
 

 

บทที ่3 

มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการแสวงหาประโยชน์ของลูกจ้างแฝง
ลูกจ้างเทียมและผูเ้กี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533  

และของต่างประเทศ 

  จากสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นกับกองทุนประกันสังคมในปัจจุบันดังกล่าวมาแล้วจะเห็น
ความผิดของลูกจ้างแฝง ลูกจ้างเทียม และผู้เกี่ยวข้อง ในกรณียื่นแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน นําส่ง
เงินเข้ากองทุนประกันสังคม เพื่อหาประโยชน์อันมิชอบจากกองทุนประกันสังคม  เป็นปัญหา
เกี่ยวกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจของกองทุนประกันสังคมและอาจส่งผลเสียต่อการจ่ายประโยชน์
ทดแทนในกรณีต่าง  ๆ ให้กับผู้ประกันตน  ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า ความผิดของลูกจ้างแฝง ลูกจ้าง
เทียม  และผู้เกี่ยวข้อง ในกรณียื่นแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน นําส่งเงินเข้ากองทุนประกันสังคม 
เพื่อหาประโยชน์อันมิชอบจากกองทุนประกันสังคม เป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจประเภทหนึ่ง  ที่
ควรกําหนดบทลงโทษผู้กระทําผิดดังกล่าว    

กฎหมายของประเทศไทย ในการควบคุมการแสวงหาประโยชน์ของ ลูกจ้างแฝง ลูกจ้าง
เทียม และผู้เก่ียวข้อง  

 1. พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533  
 ให้ลูกจ้างซึ่งมีอายุไม่ต่ํากว่าสิบห้าปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์เป็นผู้ประกันตน
ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนอยู่แ ล้วตามวรรคหนึ่งเมื่อมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์และยังเป็นลูกจ้าง
ของนายจ้างอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติน้ีให้ถือว่าลูกจ้างนั้นเป็นผู้ประกันตนต่อไป 
 ให้นายจ้างซึ่งมีลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตนยื่นแบบรายการแสดงรายชื่อผู้ประกันตนอัตรา
ค่าจ้างและข้อความอื่นตามแบ บที่เลขาธิการกําหนดต่อสํานักงานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ลูกจ้างนั้นเป็นผู้ประกันตน 
 ในกรณีที่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อความในแบบรายการที่ได้ยื่นไว้ต่อสํานักงานเปลี่ยนแปลง
ไปให้นายจ้างแจ้งเป็นหนังสือต่อสํานักงานตามระเบียบที่เลขาธิการกําหนดเพื่อขอเปลี่ยนแปลงหรือ
แก้ไขเพิ่มเติมรายการภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดจากเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
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 นายจ้างผู้ใดโดยเจตนาไม่ยื่นแบบรายการต่อสํานักงานภายในกําหนดเวลา สามสิบวันนับ
แต่วันที่ลูกจ้างนั้นเป็นผู้ประกันตน หรือไม่แจ้งเป็นหนังสือต่อสํานักงานขอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข
เพิ่มเติมรายการภายใน วันที่สิบห้าของเดือนถัดจากเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลง ต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 
 นายจ้างผู้ใดยื่นแบบรายการ แสดงรายชื่อผู้ประกันตนอัตราค่าจ้างและข้อความอื่นตาม
แบบที่เลขาธิการกําหนด หรือแจ้งเป็นหนังสือขอเป ลี่ยนแปลง รายการที่ได้ยื่นไว้ต่อสํานักงาน โดย
เจตนากรอกข้อความเป็นเท็จในแบบรายการหรือแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงเป็นเท็จในหนังสือ
แจ้งขอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินสอง
หมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 
 ในกรณีที่นิติบุคค ลเป็นผู้กระทําความผิดและถูกลงโทษตามพระราชบัญญัติน้ีให้ถือว่า
ผู้แทนของนิติบุคคลกรรมการทุกคนและผู้รับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคลนั้นต้องระวาง
โทษเช่นเดียวกับนิติบุคคลนั้นด้วยเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้รู้เห็นเป็นใจในการกระทําความผิด
นั้นหรือได้จัดการตามสมควรเพื่อป้องกันมิให้เกิดความผิดนั้นแล้ว 

 2. ประมวลกฎหมายอาญา 
 ตัวการ ตามมาตรา 83 ในกรณีความผิดใดเกิดขึ้นโดยการกระทําของบุคคลตั้งแต่สองคน
ขึ้นไป ผู้ที่ได้ร่วมกระทําความผิดด้วยกันนั้นเป็นตัวการ ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้สําหรับ
ความผิดนั้น 
 ผู้สนับสนุน ตามมาตรา 86 ผู้ใดกระทําการด้วยประการใด ๆ อันเป็นการช่วยเหลือหรือให้
ความสะดวกในการที่ผู้อ่ืนกระทําความผิดก่อนหรือขณะทําความผิดแม้ผู้กระทําความผิดจะมิได้รู้ถึง
การช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกนั้นก็ตาม  ผู้นั้นเป็นผู้สนับสนุนการกระทําความผิด ต้องระวาง
โทษสองมนสามส่วนของโทษที่กําหนดไว้สําหรับความผิดที่สนับสนุนน้ัน 
 ความผิดต่อเจ้าพนักงาน มาตรา 134 ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานซึ่งอาจทํา
ให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 ความผิดฐานฉ้อโกง  มาตรา 341 ซึ่งบั ญญัติว่า  ผู้ใดโดยทุจริตหลอกลวงผู้อื่นด้วยการ
แสดงข้อความเป็นเท็จ  หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง  และโดยการหลอกลวงดังว่านั้น
ได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม  หรือทําให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม
ทํา ถอน หรือทําลายเอกสารสิทธิ ผู้นั้นกระทําความผิดฐานฉ้อโกง  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสาม
ปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 
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 3. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
 ความรับผิดเพื่อละเมิด  มาตรา 420 ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทําต่อบุคคลอ่ืนโดยผิด
กฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามั ยก็ดี เสรีภาพก็ดีทรัพย์สินหรือสิทธิอย่าง
หนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทําละเมิดจําต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น 

กฎหมายต่างประเทศ ในการควบคุมการแสวงหาประโยชน์ของ ลูกจ้างแฝง ลูกจ้างเทียม  
และผู้เก่ียวข้อง 

 1. ประเทศฟิลิปปินส์ 
 การดําเนินคดีในการลงโทษสําหรับ ความผิดของลูกจ้างแฝง ลูกจ้างเทียมและผู้เกี่ยวข้อง 
ในกรณียื่นแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน นําส่งเงินเข้ากองทุนประกันสังคม เพื่อหาประโยชน์อันมิ
ชอบจากกองทุนประกันสังคม ในประเทศฟิลิปปินส์ได้กําหนดให้ ความผิดของลูกจ้างแฝง ลูกจ้าง
เทียม  และผู้เกี่ยวข้อง ในกรณียื่นแบบขึ้นทะ เบียนผู้ประกันตน นําส่งเงินเข้ากองทุนประกันสังคม 
เพื่อหาประโยชน์อันมิชอบจากกองทุนประกันสังคม เป็นความผิดเฉพาะแยกต่างหากจากความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญาทั่วไป ดังจะพิจารณาได้ดังต่อไปนี้ 
 บทกําหนดโทษได้กําหนดความผิดของการ แจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ตามกฎหมาย
ประกันสังคม ของประเทศฟิลิปปินส์ ตามมาตรา  28 บทกําหนดโทษ  กําหนดว่าบุคคลใดก็ตาม
เจตนาที่จะฉ้อโกง ได้ทําการปลอม  ทําเลียนแบบแสตมป์  คูปอง ตั๋ว บัญชี หรือ อุปกรณ์อ่ืนใดตามที่
กําหนดไว้โดยคณะกรรมาธิการ เพื่อการเก็บหรือจ่ายเงินสมทบหรือใช้ประโยชน์  ขาย ให้เช่า หรือมี
ไว้ในครอบครอง  ซึ่งวัสดุอุปกรณ์ใด  ๆ ที่ใช้ในการปลอมแปลง  เลียนแบบ  วัสดุอุปกรณ์  ซึ่งใช้ใน
การผลิต  แสตมป์  คูปอง  ตั๋ว บัญชีหรืออุปกรณ์อ่ืนใด  ต้องระวางโทษปรับไม่น้อยกว่า  1,000 เปโซ 
และไม่เกิน 10,000 เปโซ หรือจําคุกไม่น้อยกว่า 1 ปี และไม่เกิน 5 ปี หรือทั้งจําทั้งปรับตามดุลยพินิจของ
ศาล 
 กฎหมายประกันสังคมของประเทศฟิลิปปินส์  มาตรา  28 ได้กําหนดความผิดโดยเฉพาะ
ให้บุคคลที่เจตนาจะฉ้อโกงหรือคัดแปลงในลักษณะอื่นใด เพื่อได้ประโยชน์จากการเก็บหรือจ่ายเงิน
สมทบ แม้ประเทศฟิลิปปินส์  จะมีระบบงานประกันสังคมแตกต่างจากงานประกันสังคมของไทย  
แต่บทกําหนดโทษในมาตรา 28 เป็นบทหนึ่งซึ่งมุ่งคุ้มครองเงินสมทบ  ในกองทุนประกันสังคมของ
ประเทศ ซึ่งแตกต่างจากของประเทศไทยที่ไม่มีการกําหนดให้เห็นชัดเจน 
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 มาตรา  28 กําหนดให้ บุคคลใดก็ตามที่ไม่กระทําการหรือปฏิเสธที่จะยินยอมกระทําตาม
ข้อที่กําหนดของกฎหมายฉบับนี้ หรือกฎเกณฑ์ที่กําหนดขึ้นโดยคณะกรรมการ ต้องระวางโทษปรับ
ไม่น้อยกว่า 500 เปโซ และไม่เกิน 5,000 เปโซ หรือจําคุกไม่น้อยกว่า 6 เดือน และไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจํา
ทั้งปรับตามดุลยพินิจของศาล (กองวิชาการและแผนงาน, 2541, หน้า 41) 
 บทบัญญัติในมาตรา 28 ดังกล่าว ได้กําหนดความผิดของบุคคลใดก็ตามเจตนาที่จะฉ้อโกง 
ได้ทําการปลอม  ทําเลียนแบบแสตมป์  คูปอง ตั๋ว  บัญชี  หรือ  อุปกรณ์อ่ืนใดตามที่กําหนดไว้โดย
คณะกรรมาธิการ  เพื่อการเก็บหรือจ่ายเงินสมทบหรือใช้ประโยชน์  ขาย  ให้เช่า  หรือมีไว้ใน
ครอบครอง ซึ่งวัสดุอุปกรณ์ใด ๆ ที่ใช้ในการปลอมแปลง เลียนแบบ  วัสดุอุปกรณ์  ซึ่งใช้ในการผลิต 
แสตมป์  คูปอง  ตั๋ว บัญชีหรืออุปกรณ์อ่ืนใด ไว้ชัดเจนในมาตรา  28 นี้ ซึ่งเป็นการวางหลักเกณฑ์ไว้
แตกต่างจากประมวลกฎหมายอาญาของประเทศฟิลิปปินส์เอง  ซึ่งนับได้ว่าเป็นความก้าวหน้าอย่าง
หนึ่งของประเทศฟิลิปปินส์ (สํานักงานประกันสังคม, 2541, หน้า 76) 
 ประเทศฟิลิปปินส์ ได้บัญญัติหลักเกณฑ์ความรับผิดทางอาญาเช่นเดียวกับประเทศอื่น  ๆ 
โดยเฉพาะกฎหมายพิเศษในเร่ือง แจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ที่กล่าวมาแล้วเป็นความผิดที่บัญญัติขึ้น
เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง โดยไม่ต้องอาศัยการเทียบเคียงตามประมวลกฎหมายอาญาทั่วไป  ที่
ใกล้เคียงความผิดของกรณีแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ความผิดอาญาฐานต่าง  ๆ ก็มีเช่นเดียวกันในที่นี้
จะกล่าวถึงความผิดที่เกี่ยวข้องได้แก่ ความผิดอาญาฐานฉ้อโกง 
 ความผิดอาญาฐานฉ้อโกง  มาตรา  315  บัญญัติว่า  ผู้ใดกระทําความผิดฐานฉ้อโกง  ใน
ประการใดประการหนึ่งดังต่อไปนี้ จะต้องถูกลงโทษ คือ 
 1) โดยปราศจากความน่าเชื่อถือ การกระทําอันเป็นที่ไม่น่าไว้วางใจดังต่อไปนี้ 
  (a) ผู้กระทําความผิดได้กระทําการที่ผิดต่อศีลธรรมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วย
กระทําการเปลี่ยนแปลง  ซึ่งข้อความ  ปริมาณ  หรือคุณภาพ  เกี่ยวกับมูลค่าของสิ่งของต่าง  ๆ ของ
ประชาชน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อจะทําให้ตนเองพ้นจากความรับผิดชอบ 
  (b) ด้วยการกระทําอันไม่เหมาะสมได้มาซึ่งเงิน  สินค้า  หรือทรัพย์สินของบุคคลอ่ืน  
ผู้กระทําความผิดได้กระทําการ  หรือมีหน้าที่ต้องกระทําการ  หรือบริหารงาน  หรือได้กระทําการ
ภายใต้อํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการกระทํานั้น ได้นําไปซึ่งหรือได้รับมาซึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  แม้
จะโดยอาศัยอํานาจ  หน้าที่  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการก็ตาม  
หรือโดยปฏิเสธที่จะมีการรับเงินหรือทรัพย์สินอ่ืน 
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  (c) ได้กระทําการ อันไม่สมควรในการได้รับประโยชน์จากลายมือชื่อของคู่สัญญาของ
ผู้กระทําความผิดที่ได้ลงลายมือชื่อในเอกสาร โดยการกรอกข้อความลงในเอกสารที่ได้ลงลายมือชื่อ
ไว้ เพื่อให้เกิดความเสื่อมเสียสิทธิแก่คู่สัญญาของผู้กระทําความผิดหรือบุคคลที่สาม 
 2) โดยวิธีการใด  ๆ ที่เป็นการหลอกลวงผู้อื่นด้วยกลฉ้อฉล  หรือก่อนหน้านั้นได้กระทํา
การอันถือว่าเป็นกลฉ้อฉล หรือกระทํากลฉ้อฉลในขณะปัจจุบัน 
  (a) ได้ลวงหรือแสดงตนเป็นบุคคลอ่ืน  เพื่อให้ได้มาซึ่งอํานาจอิทธิพลใด  ๆ รวมทั้ง
คุณวุฒิ  ความสามารถใด  ๆ ทรัพย์สิน  ความน่าเชื่อถือกระทําการเป็นตัวแทน  การตกลงทางธุรกิจ  
หรือกระทําการอ่ืนใด เช่นว่านั้น หรือ กระทําการโดยวิธีการอ่ืนใดมีลักษณะดังเช่นว่ามานั้น 
  (b) กระทําการเปลี่ยนคุณภาพ  รายละเอียด  หรือน้ําหนักของสิ่งของใด  ๆ ที่เกี่ยวกับ
ด้านศิลปะหรือทางด้านธุรกิจของบุคคลอ่ืน  
   (c) โดยการอ้างสิทธิ จากการให้สินบนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อที่จะไม่ก่อให้เกิดความ
เสียหายหรือผลร้ายใด ๆ ต่อการกระทําสําหรับการกล่าวโทษ  ใส่ร้าย ที่ซึ่งฝ่ายผู้ร่วมกระทําความผิด
อาจจะยกขึ้นกล่าวอ้าง  เป็นปรปักษ์กับฝ่าย  ผู้กระทําความผิดได้ในกรณีนี้ผู้กระทําความผิดจะถูก
ลงโทษขึ้นสูงสุด ของโทษที่ได้รับ 
  (d) กระทําการออกเช็คเพื่อชําระหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมาย  โดยรู้ว่า
ตนเองไม่มี เงินอยู่ในธนาคาร  หรือโดยรู้ว่าตนมีเงินอยู่ในธนาคารไม่เพียงพอที่จะชําระเงินตาม
จํานวนเงินในเช็คที่ออกหรือผู้ออกเช็คได้ออกเช็คตามจํานวนเงิน  ทั้งนี้โดยไม่เพียงพอที่จะชําระหนี้
ภายใน 3 วัน หลังจากที่ได้รับใบแจ้งหนี้แก่ธนาคาร  และหรือผู้รับเช็คหรือผู้ทรงเช็คนั้น  ได้กล่าวว่า
เช็คนั้นไม่น่าเชื่อถือ เน่ืองจากขาดเงินที่จะพอจ่ายตามจํานวนเงินที่เขียนไว้ในเช็คโดยผู้รับเช็คหรือผู้
ทรงสามารถที่จะนํามาเป็น พยานหลักฐานที่มีมูลพอที่จะนําสืบพยานที่เกี่ยวกับการหลอกลวงตามที่
กล่าวไว้ในกฎหมายเกี่ยวกับกลฉ้อฉล 
  (e) โดยให้ได้มาซึ่งอาหาร  เคร่ืองดื่ม หรือการเข้าพักอาศัยที่โรงแรม  สถานที่พักตาก
อากาศ ร้านอาหาร บ้านพักตามชนบท และบ้านไม้ตากอากาศ อาคารชุด โดยการใช้วิธีการหลอกลวง
ต่าง ๆ หรือโดยการละเว้นเพื่อการย้ายส่วนหน่ึงส่วนใดของอุปกรณ์เดินทางของเขาออกจากสถานที่
ดังได้กล่าวมาหลังจากที่ได้รับความไว้วางใจให้ใช้ประโยชน ์ต่อมาได้รับอาหาร เคร่ืองดื่ม หรือการเข้า
พักอาศัยในสถานที่ดังกล่าว โดยปราศจากการชําระเงินค่าอาหาร  ค่าเคร่ืองดื่มและค่าที่พักอาศัยที่ได้
ใช้ประโยชน์แล้วนั้น 
 3) ความผิดฐานฉ้อโกง หมายถึง ลักษณะดังต่อไปนี้ 
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  (a) โดยหลอกลวงบุคคลอ่ืนด้วยวิธีการใด ๆ  อันเป็นเหตุให้มีการลงลายมือชื่อในเอกสารต่าง 
ๆ 
  (b) โดยอาศัยวิธีการในการกระทําการฉ้อฉลบางประการเพื่อเป็นหลักประกันความสําเร็จ
ในเกมการแข่งขัน 
  (c) โดยทําให้เสียหาย ทําลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย  หรือทําให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์
ซึ่งรายงานกระบวนพิจารณาของศาล ข้อมูลของทางราชการ เอกสารสิทธิหรือเอกสารอ่ืนใด 
 จากบทบัญญัติในความผิดฐานฉ้อโกง  องค์ประกอบความผิดฐานฉ้อโกงของประเทศ
ฟิลิปปินส์ในมาตรา  315  กําหนดองค์ประกอบความผิดในส่วนของการกระทําหรือที่เรียกว่า
องค์ประกอบภายนอก  ไว้แยกออกเป็นแต่ละอนุมาตราในความผิด  ซึ่งรวมการกระทําความผิด ฐาน
ฉ้อโกงต่าง ๆ ไว้ด้วยกันในแต่ละอนุมาตรา 
 อย่างไรก็ตามแม้ว่าประเทศฟิลิปปินส์จะมีความผิดทั้งสองฐานน้ีแต่ก็ไม่สามารถบังคับใช้ได้ 
เน่ืองจากประมวลกฎหมายอาญาที่แก้ไขแล้วของประเทศฟิลิปปินส์ไม่มีบทบัญญัติให้การไม่นําส่งเงิน
สมทบเป็นองค์ประกอบของความผิดที่จะนํามาลงโ ทษโดยพลการได้  จึงจําเป็นต้องบัญญัติให้กรณี
การไม่นําส่งเงิน สมทบเป็นความผิดอาญาขึ้นมาบังคับใช้เป็นการเฉพาะเหตุผลที่ต้องบัญญัติให้การ
กระทําดังกล่าวเป็น ความผิดเน่ืองจากความจําเป็นของศาลที่เห็นว่าการกระทําดังกล่าวควรเป็น
ความผิดและควรบัญญัติเป็นกฎหมายโดยอาศัย  หลักเกณ ฑ์ในการบัญญัติไว้ใน  หมวดที่  1 ของ
ประมวลกฎหมายอาญาของฟิลิปปินส์ มาตรา 5 เพื่ออุดช่องว่างของกฎหมาย ดังนี ้
 มาตรา  5 บัญญัติหน้าที่ของศาลดังต่อไปนี้ว่าเมื่อไรก็ตามที่ศาลพบว่ามีการกระทําที่ควร
จะได้รับการลงโทษ และไม่มีกฎหมายบัญญัติการกระทํานั้นให้เป็นความผิดศาลจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจ
และจะต้องรายงานเร่ืองไปยังประธานาธิบดีผ่านทางกระทรวงยุติธรรมโดยระบุเหตุผลความจําเป็น
ที่ทําให้ศาลเห็นได้ว่าการกระทําดังกล่าวควรที่จะบัญญัติเป็นกฎหมายอาญา 
 เมื่อพิจารณาในการบัญญัติกฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา  5 เพื่อนํามาใช้ใน
การอุดช่องว่างซึ่งอยู่ในกฎหมายนั้นประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งมีบทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญาใน
ความผิดฐานลักทรัพย์  (คล้ายกับความผิดฐานลักทรัพย์  และฐานยักยอกทรัพย์ของไทยดังกล่าว
มาแล้ว ) และฐานฉ้อโกงและหลอกลวงอื่น  ๆ แต่ในองค์ประกอบของความผิดฐานดังกล่าว  ยังไม่
สามารถครอบคลุมถึงกรณีแจ้งขอ้ความอันเป็นเท็จ ซึ่งโดยสภาพของลักษณะในทางอาญาของกรณี
แจ้งข้อความอันเป็นเท็จ นั้น มีลักษณะของการฉ้อโกงประเภทหน่ึงที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและ
สังคม เป็นการกระทําต่อกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ  การนํากฎหมายอาญาทั่วไปมาปรับใช้กับ
กฎหมายประกันสังคมถึงการกระทําดังกล่าวจึงไม่ เหมาะสม  ประเทศฟิลิปปินส์จึงได้บัญญัติ
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ความผิดฐาน การแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ โดยเฉพาะ ตามมาตรา  28 บทกําหนดโทษ  กําหนดว่า
บุคคลใดก็ตามเจตนาที่จะฉ้อโกง  ได้ทําการปลอม  ทําเลียนแบบแสตมป์  คูปอง ตั๋ว  บัญชี  หรือ  
อุปกรณ์อ่ืนใดตามที่กําหนดไว้โดยคณะกรรมาธิการ  เพื่อการเก็บหรือจ่ ายเงินสมทบหรือใช้
ประโยชน์  ขาย  ให้เช่า  หรือมีไว้ในครอบครอง  ซึ่งวัสดุอุปกรณ์ใด  ๆ ที่ใช้ในการปลอมแปลง  
เลียนแบบ  วัสดุอุปกรณ์  ซึ่งใช้ในการผลิต  แสตมป์  คูปอง  ตั๋ว  บัญชีหรืออุปกรณ์อ่ืนใด  ขึ้นใน
กฎหมายประกันสังคม ต้องระวางโทษตามมาตรา 315 ของประมวลกฎหมายอาญาที่ได้แก้ไขแล้ว  
 แต่เป็นที่น่าสังเกตว่ากฎหมายประกันสังคมประเทศฟิลิปปินส์ มาตรา 28 ในตอนท้ายของ
มาตรา  ได้มีบัญญัติให้ผู้ฝ่าฝืน แจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ของประเทศฟิลิปปินส์ต้องถูกลงโทษตาม
มาตรา  315 ของประมวลกฎหมายอาญา  ซึ่งแตกต่างจากประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทย  
โดยที่บทลงโทษจะบัญญัติไว้ในมาตราเดียวกับบทบัญญัติที่ได้วางหลักไว้ 

 2. ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 
 การดําเนินคดีในความผิดตามกฎหมายบํานาญแห่งชาติ สาธารณรัฐเกาหลีได้วางบทลงโทษ 
(Penal Provisions) ไว้หลายกรณี โดยเฉพาะการคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของลูกจ้างประเทศ
สาธารณรัฐเกาหล ีได้บัญญัติกฎหมายเพื่อมิให้นายจ้างเอาเปรียบลูกจ้างโดยวางบทลงโทษไว้เป็นการ
เฉพาะและอัตราโทษค่อนข้างสูง โดยพิจารณาได้จาก บทที่ 9 บทลงโทษ  
 มาตรา 104 (การลงโทษ) (กองวิชาการและแผนงาน, 2538, หน้า 39) 
  1) ผู้ใดรับประโยชน์ทดแทนอย่างไม่ถูกต้องหรือ ด้วยความทุจริต  ให้ถูกลงโทษจําคุก
ไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 3 ล้านวอน 
  2) นายจ้างที่ฝ่าฝืนมาตรา 98 แห่งกฎหมายนี้ให้ถูกลงโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือถูก
ปรบัไม่เกิน 5 ล้านวอน 
 มาตรา 105 (การลงโทษ)นายจ้างจะถูกปรับ 500,000 วอน หรือต่ํากว่า เมื่อ 
  1) ฝ่าฝืนมาตรา 19 (1) ด้วยการไมส่่งรายงานหรือทํารายงานเงินไม่ตรงตามความเป็นจริง 
  2) ปฏิเสธ หลบเลี่ยง ขัดขวาง หรือตอบไม่ตรงข้อเท็จจริง เมื่อได้รับการขอให้เสนอ
เอกสารข้อมูลหรือวัสดุอุปกรณ์ หรือการตรวจสอบ หรือสอบถามจากสํานักงานบํานาญแห่งชาติ หรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 101 
  ข้อสังเกตว่า ความผิดที่กล่าวข้างต้นตามมาตรา 104 (1) เป็นความผิดในเร่ืองการการรับ
ประโยชน์ทดแทนโดยทุจริตหรือการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ มาตรา 104(2) ให้ความคุ้มครองสิทธิ
และผลประโยชน์ของลูกจ้าง มาตรา 105 (1) เป็นความผิดในเร่ืองการตรวจสอบข้อเท็จจริง ในการยื่น
เอกสารข้อมูลหรือสอบถามบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่ จําเป็นหรืออ่ืนใด  และสถานที่จําเป็นอ่ืน  ๆ หรือการ
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ตรวจพบของพนักงานเจ้าหน้าที ่ในการกระทําของผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ปฏิบัติไมถู่กต้อง ในเร่ืองนั้น ๆ และ
ตาม มาตรา105 (2) เป็นการลงโทษนายจ้างที่กระทําฝ่าฝืนมาตรา 101 แห่งกฎหมายนี้การกระทําที่ฝา่ฝืน
ตามที่มาตรา  101 ได้บัญญัติห้ามไว้ดังนี้  มาตรา  101 (2) บัญญัติว่า  “เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของ
สํานักงานไปเยี่ยมตรวจสอบหรือสอบถามตาม (1) ให้เจ้าหน้าที่แสดงเอกสารยืนยันการรับมอบ
อํานาจในการกระทําดังกล่าวต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 
  จากมาตรา  101 จะเห็นว่าประเทศสาธารณรั ฐเกาหลี  ได้กําหนดรายละเอียดเพื่อเป็น
การคุ้มครองสิทธิผลประโยชน์ของลูกจ้าง นายจ้างในการตรวจสอบและการสอบถาม และลงโทษ
ผู้กระทําผิดในการแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ กําหนดโทษในกรณีที่นายจ้าง  แจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ ทั้ง
สองกรณีมีข้อสังเกตที่เหมือนกับประเทศไทย ดังนี้ 
  กรณีที่หนึ่ง กรณีที่นายจ้างหลีกเลี่ยงมิให้ลูกจ้างเป็นผู้ประกันตน  ในส่วนน้ีคล้ายกับ
ของประเทศไทยในการบัญญัติเป็นความผิดสําหรับนายจ้างที่เจตนาไม่กรอกรายการในแบบสํารวจ  
กรอกรายการในแบบสํารวจอันเป็นเท็จ ตามมาตรา 97 แห่งพระราชบัญญัติประกัน สังคม พ.ศ.2533 
(ของประเทศไทย ) โดยลักษณะของแบบสํารวจดังกล่าว  คือแบบแจ้งการเป็นผู้ประกันตน  ซึ่งถือว่า
เป็นหน้าที่ของนายจ้างตามมาตรา 34 บัญญัติให้นายจ้างซึ่งมีลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 
ยื่นแบบรายการแสดงรายชื่อผู้ประกันตน  อัตราค่าจ้างและข้อความอื่นตามแบบที่เลขาธิการกําหนด
ต่อสํานักงานภา ยในสามสิบวันนับแต่วันที่ลูกจ้างนั้นเป็นผู้ประกันตน  เมื่อพิจารณาในมาตรา  101 
ตามกฎหมายของประเทศสาธารณรัฐเกาหลีดังกล่าวมาแล้ว พบว่า  เป็นบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการ
กรอกข้อเท็จจริง ในการยื่นเอกสารข้อมูลหรือสอบถามบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่จําเป็นหรืออ่ืนใด และ
สถานทีจ่ําเป็นอ่ืน ๆ หรือการตรวจพบของพนักงานเจ้าหน้าที ่ในการกระทําของผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ปฏิบัติ
ไม่ถูกต้อง ในเร่ืองนั้น  ๆ เป็นลักษณะของการ แจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ  เช่นเดียวกับของประเทศ
ฟิลิปปินส์เช่นกัน  ซึ่งพระราชบัญญัติประกันสังคมในประเทศไทยมีการบัญญัติถึงความผิดในก รณี
เช่นน้ีคือ บทกําหนดโทษตามมาตรา  97 นายจ้างผู้ใดยื่นแบบรายการตามมาตรา  34 หรือแจ้งเป็น
หนังสือขอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา  44 โดยเจตนากรอกข้อความเป็นเท็จในแบบ
รายการหรือแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงเป็นเท็จในหนังสือแจ้งขอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข
เพิ่มเติมต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ  ซึ่ง
ลงโทษเฉพาะนายจ้างเท่านั้น มิได้ลงโทษผู้กระทําผิดอ่ืน 
  กรณีที่สอง เป็นกรณีที่เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของสํานักงานไปเยี่ยมตรวจสอบหรือ
สอบถามตาม (1) ให้เจ้าหน้าที่แสดงเอกสารยืนยันก ารรับมอบอํานาจในการกระทําดังกล่าวต่อผู้ที่
เกี่ยวข้อง กรณีนี้สํานักงานประกันสังคมในประเทศไทยมีการบัญญัติ ไว้ในมาตรา 82 ในการปฏิบัติ
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หน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจําตัวบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตาม
แบบที่รัฐมนตรีกําหนด 
  จากมาตรา  104 จะเห็นว่า ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี  ได้กําหนดรายละเอียดเพื่อเป็น
การลงโทษผู้กระทําความผิดในเร่ืองการการรับประโยชน์ทดแทนโดยทุจริตหรือการแสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบ ซึ่งเป็นการลงโทษที่หนัก  พร้อมกับให้ความคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของลูกจ้างจาก
ด้วย ซึ่งกฎหมายประกันสังคมของประเทศไท ย ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ .ศ.2533 ไม่มี
บทลงโทษการกระทําดังกล่าวเป็นการเฉพาะ 
 

 3. สหรัฐอเมริกา  
 ประกันสังคม  เป็นโครงการประกันสังคมที่ได้รับเงินสนับสนุนผ่านเฉพาะ  ภาษีบัญชี
เงินเดือน  ที่เรียกว่า  “Federal Insurance Contributions Act (FICA)”  เงินฝากภาษีที่ได้รับมอบหมาย
อย่างเป็นทางการไปยัง รัฐบาลกลางอายุได้และผู้รอดชีวิตจากการประกันความเชื่อถือกองทุน
ประกันความพิการ  Federal Trust Fund, Federal โรงพยาบาลกองทุนประกันความเชื่อถือหรือ 
Federal เสริมความน่าเชื่อถือกองทุนประกันสุขภาพ 
 ส่วนหลักของโปรแกรมบางคร้ังย่อ OASDI (เก่าอายุรอดชีวิตและความพิการ Insurance) 
หรือ RSDI (เกษียณอายุการรอดชีวิตและความพิการ Insurance) เมื่อเร่ิมเข้าใช้กฎหมายโดย  
ประธาน Franklin D. Roosevelt ในปี 1935 เป็นส่วนหน่ึงของเขา  New Deal ระยะประกันสังคม
ครอบคลุมการประกันการว่างงานเช่นกัน  ระยะเวลาในการพูดในชีวิตป ระจําวันจะใช้ในการดูเพียง
เพื่อผลประโยชน์เพื่อการเกษียณความพิการรอดชีพและการเสียชีวิตซึ่งเป็นสี่ประโยชน์หลักได้มา
จากเงินบํานาญภาคเอกชนแผนโบราณ   ในปี 2004 ระบบประกันสังคมสหรัฐจ่ายเงินเกือบ  500 พัน
ล้านดอลล่าสหรัฐในผลประโยชน์  
 จ่ายเงินประกันสังคมโครงการรัฐบาลสหรัฐเป็นโปรแกรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกและ
ค่าใช้จ่ายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในงบประมาณของรัฐบาลกลางเดียวกับ ร้อยละ  20.8 สําหรับการ
ประกันสังคมเทียบกับร้อยละ 20.5 สําหรับการป้องกันประเทศด้วยความรอบคอบและ ร้อยละ 20.1 
สําหรับ Medicare/Medicaid ประกันสังคมขณะนี้ประกันกิจกรรมทางสังคมที่ใหญ่ที่สุดใน
สหรัฐอเมริกา  Constituting ร้อยละ 37 ของค่าใช้จ่ายภาครัฐและ ร้อยละ 7 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ  และในปัจจุบันคาดไว้ประมาณ ร้อยละ  40 ของชาวอเมริกันอายุ 65 ปีหรืออายุ
มากกว่าจากความยากจนการบริหารการประกันสังคมมีสํานักงานใหญ่อยู่ใน Woodlawn แมริแลนด ์
 ในส่วนของการลงโทษกรณีฉ้อโกง หรือแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ มีบทลงโทษดังนี้ 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=th&sl=en&tl=th&u=http://en.wikipedia.org/wiki/United_States&rurl=translate.google.co.th&usg=ALkJrhjuoUeiNkhOaunCAU_h8GP75Up0yw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=th&sl=en&tl=th&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Payroll_tax&rurl=translate.google.co.th&usg=ALkJrhgIDTn3Xb9XDxdqhaHtlT-SKwRoOw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=th&sl=en&tl=th&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Payroll_tax&rurl=translate.google.co.th&usg=ALkJrhgIDTn3Xb9XDxdqhaHtlT-SKwRoOw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=th&sl=en&tl=th&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Insurance_Contributions_Act_tax&rurl=translate.google.co.th&usg=ALkJrhggsqvm7bOfseoYPYUXKSZw-qovJQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=th&sl=en&tl=th&u=http://en.wikipedia.org/wiki/President_of_the_United_States&rurl=translate.google.co.th&usg=ALkJrhiEbt_wx5Qh8F8YR-Y3fOuiIxm8zg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=th&sl=en&tl=th&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Franklin_D._Roosevelt&rurl=translate.google.co.th&usg=ALkJrhgwMBBGQALgCXuLyGGxYS7RFJXngg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=th&sl=en&tl=th&u=http://en.wikipedia.org/wiki/New_Deal&rurl=translate.google.co.th&usg=ALkJrhjyJ8pGLDF1OICZCmvaKdeeWPj7uw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=th&sl=en&tl=th&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Gross_domestic_product&rurl=translate.google.co.th&usg=ALkJrhjFgmDW-oPRjrfQ-YI9OeqaDOHnBQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=th&sl=en&tl=th&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Gross_domestic_product&rurl=translate.google.co.th&usg=ALkJrhjFgmDW-oPRjrfQ-YI9OeqaDOHnBQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=th&sl=en&tl=th&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Social_Security_Administration&rurl=translate.google.co.th&usg=ALkJrhiUYkt-VFo6uxpNWqBPpulbQ7cKZA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=th&sl=en&tl=th&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Woodlawn,_Baltimore_County,_Maryland&rurl=translate.google.co.th&usg=ALkJrhhRb0P4qWdtw979xeidpnn_WYWjxQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=th&sl=en&tl=th&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Maryland&rurl=translate.google.co.th&usg=ALkJrhilK2sD3DTAt-rhm1jeA01s8VboWg
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  (ก) ผู้ใดมีบุคคลใดมีเจตนาที่จะฉ้อโกง , จะให้หรือทําให้มีการทําใด  ๆ การแสดงเท็จ
เกี่ยวกับความต้องการของพระราชบัญญัติน้ีของบทที่ 2, 21 หรือ 23 ของภายใน รหัสรายได้ของ 
195 หรือของบทบัญญัติใด  ๆ ของ F คําบร รยายของรหัสดังกล่าวซึ่งสอดคล้อง (อยู่ในส่วน
ความหมายของ 7852 (ข) แห่งเช่นรหัส  ) เพื่อภายในให้มี Subchapter ใน E บทที่ 9 ของ ประมวล
รัษฎากรของ 1939 หรือกฎหรือระเบียบที่ออกเป็นไปตามนั้นรู้การเป็นตัวแทนดังกล่าวเป็นเท็จให้
ถือว่าเป็นความผิดของผู้กระทําผิดและเมื่อการลงโทษนั้นต้องระวางโทษโดยโดยปรับไม่เกิน  1,000 
ดอลลาร์หรือ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือทั้งจําทั้งปรับ  
  (ข) ผู้ใดมีของความตั้งใจที่จะล้วงเอาข้อมูลที่เป็นความมั่นคงทางสังคมหมายเลขบัญชี
วันเดือนปีเกิดการจ้างงานค่าจ้างหรือผลประโยชน์ใด  ๆ บุคคล (1) เท็จหมายถึงการบัญชาการของ
ประกันสังคมหรือเลขานุการว่าเขาเป็นเช่น แต่ละคําหรือภรรยา  สามี หญิงม่าย  พ่อหม้าย  หย่าภรรยา
หย่าสามีภรรยาที่รอดตายหย่า  สามีที่รอดตายหย่าที่รอดตายแม่หย่าร้าง  หย่าร้างที่รอดตายพ่อเด็ก
หรือผู้ปกครองของบุคคลดังกล่าวหรือตัวแทนผู้มี อํานาจรับรองสําเนาถูกต้องของบุคคลดังกล่าว  
หรือของภรรยา สามี หญิงม่าย พ่อหม้าย หย่าภรรยาหย่าสามีภรรยาที่รอดตายหย่าสามีที่รอดตายหย่า
แม่หย่าร้างที่รอดตาย รอดตายพ่อหย่า เด็กหรือผู้ปกครองของบุคคลดังกล่าวหรือตามที่กําหนดไว้ใน  
(2) หมายถึงการใด  ๆ อันเป็นเท็จ  คนที่เขาเป็นลูกจ้างหรือตัวแทนของประเทศสหรัฐอเมริกาให้ถือ
ว่าเป็นความผิดของความร้ายกาจและเมื่อการลงโทษนั้นต้องระวางโทษปรับไม่เกิน  10,000 ดอลล่า
สหรัฐต่อเน่ืองของการละเมิดแต่ละหรือโทษจําคุกไม่เกิน 5 ปีหรือทั้งจําทั้งปรับ 

 4. สาธารณรัฐฝร่ังเศส 
 ระบบประกันสังคมของสาธารณรั ฐฝร่ังเศสก่อตั้งขึ้นในปี  พ.ศ.2488 (ค.ศ.1945) เพื่อ
“รับประกันว่าทุกคนจะมีรายได้ตามที่จําเป็นเพื่อช่วยเหลือแต่ละบุคคลและครอบครัวอย่างมีคุณค่า
ในทุกสถานการณ์ ” ระบบประกันสังคมของประเทศฝร่ังเศสอยู่บนพื้นฐานของความเป็นหนึ่ง
เดียวกันซึ่งประกันความคุ้มครองทางการเงินใ ห้แก่ทุกคนในช่วงที่เกิดความไม่แน่นอนขึ้นในชีวิต
โดยให้ความคุ้มครองกรณีเจ็บป่วยกรณีประสบอันตรายและเจ็บป่วยเน่ืองจากการทํางานกรณีชรา
ภาพและประโยชน์ทดแทนสําหรับครอบครัวภารกิจหน้าที่ขององค์การประกันสังคมคือการจัดเก็บ
เงินสมทบและการจัดการด้านการเงินทั้งนี้ระบบประกัน สังคมของสาธารณรัฐฝร่ังเศสมีรูปแบบ
เดียวและมีมิติในการให้ความคุ้มครองแก่ทุกคนแหล่งเงินของระบบประกันสังคมมาจากเงินสมทบ
ของฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างรวมทั้งจากภาษีต่างๆสําหรับการจัดการด้านการเงินของโครงการ
หลายหลากดังนี้ 
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 โครงการประกันสังคมสําหรับลูกจ้างทั่วไป  (Social security general scheme) เป็น
โครงการที่มีค่าใช้จ่ายคิดเป็นเกือบสามในสี่ส่วนของโครงการทั้งหมด 
 โครงการประกันสังคมสําหรับลูกจ้างในภาคเกษตรและชาวนา (Agricultural employees 
and farmers scheme) บริหารจัดการโดยกองทุนรวมเพื่อการจัดประโยชน์ทดแทนสําหรับลูกจ้างใน
ภาคเกษตรและชาวนา (Central agricultural workers’ and farmers’ mutual benefit fund: CCMSA) 
 โครงการสําหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ (Social security scheme for self-employed 
persons: RSI) ให้ความคุ้มครองช่างฝีมือ  (Craftsmen) ผู้ทําการค้า  (Trades people) และผู้ประกอบ
อาชีพอิสระ (Liberal professions) 
 โครงการที่จัดให้ความคุ้มครองเฉพาะกลุ่มเช่นโครงการสําหรับข้าราชการ 
 การได้รับเงินเกินสิทธินั้นประกันสังคมมีอํานาจเรียกเงินคืนได้รวมทั้งกฎหมาย ให้อํานาจ
ในการยึดทรัพย์สินได้เหมือนมีคําสั่งศาล  กรณีข้อพิพาทของหน่วยงานประกันสังคมฟ้องเรียก เงิน
คืนจากผู้มีสิทธิที่ได้รับเงินเกิน เช่น กรณีครอบครัวที่มีผู้หาเลี้ยงคนเดียวต่อมาพ่อหรือแม่ได้รับเงิน
มากขึ้นหรือเปลี่ยนสถานะจากโสดไปแต่งงานหรือรวยขึ้นสํานักงานระกันสังคมต้องการเรียกสิทธิ
ประโยชน์ซึ่งควรจะได้รับน้อยลงแล้วเพราะสถานะเปลี่ยนก็จะต้องไปขอคําสั่งจ ากศาลการฟ้องร้อง
ข้อพิพาทมีสูงถึ งร้อยละ  25 ของคดีสํานักงานประกันสังคมมีอํานาจหักเงินได้เหมือนคําพิพากษา
ของศาลซึ่งสามารถบังคับคดีได้เช่นไปยึดทรัพย์สินหรือเงินในธนาคารของผู้มีสิทธิที่ได้รับเงิน
เกินไปได้ข้อบังคับดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนหน่วยงานประกันสังคม  หน่วยงานที่จัดเก็บเงิน
สมทบจากนายจ้างมีสิทธิดังกล่าวอยู่แล้วคือคําสั่งที่ไม่ถูกโต้แย้งจะถือเสมือนเป็นคําพิพากษา 
 กรณีข้อพิพาทการฟ้องคดีประกันสังคมรวมทั้งการร้องทุกข์เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และ
เงินสมทบที่ต้องจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคมจะมีระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ใ นระบบ
ประกันสังคม จะมีระบบศาลเฉพาะก่อนฟ้องร้องจะต้องผ่านการอุทธรณ์เสียก่อนจึงจะมีสิทธิไป
ฟ้องร้องต่อศาลได ้(สํานักงานประกันสังคม, 2552, หน้า 45) 
 ปัจจุบันในระบบของฝร่ังเศสจะมีศาลพิจารณาคดีเกี่ยวกับการประกันสังคมเป็นการ
เฉพาะ (TASS หมายถึงศาลประกันสังคม) เพราะกฎหมายมีความเฉพาะและซับซ้อนกรณีข้อพิพาท
มักเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือเพื่อการดํารงชีวิตของประชาชนระบบจึงออกแบบให้ดําเนินการรวดเร็ว
และเอ้ือต่อผู้ฟ้องร้องระบบการฟ้องร้องจะเป็นระบบที่ฟ้องได้ด้วยการเขียนจดหมายการฟ้องร้องไม่
มีค่าใช้จ่ายไม่จําเป็นต้องมีทนายแต่อาจมีตัวแทนเ ป็นบิดามารดาพี่น้องหน่วยงานผู้บริโภคหรืออ่ืนๆ
มาช่วยในการ 

 5. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
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 สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นประเทศที่เข้มแข็งเพราะมีการจัดการแบบรัฐที่มีสังคม
เดียวระบบประกันสังคมของประเทศเยอรมนีถือเป็นระบบที่ดีที่สุดในโลกและเป็นระบบที่เป็น
ปัจจัยสนับสนุ นการดําเนินธุรกิจเนื่องจากระบบสนับสนุนต่ออุตสาหกรรมและสร้างโอกาสต่าง  ๆ 
การมีส่วนร่วมในสังคมแบบเป็นหนึ่งเดียวกันประชาชนทั้งผู้หญิงและผู้ชายหลายรุ่นได้ต่อสู้อย่าง
หนักเพื่อให้บรรลุสิ่งที่พวกเขาต้องการ ให้ได้รับการสนับสนุนเพื่อประกันความปลอดภัยของตาข่าย
ทางสังคม(Social safety net) ให้สอดประสานกันอย่างเหนี่ยวแน่นเป็นเสมือนหน้าที่ของทุกคนที่
จะต้องรักษาและปรับปรุงระบบให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางสังคมที่กําลังเปลี่ยนแปลง 
 การประกันสังคมของประเทศเยอรมนีประกอบด้วยสิทธิประโยชน์ดังน้ี 
  1. การประกันสุขภาพ 
  2. การเกษียณอายุ 
  3. การประกันกรณีว่างงาน 
  4. ประโยชน์ทดแทนสําหรับการดูแลระยะยาว (Long-term care benefits)  
 ผู้ที่ต้องจ่ายเงินสมทบเข้าระบบได้แก่ 
  1. ลูกจ้างทั่วไปหากมีรายได้ต่ํากว่าที่กําหนดไว้ไม่ต้องจ่ายเงินสมทบแต่เมื่อมีรายได้
เพิ่มขึ้นถึงรายได้ที่กําหนดไว้ก็จะต้องจ่ายเงินสมทบ 
  2. ลูกจ้างที่มีบุตรได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลจะต้องเข้าระบบ 
  3. คนทําอาชีพส่วนตัวบางอาชีพจะต้องถูกบังคับโดยกฎหมายให้ต้องจ่ายเงินสมทบ 
 ประเทศเยอรมนี มีข้อพิพาทในเร่ืองการเบิกประโยชน์ทดแทนที่ซับซ้อน  ผู้เบิกเกินสิทธิ์  
ฯลฯ จึงจัดให้มีบทลงโทษกับผู้ทุจริ ตโดยตรงในกฎหมายประกันสังคมพร้อมทั้ง จัดให้มีศาลซึ่ง
เรียกว่า Social Courts (Sozialgerichtsbarkeit) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจว่าทุกคนมีสิทธิ
ได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายและความมั่นคงทางสังคมศาลดังกล่าวมีอํานาจหน้าที่ในการ
พิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องด้านการ ประกันสังคมเป็นส่วนใหญ่รวมถึงด้านการประกันสุขภาพการ
ประกันกรณีเจ็บป่วยและประสบอันตรายเน่ืองจากการทํางานการประกันกรณีบํานาญชราภาพการ
ประกันกรณีว่างงานเงินทดแทนและการช่วยเหลือเหยื่อจากภัยสงครามรวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับกรณีทุพพลภาพที่มีอาการรุนแรง  (Severe disabilities) ศาล Social Courts มีอํานาจหน้าที่ในการ
ตัดสินคดีเกี่ยวกับข้อโต้แย้งเร่ืองประโยชน์ทดแทนพื้นฐานด้านประกันสังคมและการช่วยเหลือทาง
สังคม 
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 โครงสร้างของศาล  Social Courts ศาล Social Courts มี 3 ระดับได้แก่ศาลชั้นต้นหรือ
Sozialgerichtev ศาลชั้นที่สองหรือ  Länder social courts (Landessozialgerichte) ศาลชั้นที่สามหรือ
Federal Ssocial Court (Bundessozialgericht) 

 6. เนเธอร์แลนด์ 
 กฎหมายประกันสังคมของประเทศเนเธอร์แลนด์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
  1. National scheme coverage Act เป็นกฎหมายที่ครอบคลุมประชาชนทุกคน ได้ แก่ 
บํานาญชราภาพกฎหมายเพื่อหญิงหม้าย และเด็กกําพร้า 
  2. Act solely regarding employed persons ครอบคลุมลูกจ้าง ได้แก่ กฎห มายประกัน
ความพิการ กฎหมายประกันสุขภาพ กฎหมายประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วย 
 การประกันสังคมของประเทศเนเธอร์แลนด์มีการตรวจสอบ และการป้องการฉ้อโกง  ซึ่ง
เป็นภารกิจ Department of Fraud, Prevention and Investigation ซึ่งมีภารกิจในการดําเนินการตาม
ระบบและวิธีการที่จะป้องกันและตรวจสอบการฉ้อโกง และควบคุมสถานการณ์ ที่จะทําให้เกิดการ
ฉ้อโกง คําจํากัดความของการฉ้อโกง (Fraud) ตามกฎหมายประกันสังคมของประเทศเนเธอร์แลนด์  
หมายถึง  บุคคลที่มีสิทธิ์รับประโยชน์ทดแทน มีหน้าที่ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงใด  ๆ อันอาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประโยชน์ทดแทน เช่น การเปลี่ยนแปลงรายได้ การเปลี่ยนแปลง
สถานะภาพสุขภาพ ความตาย การถูกจําคุก การแต่งงาน การหยุดงานเกิน 4 วัน การออกไปพํานัก
อาศัยอยู่ภายนอกประเทศ การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ (สํานักงานประกันสังคม, 2539, หน้า 98) 
 การฉ้อโกง  (Fraud) หมายถึง  เมื่อมีการให้ข้อมูลผิดพลาดหรือไม่เพียงพอหรือปกปิด
ข้อมูลสําคัญ 
 การลงโทษจะกระทําการปรับ 
 ดังนั้นหากจะวิเคราะห์ถึงการกระทําดังกล่าว  เปรียบเทียบกับความผิดอาญาตามประมวล
กฎห มาย ที่มีอยู่ในปัจจุบัน  จะสามารถนํามาปรับใช้กับกรณี ความผิดกรณี เกี่ยวข้องกับการแจ้ง
ข้อเท็จจริงอันเป็นเท็จได้เพียงใดหรือไม่นั้นเป็นปัญหาที่จะได้กล่าวในบทต่อไป 


