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ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ 
เร่ือง  หลักเกณฑและวิธีการเรียกหรือรับเงินประกันการทํางาน 

หรือเงินประกันความเสียหายในการทํางานจากลูกจาง 
 

 

เพื่ออนุวัติใหเปนไปตามความในขอ  ๖  แหงประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ  เร่ือง  มาตรฐานขั้นตํ่าของสภาพการจางในรัฐวิสาหกิจ  ลงวันที่  ๓๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธจึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ในประกาศนี้ 
“เงินประกัน”  หมายความวา  เงินที่นายจางเรียกหรือรับจากลูกจางเพื่อประกันการทํางานของ

ลูกจางหรือประกันความเสียหายในการทํางานที่ลูกจางไดกอใหเกิดข้ึน 
ขอ ๒ งานเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพยสินที่นายจางจะเรียกหรือรับเงินประกันการทํางาน

หรือเงินประกันความเสียหายในการทํางานจากลูกจางได  ไดแก 
(๑) งานบัญชี หรืองานการเงิน 
(๒) งานพนักงานเก็บหรือจายเงิน 
(๓) งานเฝาหรือดูแลสถานที่หรือทรัพยสินของนายจางหรือที่อยูในความรับผิดชอบของนายจาง 
(๔) งานติดตามหรือเรงรัดหนี้สิน 
(๕) งานควบคุมหรือรับผิดชอบยานพาหนะ 
(๖) งานที่มีหนาที่รับผิดชอบในการซื้อขาย  แลกเปลี่ยน   ใหเชาทรัพย   ใหเชาซ้ือ  ใหกูยืม  

รับฝากทรัพย  รับจํานอง  รับจํานํา  เก็บของในคลังสินคา  รับประกันภัย  รับโอนหรือรับจัดสงเงิน  หรือ  
การธนาคาร  ทั้งนี้  เฉพาะลูกจางซ่ึงเปนผูควบคุมเงินหรือทรัพยสินเพื่อการที่วานั้น 

ขอ ๓ ในกรณีที่นายจางเรียกหรือรับเงินประกันตามขอ  ๒  จํานวนเงินที่เรียกหรือรับได
จะตองไมเกินหกสิบเทาของอัตราคาจางรายวันโดยเฉลี่ยที่ลูกจางไดรับอยูในวันที่นายจางรับเงินประกัน 

ขอ ๔ ในกรณีที่เงินประกันซ่ึงนายจางเรียกหรือรับไวตามขอ  ๓  ลดลง  เนื่องจากนําไป
ชดใชคาเสียหายใหแกนายจางตามเงื่อนไขของการเรียกหรือรับเงินประกัน หรือตามขอตกลงหรือไดรับ
ความยินยอมจากลูกจางแลว  นายจางจะเรียกหรือรับเงินประกันเพิ่มไดไมเกินจํานวนเงินจากที่ไดเรียก
ไว  ตามขอ  ๓  เทานั้น 
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ขอ ๕ ใหนายจางนําเงินประกันฝากไวกับธนาคารของรัฐหรือสถาบันการเงินของรัฐ   
โดยจัดใหมีบัญชีเงินฝากของลูกจางแตละคน  และใหแจงชื่อธนาคารของรัฐหรือสถาบันการเงินของรัฐ   
ชื่อบัญชี  และเลขที่บัญชี  ใหลูกจางทราบเปนหนังสือภายในเจ็ดวันนับแตวันที่รับเงินประกัน  ทั้งนี้  
นายจางจะเก็บรักษาเงินประกันโดยวิธีอื่นหรือนําไปจัดหาผลประโยชนอื่นใดนอกจากที่กําหนดไวนี้มิได 

ขอ ๖ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

อภัย  จันทนจุลกะ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน 

ประธานกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ 
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