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านทนายบ้

พรเทพทวีกาญจน์

ส ภาวการณ์ทางเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยในขณะนี้ไม่ทราบว่าจะออกไป  

ในทิศทางใด จะดีขึ ้นหรือเลวลงไม่อาจเดา  

ได้ แต่ที่แน่ๆ ตอนนี้บางสถานประกอบการ

ได้เริ ่มทะยอยเลิกจ้างพนักงานกันบ้างแล้ว 

สถานประกอบการใดที ่เตรียมการในด้าน  

การบริหางานบุคคลไว้อย่างดีก็รอดตัวไป แต่

หากไม่ได้เตรียมการไว้ก็อาจมีปัญหาต้องมี

การขึ้นโรงขึ้นศาลได้ ในกรณีการรับพนักงาน

หรือการเลิกจ้างสิ่งหนึ่งต้องคำนึงถึงคือเรื่อง

ของหลักประกันการทำงานที ่ผู ้เขียนจะได้

เสนอไว้เป็นแนวปฏิบัติไว้ในฉบับนี้  

นายจ้างจะเร ียกหลักประกันการ

ทำงานหรือหลักประกันความเสียหายในการ

ทำงานจากลูกจ้างไม่ได้เว้นแต่โดยลักษณะ

หรือสภาพของงานนั้น ลูกจ้างต้องรับผิดชอบ

เกี่ยวกับการเงินหรือทรัพย์สินของนายจ้าง 

ซึ่งการทำงานของลูกจ้างอาจก่อให้เกิดความ

เสียหายแก่นายจ้างได้ งานดังกล่าวนี้ ได้แก่ 

1. งานสมุห์บัญชี 

2. งานพนักงานเก็บและหรือจ่ายเงิน 

3. งานควบคุมหรือรับผิดชอบเกี่ยว-

กับวัตถุมีค่า คือ เพชร พลอย เงิน ทองคำ 

ทองคำขาวและไข่มุก 

4. งานเฝ้าหรือดูแลสถานที ่หร ือ

ทรัพย์สินของนายจ้าง หรือที่อยู่ในความรับ

ผิดชอบของนายจ้าง 

5.  งานติดตามหรือเร่งรัดหนี้สิน 

6.  งานควบคุมหรือรับผิดชอบยาน-

พาหนะ 

7.  งานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการ

ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้เช่าทรัพย์ ให้เช่าซื้อ 

ให้กู้ยืม รับฝากทรัพย์ จำนอง รับจำนำ เก็บ

ของในคลังสินค้า รับประกันภัย รับโอน หรือ

รับจดส่งเงิน หรือการธนาคาร ทั้งนี้ เฉพาะ

ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ควบคุมเงิน หรือทรัพย์สิน

เพื่อการที่ว่านั้น 

หลักประกันการทำงาน หรือหลัก

ประกันความเส ียหายในการทำงานมี 3 

ประเภท ได้แก่ เงินสด ทรัพย์สินและการ  

ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย บริษัท ซี.พี. พลาซ่า จำกัด 

 

หลักประกันการทำงาน 
ตอ้งคนืเมือ่ใด 
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บ้านทนาย

ค้ำประกันด้วยบุคคล ซึ่งในกรณีเป็นเงินสด

จำนวนเงินประกันที่นายจ้างมีสิทธิเรียกหรือ

รับได้ต้องไม่เกิน 60 เท่าของอัตราค่าจ้างราย

วันโดยเฉลี่ยที่ลูกจ้างได้รับและเมื่อรับเงินแล้ว 

นายจ้างต้องนำไปฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ 

หรือสถาบันการเงินอื่น โดยจัดให้บัญชีเงิน

ฝากของลูกจ้างแต่ละคนและแจ้งชื่อธนาคาร

หรือสถาบันการเงิน ชื่อบัญชีและเลขที่บัญชีให้

ลูกจ้างทราบเป็นหนังสือภายใน 7 วัน นับแต่

วันที ่รับเงินประกัน ในกรณีเป็นทรัพย์สิน 

ได้แก ่ สมุดเง ินฝากประจำธนาคารและ

หนังสือค้ำประกันของธนาคารต้องมีมูลค่าไม่

เกิน 60 เท่าของอัตราค่าจ้างรายวันโดยเฉลี่ย

ที่ลูกจ้างได้รับ โดยนายจ้างต้องเป็นผู้เก็บ

รักษาหลักประกันไว้และห้ามมิให้นายจ้าง

แก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือกระทำการใดๆ เพื่อ

ให้ลูกจ้างแก้ไข เปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ใน

ทรัพย์สินดังกล่าวเป็นของนายจ้าง หรือของ

บุคคลอื ่นและในกรณีการค้ำประกันด้วย

บุคคล วงเงินค้ำประกันที ่นายจ้างเรียกให้  

ผู ้ค้ำประกันรับผิดต้องไม่เกิน 60 เท่าของ

อัตราค่าจ้างรายวันโดยเฉลี่ยที ่ลูกจ้างได้รับ  

โดยนายจ้างต้องจัดทำหนังสือสัญญาค้ำ

ประกัน 3 ฉบับและให้นายจ้าง ลูกจ้างและผู้

ค้ำประกันเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ หรือในกรณีที่

นายจ้างเรียก หรือรับหลักประกันหลายประเภทรวมกัน เมื่อ

คำนวณจำนวนมูลค่าของหลักประกันทุกประเภทรวมกัน

แล้วก็ต้องไม่เกิน 60 เท่าของอัตราค่าจ้างรายวันโดยเฉลี่ย

ที่ลูกจ้างได้รับด้วย  

ในกรณีที่นายจ้างเรียก หรือรับหลักประกัน  

ดังกล่าว เมื่อนายจ้างเลิกจ้าง หรือลูกจ้างลาออก หรือ

สัญญาประกันสิ้นอายุ นายจ้างต้องคืนเงินเงินประกัน

พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ภายใน 7 วัน มี

ประเด็นถามว่า หากนายจ้างไปกำหนดเป็นระเบียบ

ภายในของนายจ้างเอง ในเรื่องระเบียบการค้ำประกัน

พนักงานโดยกำหนดว่าจะคืนเงินประกันการทำงานแก่

พนักงานที ่ลาออกภายใน 1 หรือ 2 เดือนจะได้หรือไม่ 

เป็นการขัดต่อกฎหมายหรือไม่ ในเรื่องนี้ได้เคยมีคำพิพากษา

ของศาลฎีกาตัดสินไว้ว่า เมื่อประกาศดังกล่าวขัดต่อมาตรา 10 

วรรคสองที่กำหนดให้นายจ้างคืนเงินประกันการทำงานให้แก่ลูกจ้าง

ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ลูกจ้างลาออก อันเป็นกฎหมายเกี่ยวกับความสงบ

เรียบร้อยของประชาชน ไม่อาจอ้างสิทธิตามประกาศดังกล่าวได้จึงต้องคืนเงินประกัน

การทำงานภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พนักงานลาออก 

เทียบเคียงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5331/2550 วินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่ยุติในชั้นพิจารณา

ของศาลแรงงานกลาง ปรากฏว่า จำเลยได้หักเงินประกันการทำงานจากโจทก์ไว้ 20,000 บาท 

โดยจำเลยได้มีประกาศเรื่องระเบียบการค้ำประกันพนักงาน กำหนดการคืนเงินประกันการ

ทำงานแก่พนักงานที่ลาออกภายใน 4 เดือน หลังจากวันทำงานสุดท้ายและประกาศเรื่อง

ระเบียบการค้ำประกันพนักงาน กำหนดการคืนเงินประกันการทำงานแก่พนักงานที่ลาออก

ภายใน 6 เดือน หลังจากวันทำงานสุดท้าย ซึ่งจำเลยอ้างสิทธิตามประกาศดังกล่าว จึงยังไม่คืน

เงินประกันการทำงานแก่โจทก์ แต่เมื่อประกาศดังกล่าวขัดต่อมาตรา 10 วรรคสอง ที่กำหนดให้

นายจ้างคืนเงินประกันการทำงานให้แก่ลูกจ้างภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ลูกจ้างลาออก อันเป็น

กฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน จำเลยไม่อาจอ้างสิทธิตามประกาศดังกล่าวได้ 

จำเลยจึงต้องคืนเงินประกันการทำงานให้แก่โจทก์ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่โจทก์ลาออก เมื่อ

โจทก์ยื่นใบลาออกในวันที่ 11 มีนาคม 2546 และมีผลในวันที่ 30 เมษายน 2546 จำเลยจึง

ต้องคืนเงินประกันการทำงานภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2546 เมื่อจำเลยไม่คืนจึงต้องเสีย  

ดอกเบี้ยในเงินประกันการทำงานให้แก่โจทก์นับแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2546 อันเป็นวันผิดนัด

ตลอดระยะเวลาที่ยังไม่คืนแก่โจทก์ในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง

แรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 9 วรรคหนึ่งและมาตรา 10 วรรคสอง พิพากษาแก้เป็นว่า ให้

จำเลยเสียดอกเบี้ยในเงินประกันการทำงานอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 

2546 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ด้วย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงาน

กลาง 

บทสรุปส่งท้าย การที่จะเรียก หรือรับหลักประกันของนายจ้างนั้น เป็นสิทธิที่นายจ้างจะ

เรียกหรือรับได้ เพียงแต่ต้องพิจารณาว่าอยู่ในเงื่อนไขให้เรียกได้ตามข้อกฎหมายหรือไม่ เมื่อ

เรียก หรือรับมาแล้วจะต้องดำเนินการนำไปฝากไว้ที่ไหน อย่างไร ในกรณีเป็นเงินสดนั้น จะ

ห้ามไว้โดยเด็ดขาดเลยว่านายจ้างจะเก็บไว้เองไม่ได้ ต้องนำไปฝากธนาคาร หรือสถาบันการเงิน

เพียงอย่างเดียว เมื่อกรณีพนักงานลาออก หรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง ต้องคืนเงินนั้นพร้อมดอกเบี้ย

และต้องภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พนักงานท่านนั้นพ้นจากการเป็นพนักงานไปแล้ว 
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