
ข้อเสนอแนะ ข้อพึงระวังมาตรา 5 ประกันสังคม 

บทความโดย : Paniti_P 
อีเมล : paniti08@hotmail.com 

 

 ผู้ท าบันทึกคิดขอท าข้อเสนอแนะคราวนี้ค่อนข้างเป็นทางการหน่อย เนื่องด้วยได้ข่าวว่าเรื่องนี้ท าให้ชาว HR 

บาดเจ็บไปหลายท่านแล้ว และที่ก าลังอยู่ในระหว่างอุทธรณ์ด้วยข้อหา "แพะ… (scapegoat)" เพราะท าให้นายจ้างเสีย

สตางค์และเสียอารมณ์โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรก็หลายคนอยู่ 

ขอเข้าเรื่องเลยนะครับ 

ก่อนอื่นต้องไปดูความหมายของค าว่า "ค่าจ้าง" ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 มาตรา 5 
เงินทุกประเภทที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเป็นค่าตอบแทนการท างานในวันและเวลาท างานปกติไม่ว่าจะค านวณตาม
ระยะเวลาหรือค านวณตามผลงานที่ลูกจ้างท าได้ และให้หมายความรวมถึงเงินที่นายจ้างจ่ายให้ในวันหยุดและวันลาซึ่ง
ลูกจ้างไม่ได้ท างานด้วย ทั้งนี้ไม่ว่าจะก าหนด ค านวณ หรือจ่ายในลักษณะใดหรือโดยวิธีการใด และไม่ว่าจะเรียกชื่อ
อย่างไร" 
ถ้าอ่านค าจ ากัดความข้างต้นก็พอสรุปเป็นข้อ ๆ ได้ดังนี ้

1. เงินท่ีนายจา้ง 

2. จ่ายให้แก่ลูกจ้าง 

3. เป็นค่าตอบแทนการท างาน 

4. ในวันและเวลาท างานปกติ  ไม่วา่จะค านวณอย่างไร 

5. รวมทั้งเงินท่ีนายจา้งจ่ายใหใ้นวันหยุดและวันลาที่ลูกจ้างไม่ได้ท างานด้วย 

6. ไม่ว่าจะก าหนด  ค านวณ หรือจ่ายในลักษณะใดหรือโดยวิธกีารใด และไม่ว่าจะเรียกชื่อ อย่างไร 

ทีน้ีผู้ท าบันทึกขอแยกให้เห็นเป็นส่วน ๆ ดังนี้นะครับ 

ในส่วนของนายจ้าง ลองมาดูวธิีการจา่ยคา่ตอบแทนในบ้านเราที่มักจะพยายามแยกเงินบางส่วนให้ออกจากค าว่า 

"ค่าจา้ง" เช่น 

ค่าจ้าง + ค่าเข้ากะ + ค่าอาหาร + ค่าครองชีพ + ค่าคุมเครื่องจักร + ค่าเที่ยว + เงินช่วยเหลือค่าเช่าที่พัก + ค่าเช่าบ้าน + 

ค่าน้ ามันรถ + ค่าเบี้ยกันดาร + ค่าต่างจังหวัด + ค่าความร้อน + ค่ารถ + ค่าคอมมิชชั่น + ค่าระดับบริหาร + ค่าวิชาชีพ + 

เบี้ยขยัน +ค่าขึ้นของ + ค่าโทรศัพท์ + ค่ากลุ้มใจ ฯลฯ เอาที่นึกออกแค่นี้นะครับ อาจมีชื่อที่แปลก ๆ ไปกว่านี้อีกก็ได้ 

ส าหรับท่านที่อ่านมาถึงตอนนี้แล้ว และบอกว่าบริษัทของฉันไม่มีปัญหาหรอก ฉันโทรศัพท์สอบถามเจ้าหน้าที่

ของประกันสังคมตั้งแต่เริ่มแล้ว และจนทุกวันน้ีก็ไม่เห็นมีปัญหาแต่อย่างใด…… 



ก็ต้องถามทา่นวา่ เอกสารยืนยันน่ะมีไหม เพราะการท างานใด ๆ ก็ดี การยืนยันกันดว้ยเอกสารเปน็ส่ิงส าคัญที่สุด  

วาจาไม่มีประโยชน์นะครับ 

ในส่วนของส านักงานประกนัสังคม (ไปแอบรู้มาจากแหล่งขา่วระดับสูง - ขออ้างองิเล็กน้อยเพือ่ให้ดูน่าเชื่อถือ) วธิีการ

ตรวจสอบของประกันสังคมในแต่ละปี แบ่งออกเป็น 2 วิธีคือ 

1. สุ่มตามจ านวนนายจ้างในเขตพืน้ท่ีปีละ 5-10% (ตามก าลังของเจ้าหน้าที่ท่ีมีอยู)่ 

2. เมื่อลูกจา้งประสบอุบัตเิหตุต้องหยุดงานแล้วมกีารสอบสวน เจ้าหน้าที่ก็ต้องถามลูกจา้งว่ามีรายไดอ้ะไรบ้าง เพื่อ

ค านวณเงินทดแทนการขาดรายได้ 

ทั้งสองข้อนี้คือหลักในการค้นหาของทางประกันสังคม 

เงินส่วนเพิ่ม เป็นเงินที่ทางส านักงานประกันสังคมจะเรียกก็บ ในที่นี้ขอเรียกง่าย ๆ ว่าค่าปรับก็แล้วกัน หากส านักงาน
ประกันสังคมในเขตพื้นที่ตรวจสอบพบว่านายจ้างรายใดน าเงินส่งไม่ครบตามจ านวน ก็จะคิดจากจ านวนเงินที่ส่งขาด คูณ
ด้วย 5% และบวกด้วย 5% ในส่วนของนายจ้าง อีกทั้งจะคิดค่าปรับร้อยละ 2 ต่อเดือนของส่วนที่ส่งขาด และคิดย้อนหลัง  
1-2 ปีจากนายจ้าง (ได้ยินมาว่าบริษัทท่ีท าทางด้านขนส่ง ซึ่งมักนิยมจ่ายค่าจ้างไม่มาก แต่ให้ "ค่าเที่ยว" เยอะ ๆ แล้วไม่น า 
ค่าเที่ยวมาค านวณเป็นเงินสมทบด้วยนี่ โดนตรวจสอบและต้องจ่ายกันเป็นหลักล้านเลย เนื่องจากนายจ้างไม่ยอมและ 
น าเป็นคดีขึ้นสู้ในศาลแรงงาน - ผลลัพท์หน้าแตกแบบหมอไม่รับเย็บให้เลยครับ) 
 
ในส่วนของ HR ท่านก็ต้องมาดูกันว่าใครกันบ้างที่จะได้รับผลกระทบ ก็ลูกจ้างทั้งรายวันและรายเดือนที่ได้รับค่าตอบแทน
รวมกันแล้วไม่ถึง 15,000 บาทนั่นแหละครับ ที่ถ้าหากข้อเสนอแนะน้ีเป็นจริง ก็ต้องจ่ายเงินสมทบเพิ่ม อีกทั้งถ้าใช้ช่องทาง
การส่ือสารไม่ดี ท่านก็จะได้รับค าเจริญพรกันถ้วนท่ัว และหากไม่ป้องกันไว้ก่อนแล้วเป็นเหตุให้นายจ้างต้องจ่าย "เงินส่วน
เพิ่ม" นี้ก็คิดเอาเองแล้วกันว่าท่านจะได้รับค าชมชื่นจากนายจ้างมากน้อยแค่ไหน 
ข้อเสนอแนะ   

1. อยู่เฉย ๆ ไม่ท าอะไร ง่ายดี รอใหบุ้ญเก่าหมดก่อนแล้วค่อยมาว่ากนัใหม่ 

2. ท าหนังสือสอบถามไปยังส านกังานประกันสังคมเขตพื้นที่ท่ีท่านอยู่ (หนังสือต้องมีหัวจดหมายบรษิทันะครับ  

ไม่งั้นเขาจะไม่ตอบ) ในหนงัสือขอให้อธิบายอย่างละเอยีดถงึชื่อของเงินประเภทน้ันและเงื่อนไขในการจา่ย 

เพื่อให้งา่ยต่อการพิจารณา  

3. ก่อนท าหนังสือ ต้องขออนุญาตผู้บริหารสูงสุดก่อนนะครับ อธิบายให้ท่านเข้าใจก่อน ไมง่ั้นจะกลายเป็น "ท าบุญ 

ได้บาป" โดนข้อหา "เอาหัวจดหมายของบริษัทไปถามเขาท าไม เดีย๋วเขากม็าตรวจเราหรอก" มีโดนกันมาแล้ว 

นะครับ อย่าท าเป็นเล่นไป  

4. หากหนังสือตอบกลับจากส านักงานประกันสังคมว่าต้องค านวณเงินสมทบเพิ่ม ท่านก็สามารถค านวณเงินสมทบ

เพิ่ม และเอาหนังสือฉบับนี้ติดประกาศให้พนักงานทราบ โดยท่านเองก็จะไม่ถูกต าหนิและนายจ้างก็ไม่ต้อง 

เสียเงินส่วนเพิ่ม 



5. หนังสือต้องท าเป็น 2 ฉบับนะครับ ตอนไปส่งนะ ให้เจ้าหน้าที่ท่านเซ็นรับเพื่อกลับมาหนึ่งฉบับจะได้เป็นหลักฐาน  

ข้อดีนิดนึงตรงนี้ก็คือ ระยะเวลาในการตอบกลับของเอกสารจะอยู่ที่ประมาณ 2 เดือน ระหว่างนี้หากบังเอิญ

บริษัทของท่านโดนตรวจพบ ก็จะไม่ต้องเสียเงินส่วนเพิ่ม เพราะท่านได้แสดงเจตนาว่าก าลังพยายามสอบถาม

เพื่อท่ีจะประพฤติตนเป็นพลเมืองดีอยู่ 

6. "วิธีอื่นล่ะมีไหม" หลายท่านที่อ่านมาถึงตรงนี้แล้วคงมีค าถามนี้แน่นอน ผู้ท าบันทึกก็ขอตอบว่า "มีครับ" แต่

เนื่องจากมีความหลากหลายในชื่อเรียก, วิธีการ และเงื่อนไขในการจ่ายของแต่ละบริษัท จึงไม่สามารถหาค าตอบ

ที่เป็นมาตรฐานของเรื่องมาให้ไว้ ณ ท่ีนี้ได้ อย่างไรก็ตามในฐานะ HR ผู้ท าบันทึกเชื่อว่าเมื่อท่านอ่านมาถึงตอนนี้

แล้ว ท่านน่าจะมองเห็นอะไรบางอย่างแล้วและทราบนะครับ ว่าควรท าอย่างไรต่อ ………… 

ก่อนจบข้อเสนอแนะชิ้นนี ้ผู้ท าบันทึกขอแถมสรุปข้อหารือของเรื่องราวทีเ่กิดขึ้นแถว ๆ ระยองมาใหอ้่านเล่น ๆ นะครับ 

เงินค่ากะ  

บริษัทก าหนดระยะเวลาการท างานของพนักงานออกเป็น 3 กะดังนี้ 

กะเชา้ ตั้งแต่เวลา 06.00-14.00 น. 

กะบ่าย ตัง้แตเ่วลา 14.00-22.00 น. 

กะดึก ตัง้แตเ่วลา 22.00-06.00 น. 

และได้ก าหนดลักษณะการจา่ยเงินค่ากะดงันี ้

1. จ่ายเพื่อเป็นสวัสดกิารช่วยเหลือพนักงานท่ีต้องท างานในระหวา่งการท างานกะ 

2. จ่ายเพื่อเป็นการชว่ยเหลือเกี่ยวกบัค่าอาหารของพนกังานในระหวา่งการท างานกะ 

3. จ่ายเงินค่ากะให้แก่พนกังานฝ่ายผลิตที่เข้าท างานกะเทา่นั้น 

4. จ่ายให้เป็นรายเดือน เดือนละ 1 ครั้งพร้อมเงินเดือน 

5. จ่ายตามต าแหน่งคือ พนักงานโอเปอร์เรเตอรเ์ดือนละ 600 บาท พนักงานโฟร์แมน เดือนละ 800 บาท 

เงินค่ากะที่บริษัทจ่ายให้แก่พนักงานดังกล่าวถือได้ว่าเป็นค่าจ้าง เนื่องจากเป็นการจ่ายเพื่อตอบแทนการท างานในวันและ

เวลาท างานปกติและจา่ยให้เป็นการประจ าและเป็นจ านวนที่แน่นอน การท่ีบริษัทได้ก าหนดเงื่อนไขการจ่ายว่าเป็นการจ่าย

เพื่อสวัสดิการและช่วยเหลือค่าอาหารนั้น ไม่อาจยกขึ้นเป็นข้อสนับสนุนว่าเงินค่ากะมิใช่ค่าจ้างได้ เพราะเมื่อพิจารณา

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่ากะแล้ว ปรากฏว่ามีองค์ประกอบการจ่ายเป็นไปตามนิยามของค าว่า "ค่าจ้าง" คือ

เป็นเงินท่ีนายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเพื่อตอบแทนการท างานในวันและเวลาท างานปกติ…………. 

 



ค่าเช่าบ้าน  

บริษัทได้ก าหนดให้มีการจ่ายค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานพร้อมกับเงินเดือนในอัตราร้อยละ 15 ของเงินเดือน แต่จะต้อง  

ไม่ต่ ากว่าเดือนละ 2,000 บาท เพื่อเป็นสวัสดิการส าหรับค่าที่พัก โดยบริษัทจะจ่ายให้แก่พนักงานทุกคนและมิได้ก าหนด

เงื่อนไขว่าพนักงานที่จะมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านจะต้องเป็นผู้ที่เช่าบ้านอาศัยอยู่จริง การจ่ายค่าเช่าบ้านดังกล่าวถือได้ว่า

บริษัทมีเจตนาที่จะจ่ายคา่เชา่บ้านเพื่อเป็นสวัสดิการช่วยเหลือเป็นค่าเช่าที่พักแก่พนักงาน มิได้มีเจตนาจ่ายให้แก่พนักงาน

เพื่อตอบแทนการท างานในวันและเวลาท างานปกติ จึงมิใช่ค่าจ้าง …………. 

ค่าต าแหน่ง  

บริษัทก าหนดให้มีการจ่ายเงินค่าต าแหน่งให้เฉพาะพนักงานต าแหน่งระดับโฟร์แมน ในอัตราเดือนละ 2,000 บาท โดยจ่าย

ให้พร้อมกับเงินเดือน เงินค่าต าแหน่งจึงป็นเงินที่บริษัทจ่ายเพิ่มจากค่าจ้างปกติที่พนักงานต าแหน่งระดับโฟร์แมนได้รับ  

อยู่แล้ว โดยมีการจ่ายให้เป็นประจ าทุกเดือน และมีจ านวนเงินแน่นอน และเป็นการจ่ายเพื่อตอบแทนการท างานในวันและ

เวลาท างานปกติ จึงเป็นค่าจ้าง…………….. 

ค่าอาหาร  

บริษัทได้ก าหนดให้มีการจ่ายเงินค่าอาหารเพื่อเป็นสวัสดิการแก่พนักงานทุกคน โดยจ่ายพร้อมกับเงินเดือนในอัตราคนละ 

250 บาทต่อเดือน และจ่ายให้ทุกวันที่ 25 ของเดือน การจ่ายเงินค่าอาหารดังกล่าว ถือได้ว่าบริษัทมีวัตถุประสงค์ในการ

จ่ายเพื่อให้ความสงเคราะห์และช่วยเหลือพนักงานเพื่อการใช้จ่ายเป็นค่าอาหาร อันมีลักษณะเป็นการให้สวัสดิการแก่

พนักงาน มิได้จ่ายเพื่อตอบแทนการท างานในวันและเวลาท างานปกติ จึงมิใช่ค่าจ้างตามนัยค าพิพากษาฏีกาที่ 

1717/2530……………. 

 

 

 

 


