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สํานักงานสถิติแหงชาติ

ค

คํานํา

สํานักงานสถิติแหงชาติ
เปนหนวยงานหลักในการจัดทําขอมูลสถิติพื้นฐานเชิงเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ ซึ่งหนึ่งในภารกิจหลักของสํานักงานฯ คือการจัดทํา ประสานการจัดทํา และพัฒนา
มาตรฐานสถิติของประเทศใหเปนไปตามมาตรฐานสากล เพื่อใหขอมูลสถิติที่ไดมีมาตรฐานเดียวกัน
และสามารถเปรียบเทียบกันไดระหวางหนวยงานทั้งในประเทศและตางประเทศ
การจัดทําขอมูลเกี่ยวกับการทํางานของบุคคล
ตองมีการจัดจําแนกขอมูลตามสถานภาพ
การทํางานเพือ่ ใหผูใชขอมูลสามารถนําไปศึกษา วิเคราะหและวางแผนดานแรงงานของประเทศ ดังนั้น
สํานักงานสถิติแหงชาติ จึงไดจัดทํามาตรฐานการจัดจําแนกสถานภาพการทํางานตามสากลขึ้น เพื่อใชใน
โครงการสํามะโนและสํารวจตางๆ ของสํานักงานฯ
โดยการจัดตั้งคณะทํางานยอยจัดทํามาตรฐาน
การจัดจําแนกสถานภาพการทํางานขึ้นเพื่อพิจารณาดําเนินการ โดยอางอิงตาม International Classification
of Status in Employment (ICSE-93) ขององคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) ซึ่งเปนมาตรฐาน
การจัดจําแนกสถานภาพการทํางานที่ไดรับการยอมรับและใชงานกันอยางแพรหลาย การจัดทํามาตรฐาน
ฉบับนี้ไดจดั ทําแบบ Reference Classification คือเปนการจัดจําแนกที่มีกรอบและแนวคิดเชนเดียวกับ
มาตรฐานสากลที่เปนตนฉบับทุกประการ
พรอมทั้งไดเสนอแนวทางการนํามาตรฐานดังกลาวมา
ประยุกตใชใหถูกตองและเหมาะสมกับสภาวะการทํางานของประชากรของประเทศ ดวย
สํานักงานสถิติแหงชาติหวังวาเอกสารฉบับนี้จะเปนประโยชนตอผูใชตามสมควร หากมี
ขอเสนอแนะประการใด โปรดแจงใหหนวยงานเจาของเรื่องทราบเพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุงตอไป
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การจัดจําแนกสถานภาพการทํางานตามสากล
แนวคิดที่ใชในการจัดจําแนกประเภทของงาน
ประเภทของงาน
กลุมของการจัดจําแนกสถานภาพการทํางาน
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ภาคผนวก
ภาคผนวก ก : แนวทางการพิจารณาความแตกตางระหวาง “งานที่ไดรับคาจาง”
และ “งานสวนตัว”
ภาคผนวก ข : การจัดจําแนกสถานภาพการทํางานของกลุมที่มีลักษณะเฉพาะ
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การจัดจําแนกสถานภาพการทํางานตามสากล
ในการจัดทําขอมูลสถิติ สถานภาพการทํางานเปนขอมูลหนึ่งที่มีความสําคัญที่สามารถนํามาใชศึกษา
และวิเคราะหเกี่ยวกับภาวะการทํางานของบุคคล รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งสถานภาพการทํางานจะเปน
สิ่งที่บงบอกถึงสถานะของบุคคลที่ทํางานในสถานที่ทํางานหรือธุรกิจ
การจัดจําแนกสถานภาพการทํางานตามสากล จัดทําขึ้นโดยอางอิงตาม International Classification of
Status in Employment (ICSE-93) ซึ่งจัดทําโดยองคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO)
การจัดจําแนกสถานภาพการทํางาน เปนการจัดจําแนกงานที่ทําโดยบุคคล ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง โดยที่
งานจะถูกจัดจําแนกตามชนิดของสัญญาจางของบุคคลที่มีตอบุคคลอื่นหรือตอองคกร
คําวา “สัญญาจาง” ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 หมายความวา สัญญาไมวาเปน
หนังสือหรือดวยวาจาระบุชดั เจน หรือเปนที่เขาใจโดยปริยาย ซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกวาลูกจางตกลงจะทํางาน
ใหแกบุคคลอีกบุคคลหนึ่งเรียกวานายจาง และนายจางตกลงจะใหคาจางตลอดเวลาที่ทํางานให
แนวคิดที่ใชในการจัดจําแนกประเภทของงาน
ในการจัดจําแนกสถานภาพการทํางาน จําเปนตองจัดจําแนกประเภทของงานกอน ซึง่ แนวคิดที่ใชใน
การจัดจําแนกประเภทของงาน ประกอบดวย
1. ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ พิจารณาจากความเสี่ยงทางเศรษฐกิจของผูป ฏิบัติงานอันเนื่องมาจาก
ผลประกอบการหรือการลงทุนขององคกร เชน คาตอบแทนของผูปฏิบัติงานขึ้นกับผลประกอบการของธุรกิจ
หรือไม ผูปฏิบัติงานมีความเสี่ยงตอเงินทุนของตนเองในธุรกิจหรือไม เปนตน
2. อํานาจหนาทีท่ ี่ผูปฏิบตั งิ านมีตอธุรกิจและตอคนทํางาน พิจารณาจากอํานาจหนาที่ในการควบคุม
ดูแลและการดําเนินงานที่ผูปฏิบัติงานมีตอ ธุรกิจและตอคนทํางาน เชน ผูปฏิบัติงานมีอํานาจในการตัดสินใจใน
การดําเนินธุรกิจหรือไม ผูปฏิบัติงานมีอํานาจในการตัดสินใจจางหรือเลิกจางบุคลากรในธุรกิจหรือไม เปนตน
ประเภทของงาน
จากแนวคิดดังกลาวขางตน สามารถที่จะจัดจําแนกประเภทของงานโดยพิจารณาจากลักษณะความเสี่ยง
ทางเศรษฐกิจ และ/หรืออํานาจหนาที่ที่ผูปฏิบัติงานมีตอธุรกิจและตอคนทํางานตามสัญญาจางที่ไดใหไวหรือ
มีผลบังคับใชกับผูปฏิบัติงาน ซึ่งงานแบงออกเปน 2 ประเภท คือ
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1. งานที่ไดรับคาจาง (Paid employment jobs) คือ งานที่ผูปฏิบัติงานมีสัญญาจางและไดรับคาตอบแทน
โดยคาตอบแทนนั้นอาจอยูใ นรูปของคาจางและเงินเดือน คาคอมมิชชัน คาตอบแทนคิดเปนรายชิน้ เงินโบนัส
หรือเปนคาตอบแทนที่ไมไดอยูในรูปของตัวเงิน เชน อาหาร ที่อยูอาศัย หรือการฝกอบรม เปนตน ซึ่งคาตอบแทนนี้
ไมไดขึ้นกับผลกําไรของหนวยงานที่บุคคลนั้นทํางานอยู (หนวยงานในที่นี้อาจเปนบริษัท องคกรที่ไมแสวงหา
กําไร หนวยงานรัฐบาล หรือครัวเรือน) โดยที่เครื่องมือหรืออุปกรณทั้งหมดหรือบางสวน และ/หรือสถานที่
ที่ใชปฏิบัติงานอาจเปนของตนเองหรือผูอื่นก็ได และผูปฏิบัติงานทํางานภายใตการกํากับดูแลโดยตรงหรือ
ตามแนวทางทีก่ ําหนดโดยเจาของหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมาย
2. งานสวนตัว (Self-employment jobs) คือ งานที่คาตอบแทนขึน้ กับผลกําไรหรือศักยภาพที่
กอใหเกิดผลกําไรจากสินคาและบริการที่ผลิตได (การบริโภคของตนเองถือเปนสวนหนึ่งของกําไร) ผูปฏิบัติงาน
เปนผูทําการตัดสินใจหรือเปนตัวแทนในการตัดสินใจในการดําเนินงาน และรับผิดชอบเกี่ยวกับสวัสดิการของ
วิสาหกิจ (ในที่นี้คําวา “วิสาหกิจ” ใหรวมถึงการดําเนินงานโดยบุคคลคนเดียวดวย)
ตาราง 1 ความสัมพันธระหวางประเภทของงานและแนวคิดที่ใชในการจัดจําแนกประเภทของงาน
แนวคิดที่ใชในการจัดจําแนกประเภทของงาน
ประเภทของงาน

ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ

อํานาจหนาที่ที่ผูปฏิบตั ิงานมีตอธุรกิจ
และตอคนทํางาน

งานที่ไดรับคาจาง

ไมมี

ไมมี

(เนื่องจาก คาตอบแทนไมไดขึ้นกับ
ผลกําไรของหนวยงานที่บุคคลนั้น
ทํางานอยู)

(เนื่องจาก ผูปฏิบัติงานทํางานภายใตการกํากับ
ดูแลโดยตรง หรือตามแนวทางที่กําหนดโดย
เจาของหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมาย)

มี

มี

งานสวนตัว

(เนื่องจาก คาตอบแทนขึ้นกับผลกําไร (เนื่องจาก ผูปฏิบัติงานเปนผูทําการตัดสินใจหรือ
ของหนวยงานที่บุคคลนั้นทํางานอยู) เปนตัวแทนในการตัดสินใจในการดําเนินงาน)
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กลุมของการจัดจําแนกสถานภาพการทํางาน แบงออกเปน 6 กลุม คือ
1. ลูกจาง (Employees) คือ คนทํางานทีม่ ีประเภทของงานเปน “งานที่ไดรับคาจาง” เปนผูที่มี
สัญญาจางและเปนการทํางานที่ไดรับคาตอบแทน ซึ่งเปนสัญญาที่ทําแลวและยังคงมีผลตอเนื่องตอไป หรือมี
การตอสัญญากับนายจางคนเดิมบนพืน้ ฐานของความตอเนื่อง
โดยที่ :
- สัญญาจางอาจอยูในรูปของหนังสือหรือดวยวาจาระบุชัดเจน หรือเปนที่เขาใจโดยปริยาย
- คาตอบแทนอาจอยูใ นรูปของคาจางและเงินเดือน คาคอมมิชชัน คาตอบแทนคิดเปนรายชิน้ เงินโบนัส
หรือเปนคาตอบแทนที่ไมไดอยูในรูปของตัวเงิน เชน อาหาร ที่อยูอาศัย หรือการฝกอบรม เปนตน
- คําวา “บนพืน้ ฐานของความตอเนื่อง” หมายถึง ระยะเวลาการจางงานตามสภาวการณของประเทศ
2. นายจาง (Employers) คือ ผูประกอบธุรกิจของตนเองหรือประกอบธุรกิจรวมกับหุนสวนตั้งแต
1 คนขึน้ ไป โดยมีประเภทของงานเปน “งานสวนตัว” และมีการจางบุคคลตั้งแต 1 คนขึ้นไปเพื่อมาทํางาน
ใหกับธุรกิจของตนเองในฐานะ “ลูกจาง” โดยเปนการจางงานบนพืน้ ฐานของความตอเนื่อง (หุนสวนอาจเปน
หรือไมเปนสมาชิกของครอบครัวหรือครัวเรือนก็ได)
3. ผูป ระกอบธุรกิจของตนเอง (Own-account workers) คือ ผูประกอบธุรกิจของตนเองหรือประกอบ
ธุรกิจรวมกับหุน สวนตั้งแต 1 คนขึ้นไป โดยมีประเภทของงานเปน “งานสวนตัว” และไมมีการจาง “ลูกจาง”
ที่เปนการจางงานบนพื้นฐานของความตอเนือ่ งเพื่อมาทํางานใหในระหวางคาบเวลาอางอิง แตสามารถจาง “ลูกจาง
ที่ไมใชการจางงานอยางตอเนือ่ ง” ได (หุน สวนอาจเปนหรือไมเปนสมาชิกของครอบครัวหรือครัวเรือนก็ได)
4. สมาชิกของการรวมกลุมผูผ ลิต (Members of producers’ cooperatives) คือ ผูที่ทํา “งานสวนตัว”
โดยรวมกันทําการผลิตสินคาและบริการ โดยสมาชิกแตละคนมีสวนรวมเทาเทียมกันกับสมาชิกคนอื่นๆ ใน
การตัดสินใจดานการผลิต การขาย การลงทุน และการจัดสรรรายไดใหกับสมาชิก (“ลูกจาง” ของการรวมกลุม
ผูผลิตไมจดั จําแนกไวในกลุมนี้)
5. ผูชวยธุรกิจของครัวเรือน (Contributing family workers) คือ ผูที่ทํา “งานสวนตัว” ในธุรกิจ
ที่ดําเนินงานโดยบุคคลที่มีความสัมพันธกนั โดยไมไดรับคาจาง และไมอยูในฐานะของหุนสวน เนื่องจากระดับ
ของความรับผิดชอบที่มีตอธุรกิจไมอยูในระดับของความเปนผูนํา ทั้งในแงของเวลาการทํางานหรือปจจัยอืน่ ๆ
(ผูที่ทํางานในธุรกิจที่ดาํ เนินงานโดยบุคคลที่มีความสัมพันธกันโดยไมไดรับคาจาง อาจจะอาศัยอยูใ นครัวเรือน
เดียวกันหรือไมก็ได)
6. ผูที่ไมสามารถจําแนกสถานภาพการทํางานได (Workers not classifiable by status) รวมถึง
บุคคลที่ไมมีขอมูลที่เพียงพอ และ/หรือบุคคลที่ไมสามารถจัดจําแนกไวในกลุมอื่นได

การจัดจําแนกสถานภาพการทํางานตามสากล
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แผนภาพ 1 ความสัมพันธระหวางประเภทของงานและการจัดจําแนกสถานภาพการทํางาน
ผูมีงานทํา

งานที่ไดรับคาจาง

ลูกจาง

งานสวนตัว

นายจาง

ผูประกอบธุรกิจของตนเอง

สมาชิกของการรวมกลุมผูผลิต

ผูชวยธุรกิจของครัวเรือน

การจัดจําแนกบุคคลตามสถานภาพการทํางาน
การจัดจําแนกสถานภาพการทํางาน จัดทําขึ้นเพื่อใชจดั จําแนกงานที่ทาํ โดยบุคคล ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
ดังนั้น บุคคลที่จะนํามาจัดจําแนกควรเปนบุคคลที่เปน “ผูมีงานทํา” ซึ่งในการจัดจําแนกสถานภาพการทํางาน
ของ “ผูมีงานทํา” ใหพิจารณาดังนี้
- กรณีของบุคคลที่ทํางาน 1 งาน ในระหวางคาบเวลาอางอิง ใหจัดจําแนกตามกลุมสถานภาพการทํางาน

ของงานดังกลาว
- กรณีของบุคคลที่ทํางานมากกวา 1 งาน ในระหวางคาบเวลาอางอิง ใหจัดจําแนกตามกลุมสถานภาพ
การทํางานของงานที่ใชเวลามากที่สุดหรืองานที่ใหรายไดสูงสุดจากการทํางานในคาบเวลาดังกลาว
(หรืองานที่คาดวาจะใหรายไดสูงสุด ถาสามารถคาดการณคาจางในอนาคตได)
นอกจากนั้น การจัดจําแนกสถานภาพการทํางาน ยังสามารถนํามาปรับใชในการจัดจําแนกสถานภาพ
การทํางานของ “ผูวางงาน” ไดดว ย โดยใหพิจารณาดังนี้
- กรณีของผูวางงานที่เคยทํางานมากอน ใหพจิ ารณาจากงานที่ทํากอนหนานี้
- กรณีของผูวางงานที่ไมเคยทํางานมากอนหรือผูกําลังหางานทํา ใหพจิ ารณาจากประเภทของงาน

ที่กําลังหา

ภาคผนวก

การจัดจําแนกสถานภาพการทํางานตามสากล
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ภาคผนวก ก.
แนวทางการพิจารณาความแตกตางระหวาง “งานที่ไดรบั คาจาง” และ “งานสวนตัว”
การจัดจําแนกสถานภาพการทํางาน โดยเฉพาะในกรณีของ “ลูกจาง” กับ “ผูประกอบธุรกิจของตนเอง”
ในทางปฏิบัติ อาจพบปญหาที่คอนขางยากตอการตัดสินใจวาควรจัดจําแนกไวในกลุมใดจึงจะถูกตองและเหมาะสม
ที่สุด เนื่องจากมีลักษณะที่คาบเกี่ยวกันคอนขางมาก
ปจจัยสําคัญในการจัดจําแนกสถานภาพการทํางาน คือ ตองสามารถจัดจําแนกประเภทของงานที่บคุ คล
ดังกลาวทําอยูว า เปน “งานที่ไดรับคาจาง” หรือ “งานสวนตัว” ใหไดกอน ซึ่งแนวคิดในการจัดจําแนกประเภท
ของงานประกอบดวย
• ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ
ในการพิจารณาความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ สามารถพิจารณาไดจากประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน
- ผูปฏิบัติงานมีคาตอบแทนขึน
้ กับผลประกอบการของธุรกิจหรือไม ?
- ผูปฏิบัติงานมีหนาที่รับผิดชอบตอผลกําไรหรือขาดทุนของธุรกิจหรือไม ?
- ผูปฏิบัติงานมีความเสี่ยงตอเงินทุนของตนเองในธุรกิจหรือไม ?
- ผูปฏิบัติงานมีการจัดหาทรัพยสินและอุปกรณหลักในการทํางานหรือไม ?
- ฯลฯ

• อํานาจหนาทีท่ ี่ผูปฏิบตั งิ านมีตอธุรกิจและตอคนทํางาน
ในการพิจารณาอํานาจหนาทีท่ ี่ผูปฏิบัติงานมีตอธุรกิจและตอคนทํางาน
ประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน

สามารถพิจารณาไดจาก

- ผูปฏิบัติงานมีอํานาจในการตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจหรือไม ?
- ผูปฏิบัติงานมีอํานาจในการตัดสินใจจางหรือเลิกจางบุคลากรในธุรกิจหรือไม ?
- ผูปฏิบัติงานมีอํานาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับคาตอบแทนของบุคลากรในธุรกิจหรือไม ?
- ผูปฏิบัติงานมีอํานาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับชั่วโมงการทํางานหรือวันหยุดในธุรกิจหรือไม ?
- ผูปฏิบัติงานมีอํานาจในฐานะเปนตัวแทนในการทําสัญญากับองคกรหรือบุคคลอื่นหรือไม ?
- ผูปฏิบัติงานมีอํานาจในการรับ/จางเหมางานไดเองหรือไม ?
- ฯลฯ

การจัดจําแนกสถานภาพการทํางานตามสากล
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ตาราง ก1 ความสัมพันธระหวางประเภทของงานและแนวคิดที่ใชในการจัดจําแนกประเภทของงาน
โดยแยกตามประเด็นที่เกี่ยวของ
แนวคิดที่ใชในการจัดจําแนกประเภทของงาน

ประเภทของงาน
งานที่ไดรับคาจาง งานสวนตัว

ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ
- ผูปฏิบัติงานมีคาตอบแทนขึ้นกับผลประกอบการของธุรกิจหรือไม ?

8

9

- ผูปฏิบัติงานมีหนาที่รับผิดชอบตอผลกําไรหรือขาดทุนของธุรกิจหรือไม ?

8

9

- ผูปฏิบัติงานมีความเสี่ยงตอเงินทุนของตนเองในธุรกิจหรือไม ?

8

9

- ผูปฏิบัติงานมีการจัดหาทรัพยสินและอุปกรณหลักในการทํางานหรือไม ?

8

9

- ผูปฏิบัติงานมีอํานาจในการตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจหรือไม ?

8

9

- ผูปฏิบัติงานมีอํานาจในการตัดสินใจจางหรือเลิกจางบุคลากรในธุรกิจหรือไม ?

8

9

- ผูปฏิบัติงานมีอํานาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับคาตอบแทนของบุคลากรในธุรกิจ
หรือไม ?

8

9

- ผูปฏิบัติงานมีอํานาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับชั่วโมงการทํางานหรือวันหยุด
ในธุรกิจหรือไม ?

8

9

- ผูปฏิบัติงานมีอํานาจในฐานะเปนตัวแทนในการทําสัญญากับองคกรหรือ
บุคคลอื่นหรือไม ?

8

9

- ผูปฏิบัติงานมีอํานาจในการรับ/จางเหมางานไดเองหรือไม ?

8

9

อํานาจหนาทีท่ ี่ผูปฏิบตั งิ านมีตอธุรกิจและตอคนทํางาน

จากตาราง ก1 เมื่อพิจารณาในแตละประเด็นของแนวคิดที่ใชในการจัดจําแนกประเภทของงาน พบวา
ผูที่ทํา “งานที่ไดรับคาจาง” จะไมมีความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและไมมีอํานาจหนาที่ตอธุรกิจและตอคนทํางาน
ในขณะที่ผูที่ทาํ “งานสวนตัว” จะเปนไปในทางตรงกันขาม
ซึ่งในทางปฏิบตั ิ เปนเรื่องยากที่จะกําหนดไดอยางชัดเจนวาบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนผูที่ทํา “งานทีไ่ ดรบั
คาจาง” หรือ “งานสวนตัว” ดังนั้น ในกรณีที่ไมสามารถตัดสินใจในการจัดจําแนกประเภทของงาน ใหพิจารณา
ในแตละประเด็น และนํามาสรุปเปนภาพรวมวาควรจัดใหเปน “งานที่ไดรับคาจาง” หรือ “งานสวนตัว”

การจัดจําแนกสถานภาพการทํางานตามสากล
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ภาคผนวก ข.
การจัดจําแนกสถานภาพการทํางานของกลุม ที่มีลักษณะเฉพาะ
1. ผูจัดการที่เปนเจาของวิสาหกิจในรูปบริษทั (Owner-managers of incorporated enterprises) คือ ผูที่
ทํางานคนเดียวหรือทํางานรวมกับสมาชิกของครอบครัว หรือกับหุนสวนตั้งแต 1 คนขึ้นไป โดยเปนผูมีอํานาจ
ในความเปนเจาของวิสาหกิจ มีอํานาจในฐานะเปนตัวแทนในการทําสัญญากับองคกรอื่น และมีอํานาจใน
การจางหรือเลิกจางบุคคลที่ “ทํางานโดยไดรับคาจาง” ที่อยูในองคกรเดียวกัน ภายใตระเบียบและกฎหมาย
ของประเทศ และกฎขอบังคับที่กําหนดขึ้นโดยคณะกรรมการขององคกรที่มาจากการเลือกตั้งหรือการแตงตั้ง
การจัดจําแนกสถานภาพการทํางานของ “ผูจัดการที่เปนเจาของวิสาหกิจในรูปบริษทั ” ไมสามารถที่
จะจัดจําแนกประเภทของงานไดอยางชัดเจนวาเปน “งานที่ไดรับคาจาง” หรือ “งานสวนตัว” เนื่องจากไดรับ
สวนหนึ่งของคาตอบแทนเหมือนกับบุคคลที่อยูในกลุม “งานที่ไดรบั คาจาง” ในขณะที่มีอํานาจหนาทีแ่ ละ
ความรับผิดชอบตอวิสาหกิจเชนเดียวกับบุคคลที่อยูในกลุม “งานสวนตัว”
ในกรณีนี้สามารถพิจารณาไดเปน 2 กรณี คือ
1.1. ผูจัดการที่เปนเจาของวิสาหกิจขนาดใหญ มีระดับความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและอํานาจในการ
ดําเนินงานซึ่งขึ้นอยูก ับจํานวนหุน ที่บุคคลดังกลาวมีในองคกร โดยทํางานในตําแหนง “ผูจัดการ” มีคาตอบแทน
เปนเงินเดือนหรือคาจาง ถึงแมวาจะไดรับกําไรจากการถือหุนเชนเดียวกับหุนสวนคนอื่นๆ ก็ตาม ในกรณีนี้ให
จัดประเภทผูจดั การที่เปนเจาของวิสาหกิจเปน “ลูกจาง”
1.2. ผูจัดการที่เปนเจาของวิสาหกิจขนาดเล็กที่ดําเนินงานคนเดียวหรือกับหุนสวน ผูจัดการที่เปน
เจาของจะมีความเสีย่ งทางการเงินสูง เปนผูด ูแลผลประโยชนขององคกร มีอํานาจในการตัดสินใจ ควบคุม ดูแล
กิจการอยางเต็มที่ และที่สําคัญคือรายไดที่ไดรับขึ้นกับผลกําไรของวิสาหกิจ ในกรณีดังกลาวนี้ใหจัดประเภท
ผูจัดการที่เปนเจาของวิสาหกิจที่มีการจางลูกจางเปน “นายจาง” หรือ ถาไมมีการจางลูกจางใหจัดเปน “ผูประกอบ
ธุรกิจของตนเอง”
2. ผูรับเหมา (Contractors) คือ ผูรับจางที่เปนคูสัญญากับผูวา จางในการใหบริการทางธุรกิจ เชน การใหบริการ
เกี่ยวกับภาษี บัญชี กฎหมาย การทําความสะอาด การรักษาความปลอดภัย เปนตน ซึ่งเปนหนวยธุรกิจที่ดําเนินการ
โดยผูรับจาง ดังนัน้ ผูว า จางจึงไมมหี นาที่รับผิดชอบคาใชจายดานสวัสดิการสังคม สวนการดําเนินงานจะ
เปนไปตามขอกําหนดของสัญญา
การจัดจําแนกสถานภาพการทํางานของ “ผูรับเหมา” ไมสามารถจัดจําแนกประเภทของงานไดอยาง
ชัดเจนวาเปน “งานที่ไดรับคาจาง” หรือ “งานสวนตัว” ดังนั้น ควรพิจารณาจากขอกําหนดของสัญญาจางตาม
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แนวคิดที่ใชในการจัดจําแนกประเภทของงาน คือ ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ และอํานาจหนาที่ที่ผูปฏิบัติงานมี
ตอธุรกิจและตอคนทํางาน ดังตาราง ข1
ตาราง ข1 การพิจารณาตามแนวคิดที่ใชในการจัดจําแนกประเภทของงาน
ประเด็นเพื่อพิจารณา

งานที่ไดรับคาจาง

งานสวนตัว

- ขอกําหนดของสัญญาจางเปนลักษณะของ “สัญญาเพื่อการจางงาน”

สัญญาเพื่อการ
จางงาน
8
8
8
8
8

สัญญาเพื่อการ
ใหบริการ
9
9
9
9
9

-

หรือ “สัญญาเพื่อการใหบริการ”
ตองจัดหาอุปกรณในการทํางานเองหรือไม ?
สามารถจางบุคคลอื่นมาชวยทํางานไดหรือไม ?
ตองรับภาระความเสี่ยงทางการเงินหรือไม ?
ตองรับผิดชอบตอการลงทุนและการจัดการหรือไม ?
มีความเปนอิสระจากการควบคุมของผูวาจางหรือไม ?

จากตาราง ข1 พบวา ผูที่ทํา “งานที่ไดรับคาจาง” แตกตางจากผูที่ทํา “งานสวนตัว” อยางชัดเจน ดังนั้น
จึงควรนําแนวคิดการจัดจําแนกประเภทของงานมาเปนแนวทางในการพิจารณาเพื่อความถูกตอง และสามารถ
นําไปประยุกตใชกับกรณีอื่นๆ ไดดวย
3. ผูขอซื้อแฟรนไชส (Franchisees) คือ ผูขอรับสิทธิในการทําธุรกิจจากเจาของธุรกิจที่มีความประสงคให
ผูอื่นมาดําเนินงานภายใตชื่อของตน
ซึ่งผูขอซื้อแฟรนไชสไดมีการทําสัญญาหรือขอตกลงรวมกับเจาของ
แฟรนไชสวาจะดําเนินธุรกิจและบริการภายใตเครือ่ งหมายการคา และปฏิบัติตามรูปแบบการดําเนินธุรกิจของ
เจาของธุรกิจแฟรนไชส ผูขอซื้อแฟรนไชสตองชําระคาธรรมเนียมแกเจาของธุรกิจแฟรนไชส เชน คาธรรมเนียม
แรกเริ่ม คาธรรมเนียมจากรายไดคิดเปนเปอรเซ็นต เปนตน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสัญญาหรือขอตกลงที่ทํารวมกัน
ในกรณีนี้ “ผูขอซื้อแฟรนไชส” ควรจัดจําแนกประเภทของงานเปน “งานสวนตัว” เนื่องจาก ผูขอซื้อ
แฟรนไชสตองรับภาระความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ รวมทั้งตองมีสถานที่และอุปกรณเปนของตนเองดวย ถึงแมวา
แนวทางและรูปแบบการดําเนินธุรกิจจะถูกกําหนดโดยผูเปนเจาของแฟรนไชสก็ตาม
4. คนทํางานที่มกี ารจางงานที่ไมมั่นคง (Workers in precarious employment) หมายถึง ผูที่ยอมใหวสิ าหกิจ
หรือบุคคลที่จางยกเลิกสัญญาจางไดโดยแจงลวงหนาในระยะเวลาอันสั้น และ/หรือแจงไดตามความพอใจ หรือผูที่
อยูในกลุมของ “คนทํางานทีม่ ีการจางงานในเวลาที่ไมแนนอน” หรือ “คนทํางานที่มีการจางงานระยะสั้น” หรือ
“คนทํางานที่มกี ารจางงานตามฤดูกาล”
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การจัดจําแนกสถานภาพการทํางานของ “คนทํางานที่มกี ารจางงานที่ไมมั่นคง” ควรจัดจําแนกเปน
“ลูกจาง” หรือ “ผูประกอบธุรกิจของตนเอง” นั้น ขึ้นอยูกบั ลักษณะเฉพาะของสัญญาจาง โดยพิจารณาจากแนวคิด
ในการจัดประเภทของงาน ดังนี้
คนทํางานที่มีการจางงานในเวลาที่ไมแนนอน จะจัดจําแนกสถานภาพการทํางานเปน “ลูกจาง” หรือ
“ผูประกอบธุรกิจของตนเอง” นั้น ขึ้นอยูก ับลักษณะเฉพาะของสัญญาจาง กลาวคือ คนทํางานที่ทํางานกับนายจาง
รายใดรายหนึง่ เปนประจํา ถึงแมวานายจางจะมีงานใหทําไมสม่ําเสมอก็ตาม ใหถอื วาคนทํางานดังกลาวเปน
“ลูกจาง” แตถาไมไดทํางานกับนายจางรายใดรายหนึง่ เปนประจํา ใหถือวาคนทํางานดังกลาวเปน “ผูประกอบ
ธุรกิจของตนเอง”
สําหรับคนทํางานที่มีการจางงานตามฤดูกาลจะจัดจําแนกสถานภาพการทํางานเปน “ลูกจาง” หรือ
“ผูประกอบธุรกิจของตนเอง” นั้น ขึ้นอยูกับลักษณะเฉพาะของสัญญาจางเชนเดียวกัน ถาคนทํางานที่ทํางาน
ตามฤดูกาล (เชน ฤดูกาลเพาะปลูก ฤดูกาลเก็บเกีย่ ว เปนตน) โดยมีขอตกลงที่จะทํางานกับนายจางรายใดรายหนึ่ง
เปนประจํา ใหถือวาคนทํางานดังกลาวเปน “ลูกจาง” แตถาไมไดทํางานกับนายจางรายใดรายหนึ่งเปนประจํา
ใหถือวาคนทํางานดังกลาวเปน “ผูประกอบธุรกิจของตนเอง”
5. คนทํางานนอกสถานที่ (Outworkers) คือ ผูที่ทํางานภายใตขอตกลงที่วาจะทํางาน หรือจัดหาสินคา หรือ
บริการในปริมาณที่แนนอนใหกับวิสาหกิจใดวิสาหกิจหนึ่งโดยเฉพาะ โดยทําขอตกลงหรือสัญญากับวิสาหกิจไว
ลวงหนา แตสถานที่ทํางานไมไดอยูใ นวิสาหกิจดังกลาว คนทํางานเหลานี้อาจจัดจําแนกประเภทของงานเปน
“งานที่ไดรับคาจาง” หรือ “งานสวนตัว” ตามขอกําหนดของสัญญาจาง
ในกรณีที่ผูรับงานไปทําที่บานไดทําสัญญาจางกับผูวาจางวาจะทําการจัดหาสินคาหรือบริการให โดย
งานที่รับมาทําตองเปนสวนหนึ่งหรือทั้งหมดของกระบวนการผลิตหรือธุรกิจของผูวาจาง และผูวาจางเปนผูกําหนด
ลักษณะการดําเนินงาน จัดหาวัตถุดิบหรืออุปกรณใหบางสวนหรือทั้งหมด ในกรณีนี้ถือวาผูรับงานดังกลาว
เปนผูที่ทํา “งานที่ไดรับคาจาง”
แตถาผูวาจางไมไดกําหนดลักษณะการดําเนินงาน ไมไดจัดหาวัตถุดิบหรืออุปกรณให กลาวคือ
ผูรับงานมีสิทธิในการบริหารจัดการงานทีร่ ับมา และมีสิทธิในการกําหนดวาจะจางหรือไมจาง “ลูกจาง” เพื่อ
มาชวยทํางาน ในกรณีนี้ถือวาผูรับงานดังกลาวเปนผูที่ทาํ “งานสวนตัว” โดยจัดจําแนกเปน “ผูประกอบธุรกิจ
ของตนเอง” หรือเปน “นายจาง” ถามีการจางลูกจางที่เปนการจางงานบนพื้นฐานของความตอเนื่อง
6. ชาวนาที่เชานาโดยจายคาเชาดวยการแบงผลผลิต (Sharecroppers) คือผูที่มีสัญญากับเจาของที่ดินหรือ
ผูจัดหาสินเชื่อหรือวัตถุดิบ ซึ่งตองมีการกําหนดขอบเขตการดําเนินงานใหชดั เจน รวมถึงตองกําหนดสัดสวน
ของการแบงผลผลิตดวย ในกรณีนี้ถือวาบุคคลดังกลาวเปนผูทํา “งานสวนตัว”
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ในกรณีของผูดูแลกิจการดานการเกษตรทีไ่ ดรับคาตอบแทนคิดเปนเปอรเซ็นตจากผลผลิต เชน ผูดูแล
สวนยางที่ทําสัญญาจางกับเจาของสวนใหเปนผูดูแลกิจการทั้งหมด โดยไดรับคาตอบแทนคิดเปนเปอรเซ็นต
จากผลผลิต ซึ่งรายไดของผูดูแลกิจการขึ้นอยูกับผลผลิตที่ตนเองเปนผูดูแล ดังนัน้ ใหถือวาผูดแู ลกิจการดาน
การเกษตรดังกลาวเปนผูที่ทาํ “งานสวนตัว”
7. ผูใชประโยชนจากทรัพยากรในชุมชน (Communal resource exploiters) คือผูที่ใชทรัพยากรธรรมชาติ
เชน ที่ดนิ พืน้ ที่ทําประมง พืน้ ที่ลาสัตวและเก็บของปา เปนตน โดยไมมีผูใดมีกรรมสิทธิในทรัพยสินดังกลาว
แตชุมชนมีหนาที่ตองรับผิดชอบในการดูแลรักษาและจัดการ ในกรณีนี้ถือวาบุคคลดังกลาวเปนผูทํา “งานสวนตัว”
8. คนทํางานแบบยังชีพ (Subsistence workers) คือ ผูที่ทําการผลิตสินคาและบริการที่เนนเพื่อการบริโภคใน
ครัวเรือนของตนเองและทําบนพืน้ ฐานเพือ่ ความอยูรอดของตนเองเปนสําคัญ ในที่นถี้ ือวาบุคคลดังกลาวเปนผูทาํ
“งานสวนตัว”
จากกรณีตัวอยางของการจัดจําแนกสถานภาพการทํางานของกลุมที่มีลักษณะเฉพาะตามที่ไดอธิบายมา
ขางตน เปนตัวอยางทีแ่ สดงใหเห็นถึงแนวคิดของการจัดจําแนกสถานภาพการทํางานวาควรจัดจําแนกอยางไร
ในกรณีที่คอนขางคาบเกี่ยวกันระหวางการจัดจําแนกสถานภาพการทํางานของผูที่ทํา “งานที่ไดรับคาจาง” หรือ
“งานสวนตัว” เนื่องจากลักษณะการทํางานของแตละบุคคลนั้นมีความแตกตางกันไปตามอาชีพ กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของสถานประกอบการ สถานที่ที่ปฏิบัติงาน และขอกําหนดของสัญญาจาง ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่
ตองนํามาพิจารณาเพื่อใหสามารถการจัดจําแนกสถานภาพการทํางานไดอยางถูกตอง

