
 

 

บทที ่1 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

 ในอดีตสังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรม มีลักษณะครอบครัวที่มีขนาดใหญ่มีสมาชิกใน
ครอบครัวอยู่รวมกันเป็นจ านวนหลายคนและประกอบอาชีพกันในท้องถิ่นที่ตนอาศัยอยู่ แต่ ในระยะ
ประมาณ 20 ปี ที่ผ่านมาภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการได้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ประกอบกับเป็น
ช่วงที่รัฐบาลไทยได้เร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ท าให้ผู้ที่ประกอบอาชีพในภาคอุตสาหกรรม 
อพยพออกมาหางานท ากันในกรุงเทพมหานครเพิ่มมากขึ้น เพราะงานภาคเกษตรกรรมมีลักษณะไม่
แน่นอน ผลผลิตขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศ สภาพปัญหาที่ท ากิน สภ าพปัญหาการว่างงานหลัง
ฤดูกาลเก็บเกี่ยว หรือ สภาพปัญหาภาวะขาดทุนจากรายจ่ายในการลงทุนที่ลงทุนไปไม่คุ้ม เป็นต้น  
จึงส่งผลให้จ านวนผู้ที่ท างานในภาคอุตสาหกรรมและบริการในกรุงเทพมหานครเพิ่มสูงขึ้นมาก มี
ผลท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงลักษณะสังคมเกษตรกรรมมาเป็น  สังคมอุตสาหกรรมและลักษณะ
ครอบครัวเปลี่ยนมาเป็นครอบครัวเดี่ยว (Nucleus family) โดยสมาชิกในครอบครัวมีเพียง พ่อ แม่ 
และลูกเท่านั้น 
 จากสภาพโค รงสร้างทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป จึงท าให้ความจ าเป็นที่จะต้องมี
หลักประกันในการด ารงชีวิตของผู้ที่ท างานในภาคอุตสาหกรรมที่มาอยู่ในสังคมเมืองมากขึ้น  ซึ่งผู้ที่
ท างานสามารถด ารงชีพอยู่ได้จากเงินรายได้ประจ าจากการท างานเท่านั้น ซึ่งไม่เพียงพอต่อการด ารง
ชีพ และรวมไปถึงเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต จะต้องมีค่าใช้จ่ายต่าง  
ๆ เพิ่มมากขึ้นซึ่งจะเป็นภาระมากตามไปด้วย จะส่งผลให้ต้อ งหยุดงานและจะท าให้ไม่มีรายได้จาก
การท างานในช่วงเวลาดังกล่าวนั้น และถ้ามีการเสียชีวิตก็ย่อมท าให้สมาชิกในครอบครัวเกิดความ
เดือดร้อนเพิ่มขึ้นอีกและไม่อาจช่วยเหลือตนเองได้ 
 ดังนั้น เพื่อความเป็นอยู่ของชีวิตซึ่งจะท าให้ผู้ที่ท างานเกิดความมั่นคงทางสังคมมากขึ้น  
จึงไม่พ้นภาระหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องด าเนินการให้มีการสงเคราะห์ช่วยเหลือ  รัฐจึงสร้าง
หลักประกันด้านหนึ่งให้กับผู้มีรายได้ในสังคม  ได้มีส่วนช่วยเหลือตนเองและครอบครัว  โดย
ร่วมกันเสี่ยงภัยช่วยเหลือบ าบัดทุกข์ยากยามเดือดร้อนซึ่งกันและกัน ในระหว่างผู้มีรายได้ในสังคม
ในรูปแบบที่เรียกว่า การประกันสังคม อันเป็นการช่วยเหลือทางด้านสังคมของรัฐในด้านสวัสดิการ 
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(Public welfare) จึงมีการด าเนินการที่เรียกว่าการประกันสังคม (Social insurance) ซึ่งเป็นรูปแบบ
หนึ่งของระบบความมั่นคงทางสังคม (Social security) แก่ประเทศชาติและส่วนรวม โดยการจ่าย
ประโยชน์ทดแทนเพื่อเป็นการชดเชยเงินรายจ่ายที่เป็นภาระเพิ่มขึ้นหรือทดแทนเงินรายได้ที่ต้อง
สูญเสียไป หรือมีรายได้ไม่เพียงพอ ซึ่งวิธีการนี้เป็นวิธีการหนึ่งที่คุ้มครองความเป็นอยู่ของชีวิต เพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อนนั้นและเพื่อผลความมั่นคงทางสังคม จึงจัดต้ังเ ป็นกองทุนประกันสังคม
ขึ้นมาโดยมีนายจ้าง  ลูกจ้างและรัฐบาลร่วมออกเงินสมทบเข้ากองทุนนี้ด้วย  ซึ่งเรียกว่าเงินส มทบ 
จ านวนตามเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด และกองทุนจะจ่ายประโยชน์ทดแทนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด
ให้แก่ผู้มีรายได้ที่ส่งเงินสมทบซึ่งมีฐานะเป็นผู้ประกันตน เมื่อเกิดเคราะห์ กรรมหรือความเดือดร้อน  
เช่น  เจ็บป่วย  ทุพพลภาพ  คลอดบุตร  ตาย  ชราภาพ  สงเคราะห์บุตรและว่างงาน ทั้งนี้โดยมี
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 มีหน่วยงานของทางราชการ  คือ ส านักงานประกั นสังคม
เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
 แนวความคิดในการสร้างระบบประกันสังคมเพื่อเป็นหลั กประกันต่อการด ารงชีวิตของผู้
ที่ท างานได้เร่ิมขึ้นในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ.2495 ในสมัยของจอมพล ป .พิบูลสงครามเป็น
นายกรัฐมนตรีโดยมีนโยบายให้ประชาชนมีหลักประกันที่มั่นคงทางสังคมและได้ตราพระราชบัญญัติ
ประกันสังคมและมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2497 แต่เน่ืองจากมีการคัดค้านจากหลาย
ฝ่าย เช่น ประชาชน นักการเมืองและสื่อมวลชนต่าง ๆ จนท าให้ต้องระงับการใช้ หลังจากนั้นรัฐบาล
ในสมัยต่อ  ๆ มา ได้มีการทบทวนร่างพระราชบัญญัติประกันสังคมอยู่เป็นระยะ  ๆ อย่างต่อเน่ือง 
จนกระทั่งในปี พ.ศ.2533 พระราชบัญญัติประกันสังคมจึงได้ผ่ านความเห็นชอบจากสภา
ผู้แทนราษฎรในสมัยรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นนายกรัฐมนตรี และประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2533 จึงนับได้ว่าประเทศไทยมีระบบ
ประกันสังคมตั้งแต่น้ัน เป็นต้นมา ในระยะแรกได้มีการจัดต้ังส านักงานประกันสังคมขึ้นมาเมื่อวันที่ 
3 กันยายน พ.ศ.2533 ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.2533 โดยตัดโอนงานบางส่วนมา
จากกรมประชาสงเคราะห์ และกรมแรงงาน โดยส านักงานประกันสังคมอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ
ของกระทรวงมหาดไทย และต่อมาโอนมาอยู่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ซึ่งปัจจุบันเป็น
กระทรวงแรงงาน 
 ภารกิจของส านักงานประกันสังคม คือการบริหารกองทุนประกันสังคม ตาม
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และกองทุนเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน 
พ.ศ.2537 โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้ความคุ้มครองและหลักประกันแก่ลูกจ้างที่ประสบ
อันตราย เจ็บป่วย ห รือตาย อันเนื่องมาจากการท างานให้แก่นายจ้างตามกฎหมาย กองทุนเงิน
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ทดแทน  และการให้ความคุ้มครองและหลักประกันแก่ลูกจ้างให้เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการ
ด าเนินงานและการบริหาร โดยก าหนดอายุลูกจ้างที่ขึ้นทะเบียนต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 15 ปีบริบูรณ์  
และ ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ การก าหนดความคุ้มครองของพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.2533 จะ
ครอบคลุม 7 ประเภทดังนี้ 
 1. กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย  
 2. กรณีคลอดบุตร 
 3. กรณีทุพพลภาพ 
 4. กรณีตาย 
 5. กรณีสงเคราะห์บุตร 
 6. กรณีชราภาพ 
 7. กรณีว่างงาน 
 การขยายความคุ้มครองสู่แรงงานนอกระบบตา มมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ.2533 มาตรา 40 หมายถึง บุคคลอ่ืนใดซึ่งมิใช่ลูกจ้างตามมาตรา 33 จะสมัครเข้า
เป็นประกันตนตามพระราชบัญญัติน้ีก็ได้โดยให้แสดง  ความจ านงต่อส านักงานหลักเกณฑ์และ
อัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทนที่จะได้รับตามมาตรา 54 ตลอดจน
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทน ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา  ซึ่งคาด
ว่าจะประกาศใช้ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2554 เป็นของขวัญวันแรงงาน  ดังนี้ ให้ความคุ้มครอง  4 กรณี 
คือ ขาดรายได้ ทุพพลภาพ ตาย และบ าเหน็จชราภาพ การจ่ายเงินสมทบเป็น 2 ทางเลือก  ทางเลือกที่ 
1 เดือนละ 100 บาท ทางเลือกที่ 2 เดือนละ 150 บาท ผู้มีสิทธิ์สมัครอายุ 15-60 ป ีเช่น เกษตรกร ผู้รับ
งานไปท าที่บ้าน ผู้รับจ้างอิสระ คนท างานบ้าน  ผู้ขับรถรับจ้าง นายจ้างหาบเร่แผงลอย นักศึกษา ผู้
ประกอบวิชาชีพเฉพาะ เช่น วิศวกร แพทย์ ทนายความ ช่างเสริมสวย มัคคุเทศก์ เป็นต้น 
 ในระยะแรก ส านักงานประกันสังคมได้ให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างในสถานประกอบการ
ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป หลังจากนั้นตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2536 ได้ขยายความคุ้มครองไปยัง
สถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป และตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2545 เป็นต้นไป ได้
ขยายความคุ้มครองไปยังสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คน และในส่วนของลูกจ้างที่อยู่
ภายใต้ความคุ้มครองของกองทุนประกันสังคมก็จะได้รับความคุ้มครองจากกองทุนเงินทดแทนด้วย  
ยกเว้นลูกจ้างในสถานประกอบการนายจ้างที่ด าเนินกิจการที่มิได้แสวงหาผลก าไรทางเศรษฐกิจและ
ลูกจ้างส่วนราชการทั้งหมด 
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 ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา  กองทุนประกันสังคมต้องตกเป็นเหยื่อขอผู้แสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบจากกองทุนประกันสังคม อั นมีลั กษณะเป็นอาชญากรรม  ท าให้เกิดคว ามสูญเสีย
เงินกองทุนไปอย่างไม่รู้ ตัว  ตราบใดที่ผู้เกี่ยวข้องยังมิได้ต ระหนักถึงความสูญเสียดังกล่าวซึ่งมี
แนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเร่ือย  ๆ จนอาจก่อให้เกิดปัญหากองทุนประกันสังคมในอนาคตได้  ทั้งนี้เพราะ
สังคมมุ่งให้ความสนใจในปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน  โดยเฉพาะในคดีอุกฉกรรจ์ที่เกี่ยวกับ
ชีวิต ร่วงกาย  เท่านั้น ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของ สภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุ บัน ย่อมเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ปริมาณการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากกองทุนประกันสังคม  ทั้งจากภายใน
และภายนอกองค์กรเพิ่มขึ้น  อีกทั้งรูปแบบการแสวงหาประโยชน์ โดยมิชอบ  มีองค์ประกอบและ
วิธีการด าเนินการที่ซับซ้อนจนเกินขอบเขตอ านาจของกฎหมายที่จะด า เนินการได้  นอกจากนี้แล้ว
การบังคับใช้กฎหมายยังไม่สามารถใช้ บังคับลงโทษผู้กระท าความผิดได้  เหมาะสมเท่าที่ควร  และ
พระราชบัญญัติประกันสังคมพ .ศ.2533 เองยังไม่อาจที่คุ้มครองกองทุนประกันสังคมซึ่งตกเป็น
เหยื่อได้ในระยะยาว ซึ่งเป็นความเสียหายของรัฐโดยตรง 
 การแสวงหาประโ ยชน์โดยมิชอบจากเงินกองทุนประกันสังคม  คือ ลูกจ้างแฝง  ลูกจ้าง
เทียมและผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 1. ลูกจ้างแฝงคือ บุคคลที่มิได้ท างานเป็นลูกจ้างของสถานประกอบการใด  ๆ หากแต่มี
เจตนาจะใช้สิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมเยี่ยงลูกจ้างที่เป็นสมาชิก  โดยหาวิธีการเข้าเป็น
สมาชิกซึ่งอาจได้รับความร่วมมือจากนายจ้าง  ผู้รับมอบอ านาจ  หรือผู้เกี่ยวข้องอื่นที่เรียกรับ
ค่าตอบแทน และผู้เกี่ยวข้องอื่นที่มิได้เรียกรับค่าตอบแทน บุคคลกลุ่มนี้กฎหมายประกันสังคมไม่ได้
ให้ความคุ้มครองเน่ืองมิได้ท างานเป็นลูกจ้างของสถานประกอบการที่กฎหมายบังคับหรือกลุ่มคนที่
มีโรคประจ าตัวต้องรับการรักษาเยียวยาตลอด  โดยมีการแจ้งขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนและน าส่งเงิน
สมทบเข้ากองทุนประกันสังคม เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเงินกองทุนประกันสังคม  จาก
สิทธิประโยชน์กรณีต่าง ๆ เช่น 
 ประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยที่รัฐให้ เป็นสวัสดิการแก่
ผู้ประกันตน  ด้วยสิทธิประโยชน์ทดแทนที่ส านักงานประกันสังคม  มอบให้กับผู้ประกันตนกรณี
เจ็บป่วยหรือประสบอันตรายนี้ สิทธิการบริการทางการแพทย์ฟร ี
 การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเงินกองทุนประกันสังคมในกรณีน้ี  พบว่าการได้รับ
ประโยชน์ทดแทนกรณีนี้จะเป็นลักษณะของการน าเอาชื่อของผู้ที่ป่วยโรคเร้ือรัง  เช่น โรคเบาหวาน  
โรคหัวใจ โรคไต  สุขภาพไม่แข็งแรง  ผู้สูงอายุ  มาเป็นลูกจ้าง  เพื่อประโยชน์ทดแทนจากสิทธิ การ
รักษาฟรี เข้ามาแสวงหาประโยชน์จ านวนมาก  
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 แต่ส าหรับสิทธิที่เกี่ยวกับค่าบริการทางการแพทย์  กรณีทันตกรรมนั้นยังมีช่ องทางที่ผู้
ต้องการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้จากกองทุนประกันสังคม  พยายามที่จะได้เงินในส่วนนี้  โดยที่
เงื่อนไขที่จะมีสิทธิเบิกค่าบริการทางการแพทย์ กรณีทันตกรรมนั้น สามารถเบิกได้กรณีถอนฟัน  อุด
ฟัน และขูดหินปูน ได้ครั้งละไม่เกิน 300 บาท ปีละไม่เกิน 600 บาท 
 กรณีที่สถานบริการทางทันตกรรมไม่ได้ตรวจสอบให้ถี่ถ้วนว่าบุคคลที่มารับบริการน้ัน
เป็นบุคคลตามที่ระบุไว้ในบัตรประกันสังคมหรือบัตรรับรองสิทธิหรือไม่  ก่อนที่จะได้มีการออก
หนังสือรับรองและหลักฐานการรับเงิน เพื่อน าไปใช้ในการเบิกประโยชน์ทดแทน  ท าให้มีบุคคลอ่ืน  
ซึ่งมิใช่ผู้ ประกันตนตามบัตรประกันสังคม  หรือบัตรรับรองสิทธิมาแอบอ้างใช้สิทธิของ
ผู้ประกันตน  โดยผู้ประกันตนมิได้เข้ารับบริการแต่อย่างใด  แต่กองทุนประกันสังคมกลับต้องจ่าย
ประโยชน์ทดแทนให้แก่ผู้ประกันตน 
 ประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตร  การที่ผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิ  และประโยชน์
ทดแทนจากการคลอดบุตรตามกฎหมายประกันสังคมนั้น  ลูกจ้างผู้นั้นต้องส่งเงินสมทบมาแล้วไม่
น้อยกว่า 7 เดือน และต้องอยู่ภายในระยะเวลา  15 เดือน ก่อนวันรับบริการทางการแพทย์  ถ้าคลอด
บุตรก่อนส่งเงินสมทบ 7 เดือน หรือกรณีส่งเงินสมทบครบตามเงื่อนไขแต่คอลดบุตรก่อนยี่สิบแปด
สัปดาห์  ซึ่งไม่ถือว่าเป็นการคลอดบุตรตามกฎหมายประกันสังคม  ก็จะไม่ได้สิทธิประโยชน์จาก
กองทุนประกันสังคม 
 การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเงินกองทุนประกันสังคมในกรณีน้ี  ผู้เขียนพบว่า
การได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีน้ีจะเป็นลักษณะของการน าเอาชื่อของผู้ที่ใกล้คลอดบุตรหรือ เพิ่ง
คลอดบุตรได้ประมาณ 1-2 เดือน  มาเป็นลูกจ้าง  และแจ้งขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน  โดยเฉพาะ
ผู้ประกันตนที่เป็นหญิง  นอกจากจะได้ค่าคลอดบุตรเหมาจ่าย  13,000 บาทต่อคร้ังแล้ว  ยังได้รับเงิน
สงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรเหมาจ่ายอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ยเป็นระยะเวลา 
90 วัน เงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรนี้  ส านักงานประกันสังคมจะเหมาจ่ายให้โดย
เฉลี่ยจากอัตราการน าส่งเงินสมทบย้อนกลับไป  7 เดือน  ก่อนการคลอดบุตร  ดังนั้นสถาน
ประกอบการบางแห่งนอกจากจะน าเอาชื่อของบุคคลอ่ืนซึ่งเป็นผู้ที่ใกล้คลอดหรือเพิ่งคลอดบุตรได้ 
1-2 เดือน มาเป็นลูกจ้างและแจ้งขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนแล้ว  ยังตั้งเงินเดือนให้กับผู้ที่ตนแจ้งใน
อัตราที่สูง  หรือขึ้นเงินเดือนให้สูงในเดือนที่ใกล้คลอดเพื่อหวังจะได้รับเงินสงเคราะห์การหยุดงาน
เป็นจ านวนมากจากกองทุนประกันสังคม  โดยหลังจากนั้นก็จะไม่ปรากฏว่าบุคคลนั้นเป็น
ผู้ประกันตนอีก หรือกลับไปส่งเงินสมทบตามจ านวนค่าจ้างจริงที่ได้รับตามเดิม  ซึ่งในส่วนนี้ผู้เขียน
เห็นว่าสามารถด าเนินการในความผิดอาญาฐานฉ้อโกงได้ 
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 ประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพ  อันมิใช่เนื่องจากการท างาน  ผู้ประกันตนได้รับสิทธิ
ต่อเมื่อได้ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนทุพพลภาพ  โดยมี
ข้อยกเว้นการได้รับทดแทนของกรณีนี้คือ 
 1. ผู้ประกันตนที่จงใจก่อให้เกิดขึ้น  หรือยินยอมให้ผู้อ่ืนก่อให้เกิดขึ้นจนผู้ประกันตนต้อง
ทุพพลภาพไม่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน 
 2. ผู้ประกันตนปฏิบัติไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขการจ่ ายเงินสมทบและเงื่อนไขการทุพพล
ภาพ รวมทั้งการสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนด้วยเหตุใด  ๆ ก็ตามที่นอกเหนือกฎหมายประกันสังคม
จะให้ความคุ้มครอง 
 การแสวงหาประโยชน์มิชอบจากเงินกองทุนประกันสังคม  เพื่อขอรับประโยชน์ทดแทน
กรณีนี ้สถานประกอบการจะอาศัยเทคนิค  และวิธีการหลายประ การเพื่อน าส่งเงินสมทบของผู้อ่ืนที่
ไม่ได้เป็นลูกจ้างหรือผู้ประกันตน โดยน าเอาชื่อของผู้ซึ่งมีอาการเจ็บป่วยใกล้เสียชีวิตหรือผู้เสียชีวิต
แล้วมาแจ้งขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน  และตั้งเงินเดือนในอัตราต่ า  เพื่อน าส่งเงินสมทบในอัตราที่ต่ า
ที่สุด คือ 1,650 บาทต่อเดือน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น ลบชื่อบุคคลที่มีชื่อในแบบการน าส่งเงิน
สมทบที่มีชีวิตอยู่  และใส่ชื่อบุคคลที่ต้องการรับประโยชน์ทดแทน  กรณีตายลงไปแทนหรือเพิ่มชื่อ
บุคคลที่ต้องการรับประโยชน์ทดแทนกรณีตายลงไปในล าดับสุดท้าย  ของแบบการน าส่งเงินสมทบ 
(สปส.1-10) เพื่อให้สามารถรับเงินค่าท าศพได้จ านวน 40,000 บาท จากกองทุนประกันสังคม  ซึ่งใน
ส่วนน้ีผู้เขียนเห็นว่าสามารถด าเนินการในความผิดอาญาฐานฉ้อโกงได้ 
 ประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร  ผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อย
กว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน 
 มีสิทธิกรได้รับประโยชน์ทดแทน ดังนี ้
 - เงินสงเคราะห์บุตรเหมาจ่ายเดือนละ  350 บาท  ต่อบุตร  1 คน ส าหรับบุตรซึ่งมีอายุไม่
เกิน 6 ปี บริบูรณ ์จ านวนคราวละไม่เกิน 2 คน 
 ประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ  ผู้ประกันตนจะถูกหักเงินออมเข้ากองทุนชราภาพ 
ร้อยละ 3 จากร้อยละ 5 ต่อเดือน ผู้ประกันตนจะได้รั บเงินกลับคืนมาในรูปของ  “เงินบ าเหน็จชรา
ภาพ” หรือ  “เงินบ านาญชราภาพ ” แล้วแต่กรณี  ประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพจะจ่ายเมื่อ
ผู้ประกันตน อายุ 55 ปีบริบูรณ์ และความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง หรือตาย หรือเป็นผู้ทุพพลภาพ  
(ไม่ได้ท างานแล้วหรือลาออกจากการเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจตามมาตรา 39) ดังนี ้
  1) เงินบ านาญชราภาพ (เร่ิมนับเดือนที่ 1 เมื่อกฎหมายใช้บังคับเดือนธันวาคม 2541) 
   - จ่ายเงินสมทบมาแล้ว 180 เดือน (15 ป)ี 
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   - รับเป็นรายเดือนไปตลอดชีวิต 
   - หากเสียชีวิตภายใน 60 เดือน (5 ปี) หลังการรับเงินบ านาญจะมีบ าเหน็จตกทอด
ให้ทายาท 10 เท่าของบ านาญรายเดือนที่ได้รับอยู่ 
  การค านวณบ านาญชราภาพ 
  น าเงินเดือน 60 เดือนสุดท้ายมาหารเฉลี่ย /เดือน คูณด้วยร้อยละ 20 (บวกจ านวนร้อย
ละที่เพิ่มให้อีกร้อยละ 1.5 ต่อไป ถ้าส่งเงินสมทบเกิน 180 เดือน) 
  2) เงินบ าเหน็จชราภาพ 
   1. จ่ายเงินสมทบไม่ครบ 180 เดือน ผู้ประกันตนถึงแก่ความตายหรือเป็นผู้ทุพพลภาพ 
   2. หากจ่ายเงินสมทบกรณีชราภาพมาไม่ครบ 12 เดือน  จะได้รับเฉพาะส่วนที่
ผู้ประกันตนจ่ายเท่านั้น 
   3. หากจ่ายเกิน 12 เดือน  จะได้รับส่วนของผู้ประกันตนส่วนของนายจ้างและ
ผลประโยชน์ตอบแทนประจ าปีที่กองทุนประกันสังคมให้เช่นเดียวกับเงินดอกเบี้ยธนาคาร  
   จากวิธีการอันมิชอบด้วยกฎหมายต่าง  ๆ เพื่อให้ได้รับประโยชน์ทดแทนกรณี
ดังกล่าวมาแล้ว พฤติกรรมในการที่จะให้ได้มาซึ่งประโยชน์ทดแทนนั้น จากการวิเคราะห์พฤติกรรม
ของผู้กระท า พบว่าเกิดจาก 
   1. ตัวนายจ้างเองที่ต้องการน าเงินประโยชน์ทดแทนจากกกองทุนประกันสังคมไป
ให้กับบุคคล  ซึ่งไม่ได้มีสถานะความเป็นผู้ประกันตนและไม่ได้เป็นลูกจ้างในสถานประกอบการ
ของตน ซึ่งอาจจะเป็นญาติ หรือพี่น้อง เป็นต้น 
   2. ตัวลูกจ้างผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของสถานประกอบการซึ่งมีหน้าที่ในการน า ส่งเงิน
สมทบแทนนายจ้าง  เช่น ผู้จัดการทั่วไป  ผู้จัดการฝ่ายบุคคล  หรือแม้กระทั่งผู้น าส่งเอกสาร  ได้แอบ
เพิ่มเติมชื่อผู้ประกันตนเข้าไป ในแบบการน าส่งเงินสมทบโดยนายจ้างไม่ทราบ 
   3. ตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ของส านักงานประกันสังคมเองในการให้ค าแนะน าในการ
ปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายให้กับผู้ประกันตนหรือญาติพี่น้อง  ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์  หรือ
เพื่อประสงค์จะได้รับค่าตอบแทน  เล็ก ๆ น้อย ๆ จากบุคคลที่ตนเองได้ให้ค าแนะน าหรือช่วยเหลือ
นั้น หรือเพื่อให้บุคคลดังกล่าวได้รับประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม 
  ประโยชน์ทดแทนใน กรณีว่างงาน  เมื่อผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบมาครบ 6 เดือน 
ภายใน 15 เดือนแล้วถูกเลิกจ้าง  โดยไม่ความผิดตามกฎหมาย (ยกเว้น การถูกเลิกจ้างเพราะละทิ้ง
หน้าที ่จะต้องเป็นการละทิ้งหน้าที่ที่มีระยะเวลา 7 วันท างานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร) 
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  1. ถูกเลิกจ้าง จะได้รับร้อยละ 50 ของค่าจ้าง  ระยะเวลาการจ่ายไม่เกิน 180 วัน (6 
เดือน) ภายใน 1 ปี 
  2. ลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างตามก าหนดระยะเวลา  จะได้รับร้อยละ 30 ของค่าจ้าง 
ระยะเวลาจ่ายไม่เกิน 90 วัน (3 เดือน) 
  การแสวงหาประโยชน์มิชอบจากเงินกองทุนประกันสังคมเพื่อขอรับประโยชน์
ทดแทนกรณีน้ี  สถานประกอบการจะอาศัยเทคนิคและช่องว่างของกฎหมาย รู้เห็นกับลูกจ้างโดย
แจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ เช่น ลูกจ้างลาออก นายจ้างและลูกจ้างแจ้งกับส านักงานประกันสังคมเป็นการ
เลิกจ้าง  เพื่อให้ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานร้อยละ 50 ของค่าจ้างระยะเวลา 180 วัน 
เป็นการเลิกจ้ าง หรือนายจ้างและลูกจ้างร่วมมือกันโดยลูกจ้างยังประจ าท างานอยู่กับนายจ้างแต่
นายจ้างแจ้งลาออกและให้มาได้รับสิทธิประโยชน์ว่างงานกรณีลาออกร้อยละ 30 ระยะเวลา 90 วัน 
ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวนายจ้างไม่ต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม รวมถึงน าผู้อื่นที่ไม่ได้
เปน็ลูกจ้างหรือผู้ประกันตน น าส่งเงินสมทบและแจ้งเลิกจ้างเพื่อรับประโยชน์ว่างงาน 
 3. ลูกจ้างเทียม ลูกจ้างเทียม  คือ บุคคลที่มิได้ท างานเป็นลูกจ้างของสถานประกอบการใด  
ๆ โดยที่ผู้เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดหาเอกสาร ด าเนินการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนและน าส่งเงินสมทบเข้า
กองทุนป ระกันสังคม  เพื่อให้ได้คุณสมบัติทางเอกสารจากส านักงานประกันสังคมเสมือนเป็น
สมาชิกประกันสังคมที่ถูกต้องตามกฎหมาย ที่ผู้แสวงหาประโยชน์ต้องการน าไปประกอบกับการท า
ธุรกิจของตน เช่น ธุรกิจการขอใบอนุญาตท างาน (Work permit) 
 การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากกองทุนประกันสังคมประเภทนี้  หากไม่พิจาณาโดย
ละเอียดจะไม่ทราบถึงผลเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระท าดังกล่าว น่าจะมีแตผ่ลดเีท่านั้น เมื่อนายจ้าง
จ่ายเงินเข้ากองทุนประกันสังคม กองทุนประกันสังคมและรัฐน่าจะเป็นฝ่ายรับประโยชน์จากเงินนั้น 
แต่ความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่ ความเสียหายที่เกิดจาการกระท าดังกล่าวมีดังนี้ 
 1. ความเสียหายในเร่ืองข้อมูล คือ การแจ้งขึ้นทะเบียนของลูกจ้างเทียม เพื่อให้ได้
คุณสมบัติทางเอกสารจากส านักงานประกันสังคมเสมือนเป็นสมาชิกประกันสังคมที่ถูกต้องตาม
กฎหมายท าให้ข้อมูลสมาชิกประกันสังคมผิดพลาดไม่ว่าจะเป็นจ านวนสถานประกอบการ  จ านวนผู้
ประตน ส่งผลให้การก าหนดนโยบาย  งบประมาณ การวางแผนพัฒนาแห่งชาติ  (แผน 11) ผิดพลาด 
ที่ส่งผลถึงความมั่นคงของชาติและเศรษฐกิจชาต ิ
 2. ความเสียหายทางการเงิน  เมื่อได้ประโยชน์จากคุณสมบัติทางเอกสารจากส านักงาน
ประกันสังคมแล้ว  ผู้เกี่ยวข้องจะละทิ้งข้อมูล ลูกจ้างเ ทียมที่แจ้งเท็จต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่มีการ
แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงใด ๆ เช่น แจ้งการออกผู้ประกันตนหรือแจ้งหยุดการประกอบการ  ส่งผล
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ให้เกิดค่าใช้จ่ายในการ ตรวจสอบ ติดตาม ด าเนินการ ในขณะเดียวกัน กองทุนประกันสังคมต้อง
จ่ายเงินเพื่อให้ความคุ้มครองกรณีเจ็บป่วยกับลูกจ้างเทียมแก่โรงพยาบาล ซึ่งเป็นทั้งโรงพยาบาลของ
รัฐและโรงพยาบาลเอกชน 
 3. ผู้เกี่ยวข้อง ผู้เกี่ยวข้อง คือ ผู้ด าเนินการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนและน าส่งเงินสมทบเข้า
กองทุนประกันสังคมให้กับลูกจ้างแฝงและลูกจ้างเทียมเพื่อหาประโยชน์อันมิชอบจากกองทุน
ประกันสังคม ผู้เกี่ ยวข้อง อาจเป็น นายจ้าง  ตัวแทนนายจ้างหรือ บุคคลผู้ประกอบการธุรกิจ หรือ
ตัวแทนผู้ประกอบธุรกิจ ที่ต้องการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากกองทุนประกันสังคม  ซึ่งเป็น
ผู้ด าเนินการในการหาประโยชน์ส่วนตัวโดยเป็นผู้ด าเนินการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนและน าส่งเงิน
สมทบเข้ากองทุนประกันสังคม เพื่อให้ได้คุณสมบัติทางเอกสารจากส านักงานประกันสังคมเสมือน
เป็นสมาชิกประกันสังคมที่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น ธุรกิจรับใบอนุญาตท างานให้ชาวต่างชาติ ที่เข้า
มาอยู่ในประเทศไทยด้วยเหตุใดอื่นที่มิได้ท างานจริง โดยเรียกรับค่าตอบแทนในด าเนินการ 
 ผู้เกี่ยวข้องจะเป็นผู้ส นับสนุนในการหาประโยชน์ใน การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
จากกองทุนประกันสังคมของลูกจ้างแฝง  และเป็นตัวการในการแสวงหาประโยชน์ จากลูกจ้างเทียม  
ความเสียหายที่เกิดจาการกระท าดังกล่าวมี ดังนี ้
 1. ความเสียหายในเร่ืองข้อมูล คือ การแจ้งขึ้นทะเบียนของ ลูกจ้างแฝงและ ลูกจ้างเทีย ม 
เพื่อให้ได้ สิทธิประโยชน์และ คุณสมบัติทางเอกสารจาก กองทุนประกันสังคม ส านักงาน
ประกันสังคมเสมือนเป็นสมาชิกประกันสังคมที่ถูกต้องตามกฎหมายท าให้ข้อมูลสมาชิก
ประกันสังคมผิดพลาด  ไม่ว่าจะเป็นจ านวนสถานประกอบการ จ านวนผู้ประตน ส่งผลให้การ
ก าหนดนโยบาย งบประมาณ การวางแผนพัฒนาแห่งชาติ (แผน 11) ผิดพลาด  
 2. ความเสียหายทางการเงิน  กองทุนประกันสังคมต้องให้ความคุ้มครองและต้องจ่าย ได้
สิทธิประโยชน์ ให้ลูกจ้างแฝง ลูกจ้างเทียม ทั้ง 7 กรณี เช่น กรณีเจ็บป่วยรักษาฟรี  กรณีคลอดบุตร  
กรณีตาย และค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ ติดตามด าเนินการให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย 
 จากจากสภาพปัญหาดังกล่าว ข้างต้นจะเห็นได้ว่าขณะนี้กองทุนประกันสังคมก าลัง
ประสบภัยปัญหามากมายไม่ว่าจะเป็นปัญหาอันเกิดจากบุคคลภายนอกหรือจากเจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงานเอง หรือ  จากช่องว่างทางกฎหมาย  เพื่อหลีกเลี่ยงการบังคับตามกฎหมา ยก็ดีโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคือการหาประโยชน์โดยมิชอบของลูกจ้างแฝง ลูกจ้างเทียม  รวมถึงผู้เกี่ยวข้องที่เจตนาหา
ประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม  สิ่งเหล่านี้จะท าให้เสถียรภาพของกองทุนประกันสังคม  ก าลัง
ถูกสั่นคลอนลงเร่ือย ๆ นั่นหมายความถึงความเสียหายของรัฐและความมั่นคงของประเทศชาติ  หาก
ไม่มีมาตรการแก้ไขอย่างจริงจังแล้วอนาคตข้างหน้ากองทุนประกันสังคมจะขาดความมั่นคงและไม่
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สามารถเป็นหลักประกันที่ดีให้กับผู้มีรายได้โดยเฉพาะในปี  พ.ศ.2557 ส านักงานประกันสังคม
จะต้องจ่าย สิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ ให้กับผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์รับบ านาญ  ซึ่งกองทุนต้องน า
ออกมาใช้กับสิทธิประโยชน์ทดแทนเป็นจ านวนมาก หากยังไม่มีการแก้ไขปัญหาการ แฝงตัวเข้ามา
เป็นผู้ประกันตนจริงจังผลกระทบก็จะเกิดกับมหาชนส่วนใหญ่ 
 นอกจากกรณีที่มีการแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายดังกล่าว
ข้างต้นแล้วในแง่มุมของกฎหมายตามพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.2533 ยังมีจุดบกพร่องบาง
ประการที่ต้องการให้มีการแก้ไขโดยเร็วดังตัวอย่าง 
 
 
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาขอบเขตความรับผิดชอบทางอาญาตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ.2533 
 2. เพื่อศึกษาความเหมาะสมในการน าความผิดฐานฉ้อโกง  แจ้งความเท็จมาปรับใช้ กับ
ความผิดกรณีนายจ้างหรือผู้ที่เกี่ยวข้องน าส่งเอกสารของผู้ที่เป็นลูกจ้างแฝง ลูกจ้างเทียม ยื่นแบบขึ้น
ทะเบียนผู้ประกันตน และน าส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม 
 3. เพื่อศึกษาความแตกต่างของการบัญญัติบทก าหนดโทษตามกฎหมายประกันสังคม
ประเทศฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐเกาหลี และ ประเทศไทย 
 4. เพื่อท าการ วิเคราะห์และเปรียบเทียบความเหมาะสมความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญากับความผิดตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 
 5. เพื่อเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหารวมทั้งข้อบกพร่องของบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ที่ไม่เหมาะสมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อประโยชนใ์นการบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย 

สมมติฐานของการศึกษา 

 ความรับผิดตามพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ .ศ . 2533  แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542 ไม่ได้บัญญัติถึงความผิดของ ลูกจ้างแฝง ลูกจ้างเทียม  และผู้เกี่ยวข้อง ในกรณี
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ยื่นแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน น าส่งเงินเข้ากองทุนประกันสังคม เพื่อหาประโยชน์อันมิชอบจาก
กองทุนประกันสังคม 

ขอบเขตของการศึกษา 

 การศึกษาวิจัยวิทยานิพนธ์นี้ ศึกษาเฉพาะกรณีที่กฎหมายบังคับให้สถานประกอบการที่มี
ลูกจ้างตามที่กฎหมายก าหนดต้องยื่นแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน และน าส่งเงินสมทบเข้ากองทุน
ประกันสังคมโดยไม่รวมถึงการประกันสังคมโดยสมัครใจ  ในกรณีที่นายจ้างหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง  
น าส่งเอกสารของผู้ที่เป็นลูกจ้างแฝง ลูกจ้างเทียม ยื่นแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนและน าส่งเงิน
สมทบ  เข้ากองทุนประกันสังคม  โดยจะวิจัยถึงความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาของการที่
นายจ้างหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง  น าส่งเอกสารของผู้ที่เป็นลูกจ้างแฝง ลูกจ้างเทียม ยื่นแบบขึ้นทะเบียน
ผู้ประกันตน และน าส่งเงินสมทบ  เข้ากองทุนประกันสังคม  เพื่อหาประโยชน์อันมิชอบกับกองทุน
ประกันสังคม  มีลักษณะของความผิดเกี่ยวกับประกันสังคมที่มีโทษทางอาญารวมถึงการบังคับใช้
ประมวลกฎหมายอาญากับความผิดเกี่ยวกับการประกันสังคม นอกจากนี้การวิจัยเปรียบเทียบกรณีที่
นายจ้าง  หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง  น าส่งเอกสารของผู้ที่เป็นลูกจ้างแฝง ลูกจ้างเทียม ยื่นแบบขึ้นทะเบียน
ผู้ประกันตน และน าส่งเงินสมทบ  เข้ากองทุนประกันสังคม กับความผิดฐานแจ้งความเท็จตาม
ประมวลกฎหมายอาญา 

วิธีด าเนินการศึกษา 

 การด าเนินการวิจัยเพื่อเรียบเรียงวิทยานิพนธ์นี้ใช้วิธีค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลแบบ
เอกสาร  (Documentary research) โดยการรวบรวมข้อมูลจากพระราชบัญญัติปร ะกันสังคม พ .ศ.
2533 ตัวบทกฎหมายของไทยและต่างประเทศและค้นคว้าจากบทความเอกสาร  วิทยานิพนธ์และ
หนังสือค าพิพากษาฎีกาของไทย  เพื่อเรียบเรียงและวิเคราะห์ให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับหัวข้อที่
ท าการศึกษานี้ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. เพื่อจะได้ทราบถึงขอบเขตความผิดอาญาตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 
 2. เพื่อจะได้ทราบถึงความเหมาะสมในการน าความผิดฐาน แจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ  ฉ้อโกง
ปรับใช้กับพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 
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 3. เพื่อจะได้ทราบถึงความผิด ของนายจ้าง  หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง  น าส่งเอกสารของผู้ที่เป็น
ลูกจ้างแฝง ลูกจ้ างเทียม ยื่นแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน และน าส่งเงินสมทบ  เข้ากองทุน
ประกันสังคมในต่างประเทศ 
 4. เพื่อเสนอให้ผู้เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาในกรณี นายจ้าง หรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง  น าส่งเอกสารของผู้ที่เป็นลูกจ้างแฝง ลูกจ้างเทียม ยื่นแบบขึ้นทะเบียนผู้ประ กันตน และ
น าส่งเงินสมทบ เข้ากองทุนประกันสังคม เพื่อน าไปสู่การแก้ไขกฎหมายประกันสังคมให้เหมาะสม
ในการปฏิบัติต่อไป 
 5. เพื่อประโยชน์ทางวิชาการในอันที่จะได้มีการศึกษาถึงปัญหาในด้านการด าเนินคดี
อาญาเกี่ยวกับประกันสังคมเพื่อปรับปรุงกฎหมายต่อไป 
 
 
 
 
 
นิยามศัพท ์

 การด าเนินคดี หมายความว่า สิ่งที่ท าให้การนายจ้างปฏิบัติตาม เช่น 
  1.1 ด้านกฎหมายของส านักงานประกันสังคม  หมายถึง กฎข้อบังคับที่นายจ้างต้อง
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ตามมาตราที่เกี่ยวข้อง 
  1.2 ด้านแนวปฏิบัติของส านักงานประกันสังคม  หมายถึง ระเบียบ วิ ธีการปฏิบัติที่
นายจ้างต้องด าเนินการ ประกอบด้วยระเบียบกระทรวง ระเบียบส านักงานประกันสังคม 
 นายจ้าง หมายความว่า ผู้ซึ่งรับลูกจ้างเข้าท างานโดยจ่ายค่าจ้างและให้หมายความรวมถึงผู้
ซึ่งได้รับมอบหมายให้ท างานแทนนายจ้าง  ในกรณีที่นายจ้างเป็นนิติบุคคลให้หมายความรวมถึงผู้ มี
อ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลและผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล
ให้ท าการแทนด้วย 
 ลูกจ้าง/ผู้ประกันตน หมายความว่า ผู้ซึ่งท างานให้นายจ้างโดยได้รับค่าจ้างไม่ว่าจะเรียกว่า
อย่างไร แต่ไม่รวมถึงลูกจ้างซึ่งท างานเกี่ยวกับงานบ้านอันมิได้มีการประ กอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย ซึ่ง
จ่ายเงินสมทบอันก่อให้เกิดสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.
2533 
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 ค่าจ้าง หมายความว่า เงินทุกปะเภทที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเป็นค่าตอบแทนการท างาน
ในวันเวลาปกติ ไม่ว่าจะค านวณตามระยะเวลาหรือค านวณตามผลงานที่ลูกจ้า งท าได้ และให้
หมายความรวมถึงเงินที่นายจ้างจ่ายให้ในวันหยุดและวันลา ซึ่งลูกจ้างไม่ได้ท างานด้วย ทั้งนี้ไม่ว่า
จะก าหนด ค านวณ หรือจ่ายในลักษณะใดหรือวิธีใดและไม่ว่าเรียกชื่ออย่างไร 
  ลูกจ้างแฝง  หมายความว่า บุคคลที่มิได้ท างานเป็นลูกจ้างของสถานประกอบการใด  ๆ 
หากแต่มี เจตนาจะใช้สิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมเยี่ยงลูกจ้างที่เป็นสมาชิก  โดยหา
วิธีการเข้าเป็นสมาชิกซึ่งอาจได้รับความร่วมมือจากนายจ้าง  ผู้รับมอบอ านาจ  หรือผู้เกี่ยวข้องอื่นที่
เรียกรับค่าตอบแทน  และผู้เกี่ยวข้องอื่นที่มิได้เรียกรับค่าตอบแทน  บุคคลกลุ่มนี้กฎหมาย
ประกันสังคมไม่ได้ให้ความคุ้มครองเน่ืองมิได้ท างานเป็นลูกจ้างของสถานประกอบการที่กฎหมาย
บังคับ หรือกลุ่มคนที่มีโรคประจ าตัวต้องรับการรักษาเยียวยาตลอด  โดยมีการแจ้งขึ้นทะเบียน
ผู้ประกันตน  และน าส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม  เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจาก
เงินกองทุนประกันสังคม จากสิทธิประโยชน์กรณีต่าง ๆ 
 ลูกจ้างเทียม  หมายความว่า  บุคคลที่มิได้ท างานเป็นลูกจ้างของสถานประกอบการใด  ๆ 
แต่มีผู้เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดหาเอกสารและน ามาขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนและน าส่งเงินสมทบเข้า
กองทุนประกันสังคม  เพื่อให้ได้คุณสมบัติทางเอกสารจากส านักง านประกันสังคมเสมือนเป็น
สมาชิกประกันสังคมที่ถูกต้องตามกฎหมาย ที่ผู้แสวงหาประโยชน์ต้องการน าไปประกอบกับการท า
ธุรกิจของตน 
 ผู้เกี่ยวข้อง  หมายความว่า  ผู้ด าเนินการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนและน าส่งเงินสมทบเข้า
กองทุนประกันสังคมให้กับลูกจ้างแฝงและลูกจ้างเทียม  เพื่อหาปร ะโยชน์อันมิชอบจากกองทุน
ประกันสังคม 
 การแสวงหาประโยชน์  หมายความว่า  การต้องได้สิทธิ ประโยชน์ทุกประเภทจากกองทุน
ประกันสังคมของบุคคลที่ไม่มีสิทธิ์จะใช้ประโยชน์นั้น ๆ 


