มาตรฐานการจัดจาแนกสถานภาพการทางานตามสากล
(International Classification Of Status In Employment : ICSE)
ส ำนั กงำนสถิติแห่ งชำติ ได้จั ดทำมำตรฐำนกำรจัดจำแนกสถำนภำพกำรทำงำนตำมสำกลโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในกำรจัดประเภทข้อมูลสถำนภำพกำรทำงำนในโครงกำรสำมะโน/สำรวจเพื่อให้ได้ข้อมูล
กำรจั ดประเภทสถำนภำพกำรทำงำนที่เป็ นสำกล สำมำรถเปรียบเทียบข้อมูล ทั้งในประเทศและระหว่ำง
ประเทศ
ในกำรจัดทำข้อมูลสถิติ สถำนภำพกำรทำงำนเป็นข้อมูลหนึ่งที่มีควำมสำคัญที่สำมำรถนำมำใช้ศึกษำ
และวิเครำะห์เกี่ยวกับภำวะกำรทำงำนของบุคคล รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสถำนภำพกำรทำงำนจะเป็น
สิ่งที่บ่งบอกถึงสถำนะของบุคคลที่ทำงำนในสถำนที่ทำงำนหรือธุรกิจ
กำรจั ด จ ำแนกสถำนภำพกำรท ำงำนตำมสำกล จั ด ท ำขึ้ น โดยอ้ ำ งอิ ง ตำม International
Classification of Status in Employment (ICSE-93) ซึ่งจัดทำโดยองค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ (ILO)
 คาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดจาแนกสถานภาพการทางานตามสากล (ICSE-93)
สัญญาจ้าง ตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 2541 หมำยควำมว่ำ สัญญำไม่ว่ำเป็น
หนังสือหรือด้วยวำจำระบุชัดเจน หรือเป็นที่เข้ำใจโดยปริยำย ซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่ำลูกจ้ำงตกลงจะทำงำนให้แก่
บุคคลอีกบุคคลหนึ่งเรียกว่ำนำยจ้ำง และนำยจ้ำงตกลงจะให้ค่ำจ้ำงตลอดเวลำที่ทำงำนให้
 แนวคิดในการจัดจาแนกสถานภาพการทางานตามสากล
กำรจัดจำแนกสถำนภำพกำรทำงำน เป็นกำรจัดจำแนกงำนที่ทำโดยบุคคล ณ เวลำใดเวลำหนึ่ง
โดยที่งำนจะถูกจำแนกตำมชนิดของสัญญำจ้ำงของบุคคลที่มีต่อบุคคลอื่นหรือต่อองค์กร
ในกำรจัดจำแนกสถำนภำพกำรทำงำน จำเป็นต้องจัดจำแนกประเภทของงำนก่อน ซึ่งแนวคิดที่
ใช้ในกำรจัดจำแนกประเภทของงำน ประกอบด้วย
1. ความเสี่ ย งทางเศรษฐกิ จ พิ จ ำรณำจำกควำมเสี่ ย งทำงเศรษฐกิ จ ของผู้ ป ฏิ บั ติ ง ำนอั น
เนื่องมำจำกผลประกอบกำรหรือกำรลงทุนขององค์กร เช่น ค่ำตอบแทนของผู้ปฏิบัติงำนขึ้นกับผลประกอบกำร
ของธุรกิจหรือไม่ ผู้ปฏิบัติงำนมีควำมเสี่ยงต่อเงินทุนของตนเองในธุรกิจหรือไม่ เป็นต้น
2. อานาจหน้าที่ที่ผู้ปฏิบัติงานมีต่อธุรกิจและต่อคนทางาน พิจำรณำจำกอำนำจหน้ำที่ในกำร
ควบคุมดูแลและกำรดำเนินงำนที่ผู้ปฏิบัติง ำนมีต่อธุรกิจและต่อคนทำงำน เช่น ผู้ปฏิบัติงำนมีอำนำจในกำร
ตัดสินใจในกำรดำเนิ นธุรกิจหรือไม่ ผู้ปฏิบั ติงำนมีอำนำจในกำรตัดสินใจจ้ำงหรือเลิกจ้ำงบุคลำกรในธุรกิจ
หรือไม่ เป็นต้น
จำกแนวคิดในกำรจัดจำแนกประเภทของงำนโดยพิจำรณำจำกลักษณะควำมเสี่ยงทำงเศรษฐกิจ
และ/หรืออำนำจหน้ำที่ที่ผู้ปฏิบัติงำนมีต่อธุรกิจและต่อคนทำงำนตำมสัญญำจ้ำงที่ได้ให้ไว้หรือมีผลบังคับใช้กับ
ผู้ปฏิบัติงำน ซึ่งแบ่งงำนออกเป็น 2 ประเภท คือ
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1. งานที่ได้ รั บค่า จ้ า ง (Paid employment jobs) คือ งำนที่ผู้ ปฏิบัติงำนมีสั ญญำจ้ำงและ
ได้รับค่ำตอบแทน โดยค่ำตอบแทนนั้นอำจอยู่ในรูปของค่ำจ้ำงและเงินเดือน ค่ำคอมมิชชั่น ค่ำตอบแทนคิดเป็น
รำยชิ้น เงินโบนัส หรือเป็นค่ำตอบแทนที่ไม่ได้อยู่ในรูปของตัวเงิน เช่น อำหำร ที่อยู่อำศัย หรือกำรฝึกอบรม
เป็นต้น ซึ่งค่ำตอบแทนนี้ไม่ได้ขึ้นกับผลกำไร ของหน่วยงำนที่บุคคลนั้นทำงำนอยู่ (หน่วยงำนในที่นี้อำจเป็น
บริษัท องค์กรที่ไม่แสวงหำกำไร หน่วยงำนรัฐบำล หรือครัวเรือน) โดยที่เครื่องมือหรืออุปกรณ์ทั้งหมดหรือ
บำงส่วน และ/หรือสถำนที่ที่ใช้ปฏิบัติงำนอำจเป็นของตนเองหรือผู้อื่นก็ได้ และผู้ปฏิบัติงำนทำงำนภำยใต้กำร
กำกับดูแลโดยตรงหรือตำมแนวทำงที่กำหนดโดยเจ้ำของหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมำย
2. งานส่วนตัว (Self-employment jobs) คือ งำนที่ค่ำตอบแทนขึ้นกับผลกำไรหรือศักยภำพ
ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลก ำไรจำกสิ น ค้ ำ และบริ ก ำรที่ ผ ลิ ต ได้ (กำรบริ โ ภคของตนเองถื อ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของก ำไร)
ผู้ปฏิบัติงำนเป็นผู้ทำกำรตัดสินใจหรือเป็น ตัวแทนในกำรตัดสินใจในกำรดำเนินงำน และรับผิดชอบเกี่ยวกับ
สวัสดิกำรของวิสำหกิจ (ในที่นี้คำว่ำ วิสำหกิจ ให้รวมถึงกำรดำเนินงำนโดยบุคคลคนเดียวด้วย)
ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของงานและแนวคิดที่ใช้ในการจัดจาแนกประเภทของงาน
ประเภทของ
งาน

แนวคิดที่ใช้ในการจัดจาแนกประเภทของงาน
ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ

งานที่ได้รับ
ค่าจ้าง
งานส่วนตัว

อานาจหน้าที่ที่ผู้ปฏิบัติงานมีต่อ
ธุรกิจ
และต่อคนทางาน
ไม่มี
ไม่มี
(เนื่องจำกค่ำตอบแทนไม่ได้ขึ้นกับผล (เนื่องจำกค่ำตอบแทนขึ้นกับผลกำไร
กำไรของหน่วยงำนที่บุคคลนั้นทำงำน ของหน่วยงำนที่บุคคลนั้นทำงำนอยู่)
อยู่)
มี
มี
(เนื่องจำก ผู้ ปฏิบัติงำนทำงำนภำยใต้ (เนื่ องจำก ผู้ ปฏิบั ติงำนเป็ นผู้ ท ำกำร
กำรก ำกั บ ดู แ ลโ ดยตรงหรื อ ตำม ตั ด สิ น ใจหรื อ เป็ น ตั ว แทนในกำร
แนวทำงที่ ก ำหนดโดยเจ้ ำ ของหรื อ ตัดสินใจในกำรดำเนินงำน)
บุคคลที่ได้รับมอบหมำย)

การจัดจาแนกสถานภาพการทางาน แบ่งเป็น 6 กลุ่ม คือ
1. ลูกจ้าง (Employees) คือ คนทำงำนที่มีประเภทของงำนเป็น งำนที่ได้รับค่ำจ้ำง เป็นผู้ที่มี
สัญญำจ้ำงและเป็นกำรทำงำนที่ได้รับค่ำตอบแทน ซึ่งเป็นสัญญำที่ทำแล้วและยังคงมีผลต่อเนื่องต่อไป หรือมีกำร
ต่อสัญญำกับนำยจ้ำงคนเดิมบนพื้นฐำนของควำมต่อเนื่อง โดยที่
- สัญญำจ้ำงอำจอยู่ในรูปของหนังสือหรือด้วยวำจำระบุชัดเจน หรือเป็นที่เข้ำใจโดยปริยำย
- ค่ำตอบแทนอำจอยู่ในรูปของค่ำจ้ำงและเงินเดือน ค่ำคอมมิชชั่น ค่ำตอบแทนคิดเป็นรำยชิ้น
เงินโบนัส หรือเป็นค่ำตอบแทนที่ไม่ได้อยู่ในรูปของตัวเงิน เช่น อำหำร ที่อยู่อำศัย หรือกำรฝึกอบรม เป็นต้น
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- คำว่ำ บนพื้นฐำนของควำมต่อเนื่อง หมำยถึง ระยะเวลำกำรจ้ำงงำนตำมสภำวกำรณ์ของ
ประเทศ
2. นายจ้าง (Employers) คือ ผู้ประกอบธุรกิจของตนเองหรือประกอบธุรกิจร่วมกับหุ้นส่วน
ตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป โดยมีประเภทของงำนเป็ น งำนส่วนตัว และมีกำรจ้ำงบุคคลตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปเพื่อมำทำงำน
ให้กับธุร กิจของตนเองในฐำนะ ลูกจ้ ำง โดยเป็นกำรจ้ำงงำนบนพื้นฐำนของควำมต่อเนื่อง (หุ้นส่วนอำจเป็น
หรือไม่เป็นสมำชิกของครอบครัวหรือครัวเรือนก็ได้)
3. ผู้ประกอบธุรกิจของตนเอง (Own-account workers) คือ ผู้ประกอบธุรกิจของตนเองหรือ
ประกอบธุรกิจร่วมกับหุ้นส่วนตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป โดยมีประเภทของงำนเป็น งำนส่วนตัว และไม่มีกำรจ้ำง ลูกจ้ำง
ที่เป็นกำรจ้ำงงำนบนพื้น ฐำนของควำมต่อเนื่องเพื่อมำทำงำนให้ในระหว่ำงคำบเวลำอ้ำงอิง แต่สำมำรถจ้ำง
ลูกจ้ำง ที่ไม่ใช่กำรจ้ำงงำนอย่ำงต่อเนื่อง ได้ (หุ้นส่วนอำจเป็นหรือไม่เป็นสมำชิกของครอบครัวหรือครัวเรือนก็ได้)
4. สมาชิกของการรวมกลุ่มผู้ผลิต (Members of producers’ cooperatives) คือ ผู้ที่ทำ
งำนส่วนตัว โดยร่วมกันทำกำรผลิตสินค้ำและบริกำร โดยสมำชิกแต่ละคนมีส่วนร่วมเท่ำเทียมกันกับสมำชิกคน
อื่นๆ ในกำรตัดสินใจด้ำนกำรผลิต กำรขำย กำรลงทุน และกำรจัดสรรรำยได้ให้กับสมำชิก (ลูกจ้ำง ของกำร
รวมกลุ่มผู้ผลิตไม่จัดจำแนกไว้ในกลุ่มนี้)
5. ผู้ช่ว ยธุ ร กิจ ของครั ว เรื อ น (Contributing family workers) คือ ผู้ ที่ทำงำนส่ ว นตัว ใน
ธุรกิจที่ดำเนินงำนโดยบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์กันโดยไม่ได้รับค่ำจ้ำง และไม่อยู่ในฐำนะของหุ้นส่วน เนื่องจำก
ระดับของควำมรับผิดชอบที่มีต่อธุรกิจไม่อยู่ในระดับของควำมเป็นผู้นำ ทั้งในแง่ของเวลำกำรทำงำน หรือปัจจัย
อื่น ๆ (ผู้ ที่ทำงำนในธุรกิจที่ดำเนิ นงำนโดยบุคคลที่มีควำมสั มพันธ์กันโดยไม่ได้รับค่ำจ้ำง อำจจะอำศัยอยู่ใน
ครัวเรือนเดียวกันหรือไม่ก็ได้)
6. ผู้ที่ไม่สามารถจาแนกสถานภาพการทางานได้ (Workers not classifiable by status)
รวมถึงบุคคลที่ไม่มีข้อมูลที่เพียงพอ และ/หรือบุคคลที่ไม่สำมำรถจัดจำแนกไว้ในกลุ่มอื่นได้
กำรจัดจำแนกสภำนภำพกำรทำงำนตำมสำกลแบ่งได้เป็น 6 กลุ่ม แสดงตำมแผนภำพ ดังนี้
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ปัจจัยสำคัญในกำรจัดจำแนกสถำนภำพกำรทำงำนคือ ต้องสำมำรถจัดจำแนกประเภทของงำนที่
บุคคลดังกล่ ำวทำอยู่ ว่ำเป็น งำนที่ได้รับ ค่ำจ้ ำงหรืองำนส่ว นตัว ซึ่งแนวคิดในกำรจัดจำแนกประเภทของงำน
ประกอบด้วย
1) ควำมเสี่ยงทำงเศรษฐกิจ
- ผู้ปฏิบัติงำนมีค่ำตอบแทนขึ้นกับผลประกอบกำรของธุรกิจหรือไม่ ?
- ผู้ปฏิบัติงำนมีหน้ำที่รับผิดชอบต่อผลกำไรหรือขำดทุนของธุรกิจหรือไม่ ?
- ผู้ปฏิบัติงำนมีควำมเสี่ยงต่อเงินทุนของตนเองในธุรกิจหรือไม่ ?
- ผู้ปฏิบัติงำนมีกำรจัดหำทรัพย์สินและอุปกรณ์หลักในกำรทำงำนหรือไม่ ?
2) อำนำจหน้ำที่ที่ผู้ปฏิบัติงำนมีต่อธุรกิจและต่อคนทำงำน
- ผู้ปฏิบัติงำนมีอำนำจในกำรตัดสินใจในกำรดำเนินธุรกิจหรือไม่ ?
- ผู้ปฏิบัติงำนมีอำนำจในกำรตัดสินใจจ้ำงหรือเลิกจ้ำงบุคลำกรในธุรกิจหรือไม่ ?
- ผู้ปฏิบัติงำนมีอำนำจในกำรตัดสินใจเกี่ยวกับค่ำตอบแทนของบุคลำกรในธุรกิจหรือไม่ ?
- ผู้ปฏิบัติงำนมีอำนำจในกำรตัดสินใจเกี่ยวกับชั่วโมงกำรทำงำนหรือวันหยุดในธุรกิจหรือไม่ ?
- ผู้ปฏิบัติงำนมีอำนำจในฐำนะเป็นตัวแทนในกำรทำสัญญำกับองค์กรหรือบุคคลอื่นหรือไม่ ?
- ผู้ปฏิบัติงำนมีอำนำจในกำรรับ/จ้ำงเหมำงำนได้เองหรือไม่ ?
เมื่อพิจำรณำในแต่ละประเด็นของแนวคิดที่ใช้ในกำรจัดจำแนกประเภทของงำน พบว่ำ ผู้ที่ทำ งำน
ที่ได้รับค่ำจ้ำง จะไม่มีควำมเสี่ยงทำงเศรษฐกิ จและไม่มีอำนำจหน้ำที่ต่อธุรกิจและต่อคนทำงำน ในขณะที่ผู้ที่
ทำงำนส่วนตัวจะเป็นไปในทำงตรงกันข้ำม สำหรับกรณีที่ไม่สำมำรถตัดสินใจในกำรจัดจำแนกประเภทของงำน
ให้พิจำรณำในแต่ละประเด็นและนำมำสรุปเป็นภำพรวมว่ำควรจัดให้เป็นงำนที่ได้รับค่ำจ้ำงหรืองำนส่วนตัว
ในกรณีที่มีควำมคำบเกี่ยวกันระหว่ำงกำรจัดจำแนกสถำนภำพกำรทำงำนของผู้ที่ทำงำนที่ได้รับ
ค่ำจ้ำงหรืองำนส่วนตัว จะพิจำรณำจำกลักษณะกำรทำงำนของแต่ละบุคคล กิจกรรมทำงเศรษฐกิจของสถำน
ประกอบกำร สถำนที่ปฏิบัติงำน และข้อกำหนดของสัญญำจ้ำง เพื่อให้สำมำรถจัดจำแนกสถำนภำพกำรทำงำน
ได้อย่ำงถูกต้อง
 รายละเอียดของการจัดจาแนกสถานภาพการทางานตามสากล (ICSE-93)
http://statstd.nso.go.th/classification/description.aspx?id=9
 โครงสร้างของการจัดจาแนกสถานภาพการทางานตามสากล (ICSE-93)
http://statstd.nso.go.th/classification/structure.aspx?id=9

