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원문

번역문

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ ไว้ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๓
เป็ นปี ที่ ๔๕ ในรัชกาลปัจจุบนั

푸미폰아둔야뎃 국왕 폐하께서
현 왕조의 45번째 해인
1990년(불기2533년) 8월 11일에
하사하셨다.

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
푸미폰아둔야뎃 국왕 폐하께서는
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้ าฯ ให้ ประกาศว่า
다음과 같이 공고하도록 하셨다.

โดยที่เป็ นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้ วยการ
ประกันสังคม

사회보장에 관한 법률을 개정하
는 것이 합당하다.

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ ให้ ตรา
พระราชบัญญัติขึ ้นไว้ โดยคาแนะนาและยินยอม
ของรัฐสภา ดังต่อไปนี ้

그러므로 국회의 조언과 동의를
통하여 다음과 같이 법에 날인한
다.

มาตรา ๑
พระราชบัญญัตินี ้เรียกว่า
“พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓”

제1조
이 법은 “1990년 사회보장법”
이라고 칭한다.
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มาตรา ๒
พระราชบัญญัตินี ้ให้ ใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ถัดจากวัน 제2조
이 법이 시행된 후 180일의 기
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
한이 지난 날부터 시행하도록
เว้ นแต่บทบัญญัติหมวด ๒ ของ ลักษณะ ๒
ให้ ใช้ บงั คับเมื่อพ้ นกาหนดระยะเวลาหนึง่ ร้ อยแป 하는 제2장제2절의 규정과 제
40조의 규정을 제외하고 이 법
ดสิบวันนับแต่วนั ที่พระราชบัญญัตนิ ี ้ใช้
은 관보에 게재한 이튿날부터
บังคับและบทบัญญัติมาตรา ๔๐ ให้ ใช้ บงั คับภา
시행하도록 한다.
ยในสี่ปีนบั แต่วนั ที่พระราชบัญญัตินี ้ใช้ บังคับ
제3조
「1930년 사회보장법」은 폐지
하도록 한다.
이 법에서 규정한 부분이 있거
나 이 법의 내용에 위배 또는
모순되는 모든 법률과 규칙 및
규정은 이 법을 대신 적용하도
록 한다.

มาตรา ๓
ให้ ยกเลิกพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม
พ.ศ. ๒๔๙๗
บรรดากฎหมาย กฎ และข้ อบังคับอื่นในส่วนที่มี
บัญญัติไว้ แล้ วในพระราชบัญญัตินี ้ หรือซึง่ ขัดหรื
อแย้ งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี ้ ให้ ใช้ พระราช
บัญญัตนิ ี ้แทน

제4조
이 법은 다음 각 항에는 적용하
지 아니한다.
(1)공무원 및 중앙관청, 지방관
청, 지역관청의 정규직근로자
(2)학교, 병원, 대학 또는 대학
교의 근로자인 학생, 간호학교
학생
(3)외국정부 또는 국제기구의
근로자
(4)칙령에서 정하는 바에 따르
는 기타 사업 또는 근로자

มาตรา ๔
พระราชบัญญัตินี ้ไม่ใช้ บงั คับแก่
(๑) ข้ าราชการและลูกจ้ างประจาของราชการ
ส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการ
ส่วนท้ องถิ่น
(๒) นักเรียน นักเรียนพยาบาล นิสิตหรือ
นักศึกษา ซึ่งเป็ นลูกจ้ างของโรงเรียนสถาน
พยาบาล วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยนัน้
(๓) ลูกจ้ างของรัฐบาลต่างประเทศหรือ
องค์การระหว่างประเทศ
(๔) กิจการหรือลูกจ้ างอื่นตามที่กาหนด
ในพระราชกฤษฎีกา

제5조
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이 법에서 사용하는 용어의 뜻
은 다음과 같다.
“근로자”란 임금을 받고 사용자
에게 근로를 제공하는 사람을
뜻한다.
“사용자”란 임금을 지급하고 근
로자가 근로하도록 고용하는 사
람을 뜻하며 사용자를 대신하여
일하도록 위임된 사람을 포함하
여 뜻하도록 한다. 사용자가 법
인인 경우에는 법인을 대신하여
행할 수 있는 권한이 있는 사람
과 법인을 대신하여 행할 수 있
는 권한이 있는 사람에게 대신
일하도록 위임된 사람을 포함한
다.
“임금”이란 기간에 따라 계산하
거나 근로자가 근로한 결과에
따라 계산하는 것과 관계없이
사용자가 통상적인 근로일과 근
로시간의 근로에 대한 보수로
근로자에게 지급하는 모든 종류
의 금전을 뜻하며 근로자가 근
로하지 아니한 휴일과 휴가일에
사용자가 지급하는 금전을 포함
하여 뜻하도록 한다. 이와 관련
하여 어떠한 유형이나 어떠한
방법으로 규정이나 계산 또는
지급하는 것은 관계없으며 어떠
한 명칭으로 불리는 것도 관계
없다.
“근로일”이란 근로자가 통상적

มาตรา ๕
ในพระราชบัญญัตินี ้
“ลูกจ้ าง” หมายความว่า ผู้ซงึ่ ทางานให้
นายจ้ างโดยรับค่าจ้ าง
“นายจ้ าง” หมายความว่า ผู้ซึ่งรับลูกจ้ าง
เข้ าทางานโดยจ่ายค่าจ้ าง และให้ หมายความ
รวมถึงผู้ซึ่งได้ รับมอบหมายให้ ทางานแทน
นายจ้ าง ในกรณีที่นายจ้ างเป็ นนิติบคุ คลให้
หมายความรวมถึงผู้มีอานาจกระทาการแทน
นิติบคุ คลและผู้ซึ่งได้ รับมอบหมายจากผู้มี
อานาจกระทาการแทนนิติบคุ คลให้ ทาการแทน
ด้ วย

“ค่าจ้ าง” หมายความว่า เงินทุกประเภท
ที่นายจ้ างจ่ายให้ แก่ลกู จ้ างเป็นค่าตอบแทน
การทางานในวันและเวลาทางานปกติไม่วา่ จะ
คานวณตามระยะเวลาหรือคานวณตาม
ผลงานที่ลกู จ้ างทาได้ และให้ หมายความรวมถึง
เงินที่นายจ้ างจ่ายให้ ในวันหยุดและวันลา
ซึ่งลูกจ้ างไม่ได้ ทางานด้ วย ทังนี
้ ้ ไม่วา่ จะ
กาหนด คานวณหรือจ่ายในลักษณะใดหรือ
โดยวิธีการใด และไม่วา่ จะเรียกชื่ออย่างไร

“วันทางาน” หมายความว่า วันที่กาหนดให้
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ลูกจ้ างทางานตามปกติ

근로를 하도록 규정한 날을 뜻
한다.
“피보험자”란 이 법에 따른 혜
택을 받는 권리를 발생시키는
분담금을 납부하는 사람을 뜻한
다.
“출산”이란 영아의 생존여부에
관계없이 영아가 28주 이상의
임신기간을 가진 모태에서 나오
는 것을 뜻한다.
“장애”란 신체기관을 잃거나 신
체기관의 능력을 손실하거나 정
신의 통상적인 상태를 잃어 정
상적인 근로를 할 수 없을 정도
로 근로 능력이 감소되는 것을
뜻한다. 이와 관련하여 의료의
원회의 권고를 통하여 사무총장
이 정하여 공고하는 원칙을 따
르도록 한다.
“실업”이란 근로계약에 따른 사
용자와 근로자 간의 법률관계
종료로 인하여 피보험자가 근로
를 그쳐야 하는 것을 뜻한다.
“재해”란 화재나 풍해, 수해 또
는 지질재해에서 기타 재난에
이르기까지 자연재해 또는 인재
에 관계없이 국민의 생명 또는
신체에 위험을 유발하거나 국민
또는 국가의 재산에 피해를 끼
치는 것을 뜻한다.
“기금”이란 사회보장기금을 뜻
한다.

“ผู้ประกันตน” หมายความว่า ผู้ซงึ่ จ่ายเงิน
สมทบอันก่อให้ เกิดสิทธิได้ รับประโยชน์
ทดแทนตามพระราชบัญญัตนิ ี ้
“การคลอดบุตร” หมายความว่า การที่ทารก
ออกจากครรภ์มารดาซึ่งมีระยะเวลาตังครรภ์
้
ไม่น้อยกว่ายี่สิบแปดสัปดาห์ ไม่วา่ ทารกจะมี
ชีวิตรอดอยู่หรือไม่
“ทุพพลภาพ” หมายความว่า การสูญเสีย
อวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะ
หรือของร่างกาย หรือสูญเสียสภาวะปกติของ
จิตใจ จนทาให้ ความสามารถในการทางาน
ลดลงถึงขนาดไม่อาจประกอบการงานตามปกติ
ได้ ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์ที่เลขาธิการประกาศ
กาหนดโดยคาแนะนาของคณะกรรมการการ
แพทย์
“ว่างงาน” หมายความว่า การที่ผ้ ปู ระกันตน
ต้ องหยุดงานเนื่องจากนิติสมั พันธ์ระหว่าง
นายจ้ างและลูกจ้ างตามสัญญาจ้ างแรงงาน
สิ ้นสุดลง
“ภัยพิบตั ิ” หมายความว่า อัคคีภยั วาตภัย
อุทกภัย หรือธรณีพิบตั ิภยั ตลอดจนภัยอื่น ๆ
ไม่วา่ เกิดจากธรรมชาติหรือมีผ้ทู าให้ เกิดขึ ้น
ซึ่งก่อให้ เกิดอันตรายแก่ชีวิตหรือร่างกายของ
ประชาชน หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สนิ ของ
ประชาชนหรือของรัฐ
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนประกันสังคม
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงาน
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ประกันสังคม
“คณะกรรมการ” หมายความว่า
คณะกรรมการประกันสังคม
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการ
ประกันสังคม
“พนักงานเจ้ าหน้ าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่ง
รัฐมนตรีแต่งตังให้
้ ปฏิบตั ิการตาม
พระราชบัญญัตินี ้
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการ
สานักงานประกันสังคม
“รัฐมนตรี ” หมายความว่า รัฐมนตรี
ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้

“사무처”란 사회보장사무처를
뜻한다.
“위원회”란 사회보장위원회를
뜻한다.
“위원”이란 사회보장위원회 위
원을 뜻한다.
“담당관”이란 이 법에 따라 집
행하도록 장관이 임명한 사람을
뜻한다.
“사무총장”이란 사회보장사무처
사무총장을 뜻한다.
“장관”이란 이 법의 집행을 주
관하는 장관을 뜻한다.

제6조
분담금을 내기 위하여 임금을
계산함에 있어 월간으로 계산하
는 임금을 계산 원칙으로 간주
하도록 한다.
월급이 아닌 임금을 월급으로
ในการคานวณค่าจ้ างที่มิใช่คา่ จ้ างรายเดือน
계산함에 있어 근로자가 어떠한
ให้ เป็ นค่าจ้ างรายเดือน ให้ ถือว่าค่าจ้ างที่
달에 실제로 수령하는 임금을
ลูกจ้ างได้ รับจริงในเดือนใดเป็ นค่าจ้ างราย
그 달의 월급으로 간주하도록
한다.
เดือนของเดือนนัน้
피보험자의 분담금을 보내는 기
เพื่อประโยชน์ในการนับระยะเวลาการส่งเงิน
간을 계산하는 편의를 위하여
สมทบของผู้ประกันตน ให้ ถือว่าเงินสมทบที่
어떠한 달에 근로자에게 지급하
หักจากค่าจ้ างที่จ่ายให้ ลกู จ้ างในเดือนใดเป็นการ
는 임금에서 공제하는 분담금을
จ่ายเงินสมทบของเดือนนัน้ และไม่วา่ เงินสมทบ
그 달의 분담금 납부로 간주하
นันจะได้
้
หกั ไว้ หรือนาส่งเดือนละกี่ครัง้ ให้ ถือว่ามี 도록 하며 그 분담금이 공제해
ระยะเวลาในการจ่ายเงินสมทบเท่ากับหนึ่งเดือน 두었거나 1개월에 몇 회 송부하
는 것에 관계없이 분담금을 납

มาตรา ๖
ในการคานวณค่าจ้ างเพื่อการออกเงินสมทบ ให้
ถือเอาค่าจ้ างที่คดิ เป็นรายเดือนเป็ นเกณฑ์
คานวณ
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부하는 기간은 1개월과 같다고
간주하도록 한다.

มาตรา ๗
제7조
ให้ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทยรักษา
내무부장관이 이 법의 집행을
การตามพระราชบัญญัตนิ ี ้ และให้ มีอานาจ
แต่งตังพนั
้ กงานเจ้ าหน้ าที่กบั ออกกฎกระทรวงกา 주관하도록 하며, 담당관 임명
과 부령 제정, 이 법 마지막의
หนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราในบัญชี
목록의 비율을 초과하지 아니하
ท้ ายพระราชบัญญัตินี ้ ยกเว้ นค่าธรรมเนียม
는 수수료 규정, 수수료 면제
และกาหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบตั กิ ารตาม
พระราชบัญญัตินี ้
및 이 법을 집행하기 위한 기타
업무를 규정하는 권한을 갖도록
한다.

กฎกระทรวงนัน้ เมื่อได้ ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแล้ ว ให้ ใช้ บงั คับได้

그러한 부령은 관보에 게재하였
을 때 시행할 수 있도록 한다.

ลักษณะ ๑ บททั่วไป

제1편 총칙

หมวด ๑ คณะกรรมการประกันสังคม

제1장 사회보장위원회

มาตรา ๘
ให้ มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า
“คณะกรรมการประกันสังคม” ประกอบ
ด้ วยปลัดกระทรวงแรงงานเป็ นประธาน
กรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์ ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย
ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข และผู้แทน
สานักงบประมาณเป็ นกรรมการ กับผู้แทน
ฝ่ ายนายจ้ างและผู้แทนฝ่ ายผู้ประกันตนฝ่ าย
ละเจ็ดคนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ

제8조
노동부차관을 위원장으로 하고
재무부 대표, 사회개발인간안보
부 대표, 내무부 대표, 보건부
대표 및 예산사무처 대표를 위
원으로 하며, 장관이 임명하는
각 7인의 사용자측 대표와 피보
험자측 대표를 위원으로 하는
“사회보장위원회”라는 명칭의
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위원회 한곳을 둔다.

ให้ เลขาธิการเป็นกรรมการ และเลขานุการ

사무총장을 위원 겸 간사가 되
도록 한다.

ให้ ผ้ แู ทนฝ่ ายนายจ้ างและผู้แทนฝ่ ายผู้ประกันตน
ตามวรรคหนึ่งมาจากการเลือกตัง้ โดย
คานึงถึงการมีสว่ นร่วมอย่างแท้ จริงของฝ่ าย
นายจ้ างและฝ่ ายผู้ประกันตน สัดส่วนระหว่าง
หญิงและชาย รวมทังการมี
้
สว่ นร่วมอย่างมี
ประสิทธิผลของคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
ทังนี
้ ้ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตังให้
้ เป็นไป
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกาหนด

첫번째 단락에 따른 사용자측

คณะกรรมการจะแต่งตังข้
้ าราชการในสานักงาน
เป็ นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้

정하는 규칙을 따르도록 한다.

대표와 피보험자측 대표는 장애
인 및 불우한 사람의 효율적인
동참을 포함하여 사용자측과 피
보험자측의 확실한 동참과 남성
과 여성 간의 비율을 고려하여
선발하도록 한다. 이와 관련하
여 선발 원칙과 방법은 장관이
위원회는 사무처의 공무원을 사
무차장으로 임명할 수도 있다.

มาตรา ๘/๑
คณะกรรมการมีอานาจแต่งตังผู
้ ้ทรงคุณวุฒิ
จานวนไม่เกินเจ็ดคน เป็ นที่ปรึกษาของ
คณะกรรมการ โดยการสรรหาจากผู้มีความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ไม่น้อยกว่า
สิบปี ในด้ านการเงิน การคลัง ด้ านระบบงาน
ประกันสังคม ด้ านบริหารการลงทุนด้ านบริหาร
จัดการ ด้ านการแพทย์ ด้ านกฎหมายและด้ าน
เศรษฐศาสตร์

제8조의1
위원회는 재정, 금융 분야와 사
회보장업무시스템 분야, 투자관
리 분야, 행정 분야, 의료 분야,
법률 분야 및 경제 분야에서 지
식과 능력 및 10년 이상의 경력
이 있는 사람 중에서 지명하여
7인 이하의 적격자를 위원회의
고문으로 임명할 권한이 있다.
첫번째 단락에 따른 적격자 지

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตาม
วรรคหนึ่ง ให้ เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรี
กาหนดโดยคาแนะนาของคณะกรรมการ

명 원칙과 방법은 위원회의 권
고에 의하여 장관이 정하는 규
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칙을 따르도록 한다.

มาตรา ๘/๒
กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตังตามมาตรา
้
๘
หรือที่ปรึกษาซึ่งคณะกรรมการแต่งตังตาม
้
มาตรา ๘/๑ ต้ องมีคณ
ุ สมบัติและไม่มี
ลักษณะต้ องห้ าม ดังต่อไปนี ้

제8조의2
제8조에 따라 장관이 임명하는
위원이나 제8조의1에 따라 위원
회가 임명하는 고문은 다음 각
항의 자격을 갖추어야 하며 다
음 각 항의 금지 유형에 해당하
지 아니하여야 한다.

(๑) มีสญ
ั ชาติไทย
(๒) ไม่เป็ นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟื อนไม่สม
ประกอบ

(1)태국국적이어야 한다.
(2)정신이상자나 지적장애인이
아니어야 한다.

(๓) ไม่เป็ นคนไร้ ความสามารถหรือคนเสมือนไร้
ความสามารถ
(๔) ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลายหรือเคยเป็นบุคคล
ล้ มละลายทุจริต

(3)금치산자나 한정치산자가 아
니어야 한다.
(4)파산자가 아니어야 하며 악
의적 파산자가 되었던 적이 없
어야 한다.

(๕) ไม่เคยได้ รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่
สุดให้ จาคุก เว้นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(5)징역형을 선고한 최종심 판
결에 의하여 징역형에 처해진
적이 없어야 한다. 다만 과실에
의한 범법행위 또는 경범죄는
제외한다.

(๖) ไม่เคยต้ องคาพิพากษาหรือคาสัง่ ของศาลให้
ทรัพย์สินตกเป็ นของแผ่นดินเพราะร่ารวย
ผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ ้นผิดปกติ

(6)비정상적인 부 또는 자산의
비정상적인 증가로 인하여 자산
이 국가의 소유가 되도록 하는
법원의 판결이나 명령을 받은
적이 없어야 한다.
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(๗) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือเลิกจ้ าง
จากหน่วยงานของรัฐหรือสถานประกอบกิจการ
ของเอกชนเพราะทุจริตต่อหน้ าที่

(7)직무에 대한 부정으로 인하
여 정부기관 또는 민간 사업장
에서 해임이나 해직 또는 해고
된 적이 없어야 한다.

(๘) ไม่เป็ นคูส่ ญ
ั ญาหรือมีประโยชน์ได้ เสียใน
กิจการที่เป็นคูส่ ญ
ั ญาหรือมีธรุ กิจเกี่ยวข้ องกับ
สานักงานไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้ อม

(8)직접적이거나 간접적인 것에
관계없이 사무처와 관련한 계약
자가 되는 사업이나 업무에서의
계약자 또는 이해관계가 있는
사람이 아니어야 한다.

(๙) ไม่เป็ นหรือเคยเป็นข้ าราชการการเมือง
ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภา
ท้ องถิ่นหรือผู้บริหารท้ องถิ่น หรือกรรมการหรือที่
ปรึกษาของพรรคการเมือง หรือเจ้ าหน้ าที่ของ
พรรคการเมือง เว้นแต่จะได้ พ้นจากตาแหน่ง
ดังกล่าวไม่น้อยกว่าสามปี

(9)현재와 과거에 정무직 공무
원이나 정치관련 재직자, 지방
의회의원, 지방행정관이나 정당
의 위원 또는 고문 정당의 담당
자가 아니어야 한다.

มาตรา ๘/๓
ให้ กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตังถื
้ อเป็ นผู้ดารง
ตาแหน่งระดับสูงตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้ วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตที่จะต้ องแสดงบัญชีรายการทรัพย์สิน
และหนี ้สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริตแห่งชาติโดยให้ เปิ ดเผยต่อ
สาธารณชนทราบไม่เกินสามสิบวันนับแต่วนั ที่
ครบกาหนดต้ องยื่นบัญชีดงั กล่าว

제8조의3

มาตรา ๙
คณะกรรมการมีอานาจหน้ าที่ ดังต่อไปนี ้

제9조

장관이 임명한 위원은 국가부패
방지단속위원회에 자산과 부채
내역 대장을 제시하고 해당 대
장을 제출해야 하는 기한이 만
료한 날부터 30일 이내에 대중
에게 공개하도록 하는 「부패방
지 및 단속에 관한 기본법」에
따른 고위직으로 간주한다.

위원회는 다음 각 항의 권한과
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직무를 담당한다.

(๑) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับ
นโยบายและมาตรการในการประกันสังคม
ตามพระราชบัญญัตินี ้
(๒) พิจารณาให้ ความเห็นต่อรัฐมนตรีในการ
ตราพระราชกฤษฎีกา การออกกฎกระทรวง
และระเบียบต่าง ๆ เพื่อดาเนินการตาม
พระราชบัญญัตินี ้
(๓) วางระเบียบโดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลังเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน
และการเก็บรักษาเงินของกองทุน
(๔) วางระเบียบโดยความเห็นชอบของกระทรวง
การคลังเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์ของกอง
ทุน
(๕) พิจารณางบดุลและรายงานการรับจ่าย
เงินของกองทุนและรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
ประจาปี ของสานักงานในส่วนที่เกี่ยวกับ
การประกันสังคมตามพระราชบัญญัตินี ้
(๖) ให้ คาปรึกษาและแนะนาแก่คณะกรรมการ
อื่นหรือสานักงาน
(๗) ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตนิ ี ้หรือ
กฎหมายอื่นบัญญัตใิ ห้ เป็ นอานาจหน้ าที่ของ
คณะกรรมการ หรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
ในการปฏิบตั หิ น้ าที่ตามวรรคหนึง่ คณะกรรมการ
อาจมอบหมายให้ สานักงานเป็ นผู้ปฏิบตั เิ พื่อ
เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาดาเนินการ
ต่อไปก็ได้

(1)이 법에 따른 사회보장 정책
및 수단과 관련하여 장관에게
의견을 제시한다.
(2)이 법을 집행하기 위한 칙령
과 부령 및 각종 규칙을 제정하
는 것에 대한 의견 제시를 검토
한다.
(3)재무부의 승인을 통하여 기
금의 출납 및 보전과 관련한 규
칙을 설정한다.
(4)재무부의 승인을 통하여 기
금의 수익 마련과 관련한 규칙
을 설정한다.
(5)기금의 결산 및 수납보고서
와 이 법에 따른 사회보장 관련
부분의 사무처의 연간업무 실적
보고를 검토한다.
(6)다른 위원회나 사무처에 자
문 및 조언을 제공한다.
(7)이 법 또는 기타 법에서 위
원회의 권한과 직무로 규정하거
나 장관이 위임한 바에 따른 기
타 직무를 수행한다.
첫번째 단락에 따른 직무를 수
행함에 있어 위원회에 제출하여
후속조치를 검토하기 위하여 위
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원회는 사무처가 직무를 수행하
도록 위임할 수도 있다.

มาตรา ๑๐
제10조
กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตังตามมาตรา
้
๘ หรือ
제8조에 따라 장관이 임명하는
ที่ปรึกษาซึ่งคณะกรรมการแต่งตังตาม
้
위원이나 제8조의1에 따라 위원
มาตรา ๘/๑ มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ
회가 임명하는 고문의 임기는
สองปี
기당 2년이다.
กรรมการหรือที่ปรึกษาซึ่งพ้ นจากตาแหน่งอาจได้
퇴임한 위원이나 고문은 재임명
รับการแต่งตังอี
้ กได้ แต่จะแต่งตังติ
้ ดต่อกันเกิน
될 수도 있으나 2기를 초과하여
สองวาระไม่ได้
연속으로 임명될 수 없다.
제11조
มาตรา ๑๑
นอกจากการพ้ นจากตาแหน่งตามวาระกรรมการ 제8조에 따라 장관이 임명하는
ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตังตามมาตรา
้
๘ หรือที่ปรึกษา
위원이나 제8조의1에 따라 위원
ซึ่งคณะกรรมการแต่งตังตามมาตรา
้
๘/๑ พ้ น
회가 임명하는 고문은 임기에
จากตาแหน่ง เมื่อ
따른 퇴임 이외에 다음 각 항에
해당하는 때에 퇴임한다.

(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะกรรมการมีมติให้ ออก เพราะบกพร่อง
ต่อหน้ าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อน
ความสามารถ ด้ วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของ
จานวนกรรมการที่มีอยู่ตามระเบียบที่
คณะกรรมการกาหนด
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลกั ษณะต้ องห้ ามตาม
มาตรา ๘/๒

(1)사망한 때
(2)사직한 때
(3)직무에 대한 과오나 비위 또
는 능력 부족으로 인하여 위원
회가 정한 규칙에 따라 재임하
는 위원의 과반수 이상이 해임
을 의결한 때
(4)제8조의2에 따른 자격이 부
족하거나 금지유형이 있는 때
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ในกรณีที่กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตังหรื
้ อ
ที่ปรึกษาพ้ นจากตาแหน่งก่อนวาระ ให้ รฐั มนตรี
หรือคณะกรรมการแต่งตังบุ
้ คคลในประเภทเดียว
กันตามมาตรา ๘ หรือมาตรา ๘/๑ เป็นกรรมการ
หรือที่ปรึกษาแทน แล้ วแต่กรณี และให้ ผ้ ไู ด้ รับ
แต่งตังแทนต
้
าแหน่งที่วา่ งอยู่ในตาแหน่งเท่ากับ
วาระที่เหลืออยู่ของกรรมการหรือที่ปรึกษาซึ่งได้
แต่งตังไว้
้ แล้ ว

장관이 임명하는 위원 또는 고
문이 임기 전에 퇴임하는 경우
에는 경우에 따라 장관 또는 위
원회가 제8조 또는 제8조에 따
른 동일한 범주의 사람을 위원
이나 고문으로 대신 임명할 수
있으며 공석인 직위를 대신하여
임명되는 사람은 이미 임명된
위원 또는 고문의 잔여 임기와
동일한 기간동안 재임하도록 한
다.
위원회가 임명된 고문의 임기

ในกรณีที่คณะกรรมการแต่งตังที
้ ่ปรึกษาเพิ่ม
ขึ ้นในระหว่างที่ที่ปรึกษาซึ่งแต่งตังไว้
้ แล้ วยังมี
วาระอยู่ในตาแหน่ง ให้ ผ้ทู ี่ได้ รับแต่งตังให้
้ เป็น
ที่ปรึกษาเพิ่มขึ ้นนันอยู
้ ใ่ นตาแหน่งเท่ากับวาระ
ที่เหลืออยู่ของที่ปรึกษาซึ่งได้ แต่งตังไว้
้ แล้ ว

중에 추가로 고문을 임명하는
경우 고문으로 추가 임명되는
사람은 이미 임명된 고문의 잔
여 임기와 동일한 기간동안 재
임하도록 한다.

มาตรา ๑๒
ในกรณีที่กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตังด
้ ารง
ตาแหน่งครบตามวาระแล้ ว แต่ยงั มิได้ มี
การแต่งตังคณะกรรมการขึ
้
้นใหม่ ให้ กรรมการที่
พ้ นจากตาแหน่งตามวาระปฏิบตั ิหน้ าที่ไป
พลางก่อน จนกว่ากรรมการที่ได้ รับแต่งตัง้
ใหม่จะเข้ ารับหน้ าที่

제12조
장관이 임명한 위원의 임기가
만료되었으나 아직 새로운 위원
회를 설치하지 못한 경우에는
새로 임명되는 위원이 취임할
때까지 임기에 따라 퇴임한 위
원이 우선 직무를 수행하도록
한다.
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มาตรา ๑๓
제13조
การประชุมคณะกรรมการต้ องมีกรรมการมา
위원회의 회의에는 전체 위원
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนกรรมการ
인원의 과반수 이상이 참석하여
ทังหมด
้
จึงเป็ นองค์ประชุม
야 정족수가 된다.
ในการประชุมคราวใด ถ้ าประธานกรรมการ
어떠한 회차의 회의에 만약 위
ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตั หิ น้ าที่ได้
원장이 부재하거나 직무를 수행
ให้ กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง
할 수 없다면 회의에 참석한 위
เป็ นประธานในที่ประชุม
원들이 위원 1인을 의장으로 선
มติในที่ประชุมให้ ถือเสียงข้ างมาก กรรมการ
출하도록 한다.
คนหนึง่ มีเสียงหนึง่ ในการลงคะแนน ถ้ าคะแนน
의결은 다수결을 따르도록 한
เสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียง
다. 위원 1인은 1개의 표결권을
เพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชี ้ขาด
행사하도록 하며, 만약 동률이
라면 의장이 1개의 표결권을 추
가로 행사하도록 한다.

มาตรา ๑๔
제14조
ให้ มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า
장관이 임명하는 위원장 및 16
“คณะกรรมการการแพทย์” ประกอบด้ วย
인 이하의 기타 위원으로 구성
ประธานกรรมการ และกรรมการอื่นมีจานวนรวม
되는 “의료위원회”라는 명칭의
กันไม่เกินสิบหกคนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตัง้
위원회 한곳을 둔다.
ให้ ผ้ แู ทนสานักงานเป็นกรรมการ และ
사무처의 대표가 위원 겸 간사
เลขานุการ
가 되도록 한다.
ประธานกรรมการและกรรมการอื่นตามวรรค
첫번째 단락에 따른 위원장 및
หนึ่ง ให้ แต่งตังโดยการสรรหาจากผู
้
้ ทรงคุณวุฒิ
기타 위원은 각 분야 직업진료
ในวิชาชีพเวชกรรมสาขาต่าง ๆ หรือในด้ าน
과목이나 보건경제학 분야 또는
เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข หรือด้ านการพัฒนา
의료시설 품질 개발 분야 권위
คุณภาพสถานพยาบาล และให้ มีผ้ แู ทนฝ่ าย
자 중에서 지명하여 임명하도록
นายจ้ างและผู้แทนฝ่ ายผู้ประกันตนฝ่ ายละหนึ่ง
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คน และให้ มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสอง
ปี

하며, 사용자측 대표와 피보험
자측 대표 각 1인이 포함되도록
하고, 임기는 기당 2년으로 한
다.

ให้ นาบทบัญญัติมาตรา ๘/๑ วรรคสอง
มาตรา ๘/๒ มาตรา ๑๐ วรรคสอง มาตรา ๑๑
มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ มาใช้ บงั คับโดย
อนุโลม

제8조의1 두번째 단락과 제8조
의2, 제10조 두번째 단락, 제11
조, 제12조 및 제13조의 규정을
준용하도록 한다.

มาตรา ๑๕
คณะกรรมการการแพทย์มีอานาจหน้ าที่ ดัง
ต่อไปนี ้

제15조
의료위원회는 다음 각 항에 해
당하는 권한과 직무를 담당한
다.

(๑) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับ
การดาเนินงานในการให้ บริการทางการแพทย์

(1)의료서비스 제공에 있어서의
업무 수행과 관련하여 위원회에
의견을 제시한다.

(๒) กาหนดหลักเกณฑ์ อัตรา และระยะเวลา
ในการรับประโยชน์ทดแทนตามมาตรา ๕๙
มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๖ มาตรา ๖๘
มาตรา ๗๐ มาตรา ๗๑ และมาตรา ๗๒
(๓) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับ
การออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๖๔

(2)제59조와 제63조, 제66조,

(๔) ให้ คาปรึกษาและแนะนาในทางการแพทย์
แก่คณะกรรมการ คณะกรรมการอุทธรณ์ และ
สานักงาน

한다.

제68조, 제70조, 제71조 및 제
72조에 따라 혜택을 받는 원칙
과 비율 및 기간을 정한다.
(3)제65조에 따른 부령 제정과
관련하여 위원회에 의견을 제시
(4)위원회와 재심청구위원회 및
사무처에 의료적 자문과 조언을
제공한다.
(5)이 법에서 의료위원회의 권

(๕) ปฏิบตั ิการอื่นตามที่พระราชบัญญัตนิ ี ้
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บัญญัตใิ ห้ เป็นอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการ
การแพทย์ หรือตามที่รฐั มนตรีหรือ
คณะกรรมการมอบหมาย

한과 직무로 규정하였거나 장관
또는 위원회가 위임하는 바에
따른 기타 직무를 수행한다.

มาตรา ๑๖
คณะกรรมการหรือคณะกรรมการการแพทย์
จะแต่งตังคณะอนุ
้
กรรมการเพื่อพิจารณาหรือ
ปฏิบตั ิการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่
คณะกรรมการหรือคณะกรรมการการแพทย์
มอบหมายก็ได้

제16조
위원회나 의료위원회는 위원회
나 의료위원회가 위임하는 바에
따른 한가지 안건을 검토하거나
직무수행을 위한 소위원회를 임
명할 수도 있다.
소위원회의 회의는 제13조를 준

การประชุมของคณะอนุกรรมการ ให้ นา
มาตรา ๑๓ มาใช้ บงั คับโดยอนุโลม

용하도록 한다.

มาตรา ๑๗
제17조
คณะกรรมการ คณะกรรมการการแพทย์ และ
위원회와 의료위원회 및 소위원
คณะอนุกรรมการมีอานาจสัง่ ให้ บคุ คลใดบุคคล
회는 어떠한 사람이 필요한 서
หนึ่งส่งเอกสารหรือข้ อมูลที่จาเป็ นมาพิจารณาได้ 류나 자료를 송부하도록 명하여
ในการนี ้จะสัง่ ให้ บคุ คลที่เกี่ยวข้ องมาชี ้แจงด้ วย
검토할 수 있는 권한이 있다.
ก็ได้
이와 관련하여 관련자가 진술하
도록 할 수도 있다.

มาตรา ๑๘
제18조
กรรมการ ที่ปรึกษา กรรมการการแพทย์
위원과 고문, 의료위원, 재심청
กรรมการอุทธรณ์ และอนุกรรมการ อาจได้ รับ
구위원 및 소위원회 위원은 재
เบี ้ยประชุม ค่าพาหนะ ค่าเบี ้ยเลี ้ยง ค่าเช่าที่
무부의 승인을 통하여 장관이
พัก และค่าใช้ จ่ายอย่างอื่นในการปฏิบตั ิหน้ าที่
ตามพระราชบัญญัตินี ้ ตามระเบียบที่รฐั มนตรีกา 정한 규칙에 따라 이 법에 따른
หนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
직무를 수행함에 있어서의 회의
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수당, 여비, 출장비, 숙박비 및
기타 비용을 지급받을 수도 있
다.
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