
 

 

บทที ่4 

วิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการแสวงหาประโยชน์ของ 
ลูกจ้างแฝง ลูกจ้างเทียมและผู้เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัต ิ

ประกันสังคม พ.ศ.2533 

 จากสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นได้ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่า กรณขีองลูกจ้างแฝง ลูกจ้างเทียม  และ
ผู้เกี่ยวข้อง ที่ยื่นแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน น าส่งเงินเข้ากองทุนประกันสังคม เพื่อหาประโยชน์
อันมิชอบจากกองทุนประกันสังคม  เป็นปัญหาเกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจของกองทุน
ประกันสังคมอย่างใหญ่หลวง  จะเห็นได้จากกรณีที่ปรากฏ ว่าหากสถานประกอบการหลาย  ๆ แห่ง 
น าลูกจ้างแฝง ลูกจ้างเทียม ยื่นแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน น าส่งเงินเข้ากองทุนประกันสังคม เพื่อ
หาประโยชน์อันมิชอบจากกองทุนประกันสังคม แน่นอนว่าสถานะทางเศรษฐกิจของกองทุน
ประกันสังคมย่อมสั่นคลอนและจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรง  การน าเงินจากกองทุนประกันสังคม
ไปใช้จ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีต่าง ๆ ตามที่กฎหมายก าหนดให้แก่ผู้ประกันตนอ่ืน  ๆ ตามสิทธิ
ที่ควรจะได้รับจาก กองทุนประกันสังคม  ย่อมมีผลกระทบต่อเสถียรภาพของกองทุนประกันสังคม
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
 กรณีลูกจ้างแฝง ลูกจ้างเทียม  และผู้เกี่ยวข้อง ใน การยื่นแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน 
น าส่งเงินเข้ากองทุนประกันสังคม เพื่ อหาประโยชน์อันมิชอบจากกองทุนประกันสังคม  ย่อมเป็น
การกระท าผิดที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่ก่อให้เกิดผลเสียหายแก่ประชาชนและ
ประเทศชาติโดยรวม  และมีความร้ายแรงกว่าอาชญากรรมธรรมดา  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  หากสถาน
ประกอบการต่าง  ๆ อาศัยช่องว่างของกฎหมายเพื่อ น าลูกจ้างแฝง ลูกจ้างเทียม  ยื่นแบบขึ้นทะเบียน
ผู้ประกันตน น าส่งเงินเข้ากองทุนประกันสังคม เพื่อหาประโยชน์อันมิชอบจากกองทุน
ประกันสังคม ย่อมกระทบกระเทือนถึงเสถียรภาพของกองทุนประกันสังคมอย่างแน่นอน  อาจกล่าว
ได้ว่าเป็นการกระท าลักษณะพิเศษแตกต่างจากอาชญากรรมทั่วไป เป็น อาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่
มีผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  กฎหมายประกันสังคมเป็นกฎหมายมหาชนทาง
เศรษฐกิจ  มีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญคือ  การจัดเก็บเงินสมทบจากนายจ้าง  ลูกจ้าง  รัฐบาล  เข้ากองทุน
ประกันสังคม  เพื่อจ่ายประโยชน์ทดแทนต่าง  ๆ ให้กับผู้ประกันตน  ลักษณะของวัตถุ ประสงค์
ดังกล่าวจึงมีความเคร่งครัดในหน้าที่ที่กฎหมาย ก าหนดให้ต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนที่ท างานใน
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สถานประกอบการที่มีลูกจ้างหนึ่งคนให้ได้รับความคุ้มครอง ตามหลักกฎหมายมหาชน เพื่อตอบสนอง
ประโยชน์ของสังคมเป็นส าคัญ การที่กฎหมายประกันสังคมได้ก าหนดให้มีมาตรการ ตรวจสอบการขึ้น
ทะเบียนผู้ประกันตนที่ท างานในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างหนึ่งคนให้ได้รับความคุ้มครอง และการ
ตรวจสอบสถานประกอบการ  เป็นมาตรการที่ไม่เพียงพอที่จะ ควบคุมลูกจ้างแฝง ลูกจ้างเทียม  และ
ผู้เกี่ยวข้อง ในกรณียื่นแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน น าส่งเงินเข้ากองทุนประกันสั งคม เพื่อหา
ประโยชน์อันมิชอบจากกองทุนประกันสังคม ซึ่งเป็นการเอาเปรียบต่อสังคมส่วนใหญ่ การปล่อยให้
มีลูกจ้างแฝง ลูกจ้างเทียม  และผู้เกี่ยวข้อง ยื่นแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน น าส่งเงินเข้ากองทุน
ประกันสังคม เพื่อหาประโยชน์อันมิชอบจากกองทุนประกันสังคม อยู่ต่อไป โดยอาศัยช่องว่างของ
กฎหมายย่อมสร้างความไม่เป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม  โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่สุจริต  หาก
ปล่อยไว้ทุกคนจะพยายามแสวงหาหนทางที่จะ น าลูกจ้างแฝง ลูกจ้างเทียม  ยื่นแบบขึ้นทะเบียน
ผู้ประกันตน น าส่งเงินเข้ากองทุนประกันสังคม เพื่อหาประโยชน์อันมิชอบจากกองทุน
ประกันสังคมต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง ซึ่งจะมีผลกระทบต่อเสถียรภาพของกองทุนประกันสังคมอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ นอกจากนั้นยังส่งผลกระทบถึงความสามัคคีของคนในชาติ  สถานประกอบการต่าง  
ๆ ที่สุจริตจะขาดความสนใจไม่ส านึกในหน้าที่ต่อสังคมและประเทศชาติ  จึงนับได้ว่าการ กระท า
ของลูกจ้างแฝง ลูกจ้างเทียม  และผู้เกี่ยวข้อง ใน การยื่นแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน น าส่งเงินเข้า
กองทุนประกันสังคม เพื่อหาประโยชน์อันมิชอบจากกองทุนประกันสังคม เป็นอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจที่ร้ายแรง การกระท าดังกล่าว มีลักษณะเป็น การฝ่าฝืนระเบียบแบบแผนของสังคม  ละเมิด
ต่อกฎหมายของรัฐ พิจารณาเปรียบเทียบกับกฎหมายประกันสังคมของต่างประเทศ  หลักเกณฑ์ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้ดังนี ้ 

มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการแสวงหาประโยชน์ของลูกจ้างแฝง 

 1. มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการแสวงหาประโยชน์ของ ลูกจ้างแฝง ตาม
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 
 ลูกจ้างแฝง  ซึ่งเป็นบุคคลที่มิได้ท างานเป็นลูกจ้างของสถานประกอบการใด  ๆ หากแต่มี
เจตนาจะใช้สิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมเยี่ยงลูกจ้างที่เป็นสมาชิก  โดยหาวิธีการเข้าเป็น
สมาชิกซึ่งอาจได้รับความร่วมมือจากนายจ้าง  ผู้รับมอบอ านาจ  หรือผู้เกี่ยวข้องอื่นที่เรียกรับ
ค่าตอบแทน และผู้เกี่ยวข้องอื่นที่มิได้เรียกรับค่าตอบแทน ในการกระท า มีการน าส่งเงินสมทบเยี่ยง
ลูกจ้างที่เป็นสมาชิก  แจ้งขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน  และน าส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม  
โดยแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเงินกองทุนประกันสังคม เพื่อให้ไดส้ิทธิประโยชน์กรณีต่าง  ๆ 
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เช่น กรณีเจ็บป่วยรักษาฟรี  ได้รับค่าคลอดบุตร 13,000 บาท ค่าท าศพ 40,000 บาท จากกองทุน
ประกันสังคม หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกรณีลูกจ้างแฝง มีดังนี้ 

 2. ความรับผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาของลูกจ้างแฝง 
 กรณีลูกจ้างแฝง  มีเจตนาหาวิธีการเข้าเป็นสมาชิกซึ่งอาจได้รับความร่วมมือจากนายจ้าง  
ผู้รับมอบอ านาจ  หรือผู้เกี่ยวข้องอื่น  ด้วยความตั้งใจและประสงค์ ให้เกิดสิทธิประโยชน์กรณีต่าง  ๆ 
จากกองทุนประกันสังคม  ที่ตนเองเป็นผู้มีสิทธิเช่น  กรณีเจ็บป่วยเข้ารับการรักษาพยาบาล  ฟรี กรณี
สงเคราะห์บุตร  มีสิทธิเบิกคราวละ 2 คน คนละ 350 บาท ตั้งแรกเกิดถึง 6 ปี ซึ่งเป็นการ แสวงหา
ประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายและเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อผู้อ่ืน  ฯลฯ ซึ่งตาม
กฎหมายอาญามีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับกรณีลูกจ้างแฝง ยื่นแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนน าส่งเงิน
เข้ากองทุนประกันสังคม เพื่อหาประโยชน์อันมิชอบจากกองทุนประกันสังคม  อันเป็นบทบัญญัติที่
สามารถน ามาพิจารณาปรับใช้กับการกระท าของลูกจ้างแฝง  คือความผิดฐานฉ้อโกงตาม มาตรา 341 
ซึ่งบัญญัติว่า “ผู้ใดโดยทุจริตหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความเป็นเท็จ  หรือปกปิดข้อความจริง
ซึ่งควรบอกให้แจ้ง และโดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคล
ที่สาม  หรือท าให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สามท า  ถอน  หรือท าลายเอกสารสิทธิ  ผู้นั้นกระท า
ความผิดฐานฉ้อโกง  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินหกพันบาทหรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ” 
 ลูกจ้างแฝง ตามหลักกฎหมายจะไม่ได้รับความคุ้มครองจากพระราชบัญญัติประกันสังคม 
พ.ศ.2533 เน่ืองจาก มิได้ท างานเป็นลูกจ้างของสถานประกอบการใด  ๆ กรณีความผิดที่ เจตนา
ต้องการใช้สิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมเยี่ยงลูกจ้างที่เป็นสมาชิก  โดยหาวิธีการเข้าเป็น
สมาชิก มีการน าส่งเงินสมทบ แจ้งขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน  ซึ่งอาจได้รับความร่วมมือจากนายจ้าง  
ผู้รับมอบอ านาจ  หรือผู้เกี่ยวข้องอื่น  โดยจ่ายและไม่จ่าย สินจ้าง ค่าตอบแทน แล้วแต่กรณี  ในการ
กระท าดังกล่าวเป็นการกระท าความผิด คือ การแสดงข้อความอันเป็นเท็จ การปกปิดข้อความจริงซึ่ง
ควรบอกให้แ จ้ง  ครบประกอบภายนอกของความผิดฐานฉ้อโกง คือ  การหลอกลวง  ซึ่งการ
หลอกลวงนั้น  ท าให้ผู้ถูกหลอกลวงหลงเชื่อ  ซึ่งการหลงเชื่อนั้น  ท าให้มีการโอนทรัพย์สินของผู้ถูก
หลอกลวง และการโอนทรัพย์สินนั้น ท าให้เกิดความเสียหายในทางทรัพย์สินแก่ผู้ถูกหลอกลวงขึ้น  
และครบองค์ประกอบภาย ในของความผิดฐานฉ้อโกง คือ เจตนา  กล่าวคือผู้กระท าต้องรู้ว่าเป็น
ข้อความเท็จและผู้กระท าต้องการหลอกลวงให้หลงเชื่อให้มีการโอนทรัพย์สิน  และให้เกิดความ
เสียหายแก่ผู้ถูกหลอกลวง  และมูลเหตุชักจูงใจ  โดยทุจริต  ซึ่งผู้กระท าได้กระท าไปโดยความตั้งใจ
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และประสงค์ต่อผลหรืออาจเล็ งเห็นผลต่อการกระท าประกอบกับการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้
โดยชอบด้วยกฎหมายและมีผลให้เกิดความเสียหายต่อผู้อ่ืน 
 จากการวิเคราะห์ในองค์ประกอบของความผิดฐานฉ้อโกงแล้วเห็นว่า  การแสดงเจตนา
หลอกลวงเช่นน้ัน  เป็นความผิดจากการหลอกลวง  โดยได้ รับสิทธิประโยชน์ และเงินทดแทนจาก
กองทุนประกันสังคม ไปก็ตาม  ซึ่งความผิดดังกล่าวเป็นความผิดที่ กองทุนประกันสังคม  โดย
ส านักงานประกันสังคมและ ลูกจ้างหรือ  ผู้ประกันตน ที่เป็นสมาชิก จะเป็นผู้ได้รับผลกระทบหรือ
เปน็ผู้เสียหายจากการกระท าดังกล่าวโดยตรง 
 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ไม่ได้บัญญัติให้กรณีดังกล่าวเป็นความผิดไว้โดย
ชัดเจน  ดังนั้นหากต้องน าประมวลกฎหมายอาญาซึ่งเป็นความผิดมาตรฐานมาปรับบทลงโทษ
โดยเฉพาะในความผิดฐานฉ้อโกง  ในลักษณะขององค์ประกอบในความผิดฐานฉ้อโกงนั้น  เมื่อ
พิจารณาว่าเป็นการหลอกลวงหรือเป็นการแสดงข้อความเท็จหรือไม่ จะเห็นว่ากรณีที่ลูกจ้ างแฝง ใน
กรณียื่นแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน น าส่งเงินเข้ากองทุนประกันสังคม เพื่อหาประโยชน์อันมิชอบ
จากกองทุนประกันสังคม นั้น เป็นการหลอกลวงหรือเป็นการแสดงข้อความเท็จ  ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่า
การกระท าดังกล่าวได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนประกันสังคมอย่างหลีกเลี่ ยงไม่ได้  แต่
กองทุนประกันสังคมโดยส านักงานประกันสังคมจะสามารถด าเนินการกล่าวโทษเพื่อให้ลูกจ้างแฝง  
ที่เป็นบุคคลธรรมดา ซึ่งเป็นผู้กระท าความผิดมาลงโทษในความผิดฐานฉ้อโกงได้หรือไม่เพียงใด 
 การหลอกลวงซึ่งเป็นองค์ประกอบในความผิดฐานฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา
เป็นการหลอ กลวงพนักงานเจ้าหน้าที่ ของส านักงานประกันสังคม ซึ่งผู้ ก ากับ ดูแลการเบิกจ่าย
ประโยชน์ทดแทนจาก กองทุนประกันสังคม  เมื่อพิจารณาตามพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.
2533 แต่ในส่วนของกองทุนประกันสังคมเองเมื่อได้จ่ายประโยชน์ทดแทนให้กับลูกจ้าง
ผู้ประกันตนแล้ว กองทุนสามารถจะไปด าเนินการฟ้องร้องลูกจ้างแฝง ในความผิดฐานฉ้อโกงได้ 

 3. ความรับผิดทางละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของลูกจ้างแฝง  
 กรณีลูกจ้างแฝง  ซึ่งเป็นบุคคลที่มิได้ท างานเป็นลูกจ้างของสถานประกอบการใด  ๆ 
หากแต่มีเจตนาจะใช้สิทธิ ประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมเยี่ยงลูกจ้า งที่เป็นสมาชิก  โดยหา
วิธีการเข้าเป็นสมาชิกซึ่งอาจได้รับความร่วมมือจากนายจ้าง  ผู้รับมอบอ านาจ  หรือผู้เกี่ยวข้องอื่นที่
เรียกรับค่าตอบแทน  และผู้เกี่ยวข้องอื่นที่มิได้เรียกรับค่าตอบแทน  ในการกระท า มีการน าส่งเงิน
สมทบเยี่ยงลูกจ้างที่เป็นสมาชิก  แจ้งขึ้นทะเบียนผู้ประ กันตน  และน าส่งเงินสมทบเข้ากองทุน
ประกันสังคม  โดยแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเงินกองทุนประกันสังคม  เพื่อให้ได้สิทธิ
ประโยชน์กรณีต่าง  ๆ เช่นกรณีเจ็บป่วยรักษาฟรี  ได้รับค่าคลอดบุตร 12,000 บาท จากกองทุน
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ประกันสังคมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ความรับผิดเพื่อละเมิด ตามมาตรา 420“ผู้ใดจง
ใจหรือประมาทเลินเล่อท าต่อบุคคลอ่ืนโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี 
อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดีทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นท าละเมิดจ าต้องใช้ค่า
สินไหมทดแทนเพื่อการนั้น”  
 เมื่อพิจารณาจากกรณีของลูก จ้างแฝง ที่กระท าโดยจงใจต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ กองทุน
ประกันสังคม โดยส านักงานประกันสังคม อันเป็นเหตุท าให้กองทุนประกันสังคม เกิดความเสียหาย
ที่เป็นผลจาการกระท าของลูกจ้างแฝง  ซึ่งเป็นการกระท าผิดที่ครบ องค์ประกอบความผิดเพื่อการ
ละเมิดตามมาตรา 420 ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าก ารกระท าดังกล่าวได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน
ประกันสังคม แต่กองทุนประกันสังคมโดยส านักงานประกันสังคมจะสามารถด าเนินการฟ้องร้อง
เพื่อให้ลูกจ้างแฝง ที่เป็นบุคคลธรรมดา ซึ่งเป็นผู้กระท าละเมิด ต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการได้
หรือไม่เพียงใด 
 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ไม่ได้บัญญัติให้กรณีดังกล่าวเป็นความผิด  ดังนั้น
หากต้องน าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ซึ่งเป็นความผิดมาตรฐานมาปรับบ ทลงโทษ
โดยเฉพาะในความ รับผิดเพื่อละเมิด รับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  เมื่อพิจารณาว่าเป็นการ
ละเมิด  จะเห็นว่ากรณีที่ลูกจ้างแฝง ยื่นแบบขึ้ นทะเบียนผู้ประกันตน น าส่งเงินเข้ากองทุน
ประกันสังคม  และมีการเบิกจ่ายสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม  เป็นการจงใจหา
ประโยชน์อันมิชอบจากกองทุนประกันสังคม นั้น  เป็นการละเมิด ลูกจ้างแฝงต้องรับผิดชอบชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการกระท าละเมิดอันเกิดจากกระท าทีไม่ชอบ ด้วยกฎหมาย ต่อกองทุน
ประกันสังคม อันเป็นความผิดที่สามารถฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนได้ 
 

มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการแสวงหาประโยชน์ของลูกจ้างเทียม 

 1. มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการแสวงหาประโยชน์ของลูกจ้างเทียมตาม
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 
 ลูกจ้างเ ทียม  คือ บุคคลที่มิได้ท างานเป็นลูกจ้างของสถานประกอบการใด  ๆ โดยที่
ผู้เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดหาเอกสารด าเนินการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนและน าส่งเงินสมทบเข้ากองทุน
ประกันสังคม  เพื่อให้ได้คุณสมบัติทางเอกสารจากส านักงานประกันสังคมเสมือนเป็นสมาชิก
ประกันสังคมที่ถูกต้องตาม กฎหมาย ที่ผู้แสวงหาประโยชน์ต้องการน าไปประกอบกับการท าธุรกิจ
ของตน เช่น ธุรกิจการขอใบอนุญาตท างาน (Work permit)  
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 การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากกองทุนประกันสังคมประเภทนี้  หากไม่พิจาณาโดย
ละเอียดจะไม่ทราบถึงผลเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระท าดังกล่าว น่าจะมีแต่ผลดีเท่านั้น เมื่อนายจ้าง
จ่ายเงินเข้ากองทุนประกันสังคม กองทุนประกันสังคมและรัฐน่าจะเป็นฝ่ายรับประโยชน์จากเงินน้ัน 
ซึ่งพิจารณา ความเสียหายในเร่ืองข้อมูล คือ การแจ้งขึ้นทะเบียนของลูกจ้างเทียม เพื่อให้ได้
คุณสมบัติทางเอกสารจากส านักงานประกันสังคมเสมือนเป็นสมาชิกประกันสั งคมที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย ท าให้ข้อมูลสมาชิกประกันสังคมผิดพลาด ไม่ว่าจะเป็นจ านวนสถานประกอบการ จ านวน
ผู้ประตน ส่งผลให้การก าหนดนโยบาย งบประมาณ การวางแผนพัฒนาแห่งชาติ  (แผน 11) ผิดเพี้ยน 
ที่ส่งผลถึงความมั่นคงของชาติ  และเศรษฐกิจชาติ  และความเสียหายทางการเงิน เมื่อได้ ประโยชน์
จากคุณสมบัติทางเอกสารจากส านักงานประกันสังคมแล้ว  ผู้เกี่ยวข้องจะละทิ้งข้อมูลลูกจ้างเทียมที่
แจ้งเท็จต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ไม่มีการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงใด เช่น แจ้งการออกผู้ประกันตน 
หรือแจ้งหยุดการประกอบการ  ส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบติดต ามด าเนินการ ใน
ขณะเดียวกันกองทุนประกันสังคมต้องจ่ายเงินเพื่อให้ความคุ้มครองกรณีเจ็บป่วยกับลูกจ้างเทียมแก่
โรงพยาบาล ซึ่งเป็นทั้งโรงพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลเอกชน หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกรณี
ลูกจ้างเทียม มีดังนี้ 

 2. ความรับผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาของลูกจ้างเทียม 
 กรณีลูกจ้างเทียม โดยที่ผู้เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดหาเอกสารด าเนินการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
และน าส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม  เพื่อให้ได้คุณสมบัติทางเอกสารจากส านักงาน
ประกันสังคมเสมือนเป็นสมาชิกประกันสังคมที่ถูกต้องตามกฎหมาย ที่ผู้แสวงหาประโยชน์ต้องการ
น าไปประกอบกับการท าธุรกิจของตน เช่น ธุรกิจการขอใบอนุญาตท างาน (work permit) โดยใช้
กองทุนประกันสังคม  โดยส านักงานประกันสังคมเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาประโยชน์  อันเป็น
ผลให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนประกันสังคมและสมาชิกของประกันสังคม ฯลฯ ซึ่งตามกฎหมาย
อาญามีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับกรณีลูกจ้างเทียม อันเป็นบทบัญญัติที่สามารถน ามาพิจารณาปรับใช้
กับการกระท าของลูกจ้างเทียม ความผิดต่อเจ้าพนักงาน มาตรา 134 ซึ่งบัญญัติว่า  “ผู้ใดแจ้งข้อความ
อันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานซึ่งอาจท าให้ผู้อ่ืนหรือประชาชนเสียหาย  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน หก
เดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 
 ลูกจ้าง เทียม  ตามหลักกฎหมายจะไม่ได้รับความคุ้มครองจากพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ.2533 เน่ืองจากมิได้ท างานเป็นลูกจ้างของสถานประกอบการใดๆ โดยที่
ผู้เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดหาเอกสารด าเนินการขึ้นทะเบียนผู้ประกัน ตนและน าส่งเงินสมทบเข้ากองทุน
ประกันสังคม  เพื่อให้ได้คุณสมบัติทางเอกสารจากส านักงานประกันสังคมเสมือนเป็นสมาชิก
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ประกันสังคมที่ถูกต้องตามกฎหมาย ที่ผู้แสวงหาประโยชน์ต้องการน าไปประกอบกับการท าธุรกิจ
ของตน เช่น ธุรกิจการขอใบอนุญาตท างาน  ในการกระท าดังกล่าวเป็นการกระท าค วามผิด คือ การ
แจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานซึ่งอาจท าให้ผู้อ่ืนหรือประชาชนเสียหาย  การแสดงข้อความ
อันเป็นเท็จ คือ เจตนา กล่าวคือผู้กระท าต้องรู้ว่าเป็นข้อความเท็จและผู้กระท าต้องการหลอกลวงให้
หลงเชื่อ และให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ อ่ืน หรือประชาชน  ซึ่งผู้กระท าได้กระท าไปโดยความตั้งใจ
และประสงค์ต่อผลหรืออาจเล็งเห็นผลต่อการกระท าประกอบกับการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้
โดยชอบด้วยกฎหมายและมีผลให้เกิดความเสียหายต่อผู้อ่ืน 
 จากการวิเคราะห์ในองค์ประกอบของความผิดฐาน แจ้งข้อมูลเท็จต่อเจ้าพนักงาน แล้วเห็น
ว่า  การแจ้งข้อมูลเท็จ  เพื่อให้ได้คุณสมบัติทางเอกสารจากส านักงานประกันสังคมเสมือนเป็น
สมาชิกประกันสังคมที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งความผิดดังกล่าวเป็นความผิดที่กองทุน
ประกันสังคม  โดยส านักงานประกันสังคมและลูกจ้างหรือ  ผู้ประกันตนที่เป็นสมาชิก  ประชาชน
และประเทศชาติจะเป็นผู้ได้รับผลกระทบหรือเป็นผู้เสียหายจากการกระท าดังกล่าวโดยตรง 
 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ไม่ได้บัญญัติให้กรณีดังกล่าวเป็นความผิดไว้โดย
ชัดเจน ซึ่งมีแต่เพียงบทลงโทษนายจ้างที่แจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ตามมาตรา 97 ดังนั้นหากต้องน า
ประมวลกฎหมายอาญาซึ่งเป็นความผิดมาตรฐานมาปรับบท ลงโทษโดยเฉพาะในความผิดฐาน แจ้ง
ความเท็จต่อพนักวานเจ้าหน้าที่ แล้ว ในลักษณะขององค์ประกอบในความผิดฐาน แจ้งความเท็จต่อ
พนักวานเจ้าหน้าที่นั้น เมื่อพิจารณาว่าเป็นการหลอกลวงหรือเป็นการแสดงข้อความเท็จหรือไม่  จะ
เห็นว่ากรณีที่ลูกจ้าง เทียม  ในกรณียื่นแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน น าส่งเงินเข้ากองทุน
ประกันสังคม เพื่อให้ได้คุณสมบัติทางเอกสารจากส านักงานประกันสังคมเสมือนเป็นสมาชิก
ประกันสังคมที่ถูกต้องตามกฎหมาย นั้น เป็นการแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน  ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่า
การกระท าดังกล่าวได้ก่อให้เกิดควา มเสียหายต่อกองทุนประกันสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  แต่
กองทุนประกันสังคมโดยส านักงานประกันสังคมจะสามารถด าเนินการกล่าวโทษเพื่อให้ลูกจ้าง
เทียม ที่เป็นบุคคลธรรมดา  ซึ่งเป็นผู้กระท าความผิดมาลงโทษในความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้า
พนักงานได้ 

 3. ความรับผิดทางละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของลูกจ้างเทียม 
 กรณีลูกจ้างเทียม โดยที่ผู้เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดหาเอกสารด าเนินการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
และน าส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม  เพื่อให้ได้คุณสมบัติทางเอกสารจากส านักงาน
ประกันสังคมเสมือนเป็นสมาชิกประกันสังคมที่ถูกต้องตามกฎหมาย ที่ผู้แสวงหาประโยชน์ต้องการ
น าไปประกอบกับการท าธุรกิจของตน เช่น ธุรกิจการขอใบอนุญาตท างาน (work permit) โดยใช้
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กองทุนประกันสังคม  โดยส านักงานประกันสังคมเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาประโยชน์  อันเป็น
ผลให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนประกันสังคมและสมาชิกของประกันสังคม ฯลฯ ซึ่งตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์  อันเป็นบทบัญญัติที่สามารถน ามาพิจารณาปรับใช้กับการกระท าของ
ลูกจ้างเทียม  ความรับผิดเพื่อละเมิดตามมาตรา 420 “ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อท าต่อบุคคลอ่ืน
โดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดีทรัพย์สินหรือสิทธิ
อย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นท าละเมิดจ าต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น”  
 เมื่อพิจารณาจากกรณีของลูกจ้างเทียม ที่กระท าโดยจงใจต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ กองทุน
ประกันสังคม โดยส านักงานประกันสังคม อันเป็นเหตุท าให้กองทุนประกันสังคม เกิดความเสียหาย
ที่เป็นผลจาการกระท าของลูกจ้างเทียม ซึ่งเป็นการกระท าผิดที่ครบองค์ประกอบตามมาตรา 420 ซึ่ง
ปฏิเสธไม่ได้ว่าการกระท าดังกล่าวได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนประกันสังคม แต่กองทุน
ประกันสังคมโดยส านักงานประกันสังคมจะสามารถด าเนินการฟ้องร้องเพื่อให้ลูก จ้างเทียม  ที่เป็น
บุคคลธรรมดา ซึ่งเป็นผู้กระท าละเมิด ต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการได้หรือไม่เพียงใด 
 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ไม่ได้บัญญัติให้กรณีดังกล่าวเป็นความผิด  ดังนั้น
หากต้องน าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ซึ่งเป็นความผิดมาตรฐานมาปรับบทลงโทษ
โดยเฉพาะในความรับผิดเพื่อละเมิดรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  เมื่อพิจารณาว่าเป็นการ
ละเมิด  จะเห็นว่ากรณี ลูกจ้างเทียม ยื่นแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน น าส่งเงินเข้ากองทุน
ประกันสังคม เพื่อหาประโยชน์อันมิชอบจากกองทุนประกันสังคม  อันเป็นเหตุก่อให้เกิดความ
เสียหาย เกิดควา มคลาดเคลื่อนทางด้านข้อมูล  ส่งผลกระทบกับความมั่นคงของกองทุน
ประกันสังคม และประเทศชาติ  นั้น เป็นการละเมิด ลูกจ้างเทียม ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนเพื่อการกระท าละเมิดอันเกิดจากกระท าที่ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต่อกองทุนประกันสังคม  
โดยส านักงานประกันสังคมอันเป็นความผิดที่สามารถฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทน 
 

มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการแสวงหาประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้อง 

 1. มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการแสวงหาประโยชน์ของผู้ เกี่ยวข้อง ตาม
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 
 ผู้เกี่ยวข้อง คือ ผู้ด าเนินการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน และน าส่งเงินสมทบเข้ากองทุน
ประกันสังคมให้กับลูกจ้างแฝงและลูกจ้างเทียม  เพื่อหาประโยชน์อันมิชอบจากกองทุน
ประกันสังคม  ซึ่งเพื่อความชัดเจนได้แยก ผู้เกี่ยวข้อง  เป็นผู้เกี่ยวข้องกับลูกจ้างแฝง และผู้เกี่ยวข้อง
กับลูกจ้างเทียม 
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 ผู้เกี่ยวข้องกับลูกจ้างแฝง อาจเป็นนายจ้ าง  ตัวแทนนายจ้าง  ที่ด าเนินการเพื่อเป็นการ
ช่วยเหลือเครือญาติ  ตอบแทนบุญคุณ ผู้เกี่ยวข้องจะเป็นผู้สนับสนุนในการหาประโยชน์ในการ
แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากกองทุนประกันสังคมของลูกจ้างแฝง 
 ผู้เกี่ยวข้องกับลูกจ้างเทียม เป็นบุคคลผู้ประกอบการธุรกิจ หรือตัวแทนผู้ประกอบธุรกิจ ที่
ต้องการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากกองทุนประกันสังคม  ซึ่งเป็นผู้ด าเนินการในการหา
ประโยชน์ส่วนตัว โดยเป็นผู้ด าเนินการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนและน าส่งเงินสมทบเข้ากองทุน
ประกันสังคม  เพื่อให้ได้คุณสมบัติทางเอกสารจากส านักงานประกันสังคมเสมือนเป็นสมาชิก
ประกันสังคมที่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น ธุรกิจรับใบอนุญาตท างานให้ชาวต่างชาติที่เข้ามาอยู่ใน
ประเทศไทยด้วยเหตุใดอื่นที่มิได้ท างานจริง  โดยเรียกรับค่าตอบแทนในด าเนินการ เช่นด าเนินการ
โดยจดทะเบียนบริษัทจ ากัด และจัดให้มีเอกสารการจ้างแรงงานไทยไม่น้อยกว่า 4 คน และมีค่าจ้าง
ไม่ต่ ากว่าค่าแรงขั้นต่ าในจังหวัดน้ัน ตามข้อก าหนดของส านักงานตรวจคนเข้าเมือง  พร้อมทั้งขึ้น
ทะเบียนประกันสังคมเพื่อน าหลักฐานการขึ้นทะเบียนและการน าส่งเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม ไปประกอบการขออนุญาตเข้าเมืองตามข้อก าหนดของส านักงานตรวจคนเข้าเมือง
และใบอนุญาตท างาน โดยใช้สถานที่ตั้งของส านักงานบัญชี สถานที่อยู่เครือญาติ  เป็นสถานที่ตั้งซึ่ง
ไม่มีการประกอบการจริง  ผู้เกี่ยวข้องลูกจ้างเทียม เป็นตัวการในการแสวงหาประโยชน์จากลูกจ้าง
เทียม ที่ก่อให้เกิด ความเสียหายในเร่ืองข้อมูล คือ การแจ้งขึ้นทะเบียนของลูกจ้างเทียม เพื่อให้ได้
สิทธิประโยชน์และคุณสมบัติทางเอกสารจากกองทุนประกันสังคม ส านักงานประกันสังคมเสมือน
เป็นสมาชิกประกันสังคมที่ถูกต้องตามกฎหมาย ท าให้ข้อมูลสมาชิกประกันสังคมผิดพลาด  ไม่ว่าจะ
เป็นจ านวนสถานประกอบการ จ านวนผู้ประตน ส่งผลให้การก าหนดนโยบาย  งบประมาณ การวาง
แผนพัฒนาแห่งชาติ (แผน 11) ผิดเพี้ยน และความเสียหายทางการเงิน  กองทุนประกันสังคมต้องให้
ความคุ้มครองและต้องจ่ายได้สิทธิประโยชน์ให้ลูกจ้างแฝง ลูกจ้างเทียม ทั้ง 7 กรณี  เช่น กรณี
เจ็บป่วยรักษาฟรี  กรณีคลอดบุตร  กรณีตาย  และค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ ติดตามด าเนินการให้
ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย มีหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระท าของผู้เกี่ยวข้องดังนี้ 

 2. ความรับผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาของผู้เกี่ยวข้อง 
 กรณีผู้เกี่ยวข้องกับลูกจ้างแฝง  เป็น ผู้ด าเนินการ ยื่นแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน  และ
น าส่งเงินสมทบ ให้กับลูกจ้างแฝง โดยได้รับความร่วมมือจากนายจ้าง  หรือผู้เกี่ยวข้องอื่น  อันถือได้
ว่าเป็นผู้มีความผิดฐานผู้สนับสนุนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 86 เป็นการกระท า เพื่อให้
ลูกจ้างแฝง  เกิดสิทธิประโยชน์กรณีต่าง  ๆ จากกองทุนประกันสังคม เช่น ลูกจ้างแฝงมีสิทธิ์ได้
ประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตร ซึ่งเบิกค่าคลอดได้ 12,000 บาท หากเป็นหญิงได้เงินสงเคราะห์
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การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตร ร้อยละ 50 เป็นเวลา 90 วัน  ได้รับสิทธิ์กรณีเจ็บป่วยเข้ารับการ
รักษาพยาบาล ฟรี ซึ่งเป็นการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายและเป็นผลให้เกิด
ความเสียหายต่อกองทุนประกันสังคมและ ผู้อ่ืน ฯลฯ ซึ่งตามกฎหมายอาญามีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
กับกรณีผู้เกี่ยวข้อง ด าเนินการ ยื่นแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนน าส่งเงินเข้ากองทุนประกันสังคม 
เพื่อหาประโยชน์อันมิชอบจากกองทุนประกันสังคม .ให้กับลูกจ้างแฝง อันเป็นบทบัญญัติที่สามารถ
น ามาพิจารณาปรับใช้กับการกระท าของ ผู้เกี่ยวข้อง  คือความผิ ดฐานฉ้อโกงตามมาตรา 341 ซึ่ง
บัญญัติว่า “ผู้ใดโดยทุจริตหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความเป็นเท็จ  หรือปกปิดข้อความจริงซึ่ง
ควรบอกให้แจ้ง และโดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่
สาม  หรือท าให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สามท า  ถอน  หรือท าลายเอกสารสิทธิ  ผู้นั้นกระท า
ความผิดฐานฉ้อโกง  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินหกพันบาทหรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ” 
 ผู้เกี่ยวข้องกับลูกจ้างแฝง  เป็นผู้สนับสนุนที่มีเจตนาด าเนินการน าลูกจ้างแฝง ยื่นแบบขึ้น
ทะเบียนผู้ประกันตน  และน าส่งเงินสมทบ  โดยได้รับความร่ วมมือจากนายจ้าง  หรือผู้เกี่ยวข้องอื่น 
ด าเนินการด้วยความตั้งใจและประสงค์ให้เกิดสิทธิประโยชน์กรณีต่าง  ๆ จากกองทุนประกันสังคม  
ซึ่งเป็นการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายและเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อ
กองทุนประกันสังคมและผู้อื่น  ฯลฯ ในการกระท าดังกล่าว เป็นการกระท าความผิด คือ การแสดง
ข้อความอันเป็นเท็จ การปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง  ครบประกอบภายนอกของความผิด
ฐานฉ้อโกง คือ  การหลอกลวง  ซึ่งการหลอกลวงนั้น  ท าให้ผู้ถูกหลอกลวงหลงเชื่อ  ซึ่งการหลงเชื่อ
นั้น ท าให้มีการโอนทรัพย์สินของผู้ถูกหลอกลวง และการโอนทรัพย์สินนั้น ท าให้เกิดความเสียหาย
ในทางทรัพย์สินแก่ผู้ถูกหลอกลวงขึ้น  และครบองค์ประกอบภายในของความผิดฐานฉ้อโกง คือ  
เจตนา  กล่าวคือผู้กระท าต้องรู้ว่าเป็นข้อความเท็จและผู้กระท าต้องการหลอกลวงให้หลงเชื่อให้มี
การโอนทรัพย์สิน  และให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถูกหลอกลวง  และมูลเหตุชักจูงใจ  โดยทุจริต  ซึ่ง
ผู้กระท าได้กระท าไปโดยความตั้งใจและประสงค์ต่อผลหรืออาจเล็งเห็นผลต่อการกระท าประกอบ
กับการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายและมีผลให้เกิดความเสียหายต่อผู้อ่ืน 
 จากการวิเคราะห์ในองค์ประกอบของความผิดฐานฉ้อโกงแล้วเห็นว่า  การแสดงเจตนา
หลอกลวงเช่นน้ัน  เป็นความผิดจากการหลอกลวง  โดยได้รับสิทธิประโยชน์และเงินทดแทนจาก
กองทุนประกันสังคมไปก็ตาม  ซึ่งความผิดดังกล่าวเป็นความผิดที่กองทุนประกันสังคม  โดย
ส านักงานประกันสังคมและลูกจ้างหรือ  ผู้ประกันตนที่เป็นสมาชิกจะเป็นผู้ได้รับผลกระทบหรือ
เป็นผู้เสียหายจากการกระท าดังกล่าวโดยตรง 
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 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ไม่ได้บัญญัติให้กรณีดังกล่าวเป็นความผิดไว้โดย
ชัดเจน หากต้องน าประมวลกฎหมายอาญาซึ่งเป็นความผิดมาตรฐานมาปรับบทลงโทษโดยเฉพาะ
ในความผิดฐานฉ้อโกงแล้ว ในลักษณะขององค์ประกอบในความผิดฐานฉ้อโกงนั้น  เมื่อพิจารณาว่า
เป็นการหลอกลวงหรือเป็นการแสดงข้อความเท็จหรือไม่  จะเห็นว่ากรณีผู้เกี่ยวข้อง  ในกรณียื่นแบบ
ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน น าส่งเงินเข้ากองทุนประกันสังคม เพื่อหาประโยชน์อันมิชอบจากกองทุน
ประกันสังคม นั้น  เป็นการหลอกลวงหรือเป็นการแสดงข้อความเท็จ ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าการกระท า
ดังกล่าวได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนประกันสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  แต่กองทุน
ประกันสังคมโดยส านักงานประกันสังคมจะสามารถด าเนินการกล่าวโทษเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง กับ
ลูกจ้างแฝง  ที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล  ซึ่งเป็นผู้กระท าความผิดมาลงโทษในค วามผิดฐาน
ฉ้อโกงได้หรือไม่เพียงใด 
  การหลอกลวงซึ่งเป็นองค์ประกอบในความผิดฐานฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา
เป็นการหลอกลวงพนักงานเจ้าหน้าที่ ของส านักงานประกันสังคม ซึ่งผู้ก ากับดูแลการเบิกจ่าย
ประโยชน์ทดแทนจากกองทุนประกันสังคม  เมื่อพิจารณาตามพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.
2533 แต่ในส่วนของกองทุนประกันสังคมเองเมื่อได้จ่ายประโยชน์ทดแทนให้กับลูกจ้าง
ผู้ประกันตนแล้ว กองทุนสามารถจะไปด าเนินการฟ้องร้องผู้เกี่ยวข้องกับลูกจ้างแฝง ซึ่งถือได้ว่าเป็น
ตัวการ หรือผู้สนับสนุนใน ความผิดฐานฉ้อโกงได้  
 กรณีผู้เกี่ยวข้องกับลูกจ้างเทียม เป็น ผู้ด าเนินการยื่นแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน  และ
น าส่งเงินสมทบให้ลูกจ้างเทียม อันถือได้ว่าเป็นความผิดฐานตัวการตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 83 เป็นการกระท า เพื่อให้ได้คุณสมบัติทางเอกสารจากส านักงานประกันสังคมเสมือนเป็น
สมาชิกประกันสังคมที่ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นการแสวงห าประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วย
กฎหมายและเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนประกันสังคมและผู้อื่น  ฯลฯ ซึ่งตามกฎหมาย
อาญามีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับกรณีผู้เกี่ยวข้อง ด าเนินการยื่นแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนน าส่ง
เงินเข้ากองทุนประกันสังคม เพื่อหาประโยชน์อันมิชอบจากก องทุนประกันสังคม  ให้กับลูกจ้าง
เทียม  อันเป็นบทบัญญัติที่สามารถน ามาพิจารณาปรับใช้กับการกระท าของผู้เกี่ยวข้อง กับลูกจ้าง
เทียม คือ ความผิดฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงาน มาตรา 134 ซึ่งบัญญัติว่า  “ผู้ใดแจ้ง
ข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานซึ่งอาจท าให้ผู้อ่ื นหรือประชาชนเสียหาย  ต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 
 กรณีผู้เกี่ยวข้องกับลูกจ้างเทียม ผู้เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดหาเอกสารด าเนินการขึ้นทะเบียน
ผู้ประกันตนและน าส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม  เพื่อให้ได้คุณสมบัติทา งเอกสารจาก
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ส านักงานประกันสังคมเสมือนเป็นสมาชิกประกันสังคมที่ถูกต้องตามกฎหมาย ที่ผู้แสวงหา
ประโยชน์ต้องการน าไปประกอบกับการท าธุรกิจของตน เช่น ธุรกิจการขอใบอนุญาตท างาน  ใน
การกระท าดังกล่าวเป็นการกระท าความผิด ในการกระท าดังกล่าวเป็นการกระท าความผิด คือ การ
แจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานซึ่งอาจท าให้ผู้อ่ืนหรือประชาชนเสียหาย  การแสดงข้อความ
อันเป็นเท็จ คือ เจตนา กล่าวคือผู้กระท าต้องรู้ว่าเป็นข้อความเท็จและผู้กระท าต้องการหลอกลวงให้
หลงเชื่อ และให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืน หรือประชาชน  ซึ่งผู้กระท าได้กระท าไปโดยความตั้งใ จ
และประสงค์ต่อผลหรืออาจเล็งเห็นผลต่อการกระท าประกอบกับการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้
โดยชอบด้วยกฎหมายและมีผลให้เกิดความเสียหายต่อผู้อ่ืน 
 จากการวิเคราะห์ในองค์ประกอบของความผิดฐานแจ้งข้อมูลเท็จต่อเจ้าพนักงานแล้วเห็น
ว่า  การแจ้งข้อมูลเท็จ เพื่อให้ได้คุณสมบัติทางเ อกสารจากส านักงานประกันสังคมเสมือนเป็น
สมาชิกประกันสังคมที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งความผิดดังกล่าวเป็นความผิดที่กองทุน
ประกันสังคม  โดยส านักงานประกันสังคมและลูกจ้างหรือ  ผู้ประกันตนที่เป็นสมาชิก ประชาชน
และประเทศชาติจะเป็นผู้ได้รับผลกระทบหรือเป็นผู้เสียหายจากการกระท าดังกล่าวโดยตรง 
 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ไม่ได้บัญญัติให้กรณีดังกล่าวเป็นความผิดไว้โดย
ชัดเจน ซึ่งมีแต่เพียงบทลงโทษนายจ้างที่แจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ตามมาตรา 97 ดังนั้นหากต้องน า
ประมวลกฎหมายอาญาซึ่งเป็นความผิดมาตรฐานมาปรับบทลงโทษโดยเฉพาะในความผิดฐา นแจ้ง
ความเท็จต่อพนักวานเจ้าหน้าที่แล้ว  ในลักษณะขององค์ประกอบในความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อ
พนักวานเจ้าหน้าที่นั้น  เมื่อพิจารณาว่าเป็นการหลอกลวงหรือเป็นการแสดงข้อความเท็จหรือไม่  จะ
เห็นว่ากรณีผู้เกี่ยวข้องกับลูกจ้างเทียม ในกรณียื่นแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน น าส่ง เงินเข้ากองทุน
ประกันสังคม เพื่อให้ได้คุณสมบัติทางเอกสารจากส านักงานประกันสังคมเสมือนเป็นสมาชิก
ประกันสังคมที่ถูกต้องตามกฎหมาย นั้น  เป็นการแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่า
การกระท าดังกล่าวได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนประกันสังคมอย่างหลีกเลี่ย งไม่ได้  แต่
กองทุนประกันสังคมโดยส านักงานประกันสังคมจะสามารถด าเนินการกล่าวโทษเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง
กับลูกจ้างเทียม ที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล  ซึ่งเป็นผู้กระท าความผิดมาลงโทษในความผิด
ฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานได้ 

 3. ความรับผิดทางละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของผู้เกี่ยวข้อง 
 กรณีผู้เกี่ยวข้อง  เป็นที่มีเจตนาด าเนินการน าลูกจ้างแฝง  ลูกจ้างเทียมยื่นแบบขึ้นทะเบียน
ผู้ประกันตน  และน าส่งเงินสมทบ  เพื่อให้ลูกจ้างแฝง  และลูกจ้างเทียม โดยได้รับความร่วมมือจาก
นายจ้าง หรือผู้เกี่ยวข้องอื่น ด าเนินการด้วยความตั้งใจและประสงค์ให้เกิดสิทธิประโยชน์กรณีต่าง  ๆ 



80 

 

และเพื่อให้ได้ประโยชน์ของคุณสมบัติทางเอกสารจากกองทุนประกันสังคม  ซึ่งเป็นการแสวงหา
ประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายและเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนประกันสังคม
และผู้อ่ืน  ฯลฯ ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ความรับผิดเพื่อละเมิดตามมาตรา 420 
“ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อท าต่อบุคคลอ่ืนโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่
ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดีทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นท าละเมิด
จ าต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น”  
 เมื่อพิจารณาจากกรณีของ ผู้เกี่ยวข้อง  ที่กระท าโดยจงใจต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ กองทุน
ประกันสังคม โดยส านักงานประกันสังคม อันเป็นเหตุท าให้กองทุนประกันสังคมเกิดความเสียหาย
ที่เป็นผลจาการกระท าของผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการกระท าผิดที่ครบองค์ประกอบตามมาตรา 420  
 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ไม่ได้บัญญัติให้กรณีดังกล่าวเป็นความผิด  ดังนั้น
หากต้องน าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ซึ่งเป็นความผิดมาตรฐานมาปรับบทลงโทษ
โดยเฉพาะในความรับผิดเพื่อละเมิดรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  เมื่อพิจารณาว่าเป็นการ
ละเมิด จะเห็นว่ากรณีที่ผู้เกี่ยวข้องเป็นผู้ด าเนินการในการยื่นแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน น าส่งเงิน
เข้ากองทุนประกันสังคม เพื่อหาประโยชน์อันมิชอบจากกองทุนประกันสังคม นั้น  เป็นการละเมิด 
ผู้เกี่ยวข้อง ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการกระท าละเมิดอันเกิดจากกระท าทีไม่
ชอบด้วยกฎหมาย ต่อกองทุนประกันสังคม โดยส านักงานประกันสังคม 
 กรณีที่ผู้เกี่ยวข้อง  เป็นผู้ด าเนินการ ในการยื่นแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน น าส่งเงินเข้า
กองทุนประกันสังคม ให้ลูกจ้างแฝง และลูกจ้างเทียม อันเป็นเหตุก่อให้เกิดสิทธิ์ให้มี การเบิกจ่าย
สิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม  เป็นการจงใจหาป ระโยชน์อันมิชอบจากกองทุน
ประกันสังคม ท าให้กองทุนเสียหาย นั้น เป็นการละเมิด ผู้เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนเพื่อการกระท าละเมิดอันเกิดจากกระท าทีไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต่อกองทุนประกันสังคม  
โดยส านักงานประกันสังคม  

 
 


