
นางญาดา  ผดุงโภชน์ 
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โทร : 081 5768399 

หลักการสหกรณ ์
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 



นิยาม “สหกรณ์” 
 มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
 “สหกรณ์” หมายความว่า คณะบุคคลซึ่งร่วมกันด าเนินกิจการ
เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกสหกรณ์ผู้มีสัญชาติไทย 
โดยช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันและได้จดทะเบียนตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

สาระส าคญั 

(๑) สมาชิกสหกรณ์ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย 
(๒) ให้สหกรณ์แก้ไขภายในหนึ่งปี  โดยให้นิติกรรมยังคงอยู่ จนกว่า 
 จะสิ้นสุด แต่ห้ามก่อนิติกรรมใหม่ ตามมาตรา ๓๖ 



การจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์ 

มาตรา 33 สหกรณท์ีจ่ะจัดตัง้ขึ้นโดยจดทะเบยีนตาม พ.ร.บ. นี้ 

 ต้องมีวัตถุประสงค์เพือ่ส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิและ
สังคมของบรรดาสมาชิกชว่ยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ตามหลักการสหกรณ ์  

 มีกิจการร่วมกันตามประเภทของสหกรณท์ีข่อจดทะเบยีน 

 สมาชิกมีคุณสมบัติตามที่กาํหนดในข้อบงัคับ 

 ถือหุ้นอย่างน้อยหนึ่งหุน้ แต่ไม่เกินหนึ่งในหา้ของหุน้ทั้งหมด 

 กําหนดข้อบงัคับภายใต้บทบัญญตัมิาตรา 43 



คุณค่าสหกรณ์ 

 สหกรณ์อยู่บนพื้นฐานแห่งคุณค่าของการช่วยตนเอง 
ความรับผิดชอบต่อตนเอง ความเป็นประชาธิปไตย ความเสมอ
ภาค ความเที่ยงธรรม และความเป็นเอกภาพ สมาชิกสหกรณ์
เชื่อมั่นในคุณค่าทางจริยธรรมแห่งความสุจริต ความเปิดเผย 
ความรับผิดชอบต่อสังคมและความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น โดยสืบทอด
ประเพณีปฏิบัติของผู้ริเริ่มการสหกรณ์ 



อุดมการณ์และวิธีการสหกรณ์ 

อุดมการณ์สหกรณ์ 
 ความเชื่อร่วมกันที่ว่าการช่วยตนเองและการช่วยเหลือซึ่ง
กันและกันตามหลักการสหกรณ์จะนําไปสู่การกินดี อยู่ดี มีความ
เป็นธรรมและสันติสุขในสังคม 

วิธีการสหกรณ์ 
 การนําหลักการสหกรณ์มาประยุกต์ใช้ในการดําเนินกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อประโยชน์ของมวลสมาชิกและชุมชน 
โดยไม่ละเลยหลักการธุรกิจที่ดี 



หลักการสหกรณ์ 

หลักการที่ 1  การเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้าง 
หลักการที่ 2  การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย 
หลักการที่ 3  การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก  
หลักการที่ 4  การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ 
หลักการที่ 5  การให้การศึกษา ฝึกอบรมและสารสนเทศ  
หลักการที่ 6  การร่วมมือระหว่างสหกรณ์   
หลักการที่ 7  การเอื้ออาทรต่อชุมชน    



ข้อบังคับของสหกรณ์ 

 กําหนดขึ้นเพือ่ดําเนินการใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ ์
พ.ศ.2542 โดยจะมีรายการที่จะกําหนด ดังนี้ 
 1. อย่างน้อยต้องมีรายการตามทีก่ําหนดในมาตรา 43 
 2. คุณสมบตั ิวิธีรับสมัคร การขาดสมาชิกภาพ ตลอดจนสิทธิ
หน้าที่ของสมาชิกสมทบ (มาตรา 41)  
 3. จํานวนและข้อกาํหนดเกี่ยวกบัผู้ตรวจสอบกิจการ (มาตรา 53) 
 4. วิธีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชกิ จํานวนผู้แทนสมาชิก และการ
ดํารงตําแหน่ง (มาตรา 56) 
 - การจัดประชุมใหญ่วิสามัญ กรณสีมาชิกร้องขอ 



ข้อบังคับของสหกรณ์ 

 5. การอื่นใดทีข่้อบงัคับกําหนดใหใ้ช้เสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจํานวนสมาชิกหรอืผู้แทนสมาชิกซึ่งมาประชุม (มาตรา 59)  
      - การประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 
      - การให้สมาชิกออกจากสหกรณ์  
 6. จัดสรรกําไรสทุธิประจําป ีเพื่อจ่ายเปน็ทุนสะสมเพื่อดาํเนินการ
อย่างหนึ่งอย่างใดของสหกรณ ์(มาตรา 60 (4)) 
 7. เหตุทีก่ําหนดใหต้้องเลิกสหกรณ ์(มาตรา 70 (1)) 



การตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 
 ตรวจสอบเรื่องใด ? 
 เกี่ยวข้องกบักฎหมายใด มาตราใด ? 
 ข้อบังคับกาํหนดเกี่ยวกบัเรือ่งดังกลา่วอย่างไร ? 
 เป็นอํานาจใคร ? 
 การประชุมและการลงมติ ถูกต้องหรือไม ่? 
 ระเบียบกําหนดวิธีปฏบิตัิเรือ่งดังกลา่วอย่างไร ?  



การรับฝากเงิน 
 กฎหมายใด มาตราใด? 
 มาตรา 46 (5) แห่ง พ.ร.บ.สหกรณ ์พ.ศ.2542  บัญญตัิให้
สหกรณม์ีอํานาจกระทาํการ รับฝากเงินประเภทออมทรัพยห์รือประเภท
ประจําจาก  
 1) สมาชิก  
 2) สหกรณอ์ื่น  
 3) สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ซึง่มีสมาชิกของสมาคมฯ ไมน่้อย
กว่ากึ่งหนึ่งเปน็สมาชกิของสหกรณผ์ู้รับฝากเงิน 
 4) นิติบุคคลซึ่งมีบุคลากรหรือลกูจ้างไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของ 
นิติบุคคลนั้นเป็นสมาชิกของสหกรณผ์ู้รับฝากเงนิ 
 ทั้งนี้ ตามระเบียบของสหกรณท์ีไ่ด้รับความเห็นชอบจาก นทส. 



การรับฝากเงิน 

 ข้อบังคับกําหนดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอย่างไร? 

 - รับฝากเงินจากผู้ใดได้บ้าง 
 - รับฝากเงินจากสมาชิกสมทบ ต้องกําหนดสิทธิด้วย 
 - การรับฝากเงินต้องเป็นไปตามระเบียบ 
 การกําหนดระเบียบเป็นอํานาจใคร? 

 - คณะกรรมการดําเนินการ 
 - ขอความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

 



การรับฝากเงิน 

 การประชุมและการลงมติถูกต้องหรือไม่? 

 - การแจ้งหรือนัดหมายประชุม  
 - การเลื่อนประชุม 
 - การนับองค์ประชุม 
 - การนับคะแนนเสียง 

 



แบบฝึกหัด 
องค์ประชุมและการลงมติของที่ประชุมใหญ่ 

 สหกรณ์มีสมาชิก 1,000 คน 
 สมาชิกมาลงชื่อเข้าร่วมประชุมใหญ่ 600 คน 
 ระหว่างการประชุม สมาชิกเข้าๆ ออกๆ จนเหลือเพียง 300 คน 
 ที่ประชุมกําลังขอมติเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปี   

 สมาชิกครบเป็นองค์ประชุมหรือไม่ 
 ถ้าครบเป็นองค์ประชุม การนับมติจะนับอย่างไร 



การรับฝากเงิน 

 ระเบียบกําหนดวิธีปฏิบัติเรื่องดังกล่าวอย่างไร?  
 ความแตกต่างของเงินฝากออมทรัพย์และประจํา 
 การเปิดบัญชี 
 การคิดดอกเบี้ย 
 เงื่อนไขการฝากการถอน 
 การปิดบัญชี 



การให้เงินกู้ 

 กฎหมายใด มาตราใด? 

 มาตรา 46 (6) และ (8) แห่ง พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม  สหกรณ์มีอํานาจกระทําการในการให้เงินกู้แก่  
 1) สมาชิก ตามระเบียบของสหกรณ์ 
 2) สหกรณ์อื่น ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 



การให้เงินกู้ 
 ข้อบังคับกาํหนดว่า ข้อกําหนดต่าง ๆ  เกี่ยวกับ 

      1) หลักเกณฑ์การพจิารณาวินิจฉัยใหเ้งนิกู ้  
 2) ประเภทและจํากัดแหง่เงนิกู ้  
 3) หลักประกนัสาํหรบัเงินกู้   
      4) ลําดับแห่งการใหเ้งนิกู ้  
      5) การกําหนดอัตราดอกเบีย้เงินกู้   
      6) การส่งชาํระหนีเ้งินกู้   
      7) การควบคุมหลักประกัน  การเรียกคนืเงนิกูแ้ละอื่น ๆ   
ให้เปน็ไปตามที่กาํหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

 



การให้เงินกู้ 

 การกําหนดระเบียบเป็นอํานาจใคร ? 

     - คณะกรรมการดําเนินการ 
 องค์ประชุมและการลงมติถูกต้องหรือไม่ ? 

     - การแจ้งหรือนัดหมายประชุม  
     - การเลื่อนประชุม 
     - การนับองค์ประชุม 
     - การนับคะแนนเสียง 



การให้เงินกู้ 
 ระเบียบกําหนดวิธีปฏิบัติเรื่องดังกล่าวอย่างไร?  

1) หลักเกณฑ์การพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้   
2) ประเภทและจํากัดแห่งเงินกู้   
3) หลักประกันสําหรับเงินกู้   
4) ลําดับแห่งการให้เงินกู้   
5) การกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้   
6) การส่งชําระหนี้เงินกู้   
7) การควบคุมหลักประกัน การเรียกคืนเงินกู้ และอื่น ๆ   



การฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ 
(1) ฝากในชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น 
(2) ฝากในธนาคาร หรือฝากในสถาบันการเงินที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้

ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์  
 - สถาบันการเงินตาม พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.2551  
 - วัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 
(3) ซื้อหลักทรัพย์ของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ  
 - หลักทรัพย์ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

พ.ศ.2535 
(4) ซื้อหุ้นของธนาคารที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทาง

การเงินแก่สหกรณ์  
(5) ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์และสหกรณ์อื่น 

62 (2) การฝากเงินโดยซื้อสลาก.pdf
62 (2) สถาบันการเงิน.pdf
62 (3) นิยามหลักหทรัพย์.pdf
62 (4) ธนาคารที่มีวัตถุประสงค์ช่วยเหลือ.pdf


การฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ 
(6) ซื้อหุ้นของสถาบนัที่ประกอบธุรกิจอันทําใหเ้กดิความสะดวก 

หรือส่งเสริมความเจริญแก่กจิการของสหกรณ ์โดยได้รับความเหน็ชอบจาก 
นายทะเบยีนสหกรณ ์ 

- สถาบัน หมายถึง นิติบุคคลตามกฎหมายทีจ่ัดตั้งไว้ก่อน 
- ซื้อหุ้น หมายถึง การซื้อหุ้นของสถาบันทีม่ีทุนซึ่งแบ่งเป็นหุน้ 
- ความสะดวก หมายถึง ธุรกิจของสถาบนัดงักลา่ว ทําให้กิจการ

ของสหกรณเ์กดิความสะดวกอย่างไร 
- ความเจริญ หมายถึง ธุรกิจของสถาบนัดังกล่าว ทําใหก้ิจการ

ของสหกรณม์ีความเจรญิ ก้าวหน้าอย่างไร 
- ห้ามลงทนุก่อนได้รับความเห็นชอบ (ไม่เห็นชอบย้อนหลัง) 

62 (6) (7) การลงทุนในสถาบันและ คพช.PDF


การฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ 

(7) ฝากหรอืลงทุนอย่างอื่นตามที ่คพช. กําหนด 
 - การออกตั๋วสัญญาใช้เงินระหว่างสหกรณด์ว้ยกัน 
 - การร่วมทุนเพือ่ดําเนินธุรกจิกับเอกชน 



การฝากหรือลงทุนเงนิของสหกรณ์ ประกาศ คพช. เร่ือง ข้อก าหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอืน่ของสหกรณ์ 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2563 
ข้อ 3 
(1) บัตรเงินฝากท่ีธนาคารเป็นผู้ออก 
(2) ต๋ัวแลกเงิน/ต๋ัวสัญญาใช้เงิน ท่ีธนาคารรับรอง  
สลักหลัง หรือรับอาวัล 
(3) ตราสารแสดงสิทธิในหน้ีท่ี ธ. (มิใช่รัฐวิสาหกิจ) ออก 
(4) บัตรเงินฝาก/ใบรับฝากเงิน บ.เงินทุน/
เครดิตฟองซิเอร์ 
(5) ตราสารแสดงสิทธิ์ในหน้ี ระดับ A- ขึ้นไป 
(6) หุ้นกู้มีหลักประกัน/หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ระดับ A- ขึ้นไป 
(7) ฝากหรือลงทุนอย่างอื่น นอกเหนือจาก (1) – (6) 
โดยได้รับความเห็นชอบจาก คพช. 

ข้อ 3 
(1) คงเดิม 
(2) คงเดิม 

 
(3) คงเดิม 
(4) คงเดิม 
(5) คงเดิม 
(6) คงเดิม 
(7) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีรัฐวิสาหกิจ 
      จัดต้ังขึ้น 
(8) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีมีวัตถุประสงค์
ตามมาตรา 62 

ข้อ 4 การนําเงินฝากตามข้อ 3 (7) ต้องไม่เกินทุนสํารอง 
         และต้องผ่านการอนุมัติจากท่ีประชุมใหญ่ก่อน 
 
 

ข้อ 4 การนําเงินฝากตามข้อ 3 (7) ต้องไม่เกิน 
         ทุนสํารองและ ต้องผ่านการอนุมัติจาก 
         ท่ีประชุมใหญ่ก่อน 
 



การจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 

 1. ต้องจัดสรรเป็น 

  1.1 ทุนสํารอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 

  1.2 ค่าบํารุงสนันิบาตฯ ตามอัตราทีก่ําหนดในกฎกระทรวง 
            อัตราร้อยละ 1 ของกําไรสุทธ ิแตไ่ม่เกินสามหม่ืนบาท 

 2. ที่เหลือ ที่ประชุมใหญอ่าจจัดสรรภายใต้ข้อบังคับ ดังนี้ 

  2.1 เงินปันผล ไม่เกินอัตราทีก่ําหนดในกฎกระทรวง 

  2.2 เงินเฉลี่ยคนื ตามส่วนธุรกิจทีส่มาชิกทาํไว้กับสหกรณ ์

        จ่ายได้ไม่เกินอัตราเทา่ใด 



การจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 

 2.3 เงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่ ไม่เกินร้อยละ 10 
       - การจ่ายโบนัสเป็นรายบุคคล 
 2.4 ทุนสะสม เพื่อดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งของสหกรณ์ 
       ตามที่กําหนดในข้อบงัคับ  
       - การจัดสรรเป็นทนุต่างๆ ที่ไม่ได้ก าหนดในข้อบังคับ 
       - การกําหนดระเบียบเพือ่ใช้จ่ายทนุสะสม 
       - การใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์   
 



ภาษีที่สหกรณ์และสมาชิกได้รับยกเว้น 
 กิจการสหกรณ์เป็นการทําธุรกิจเฉพาะกับสมาชิกในวงจํากัดและเพื่อ
ส่งเสริมให้กิจการของสหกรณ์สามารถช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
สมาชิกได้ตามเจตนารมณ์ ภาครัฐจึงยกเว้นภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
๑. สหกรณ ์

๑.๑ ภาษีเงินได้นิตบิคุคล 
- สหกรณไ์ม่อยู่ในนิยามตามความมาตรา ๓๙ แห่งประมวลรัษฎากร 

๑.๒ ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย  
- สหกรณ์ไม่อยู่ในนิยามทีจ่ะต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตาม

ความมาตรา ๖๙ ทวิ แต่สหกรณ์อยู่ในนยิามทีต่อ้งเป็นผู้มีหน้าที่หกัภาษ ี 
ณ ที่จ่าย 



๑.๓ ภาษีธุรกิจเฉพาะ เฉพาะกจิการใหกู้้ยืมแกส่มาชิกและสหกรณอ์ื่น 
ตามมาตรา ๙๑/๓ 

๑.๔ อากรแสตมป ์(ภาษทีีจ่ัดเก็บจากตราสาร ๒๘ ลักษณะ) ได้รับ
ยกเว้นบางรายการตามบญัชอีากรแสตมป์ 

๑.๕ ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบยีนสําหรับการได้มา การจําหน่าย การ
ยกขึ้นเปน็ข้อต่อสู ้หรือการยึดหนว่ง ซึ่งอสังหาริมทรพัย์หรือทรพัยสิทธิ
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ตามมาตรา ๖ แห่ง พ.ร.บ.สหกรณ ์พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ภาษีที่สหกรณ์และสมาชิกได้รับยกเว้น 



๒. สมาชิก 
๒.๑ เงินได้จากดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ตามมาตรา ๔๒ (๘) แห่ง

ประมวลรัษฎากร 
๒.๒ เงินได้จากดอกเบี้ยเงินฝากประเภทประจํา เฉพาะการฝากเป็นรายเดือน

ติดต่อกนัไม่น้อยกว่า ๒๔ เดือน โดยฝากเท่ากนัแตไ่ม่เกนิ ๒๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน 
และรวมแล้วต้องไม่เกนิ ๖๐๐,๐๐๐ บาท  ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความ
ในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐๑) พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๒.๓ เงินได้จากเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคนื มาตรา ๓ แห่งพระราชกฤษฎีกา 
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร พ.ศ. ๒๕๑๔ 

๒.๔ หักลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกูย้ืมเพื่อซือ้ เช่าซื้อ หรือสร้างอาคารที่อยู่อาศัย 

ภาษีที่สหกรณ์และสมาชิกได้รับยกเว้น 



*** มาตรา 10 วรรคหนึ่ง แหง่ พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2551 บัญญัติห้ามมิให้นายจ้างเรยีกหรือรบั
หลักประกนัการทํางาน หรือหลักประกันความเสยีหายในการทาํงาน ไม่ว่าจะ
เป็นเงนิสด  ทรัพย์สิน หรือการค้ําประกนัดว้ยบคุคลจากลูกจ้าง เว้นแต่ 
ลักษณะหรอืสภาพของงานที่ทํานั้น ลูกจ้างต้องรบัผิดชอบเกีย่วกบัการเงนิ 
หรือทรพัย์สินของนายจ้าง  ซึ่งอาจก่อให้เกดิความเสียหายแกน่ายจ้างได้ 
  

พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานที่เกี่ยวข้อง 



1. งานสมุห์บัญช ี
2. งานพนักงานเก็บหรือจ่ายเงิน 
3. งานควบคุมหรือรับผิดชอบเกี่ยวกับวัตถุมีค่า เช่น เพชร พลอย เงิน ทองคํา 

ทองคําขาว และไข่มุก 
4. งานเฝูาหรือดูแลสถานที่หรือทรัพย์สินของนายจ้าง หรือที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ของนายจ้าง 
5. งานติดตามหรือเร่งรัดหนี้ 
6. งานควบคุมหรือรับผิดชอบยานพาหนะ 
7. งานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับคลังสินค้า ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้เช่าทรัพย์ ให้เช่าซื้อ  

ให้กู้ยืม รับฝากทรัพย์ รับจํานอง รับจํานํา รับประกันภาย รับโอนหรือรับจัดส่งเงิน 
หรือการธนาคาร ทั้งนี้ เฉพาะลูกจ้างที่เป็นผู้ควบคุมเงินหรือทรัพย์สิน  

ลักษณะหรือสภาพของงานที่เรียกหลักประกันได้ 



1. การเรียกรับหลักประกันการทาํงาน ตามประกาศกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 
2541 

หลักประกันการทาํงาน หรือ หลักประกันความเสียหายในการทํางานมี 3 
ประเภท ได้แก่ 

(1) เงินสด 
(2) ทรัพย์สิน 
(3) การค้ําประกันด้วยบคุคล 

พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานที่เกี่ยวข้อง 



หลักเกณฑ์  
 - ในกรณีที่นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกันเป็นเงินสด จํานวนเงินที่เรียก
หรือรับต้องไม่เกิน 60 เท่าของอัตราค่าจ้างรายวัน โดยเฉลี่ยที่ลูกจ้างได้รับ 
 - เงินประกันที่นายจ้างเรียกหรือรับไว้ข้างต้น อาจลดลง เนื่องจาก 
   * นําไปชดใช้ค่าเสียหายให้แก่นายจ้างตามเงื่อนไข หรือข้อตกลง หรือ
ตามความยินยอมของลูกจ้าง นายจ้างจะเรียกหรือรับประกันเพิ่มได้เท่าจํานวน
เงินที่ลดลง 
 - นายจ้างต้องนําเงินประกันฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบัน
การเงินอื่น โดยมีบัญชีเงินฝากของลูกจ้างแต่ละคน และต้องแจ้งชื่อธนาคาร 
หรือสถานบันการเงิน และเลขบัญชีให้ลูกจ้างทราบภายใน 7 วัน 
   ** ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการนําฝากนายจ้างเป็นผู้ออก 
   

กรณีหลักประกันเป็นเงินสด 



ทรัพย์สินทีเ่รียก หรือรับเป็นหลักประกันได้ ได้แก่  
 1. สมุดเงินฝากประจําธนาคาร 
 2. หนังสือค้ําประกนัของธนาคาร 
 ** ทรัพย์สินทีเ่ป็นหลักประกนัตอ้งมีมูลค่าไม่เกิน 60 เท่าของอัตรา
ค่าจ้างรายวัน โดยเฉลี่ยที่ลูกจ้างได้รบั  โดยให้นายจ้างเป็นผู้เก็บรักษา
หลักประกนั 
 ** ห้ามมิให้นายจ้างแกไ้ข เปลี่ยนแปลง หรือกระทาํการใด ๆ เพื่อให้
ลูกจ้างแกไ้ขเปลีย่นแปลงกรรมสิทธิ์ในทรพัย์สินตาม ข้อ 1 เป็นของนายจ้าง 
หรือของบุคคลอื่น  
   

กรณีหลักประกันเป็นทรัพย์สิน 



ทรัพย์สินทีเ่รียก หรือรับเป็นหลักประกันได้ ได้แก่  
 1. สมุดเงินฝากประจําธนาคาร 
 2. หนังสือค้ําประกนัของธนาคาร 
 ** ทรัพย์สินทีเ่ป็นหลักประกนัตอ้งมีมูลค่าไม่เกิน 60 เท่าของอัตรา
ค่าจ้างรายวัน โดยเฉลี่ยที่ลูกจ้างได้รบั  โดยให้นายจ้างเป็นผู้เก็บรักษา
หลักประกนั 
 ** ห้ามมิให้นายจ้างแกไ้ข เปลี่ยนแปลง หรือกระทาํการใด ๆ เพื่อให้
ลูกจ้างแกไ้ขเปลีย่นแปลงกรรมสิทธิ์ในทรพัย์สินตาม ข้อ 1 เป็นของนายจ้าง 
หรือของบุคคลอื่น  
   

กรณีหลักประกันเป็นทรัพย์สิน 



 - กรณีนายจ้างเรียกหรอืรับหลักประกัน โดยค้ําประกันด้วยบคุคล  
นายจ้างเรียกใหใ้หผู้้ค้าํประกันรบัผิดชอบต้อง ไม่เกิน 60 เท่าของอัตรา
ค่าจ้างรายวัน โดยเฉลี่ยที่ลูกจ้างได้รับ 
 - ให้นายจ้างทาํหนังสือสัญญาค้ําปรนั 3 ฉบับ โดยให้ นายจ้าง ลูกจ้าง 
และผู้ค้ําประกันเกบ็ไว้คนละฉบบั 
  
   

กรณีการค้ําประกันด้วยบุคคล 



 - เมื่อคํานวณมูลค่าของหลกัประกันทกุประเภทรวมกันแลว้ต้อง ไม่เกิน 
60 เท่าของอัตราค่าจ้างรายวัน โดยเฉลี่ยที่ลูกจ้างได้รบั 
 - กรณทีีน่ายจ้างเรยีกหลักประกันทีเ่ป็นทรพัย์สิน หรือบุคคล ที่มีมูลค่า
เกินจากทีก่ําหนดไว้ในประกาศฯ อยู่ก่อนที่ประกาศฯ ใช้บังคับ ให้นายจ้าง
ดําเนินการใหใ้หม้ีหลกัประกันไม่เกินตามประกาศฯ  นี้ ภายใน 30 วัน นับ
แต่วันที่ประกาศ ฯ มีผลบังคับใช ้
  
   

กรณีการค้ําประกันหลายประเภทรวมกัน 



 - กรณีนายจ้างเรียกหรือรับหลักประกนั โดยค้ําประกันด้วยบุคคล  
นายจ้างเรียกใหใ้หผู้้ค้าํประกันรบัผิดชอบต้อง ไม่เกิน 60 เท่าของอัตรา
ค่าจ้างรายวัน โดยเฉลี่ยที่ลูกจ้างได้รับ 
 - ให้นายจ้างทําหนงัสือสัญญาค้าํปรัน 3 ฉบับ โดยให้ นายจ้าง ลูกจ้าง 
และผู้ค้ําประกันเกบ็ไว้คนละฉบบั 
  
   

กรณีการค้ําประกันด้วยบุคคล 



 - กรณีนายจ้างเรียกหรือรับหลักประกนั โดยค้ําประกันด้วยบุคคล  
นายจ้างเรียกใหใ้หผู้้ค้าํประกันรบัผิดชอบต้อง ไม่เกิน 60 เท่าของอัตรา
ค่าจ้างรายวัน โดยเฉลี่ยที่ลูกจ้างได้รับ 
 - ให้นายจ้างทําหนงัสือสัญญาค้าํประกนั 3 ฉบับ โดยให้ นายจ้าง 
ลูกจ้าง และผู้ค้ําประกันเกบ็ไว้คนละฉบบั 
 

กรณีการค้ําประกันด้วยบุคคล 



 (1) ลูกจ้างซึ่งทาํงานติดต่อกันครบ 120 วัน แต่ไมค่รบ 1 ปี ให้จ่ายไม่
น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 30 วัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทาํงาน 
30 วันสุดท้ายสําหรับลูกจ้างซ่ึงได้รับค่าจ้าง ตามผลงานโดยคํานวณเป็น
หน่วย   
 (2) ลูกจ้างซึ่งทาํงานตดิต่อกนัครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี ให้จ่ายไม่น้อย
กว่าค่าจ้างอัตราสุดทา้ย 90 วัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทาํงาน 90 
วันสุดท้ายสําหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้าง ตามผลงานโดยคํานวณเปน็หน่วย  
  
   

เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 



     (3) ลูกจ้างซึ่งทํางานติดตอ่กันครบ 3 ปี แต่ไม่ครบ 6 ปี ให้จ่ายไม่
น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดทา้ย 180 วัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการ
ทํางาน 180 วันสุดท้ายสําหรับลกูจ้างซึ่งได้รับค่าจ้าง ตามผลงานโดย
คํานวณเป็นหน่วย 
     (4) ลูกจ้างซึ่งทาํงานตดิตอ่กันครบ 6 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี ให้จ่าย
ไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสดุทา้ย 240 วัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของ
การทํางาน 240 วันสุดทา้ยสําหรบัลูกจ้างซึ่งได้รับคา่จ้าง ตามผลงาน
โดยคํานวณเป็นหน่วย 
 



  
    “(๕) ลูกจ้างซึ่งทํางานตดิต่อกนัครบ 10 ปี แต่ไม่ครบ 20 ปี ให้จ่ายไม่
น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดทา้ย 300 วัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทาํงาน 
300 วันสุดท้ายสําหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้าง ตามผลงานโดยคํานวณเปน็
หน่วย ”  
    “(๖) ลูกจ้างซึ่งทาํงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป ให้จ่ายไม่น้อยกว่า
ค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทาํงาน 400 
วันสุดท้ายสําหรบัลูกจ้างซึ่งได้รับคา่จ้างตามผลงาน โดยคํานวณเป็นหน่วย ” 
    

เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน (ต่อ) 



 มาตรา 119 นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยใหแ้ก่ลูกจ้าง ซึ่งเลิกจ้างใน
กรณี ดังนี้ 
 1. ทุจริตต่อหน้าที ่หรือกระทาํความผิดอาญาโดยเจตนาแกน่ายจ้าง 
 2. จงใจกระทําให้นายจ้างได้รับความเสียหาย 
 3. ประมาณเลินเล่อเปน็เหตุใหน้ายจ้างได้รับความเสียหายอย่าง
ร้ายแรง 
 4. ฝุาฝืนข้อบังคับเกี่ยวกบัการทํางาน หรือระเบยีบ หรือคาํสั่งของ
นายจ้างที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม และนายจ้างได้ตักเตือนเป็น
หนังสือแล้ว เว้นแต่ กรณีรา้ยแรงนายจ้างไม่จําเปน็ตอ้งตักเตือน 
 ** หนังสือเตอืนใหม้ีผลบังคับได้ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันทีลู่กจ้างได้
กระทํา 
    

กรณีนายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย 



 5. ละทิ้งหนา้ทีเ่ป็นเวลา 3 วันทํางานติดตอ่กัน ไม่ว่าจะมีวันหยุดคั่น
หรือไม่ก็ตาม โดยไม่มีเหตุอันสมควร 
 6. ได้รับโทษจําคุกโดยคําพพิากษาถึงที่สุดใหจ้ําคกุ เว้นแต่ เป็นโทษที่
กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหโุทษ    

กรณีนายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย (ต่อ) 




