กิจกรรมการจ้างเหมาช่วงโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง (Outsourcing)
การจ้างเหมาช่วงโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง มีคาศัพท์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) ผู้ว่าจ้าง (principal) คือ หน่วยที่ทาสัญญากับหน่วยอื่น (เรียกว่าผู้รับเหมาช่วง) ให้ทาการผลิต
สินค้าหรือบริการให้บางส่วนหรือทั้งหมด
2) ผู้รับเหมาช่วง (contractor) คือ หน่วยที่ดาเนินการการผลิตสินค้าหรือบริการตามสัญญาที่ได้
กระท าไว้กั บ ผู้ ว่า จ้ า ง (principal) ซึ่ งกิ จ กรรมที่ ดาเนิ นการโดยผู้ รับ เหมาช่ว งจะต้ องดาเนิ นการโดยได้รั บ
ค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้างเป็นหลัก
3) การจ้ า งเหมาช่ ว ง (Outsourcing หรื อ subcontracting) คื อ ข้ อ ตกลงตามสั ญ ญาที่ ผู้ ว่ า จ้ า ง
ต้องการให้ ผู้ รับ เหมาช่วงดาเนิ นการผลิ ตสินค้าหรือบริการให้ตามที่ได้กาหนดไว้ ซึ่งการผลิตในที่นี้รวมถึง
กิจกรรมสนับสนุนด้วย
4) ค่าใช้จ่ายขั้นกลาง (Intermediate Cost : IC) เช่น ค่าวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในการผลิต ค่าน้า ค่า
ไฟฟ้า ค่าเชื้อเพลิง ค่าขนส่ง เป็นต้น
การพิจารณาหน่วยงานว่าเป็น “การจ้างเหมาช่วง” หรือ “ลูกจ้าง”
- ถ้าผู้รับเหมาช่วงมีค่าใช้จ่ายขั้นกลางเกิดขึ้น ถือเป็น การจ้างเหมาช่วง นับเป็น 1 หน่วยงาน
- ถ้าผู้รับเหมาช่วงไม่มีค่าใช้จ่ายขั้นกลางเกิดขึ้น ถือเป็น ลูกจ้าง ไม่นับเป็น 1 หน่วยงาน
การจั ด ประเภทกิ จ กรรมการจ้ า งเหมาช่ ว งโดยได้ รั บ ค่ า ตอบแทนหรื อ ตามสั ญ ญาจ้ า ง
(Outsourcing) มีแนวทางดังนี้
1. การจ้างเหมาช่วงบางส่วนของขั้นตอนการผลิต
เมื่อผู้ว่าจ้างทาการจ้างผู้รับเหมาช่วงให้ทาการผลิตบางส่วนของขั้นตอนการผลิตทั้งหมด ควรจัด
ประเภทกิจกรรมดังนี้
- ผู้ว่าจ้างให้จัดประเภทเหมือนกับตนเองเป็นผู้ดาเนินกิจกรรมทั้งหมด แม้ว่าในความเป็นจริงจะ
ดาเนินกิจกรรมเพียงบางขั้นตอนก็ตาม
- ผู้รับเหมาช่วงให้จัดประเภทไว้เหมือนกับเป็นผู้ดาเนินกิจกรรมที่เป็นของตนเอง แม้ว่าในความ
เป็นจริงจะเป็นการผลิตเพื่อผู้ว่าจ้างก็ตาม
2. การจ้างเหมาช่วงทั้งหมดของขั้นตอนการผลิต
กรณีที่ 1 เมื่อผู้ว่าจ้างเป็นเจ้าของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตทาการจ้างผู้รับเหมาช่วงให้ผลิตสินค้า
ควรจัดประเภทกิจกรรมดังนี้
- ผู้ว่าจ้างเป็นเจ้าของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต เช่น สิ่งทอ กระดุม เพื่อใช้ในการผลิตเครื่องแต่งกาย ไม้
หรือโลหะที่ใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์) และเป็นผู้รับซื้อผลผลิตคืน ให้จัดประเภทผู้ว่าจ้างไว้ในกิจกรรมการผลิต
- ผู้รับเหมาช่วงให้จัดประเภทไว้ในกิจกรรมการผลิตเหมือนกับเป็นผู้ดาเนินกิจกรรมที่เป็นของ
ตนเอง แม้ว่าในความเป็นจริงจะเป็นการผลิตเพื่อผู้ว่าจ้างก็ตาม
กรณีที่ 2 เมื่อผู้ว่าจ้างไม่ได้เป็นเจ้าของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตทาการจ้างผู้รับเหมาช่วงให้ผลิต
สินค้าให้ โดยต้องเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบเอง ควรจัดประเภทกิจกรรมดังนี้
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- ผู้ว่าจ้างไม่ได้เป็นเจ้าของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต เป็นเพียงผู้รับซื้อสินค้าที่ได้จากการผลิตเพื่อ
นามาขายต่อ ให้จัดประเภทผู้ว่าจ้างในลักษณะนี้ไว้ในหมวดใหญ่ G (การขายส่งและการขายปลีก) เนื่องจาก
เป็นลักษณะของกิจกรรมการซื้อมาขายไปเท่านั้น โดยจัดประเภทไปตามลักษณะการจาหน่ายและชนิดของ
สินค้าที่ขาย
- ผู้รับเหมาช่วงให้จัดประเภทไว้ในกิจกรรมการผลิตเหมือนกับเป็นผู้ดาเนินกิจกรรมที่เป็นของ
ตนเอง แม้ว่าในความเป็นจริงจะเป็นการผลิตเพื่อผู้ว่าจ้างก็ตาม
3. การจ้างเหมาช่วงกิจกรรมการก่อสร้าง
เมื่อผู้ ว่าจ้ างทาการจ้ างผู้ รั บ เหมาช่ว งให้ ทาการก่อสร้าง ทั้งผู้ ว่าจ้างและผู้ รับเหมาช่ว งให้ จั ด
ประเภทไว้ในกิจกรรมการก่อสร้างจาแนกตามชนิดของการก่อสร้าง ไม่ว่าจะดาเนินการทั้งหมดหรือบางส่วน
ของขั้นตอน
4. การจ้างเหมาช่วงกิจกรรมสนับสนุนการบริหารจัดการ
เมื่อผู้ว่าจ้างทาการจ้างผู้รับเหมาช่วงให้ดาเนินกิจกรรมสนับสนุนการบริหารจัดการ เช่น งาน
บัญชี งานบริหารระบบซอฟต์แวร์ในองค์กร ควรจัดประเภทกิจกรรม ดังนี้
- ผู้ว่าจ้างยังคงจัดประเภทตามกิจกรรมหลักของการผลิตสินค้าและบริการของหน่วยงาน
- ผู้รับเหมาช่วงให้จัดประเภทไปตามลักษณะของกิจกรรมสนับสนุนที่ดาเนินงาน
สถานประกอบการแบบ Outsourcing
Outsourcing คือ การโอนหน้าที่ความรับผิดชอบและกิจกรรมบางอย่างในองค์กรที่ไม่ใช่ธุรกรรมหลัก
หรือความสามารถหลักขององค์กรออกไปให้บริษัทข้างนอกที่มีความชานาญด้านนั้นจัดการแทนตามขอบเขต
ความรับผิดชอบและระดับการให้บริการตามสัญญาที่ได้ตกลงกัน
ผู้ให้บริการจะรับผิดชอบในการจัดการ บริหาร ทั้งเรื่องบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้ เช่น คอมพิวเตอร์
ฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์ แวร์ สถานที่ และปั จ จั ยอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ กิจ กรรมหรื อ กระบวนการทางานนั้ น ๆ
เนื่องจากบริ ษัทอื่นมีต้นทุน ในการทางานนั้นที่ต่ากว่า สามารถทางานได้โ ดยมีคุณภาพที่ดีกว่า และเพื่อให้
องค์กรได้มุ่งเน้นเฉพาะความสามารถของตนเอง
ในปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์มีความซับซ้อนในการออกแบบเพื่อเพิ่มฟังก์ชันการใช้งานที่สะดวกสบายให้กับ
ลูกค้า จึงทาให้มีกระบวนการผลิตและจานวนชิ้นส่วนที่ซับซ้อน ตามลาดับ ดังนั้นจึงมีการกระจายความสามารถ
(Competency) ในแต่ละเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตและชิ้นส่วนต่าง ๆ เพราะบริษัทเดียวกันนั้นไม่
สามารถทาได้ทุกอย่าง จึงเกิดการ Outsourcing ออกไปให้บริษัทอื่น ๆ ทาตามความชานาญของแต่ละบริษัท
แต่การ Outsourcing มากเกินไปและควบคุมไม่ได้ก็ย่อมมีผลเสียอย่างแน่นอน ดังนั้น การที่จะ Outsourcing
มากหรือน้อยขึน้ อยู่กับ Product Design และความชานาญ (Competency) ของบริษัท
ตัวอย่างของบริษัทที่ประสบความสาเร็จมากกับการ Outsource เช่น
- บริษัทไนกี้ ซึ่งเป็นสินค้าเกี่ยวกับกีฬา ปัจจุบันไนกี้โฟกัสตัวเองไปที่เรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์
การสร้าง แบรนด์ การทาการตลาด ประชาสัมพันธ์ และหาพรีเซนเตอร์ แต่จะไม่ผลิตเอง โดยจะ
ทาการ Outsource การผลิตให้แก่โรงงานทั่วโลก โดยมีสัญญาที่ควบคุมไว้อย่างรัดกุมมาก ทั้ง
เรื่องทรัพย์สินทางปัญญา คุณภาพ แม้แต่เรื่องของธรรมาภิบาล เช่น การใช้แรงงานเด็ก ไนกี้ก็
ควบคุมเองทั้งหมด รายได้ของบริษัทจึงได้มาจากการขายผลิตภัณฑ์
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ดังนั้ น จึ งจั ดประเภทบริ ษัทไนกี้ไว้ในหมู่ย่อย 5131 การขายส่ งสิ นค้าสิ่ งทอ เสื้ อผ้ า และ
รองเท้า
- บริษัทโซนี่ เดิมเคยเป็นบริษัทผลิตสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แต่ในปัจจุบัน บริษัท
ได้เปลี่ยนรูปแบบการดาเนินธุรกิ จมาเป็นทาการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) จากนั้น นา
ผลงานวิจัยและพัฒนาที่คิดค้นได้ไปจ้างบริษัทอื่นเพื่อทาการผลิตตามที่ได้ออกแบบไว้ จากนั้น จึง
นาสินค้าที่ผลิตได้มาทาการขายต่อไป
ดังนั้น จึงจัดประเภทบริษัทโซนี่ที่ดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในลักษณะตามที่กล่าวข้างต้น
ไว้ในประเภทการขาย เนื่องจากกิจกรรมหลักที่ดาเนินการคือการขายสินค้า สาหรับการวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ถือเป็นกิจกรรมเสริม (กิจกรรมรอง) เท่านั้น (แต่ไม่ได้หมายความว่าบริษัทโซนี่
ทั้งหมดต้องจั ดประเภทไว้ในการขาย เนื่องจากบริ ษัทโซนี่มีบริ ษัทลู ก มากมาย ซึ่ งการจะจั ด
ประเภทไว้ในหมู่ย่อยใดนั้น ขึ้นอยู่กับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสถานประกอบการนั้นเป็นหลัก)
- บริษัทไอบีเอ็ม ได้ประกาศว่าจะเปลี่ยนยุทธศาสตร์ทั่วโลก มีการปรับโครงสร้างองค์กร จากบริษัท
ขายเครื่องคอมพิวเตอร์มาเป็นบริษัทที่เน้นงานให้บริการ คือ เป็น Service company เช่น การ
วางระบบและติดตั้ง Hardware การพัฒนา Software การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การ
ให้คาปรึกษาด้านคอมพิวเตอร์ และได้ขายแผนกธุรกิจโน๊ตบุ๊กกับพีซีทั้งหมดให้กับประเทศจีน ซึ่ง
ตอนนี้ บริษัทไอบีเอ็ม เป็นบริษัทที่ได้งาน IT Outsourcing จากทั่วโลก
ดังนั้น จึงจัดประเภทบริษัทไอบีเอ็มที่ดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในลักษณะตามที่กล่าว
ข้างต้นไว้ในหมู่ย่อย 7210 การให้คาปรึกษาเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ (แต่ไม่ได้หมายความว่าบริษัท
ไอบีเอ็มทั้งหมดต้องจัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 7210 เนื่องจากบริษัทไอบีเอ็มมีบริษัทลูกมากมาย
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งการจะจัดประเภทไว้ในหมู่ย่อยใดนั้น ขึ้นอยู่กับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ของสถานประกอบการนั้นเป็นหลัก)
- การบริการจัดหาทรัพยากรบุคคลให้กับสถานประกอบการต่างๆ
ในปั จ จุ บั น มีบ ริ ษัทให้ บ ริ การจัดหาทรัพยากรบุคคลให้ กับสถานประกอบการต่างๆ เช่ น
บุคลากรด้านการเงิน บุคลากรด้านการผลิต เป็นต้น เนื่องสถานประกอบการเหล่านี้ต้องการลด
ภาระที่ต้องรับผิดชอบด้านแรงงาน จึงไปใช้บริการบริษัทจัดหาทรัพยากรบุคคลให้ทาการจัดหา
พนักงาน/ลูกจ้างให้เข้ามาทางานในสถานประกอบการ โดยสถานประกอบการจะจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาแรงงานให้ กั บ บริ ษั ทจั ด หาทรั พ ยากรบุ ค คลเท่ านั้ น ซึ่ง บริ ษัท ดั งกล่ า วจะรับ ผิ ด ชอบทั้ ง
เงินเดือน และสวัสดิการต่างๆ ทั้งหมดของพนักงาน/ลูกจ้าง
ตัวอย่างเช่น กรณีโรงงานผลิตเสื้อผ้าที่ไม่ได้ว่าจ้างพนักงานโดยตรง แต่ใช้บริการบริษัทจัดหา
ทรัพยากรบุคคลให้ทาการจัดหาพนักงานให้นั้น ให้พิจารณาว่า พนักงานที่ ทางานในโรงงานผลิต
เสื้อผ้าเป็นพนักงานของโรงงานผลิตเสื้อผ้า ถึงแม้ว่าจะรับเงินเดือนจากบริษัทจัดหาทรัพยากร
บุคคลก็ตาม สรุปได้ว่า ให้นับบุคคลที่ทางานในลักษณะการจ้างเหมาแรงงานผ่านบริษัทจัดหา
ทรัพยากรบุคคลไว้ในสถานประกอบการที่บุคคลดังกล่าวเข้าไปทางาน

