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บทคัดย่อ 

 การ ที่สภาพเศรษฐกิจ และ สถานการณ์สังคมปัจจุบัน เปลี่ย นแปลงไปมีการแสวงหา
ผลประโยชนใ์นด้านต่างๆ แม้แต่จากภาครัฐเองก็มีการแสวงหาผลประโยชน ์ในส่วนของเงินกองทุน
ประกันสังคมที่ลูกจ้าง นายจ้างและรัฐไดร่้วมกันสมทบเข้ากองทุนเพื่อเป็นหลักประกันที่สร้างความ
มั่นคงในการด ารงชีวิตของลูกจ้างและครอบครัว  แต่มาตรการบังคับที่ส านกังานประกันสังคมมีอยู่ไม่
เพียงพอ โดยเฉพาะการที่ลูกจ้างแฝง ลูกจ้างเทียมและผู้เกี่ยวข้อง ได้ยื่นแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
น าส่งเงินเข้ากองทุนประกันสังคมอันเป็นเท็จ โดยข้อเท็จจริงแล้วปรากฏว่ามิได้เป็นนายจ้าง ลูกจ้าง
กันแต่อย่างใด จึงท าให้เป็นการแสวงหาประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมอันมิชอบด้วยกฎหมาย และ
ผลประโยชน์ของนายจ้าง ลูกจ้างและของรัฐเป็นอย่างมาก ดังนั้นในปัญหานี้ผู้ศึกษาเห็นว่าควรที่จะมีการ
แก้ไขกฎหมายให้ลงโทษบุคคลดังกล่าวในสถานหนักและควรน าหลักความรับผิดโดยเด็ดขาดมาใช้  
โดยเฉพาะพระราชบัญญัติประกันสังคม พ .ศ. 2533 ยังมีจุดบกพร่องบางประการที่ต้องการให้มีการ
แก้ไขโดยเร็ว ในประเด็น มาตรา 97 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ .ศ.2533  ที่ไม่มีบัญญัติ
ลงโทษลูกจ้างแฝง ลูกจ้างเทียม และผู้เกี่ยวข้อง  และเพิ่มบทลงโทษกรณีฉ้อโกงตามหลักประมวล
กฎหมายอาญา อันเป็นความผิดเฉพาะในกฎหมายประกันสัง คม รวมทั้งแยกความผิดออกต่างหาก
จากความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา และเพิ่มบทลงโทษในกรณีที่มคีวามผิดเพื่อการละเมิด ตาม
หลักประมวลแพ่งและพาณิชย์ ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการกระท าละเมิดอันเกิด
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ABSTRACT 

The present economic condition and social situation change; there is searching of benefit 
in several aspects even in public sector, there is seeking of benefit in social security fund that 
employees, employer and the government jointly contribute to pay to the fund to be security 
creating security in living of employees and their families but measures to enforce that the social 
security office uses are not sufficient, especially disguised employees, artificial employees and 
related persons submit form for registering as self insured persons contributing money into the 
social security fund which is false. In fact, it appears that there is no relationship of employer and 
employee; so this is seeking for benefit from the social security fund and it is unlawful and 
against the benefit of employer, employees and the government a lot. Therefore, in this problem, 
the researcher had the opinion that there should be amendment of the law to punish such 
individuals heavily and the principle of absolute liability should be put for use; especially in the 
Social Security Act of 1990, there were some flaws that need to resolve quickly in the issues in 
Section 97 of the Social Security Act of 1990, with no penalty provisions for disguised 
employees, artificial employees and related persons; and there should be adding of punishment in 
case of fraud according to the Penal Code which is the violation against the law on social security 
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and there should be splitting off of a separate offense from the offense according to the Penal 
Code and there should be adding of punishment in case there is offense because of violation, 
under the principles of the Civil and Commercial Code, offender should be responsible for 
compensating for indemnity for any violation occurring from illegal action in the social security 
law in special cases in order to punish such individuals. 


