ให้ ใช้ พระราชบัญญัตินี ้บังคับแก่กิจการที่มี

터 20인 이상의 근로자가 있는

ลูกจ้ างตังแต่
้ ยี่สิบคนขึ ้นไปนับแต่วนั ที่

사업에 적용하도록 한다.
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พระราชบัญญัตินี ้ใช้ บงั คับ

이 법이 시행되는 날부터 3년의

เมื่อพ้ นกาหนดระยะเวลาสามปี นบั แต่วนั ที่

기한이 경과한 때에는 이 법을

พระราชบัญญัตินี ้ใช้ บงั คับ ให้ ใช้ พระราชบัญญัติ

10인 이상의 근로자가 있는 사

นี ้บังคับแก่กิจการที่มีลกู จ้ างตังแต่
้ สิบคนขึ ้นไป

업에 적용하도록 한다.
이 법이 어떠한 관할구역 및 어

พระราชบัญญัตินี ้จะใช้ บงั คับแก่นายจ้ างที่มี

떠한 때에 10인 미만의 근로자

ลูกจ้ างน้ อยกว่าสิบคนในท้ องที่ใดและเมื่อใด ให้

가 있는 사용자에게 적용될 것

ตราเป็ นพระราชกฤษฎีกา

인지는 칙령으로 제정하도록 한
다.
제104조

มาตรา ๑๐๔
ให้ ดาเนินการจัดเก็บเงินสมทบเพื่อการให้

근로에서 기인하지 아니하는 상

ประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือ

해 또는 질병에 대한 급여, 장
애에 대한 급여 및 사망에 대한

เจ็บป่ วย ในกรณีทพุ พลภาพ และในกรณีตายอัน

급여와 출산급여 지급을 위한

มิใช่เนื่องจากการทางาน และในกรณีคลอดบุตร

분담금 징수는 제2장제2절의 규

นับแต่วนั ที่บทบัญญัติหมวด ๒ ของลักษณะ ๒

정이 시행되는 날부터 조치하도

ใช้ บงั คับ

록 한다.

การจัดเก็บเงินสมทบเพื่อการให้ ประโยชน์

자녀양육급여 및 노령급여 지급

ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร และกรณีชราภาพ

을 위한 분담금 징수는 칙령으

จะเริ่มดาเนินการเมื่อใดให้ ตราเป็ นพระราช

로 제정되는 때부터 조치를 시

กฤษฎีกา แต่ทงนี
ั ้ ้ต้ องไม่ช้ากว่าวันที่ ๓๑

작하나, 이와 관련하여 1998년

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑

12월 31일보다 지연되지 아니

สาหรับการจัดเก็บเงินสมทบเพื่อการให้ ประโยชน์
ทดแทนในกรณีว่างงานจะเริ่มดาเนินการเมื่อใด

하여야 한다.
실업급여 지급을 위한 분담금
징수에 대해서는 칙령으로 제정

ให้ ตราเป็ นพระราชกฤษฎีกา

되는 때부터 조치를 시작한다.
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ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

왕명수행자

พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ

대장 찻차이 춘하완
총리

นายกรัฐมนตรี
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