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ประกาศกระทรวงแรงงาน
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเรียกหรือรับหลักประกันการทํางาน
หรือหลักประกันความเสียหายในการทํางานจากลูกจาง
พ.ศ. ๒๕๕๑
โดยที่มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดบัญญัติหามมิใหนายจาง
เรียกหรือรับหลักประกัน การทํางานหรือหลักประกัน ความเสียหายในการทํางาน ไมวาจะเปน เงิน
ทรัพยสินอื่นหรือการค้ําประกันดวยบุคคลจากลูกจาง เวนแตลักษณะหรือสภาพของงานที่ทํานั้น ลูกจาง
ตองรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพยสินของนายจาง ซึ่งอาจกอใหเกิดความเสียหายแกนายจางได
ทั้งนี้ ลั กษณะหรือสภาพของงานที่ใ ห เรียกหรือรับหลั กประกั น จากลู กจาง ตลอดจนประเภทของ
หลักประกัน จํานวนมูลคาของหลักประกัน และวิธีการเก็บรักษา ใหเปน ไปตามหลักเกณฑ และ
วิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และ
มาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ รัฐ มนตรีวาการกระทรวงแรงงาน จึงออกประกาศไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเรียกหรือ
รับหลักประกันการทํางานหรือหลักประกันความเสียหายในการทํางานจากลูกจาง พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิ กประกาศกระทรวงแรงงานและสวัส ดิการสั งคม เรื่อง หลักเกณฑแ ละ
วิธีการเรียกหรือรับเงินประกันการทํางานหรือเงินประกันความเสียหายในการทํางานจากลูกจาง ลงวันที่
๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๑
ขอ ๔ ลักษณะหรือสภาพของงานที่น ายจางจะเรียกหรือรับหลักประกัน การทํางานหรื อ
หลักประกันความเสียหายในการทํางานจากลูกจางได ไดแก
(๑) งานสมุหบัญชี
(๒) งานพนักงานเก็บหรือจายเงิน
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(๓) งานควบคุมหรือรับผิดชอบเกี่ยวกับวัตถุมีคาคือ เพชร พลอย เงิน ทองคํา ทองคําขาว
และไขมุก
(๔) งานเฝาหรือดูแลสถานที่หรือทรัพยสินของนายจางหรือที่อยูในความรับผิดชอบของนายจาง
(๕) งานติดตามหรือเรงรัดหนี้สิน
(๖) งานควบคุมหรือรับผิดชอบยานพาหนะ
(๗) งานที่มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการคลังสินคา ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ใหเชาทรัพยใหเชาซื้อ
ใหกูยืม รับฝากทรัพย รับจํานอง รับจํานํา รับประกันภัย รับโอนหรือรับจัดสงเงิน หรือการธนาคาร
ทั้งนี้ เฉพาะลูกจางซึ่งเปนผูควบคุมเงินหรือทรัพยสินเพื่อการที่วานั้น
ขอ ๕ หลักประกันการทํางานหรือหลักประกันความเสียหายในการทํางานมีสามประเภท
ไดแก
(๑) เงินสด
(๒) ทรัพยสิน
(๓) การค้ําประกันดวยบุคคล
ขอ ๖ ในกรณีที่น ายจางเรียกหรือรับหลักประกัน เปน เงิน สด จํานวนเงิน ที่เรียกหรือรับ
ตองไมเกินหกสิบเทาของอัตราคาจางรายวันโดยเฉลี่ยที่ลูกจางไดรับ
ขอ ๗ ในกรณีที่เงิน ประกันซึ่งนายจางเรียกหรือรับไวตามขอ ๖ ลดลง เนื่องจากนําไป
ชดใชคาเสียหายใหแกน ายจางตามเงื่อนไขของการเรียกหรือรับเงิน ประกัน หรือตามขอตกลง หรือ
ไดรับความยิน ยอมจากลูกจางแลว นายจางจะเรียกหรือรับเงินประกันเพิ่มไดเทาจํานวนเงิน ที่ลดลง
ดังกลาว
ขอ ๘ ใหนายจางนําเงินประกันฝากไวกับธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงินอื่น โดยจัดให
มีบัญชีเงินฝากของลูกจางแตละคน และใหแ จงชื่อธนาคารพาณิช ยหรือสถาบัน การเงิน อื่น ชื่อบัญชี
และเลขที่บัญชี ใหลูกจางทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันที่รับเงินประกัน
คาใชจายใด ๆ ที่เกิดขึ้นในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งใหนายจางเปนผูออก
ขอ ๙ ในกรณีที่นายจางเรียกหรือรับหลักประกันเปนทรัพยสิน ทรัพยสินที่เรียกหรือรับเปน
หลักประกันได ไดแกทรัพยสิน ดังตอไปนี้
(๑) สมุดเงินฝากประจําธนาคาร
(๒) หนังสือค้ําประกันของธนาคาร
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ทรั พ ย สิ น ดั ง กล าวข า งต น ต อ งมีมู ล ค า ไม เ กิ น หกสิ บ เท า ของอัต ราค า จ า งรายวั น โดยเฉลี่ ย
ที่ลูกจางไดรับ โดยใหนายจางเปนผูเก็บรักษาหลักประกันไว
หามมิใหนายจางแกไขเปลี่ยนแปลง หรือกระทําการใด ๆ เพื่อใหลูกจางแกไขเปลี่ยนแปลง
กรรมสิทธิ์ในทรัพยสนิ ตาม (๑) เปนของนายจาง หรือของบุคคลอื่น
ขอ ๑๐ ในกรณีที่น ายจางเรียกหรือรับหลักประกัน โดยการค้ําประกัน ดวยบุคคล วงเงิน
ค้ําประกัน ที่นายจางเรียกใหผูค้ําประกันรับผิดตองไมเกิน หกสิบเทาของอัตราคาจางรายวัน โดยเฉลี่ย
ที่ลูกจางไดรับ
ใหนายจางจัดทําหนังสือสัญญาค้ําประกันสามฉบับ โดยใหนายจาง ลูกจาง และผูค้ําประกัน
เก็บไวฝายละฉบับ
ขอ ๑๑ ในกรณี ที่ น ายจ า งเรี ย กหรื อ รั บ หลั ก ประกั น ตามข อ ๕ หลายประเภทรวมกั น
เมื่อคํานวณจํานวนมูลคาของหลักประกันทุกประเภทรวมกันแลวตองไมเกินหกสิบเทาของอัตราคาจาง
รายวันโดยเฉลี่ยที่ลูกจางไดรับ
ขอ ๑๒ ในกรณีที่นายจางไดเรียกหรือรับหลักประกันการทํางานหรือหลักประกันความเสียหาย
ในการทํางานจากลูกจางเปนทรัพยสินหรือใหบุคคลค้ําประกัน ซึ่งลูกจางทํางานที่มีลักษณะหรือสภาพ
ของงานตามขอ ๔ แตมิใชทรัพยสินตามขอ ๙ หรือมีจํานวนมูลคาของหลักประกันเกินจากที่กําหนด
ไวในประกาศนี้ อยูกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ ใหนายจางดําเนินการใหมีหลักประกัน ไมเกินจํานวน
มูลคาของหลักประกันตามที่กําหนดไวใ นประกาศนี้ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวัน นับแตวัน ที่ประกาศนี้
มีผลใชบังคับ
ประกาศ ณ วันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑
อุไรวรรณ เทียนทอง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน

