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พรเทพ ทวีกาญจน์

ผู้บริหารสำานักทรัพยากรบุคคล 

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน)

ใน
การท�างานของลูกจ้าง (Employee) กฎหมายคุ้มครอง
แรงงานได้ให้สทิธนิายจ้าง (Employer) ทีจ่ะเรยีกหลกัประกัน

การปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างแรงงานได้ เพื่อชดใช้ความเสียหายที่
อาจเกดิขึน้ในระหว่างการปฏบิตังิานได้ แต่นายจ้างจะเรยีกได้เฉพาะ
บางต�าแหน่ง หรือบางหน้าที่ของลูกจ้างเท่านั้น จะเรียกทุกต�าแหน่ง
หาได้ไม่ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
มาตรา 10 ภายใต้บังคับมาตรา 51 วรรคหนึ่ง ห้ามนายจ้างเรียก 
หรือรับหลักประกันการท�างาน หรือหลักประกันความเสียหายใน
การท�างาน ไม่ว่าจะเป็นเงิน ทรัพย์สินอื่น หรือการค�้าประกันด้วย
บคุคลจากลกูจ้าง เว้นแต่ลกัษณะ หรอืสภาพของงานทีท่�านัน้ลกูจ้าง
ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงิน หรือทรัพย์สินของนายจ้าง ซึ่งอาจ
ก่อให้เกดิความเสยีหายแก่นายจ้างได้ ทัง้นี ้ลกัษณะ หรอืสภาพของ
งานที่ให้เรียก หรือรับหลักประกันลูกจ้าง ตลอดจนประเภทของหลัก
ประกนัจ�านวนมลูค่าของหลักประกันและวธีิการเก็บรกัษา ให้เหน็ไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนด

ในกรณีที่นายจ้างเรียก หรือรับหลักประกัน หรือท�าสัญญา
ประกันกับลูกจ้างเพื่อชดใช้ความเสียหายที่ลูกจ้างเป็นผู้กระท�า เมื่อ
นายจ้างเลิกจ้าง หรือลูกจ้างลาออก หรือสัญญาประกันสิ้นอายุ ให้
นายจ้างคืนหลักประกันพร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี) ให้ลูกจ้างภายใน 7 
วัน นับแต่วันที่นายจ้างเลิกจ้าง หรือวันที่ลูกจ้างลาออก หรือวันที่
สัญญาประกันสิ้นอายุ แล้วแต่กรณี 

ให้หักเงินประกันผลจะเป็นอย่างไร

ลูกจ้างไม่ยินยอม

ลักษณะ หรือสภาพของงานที่นายจ้างจะเรียก หรือรับหลัก
ประกนัการท�างาน หรอืหลกัประกนัความเสยีหายในการท�างานจาก
ลูกจ้าง ได้แก่  

1.  งานสมุห์บัญชี 
2.  พนักงานเก็บเงินหรือจ่ายเงิน
3.  งานควบคุมหรือรับผิดชอบเกี่ยวกับวัตถุมีค่า คือ เพชร 

พลอย เงิน ทองค�า ทองค�าขาวและไข่มุก
4.  งานเฝ้า หรือดูแลสถานที่ หรือทรัพย์สินของนายจ้าง 

หรือที่อยู่ในความรับผิดชอบของนายจ้าง
5.  งานติดตาม หรือเร่งรัดหนี้สิน
6.  งานควบคุม หรือรับผิดชอบยานพาหนะ
7.  งานทีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบเก่ียวกับการคลงัสนิค้า ซือ้ขาย 

แลกเปลีย่น ให้เช่าทรพัย์ ให้เช่าซือ้ ให้กูย้มื รบัฝากทรพัย์ รบัจ�านอง 
รับจ�าน�า รับประกันภัย รับโอน หรือรับจัดส่งเงิน หรือการธนาคาร 
ทั้งนี้ เฉพาะลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ควบคุมเงิน หรือทรัพย์สินเพื่อการที่ว่า
นั้น

หลักประกันการท�างาน หรือหลักประกันความเสียหายใน
การท�างานมี 3 ประเภท ประกอบด้วย เงินสด ทรัพย์สินและการค�้า
ประกันด้วยบคุคลและจ�านวนเงนิทีเ่รยีก หรอืรบัต้องไม่เกนิ 60 เท่า
ของอตัราจ้างรายวนัโดยเฉลีย่ทีล่กูจ้างได้รบั ในกรณทีีเ่งนิประกนั
ซึง่นายจ้างเรยีก หรอืรบัไว้ลดลง เนือ่งจากน�าไปชดใช้ค่าเสยีหายให้



15TPA news

บ้านทนาย

March 2011 ●  No. 171

แก่นายจ้างตามเงื่อนไขของการเรียก หรือรับเงินประกัน หรือตามข้อ
ตกลง หรือได้รับความยนิยอมจากลกูจ้างแล้ว นายจ้างจะเรยีก หรอืรบั
เงนิประกนัเพิม่ได้เท่าจ�านวนเงนิทีล่ดลงดงักล่าวและยงัก�าหนด
ต่อไปอีกว่าให้นายจ้างน�าเงินประกันฝากไว้กับธนาคาร
พาณิชย์ หรือสถาบันการเงินอื่น โดยจัดให้มีบัญชีเงิน
ฝากของลกูจ้างแต่ละคนและให้แจ้งชือ่ธนาคารพาณชิย์ 
หรอืสถาบนัการเงนิอืน่ ชือ่บญัชแีละเลขทีบ่ญัชี 
ให้ลูกจ้างทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่รับ
เงินประกัน หากนายจ้างฝ่าฝืนมาตราน้ีจะ
มีความผิดและมีโทษทางอาญา ตามมาตรา 
144 ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหกเดือน หรือ
ปรบัไม่เกนิหน่ึงแสนบาท หรอืทัง้จ�าทัง้ปรบัและลกูจ้างอาจ
ฟ้องเรียกหลักประกันและดอกเบี้ยจากนายจ้างได้อีกด้วย

มีปัญหาถามว่า นายจ้างท่ีเรียก หรือรับเงินประกันความ
เสียหายของลูกจ้างไว้แต่ไม่ยอมคืนให้ โดยอ้างว่าเสียหายจากการที่
ลูกจ้างออกจากงาน โดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า ท�าได้หรือไม่

ประเด็นดังกล่าวนี้ การที่นายจ้างเก็บเงินเอาไว้โดยไม่คืนให้
กับลูกจ้าง เป็นการผิดกฎหมาย การที่ไม่คืนให้ลูกจ้าง หรือแม้แต่
เม่ือฝากบัญชีธนาคาร แต่ยึดหน่วงขัดขวางมิให้ลูกจ้างถอนเงินเมื่อ
ออกจากงาน ท�าไม่ได้ ต้องคืนเงินประกันภายใน 7 วันหลังออกจาก
งาน มิฉะนั้นต้องเสียดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อไป ดังนั้นการที่จะใช้
เงินประกันช�าระค่าเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆ ต้องพิสูจน์ว่าเสียหาย
จรงิหรอืไม่เพยีงใดและลกูจ้างต้องยอมรบัว่าเสยีหายจรงิและยอม
สละเงนินัน้ จงึจะท�าได้  หากลกูจ้างไม่ยนิยอมกต้็องไปฟ้องเรยีกค่า
เสียหายเอาเอง

ค�าพพิากษาฎกีาที ่3039/2550  จ�าเลยที ่2 เป็นช่างซ่อมบ�ารงุ 
ไม่ได้รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงิน หรือทรัพย์สินของโจทก์ ที่โจทก์หัก
ค่าจ้างร้อยละ 5 ไว้เป็นเงินประกัน หรือเงินสะสมโดยไม่ได้รับความ
ยินยอมจากจ�าเลยที่ 2 เป็นการฝ่าฝืน พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.
2541 มาตรา 10, 76 ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย
ของประชาชน ดงันัน้ ไม่ว่าจ�าเลยที ่2 จะด�าเนนิธรุกจิแข่งขนักับโจทก์
ในขณะทีย่งัเป็นลกูจ้างของโจทก์ ท�าให้โจทก์เสยีหายและจ�าเลยที ่2 
ใช้เวลาท�างานไปท�ากิจการส่วนตัวอนัเป็นการทจุรติเวลาท�างานของ
โจทก์ ซึ่งเป็นการผิดระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการท�างานข้อ 10.2 
หรอืไม่กต็าม โจทก์ย่อมไม่อาจอ้างระเบยีบข้อบงัคบัการท�างานของ
โจทก์ เพือ่ปฏเิสธทีจ่ะคนืเงนิค่าจ้างของจ�าเลยที ่2 ทีโ่จทก์หกัไว้ หาก
จ�าเลยที ่2 กระท�าให้เกดิความเสยีหายแก่โจทก์ในระหว่างทีจ่�าเลยที่ 
2 ยังเป็นลูกจ้างโจทก์ก็ชอบที่โจทก์จะด�าเนินคดีฟ้องร้องให้จ�าเลย
ที่ 2 ใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ ดังที่ได้ด�าเนินคดีไว้แล้ว เมื่อจ�าเลยที่ 2 
ลาออกจากการเป็นลูกจ้าง โจทก์ต้องคืนเงินค่าจ้างทีห่กัไว้แก่จ�าเลย
ที่ 2 คดีไม่มีเหตุที่จะเพิกถอนค�าสั่งของพนักงานตรวจแรงงานของ
จ�าเลยที่ 1 ซึ่งให้โจทก์คืนเงินที่โจทก์หักจากค่าจ้างของจ�าเลยที่ 2

บทสรปุส่งท้าย การทีก่ฎหมายห้ามนายจ้างเรยีก หรอืรบัเงนิ
ประกันการท�างาน หรือเงินประกันความเสียหายในการท�างานของ
ลูกจ้าง ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.
2541 เนื่องจากกฎหมายประสงค์จะคุ้มครองลูกจ้างมิให้ต้องเดือด
ร้อนในการหาเงนิประกนัมาวางโดยไม่จ�าเป็นและก�าหนดให้นายจ้าง
เรียกเก็บเงินประกันการท�างาน หรือประกันความเสียหายในการ
ท�างานได้เฉพาะแต่เพียงกรณีลูกจ้างที่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบเกี่ยว
กบัการเงนิ หรอืทรพัย์สนิของนายจ้าง ซึง่อาจก่อให้เกดิความเสยีหาย
แก่นายจ้าง โดยจะเหน็ได้ว่าลกัษณะงานทีล่กูจ้างท�ามโีอกาสเบยีดบงั 
หรือน�าทรัพย์สินออกไปนอกสถานประกอบกิจการได้
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