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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
หลักการสําคัญของการปฏิรูประบบราชการภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจของไทยเมื่อป 2540
ซึ่งยังคงมีผลมาจนถึงปจจุบัน คือ การลดกําลังคนในภาครัฐ โดยคณะรัฐมนตรีไดมีม ติเมื่อวันที่ 26
พฤษภาคม 2541 ใหยุบเลิกตําแหนงลูกจางประจําที่วางลงและใหสวนราชการเรงจางเหมาบริการแทน
ดวยเหตุนี้ “ลูกจางเหมาบริการ” จึงเปนเครื่องมือที่สวนราชการตางๆ รวมถึงกระทรวงการตางประเทศ
และสํานักงานในตางประเทศของกระทรวงการตางประเทศ นํามาใชอยางแพรหลาย เนื่องจากลูกจาง
เหมาบริการเหลานี้สามารถปฏิบัติงานไดเชนเดียวกับลูกจางประจําหรือขาราชการ แตภาครัฐไมมี
ภาระในเรื่องการใหสิทธิประโยชนและสวัสดิการแรงงาน ทําใหไมเปนภาระดานงบประมาณในระยะยาว
ในทางปฏิบัติ สํานักงานในตางประเทศฯ จางบุคคลทั่วไปในทองถิ่นนั้นๆ ใหมาเปนลูกจาง
เหมาบริการ โดยใหปฏิบัติงานที่คลายคลึง กับ ลูก จางประจําคนอื่นๆ โดยมีสัญ ญาจางแบบปตอป
อยางไรก็ดี มักมีการจางคนเดิมที่มีผลการปฏิบัติงานเปนที่นาพอใจใหทํางานตอเนื่องไปเรื่อยๆ
หากพิจ ารณาเพียงแคผิวเผิน การจางลูก จางเหมาบริการนาจะเปนทางออกที่เหมาะสม
สําหรับภาครัฐไทย รวมถึงกระทรวงการตางประเทศและสํานักงานในตางประเทศฯ เนื่องจากได
บุคลากรมาทํางานเพิ่มเติมทัดเทียมกับปริมาณงานที่มากขึ้น ขณะที่ยังสามารถควบคุมคาใชจายได
อยางไรก็ดี ในมุมมองของลูกจางเหมาบริการ หลายคนรูสึกวาไมไดรับความยุติธรรมจากการทํางาน
โดยเฉพาะในเรื่องการไมไดรับสวัสดิการใดๆ ไมไดรับสิทธิ์การลาและไมไดรับการปรับเพิ่มเงินเดือน
รายงานฉบับนี้ เปนการศึกษาปญหาและความทาทายในการใชลูก จางเหมาบริก ารของ
สํานักงานในตางประเทศฯ โดยใชสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส เปนกรณีศึกษา โดยมุงเนน
การหาผลลัพธสามประการ คือ หนึ่ง ประเด็นที่เปนปญหาและความทาทายจากการจางลูกจางเหมาบริการ
ของสถานกงสุล ใหญฯ สอง สถานะการจางลูก จางเหมาบริก ารของสํานั ก งานในตางประเทศฯ
ในภาพรวม และสภาพปญหาและความทาทายรวมจากการจางดังกลาว และ สาม ขอเสนอแนะเพื่อลด
ความเสี่ยงในดานตางๆ ที่เกิดจากการจางลูกจางเหมาบริการ โดยใชขอมูลประกอบการวิเคราะหจาก
การศึกษาเอกสารราชการ เอกสารวิชาการและขอกฎหมายที่เกี่ยวของของทั้งไทยและสหรัฐฯ การพูดคุย
และสังเกตพฤติกรรมของลูกจางเหมาบริการของสถานกงสุลใหญฯ การสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของ
ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงการตางประเทศ และการสงแบบสอบถามถึงผูดํารงตําแหนงหัวหนา
สํานักงานดานงานบริหาร (Head of Chancery) หรือผูที่รับ ผิดชอบงานบริห ารบุคลากรของ
สํานักงานในตางประเทศฯ ทั้ง 97 แหง
ผลการศึกษาพบวา การจางลูกจางเหมาบริการของสถานกงสุล ใหญฯ และสํานักงานใน
ตางประเทศฯ โดยสวนใหญ มีประเด็นที่เปนปญหาและความทาทายหลักๆ ใน 4 ดาน ไดแก
1) ความทาทายเกี่ยวกับการแปลงทฤษฎีการจางเหมาบริการมาสูการปฏิบัติ กลาวคือ
การจางลูกจางเหมาบริการมิไดเปนไปตามแนวคิดหลักของการจางเหมาบริการ (มิไดเปนการสงผานงาน
ใหผูที่มีความเชี่ยวชาญกวา มิไดเปนการจางผานนิติบุคคลที่จะเปนผูคัดเลื อกและรับผิดชอบการให
สวัสดิการแกลูกจาง และมิไดจางดวยคาจางหรือคาตอบแทนที่สูงกวา)

จ
2) ความทาทายดานกฎหมาย ทั้ง กฎหมายไทยและกฎหมายแรงงานของประเทศที่
สํานักงานในตางประเทศฯ ตั้งอยู กลาวคือ หลายประเทศถือวาการจางลูกจางเหมาบริการในลักษณะนี้
เป น การจ า งแรงงาน ซึ่ง สํ า นั ก งานในตา งประเทศฯ ในฐานะนายจ าง มี พั น ธกรณี ที่ จ ะต อ งให
สิทธิประโยชนและสวัสดิการดานแรงงาน แตสํานักงานในตางประเทศฯ ไมสามารถใหสิ่งเหลานี้แก
ลูกจางเหมาบริการไดดวยขอจํากัดที่เกิดจากกฎ/ระเบียบที่เกี่ยวของของไทย เปนผลใหเกิดความสุมเสี่ยง
ดานกฎหมายหากเกิดขอพิพาทดานแรงงานกับลูกจางเหมาบริการ นอกจากนี้ การมีผลบังคับใชของ
กฎหมายวาดวยการพัสดุฉบับใหมของไทย เมื่อกันยายน 2560 จะทําใหการจางลูกจางเหมาบริการ
รายเดิมตอเนื่องในปงบประมาณตอๆ ไป มีขั้นตอนที่ซับซอนมากยิ่งขึ้น จนอาจเปนเหตุใหลูกจางเหมา
บริการรายเดิมจะไมไดรับการจัดจางตอไป และอาจนําไปสูขอพิพาทดานแรงงานได
3) ความทาทายดานการบริหาร ซึ่งเกิดจากการมีลูกจางสองประเภท คือ ลูกจางประจํา
และลูก จางเหมาบริการ ปฏิบัติงานคลายคลึง กันในสถานที่เ ดียวกัน แตไดรับ สิทธิป ระโยชนแ ละ
สวัสดิการตางกันมาก ทําใหสถานกงสุลใหญฯ และสํานักงานในตางประเทศฯ อีกหลายแหง ตองหา
มาตรการทางการบริหารตางๆ มาใชเพื่อลดความเหลื่อมล้ําดังกลาว โดยบางมาตรการ ไดบังคับใชโดย
ไมมีกฎ/ระเบียบของไทยรองรับ เชน การอนุญาตใหลาได และการใหเบิกคาลวงเวลาได เปนตน
4) ความทาทายเชิงโครงสรางของกระทรวงการตางประเทศ ซึ่งเกิดจากการไมมีหนวยงานใด
หนวยงานหนึ่งของกระทรวงฯ ที่ไดรับมอบหมายเปนการเฉพาะใหรับผิดชอบภาพรวมการจางลูกจาง
เหมาบริการของสํานักงานในตางประเทศฯ ทําใหมีขอจํากัดในการบริหารจัดการเรื่องนี้อยางเปน
ระบบ
ผลการศึกษาที่พบ ชี้ใหเห็นวา การจางลูกจางเหมาบริการในลักษณะที่เปนอยูของสํานักงาน
ในตางประเทศฯ รวมถึงของสถานกงสุลใหญฯ เปนเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานงานทีต่ งั้ อยูบ น
ความเสี่ยง โดยเพื่อลดความเสี่ยงในดานตางๆ รายงานฉบับนี้ไดเสนอแนะใหใช “แนวทาง 3 ขา”–จัด
ระเบียบ (ปรับการบริหารจัดการลูกจางเหมาบริการที่สํานักงานในตางประเทศไดจางอยูแลว) วางระบบ
(สรางกลไกของการะทรวงการตางประเทศเพื่อบริหารจัดการลูกจางเหมาบริการของสํานักงานใน
ตางประเทศฯ) และ ลบปญ หาใหม (กําหนดแนวปฏิบัติ ม าตรฐานเพื่อบัง คั บ ใชกับ สํา นัก งานใน
ตางประเทศฯ ที่จะจางลูกจางเหมาบริการรายใหม ) –โดยแตละขามีความเกี่ยวเนื่องซึ่ง กันและกัน
จึงควรตองดําเนินการควบคูกันไป

ฉ

กิตติกรรมประกาศ
การหยิบยกประเด็นปญหาและความทาทายของการจางลูกจางเหมาบริการของสํานักงาน
ในตางประเทศของกระทรวงการตางประเทศ มาเปนหัวขอรายการการศึกษาสวนบุคคล ผูศึกษาไดรับ
แรงจูงใจมาจากการออกประจําการสองครั้งหลังสุดที่สถานกงสุลใหญ ณ นครหนานหนิง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (2553–2556) และสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริก า (2560–
ปจจุบัน) ซึ่งผูศึกษาไดมีโอกาสเปนผูบังคับบัญชาของลูกจางเหมาบริการของสถานกงสุลใหญทั้งสองแหง
และไดสังเกตเห็นการทํางานที่มีประสิทธิภาพของลูกจางเหมาบริการหลายคน ขณะเดียวกัน ในฐานะ
นายจา ง ผูศึก ษาตองเผชิญ กั บ ประเด็นทาทายในการบริห ารลูก จ างเหมาบริก ารหลายประการ
โดยหลายปญหาเปนสิ่งที่เกิดขึ้นมานานแลวและสั่งสมกันมาจนถึงปจจุบัน โดยยังไมมีการหาทางออก
ที่ชัดเจน ดังนั้น ผูศึกษาจึงหวังวารายงานการศึกษาฉบับนี้จะมีประโยชนบางไมมากก็นอยในการที่จะ
ชวยปรับปรุงเงื่อนไขการจางงานและสิทธิประโยชนของลูกจางเหมาบริการเหลานั้นทั้งที่จัดจางโดย
สํานัก งานในตางประเทศของกระทรวงการตางประเทศ และโดยสํานัก งานในตางประเทศของ
สวนราชการอื่นๆ ของไทย
ผูศึกษาขอขอบคุณอาจารยที่ปรึกษาทั้งสามทาน นําโดยเอกอัครราชทูต ดร. อภิชาติ ชินวรรโณ
รศ.ดร. กฤตินี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์ และ ผศ.ดร. ภัทเรก ศรโชติ ซึ่งไดกรุณารับฟงการนําเสนอแนวคิดตางๆ
ของผูศึกษาดวยความเมตตา และไดใหคําแนะนําที่เปนประโยชนอยางยิ่งในการจัดทํารายงานฉบับนี้
จนเสร็จสมบูรณ โดยตองขอขอบคุณ ดร. อภิชาติฯ เปนกรณีพิเศษที่ไดใชคําพูดเพียงไมกี่คําในการให
ขอคิดเห็นแกผูศึกษาเมื่อครั้งนําเสนอโครงรางการศึกษาครั้งแรก ทวาเปนกําลังใจมหาศาลใหผูศึกษา
มีพลังในการสรางสรรครายงานฉบับนี้ใหเสร็จไดภายในเวลาที่กําหนด
ในสวนของการไดมาซึ่งขอมูลตางๆ ประกอบการจัดทํารายงาน ผูศึกษาตองขอขอบคุณทุกทาน
ที่มี ส วนร วมในการให ข อมู ล ทั้ ง ที่เ ป น เจ า หน า ที่ข องกระทรวงการต า งประเทศ ไม วา จะอยู ใ น
กระทรวงฯ หรือในสํานักงานในตางประเทศฯ รวมถึงสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส และ
บุคคลภายนอก
สุดทายนี้ ผูศึกษาขอขอบคุณภรรยาและบุตรของผูศึกษาที่คอยสงกําลังใจมาใหผูศึกษาจาก
นครลอสแอนเจลิส และพอแม พี่นองและครอบครัวขยายของผูศึกษาที่กรุงเทพฯ ที่ใหทั้งที่พักพิงและ
ดูแลผูศึกษาเปนอยางดีตลอดสามเดือนของการเขารับการอบรมหลักสูตรนี้ ตลอดจนกงสุลใหญ ณ
นครลอสแอนเจลิส (นายธานี แสงรัตน ) ที่สนับสนุนใหผูศึกษาเขารับ การอบรมหลัก สูตรนี้ และ
ผูบริหารและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของของสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการทุกทานที่จัดหลักสูตรฯ
และอํานวยความสะดวกในเรื่องตางๆ ใหผูเขารับการอบรมทุกทานเปนอยางดี
โกศล สถิตธรรมจิตร
สิงหาคม 2561
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ภูมิหลังและความสําคัญของปญหา
1.1.1 ที่มาของการจางลูกจางเหมาบริการของสวนราชการไทย
ภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจของไทยเมื่อป 2540 การจางเหมาบริการเปนเครื่องมือ
สําคัญที่รัฐบาลไทยไดนํามาใชในการปฏิรูประบบราชการเพื่อลดกําลังคนและควบคุมงบประมาณของ
ภาครัฐ โดยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2541 ใหยุบเลิกตําแหนงลูกจางประจําที่วางลง
และใหทบทวนงานที่สามารถถายโอนใหเอกชนรับไปดําเนินการแทน โดยใหสวนราชการเรงดําเนินการ
จางเหมาบริ การ โดยเฉพาะในเรื่องการรั กษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ การทําความสะอาด
การดูแลรักษาตนไมหรือสวนไมป ระดับ พรอมทั้งใหศึกษาวาจะมีง านประเภทใดที่ควรใหจางเหมา
บริการเพิ่มเติมอีก
ตลอดระยะเวลา 20 ปที่ผานมาหลังจากมติคณะรัฐมนตรีขางตน การจางเหมา
บริการโดยหนวยงานภาครัฐมีพัฒนาการขึ้นเปนลําดับ โดยเฉพาะในเรื่องจํานวนสัญญาการจางเหมา
บริการ รูปแบบการจางเหมาบริการ และภารกิจงานที่จางเหมาบริการ กลาวคือ ไมจํากัดอยูเพียงแค
งานรักษาความปลอดภัย งานทําความสะอาด และการดูแลตนไมดังเชนในระยะแรกๆ แลว
“ลูกจางเหมาบริการ”1 เปนรูปแบบการจางเหมาบริการประเภทหนึ่งที่ถูกนํามาใช
อยางแพรหลายในภาครัฐ เนื่องจากลูกจางเหมาบริก ารเหลานี้ส ามารถปฏิบัติง านไดเชนเดียวกับ
ลูกจางประจําหรือขาราชการ แตภาครัฐไมมีภาระในเรื่องการใหสวัสดิการและการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ทําใหไมเปนภาระดานงบประมาณในระยะยาว ทั้งนี้ โดยที่การจางลูกจางเหมาบริการเชนนี้ ถือเปน
การดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งพัสดุภายใตกฎหมายวาดวยการพัสดุของภาครัฐ มิใชเปนการดําเนินการ
เพื่อใหไดมาซึ่งกําลังคนในภาครัฐที่มีสํานักงานขาราชการพลเรือน (ก.พ.) เปนหนวยงานที่รับผิดชอบหลัก
ดังนั้น จึงไมมีการบันทึกสถิติอยางเปนทางการวา ในระบบราชการของไทย มีการจางลูกจางเหมา
บริการในลักษณะนี้อยูจํานวนเทาใด อยางไรก็ดี เอกสารขาวประชาสัมพันธของทําเนียบรัฐบาลระบุวา
มีลูกจางเหมาบริการในลักษณะนี้อยูประมาณ 4–5 แสนคนทั่วประเทศไทย2
1

หรือที่บางแหงเรียกวา “พนักงานจางเหมาบริการ” โดยมีความหมายอยางกวางๆ ถึงบุคคลธรรมดาที่ทําสัญญากับ
ภาครัฐ เพื่อใหบริการอยางใดอยางหนึ่ง ในชวงระยะเวลาหนึ่ง โดยมากมักเปนงานในลักษณะที่คลายคลึงกับที่
ลูกจางประจํา พนักงานราชการหรือขาราชการคนอื่นๆ ปฏิบัติอยูในเวลาราชการ และอยูภายใตการควบคุมบังคับ
บัญชาของเจาพนักงานของรัฐที่เปนผูวาจาง ไดรับเงินเดือนเปนรายเดือน แตไมไดรับสวัสดิการแรงงานเชนที่
ลูกจางประจําคนอื่นๆ ไดรับ
2
ขาวทําเนียบรัฐบาล, นายกฯ หวงใยสวัสดิการประชาชนทุกกลุม พรอมรับฟงขอเรียกรองดูแลสิทธิประโยชนลูกจาง
เหมาบริการ มอบหนวยงานไปพิจารณา แนะทุกฝายหาทางออกตามขอเท็จจริงและความเปนไปได [ออนไลน], 19
พฤษภาคม 2561, แหลงที่มา: www.thaigov.go.th/news/contents/details/12378 26 [27 พฤษภาคม 2561].

2
1.1.2 การจางลูกจางเหมาบริการของสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส
เชนเดียวกับ สวนราชการอื่นๆ ของไทย โดยที่ไมส ามารถจางลูก จางประจําใน
3
ตางประเทศ เพิ่มเติมตามปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้นได หากไมไดรับอนุมัติการเพิ่มกรอบอัตรากําลัง
จาก ก.พ.4 สํานักงานในตางประเทศของกระทรวงการตางประเทศ5 ก็ใชวิธีการจางบุคคลธรรมดา
ทั่วไปในทองถิ่นนั้นๆ เปนลูกจางเหมาบริการ และใหปฏิบัติหนาที่ที่สํานักงานในเวลาราชการเฉกเชน
ลูกจางประจําคนอื่นๆ โดยมีสัญญาจางแบบปตอป ทั้งนี้ มักมีการจางคนเดิมทํางานตอเนื่องไปเรื่อยๆ
จนกวาจะมีตําแหนงงานของลูกจางประจําวางลงและบรรจุลูกจางรับเหมาบริการเหลานี้เขาทดแทน
หรือมิฉะนั้น ลูกจางเหมาบริการเหลานี้ก็ลาออกไปเอง เนื่องจากไมมีตําแหนงงานประจําวางหรือ
เพื่อ ไปทํา งานอื่ นที่ มีผ ลตอบแทนมากกว า ทั้ง นี้ ในการจ างงานลู ก จ างเหมาบริ ก าร สํา นัก งาน
ในตางประเทศฯ จะยึดถือกฎระเบียบของราชการไทยเปนหลัก โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ในกรณีของสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส ไดเริ่มจางลูกจางเหมาบริการ
ในปงบประมาณ 2546 จํานวน 1 คน และดวยปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง สถานกงสุลใหญฯ
จึงไดของบประมาณเพิ่มเติมเพื่อจางลูกจางเหมาบริการในจํานวนที่มากขึ้น โดยในปจจุบัน สถานกงสุลใหญฯ
มีลูก จางเหมาบริก ารจํานวน 6 คน คิดเป นเงินจัดจา งปล ะประมาณ 5.25 ลานบาท ซึ่ง ถือเป น
สํานักงานในตางประเทศฯ ที่มีลูกจางเหมาบริการเปนจํานวนมากลําดับตนๆ และใชเงินจัดจางต อป
มากที่สุด ทั้งนี้ ลูกจางเหมาบริการทั้ง 6 คนของสถานกงสุลใหญฯ มีสัญชาติไทย
1.1.3 ประเด็นปญหา
หากพิจ ารณาเพียงแคผิวเผิน การจางลูก จางเหมาบริก ารนาจะเปนทางออกที่
เหมาะสมสําหรั บ ภาครัฐ ไทย รวมถึง กระทรวงการตางประเทศและสํา นัก งานในตางประเทศฯ
เนื่องจากไดบุคลากรมาทํางานเพิ่มเติมทัดเทียมกับปริมาณงานที่มากขึ้น ขณะที่ยังสามารถควบคุม
คาใชจายได อยางไรก็ดี ในมุมมองของลูกจางเหมาบริการ หลายคนรูสึกวาไมไดรับความยุติธรรมจาก
การทํางาน โดยเฉพาะในเรื่องการไมไดรับสวัสดิการใดๆ ไมไดรับสิทธิ์การลา และไมไดรับการปรับเพิ่ม
เงินเดือน ดังเห็นไดจากการแสดงออกถึงความไมพอใจในรูปแบบตางๆ เชน การแสดงความเห็นในเวที
สาธารณะ เว็บไซต/เว็บบอรดตางๆ การรวมตัวกันเรียกรองสิทธิ์ที่ควรไดรับ และการฟองรองตอศาล
เพื่อใหไดมาซึ่งสวัสดิการตางๆ ซึ่งยังคงเปนปญหาคาราคาซังจนถึงปจจุบัน
ในสวนของสํานักงานในตางประเทศฯ โดยที่การจางลูกจางเหมาบริการเปนการดําเนินการ
โดยใชระเบียบของภาครัฐไทย ดัง นั้น การจางลูกจางเหมาบริการในลัก ษณะนี้ ซึ่งลูกจางไมไดรับ
สวัสดิการใดๆ จึงมีความสุมเสี่ยงที่จะผิดกฎหมายแรงงานของประเทศนั้นๆ โดยเฉพาะประเทศที่มี
กฎหมายที่ใหความคุมครองผูใชแรงงานเปนอยางมาก ซึ่งที่ผานมา ก็มีกรณีลูกจางเหมาบริการของ
สํานักงานในตางประเทศฯ แหงหนึ่งฟองสํานักงานแหงนั้นตอศาลทองถิ่นแลว อันเนื่องมาจากการ
3

เมื่อไดรับบรรจุเขาทํางานและผานชวงทดลองงานแลว จะพนจากราชการเมื่อเกษียณอายุหรือลาออก และไดรับ
สวัสดิการตางๆ จากทางราชการไทย
4
เปนขั้นตอนที่ใชเวลาและขอมูลประกอบการพิจารณาคอนขางมาก รวมทั้งมีนยั งบประมาณในระยะยาว
5
ประกอบดวยสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ คณะทูตถาวร และสํานักงานเศรษฐกิจการคา (ไทเป) รวม 97
แหงทั่วโลก
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ไมไดรับสวัสดิการใดๆ หลังจากทํางานใหกับสํานักงานฯ มาเปนระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งศาลในประเทศนั้น
ไดตัดสินใหลูกจางเหมาบริการคนดังกลาวชนะคดี
สําหรับสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส แมวาจนถึงปจจุบัน ไมปรากฏวามีลูกจาง
เหมาบริการฟองสถานกงสุลใหญฯ ตอศาลเกี่ยวกับการไมปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานทองถิ่น แตเมื่อ
คํานึงกฎหมายแรงงานของมลรัฐแคลิฟอรเนียที่มีขอบทปลีกยอยที่ใหความคุมครองลูกจางเปนอยางมาก
ดังนั้น จึงไมมีหลักประกันใดๆ วาจะไมมีการฟองรองเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ นอกเหนือจากความสุมเสี่ยง
ทางกฎหมายแล ว การที่ส ถานกงสุ ล ใหญ ฯ มีลู ก จา งเหมาบริก ารถึง 6 คนที่ป ฏิบั ติง านรว มกั บ
ลูกจางประจําอื่นๆ แตไดรับสวัสดิการที่แตกตางกันมาก จึงเปนประเด็นทาทายเปนอยางยิ่งในการ
บริหารองคกร และสงผลอยางหลีกเลี่ยงไมไดตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของลูกจาง
1.2 คําถามในการศึกษา
สถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส ประสบปญหาและความทาทายในการจางลูกจาง
เหมาบริการ เพื่อใหปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกับลูกจางประจําคนอื่นๆ อยางไรบาง และมีประเด็นใด
ที่สามารถเปนกรณีศึกษาใหสํานักงานในตางประเทศอื่นๆ ของกระทรวงการตางประเทศที่มีการจาง
ลูกจางเหมาบริการไดบาง?
1.3 สมมติฐานการศึกษา
การจางลูกจางเหมาบริการของสํานักงานในตางประเทศฯ เปนเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานที่ไมยั่งยืน เนื่องจากบริบทและเงื่อนไขการจางงานไมสอดคลองกับหลักการที่ควรจะเปน
ในการบริหารทรัพยากรบุคคล อันเปนการสุมเสี่ยงที่จะเกิดขอพิพาทดานแรงงาน
1.4 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.4.1 เพื่อวิเคราะหถึงปญหา ความทาทาย และผลกระทบในแงมุมตางๆ ที่เกิดขึ้นจาก
การจางลูกจางเหมาบริการของสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส
1.4.2 เพื่ อ ใชก ารจ างลู ก จ างเหมาบริ ก ารของสถานกงสุ ล ใหญ ฯ เปน กรณี ศึก ษาให
สํานักงานในตางประเทศอื่นๆ ของกระทรวงการตางประเทศที่มีการจางลูกจางเหมาบริการในลักษณะ
คลายกัน
1.4.3 เพื่อเสนอแนะมาตรการที่ควรดําเนินการเพื่อแกไขหรือบรรเทาปญหาที่เกิดขึ้นแลว
หรืออาจเกิดขึ้นในอนาคตจากการจางลูกจางเหมาบริการ
1.4.4 เพื่อให ทราบในเบื้องตนถึง สถานะการจางลูก จางเหมาบริการของสํานัก งานใน
ตางประเทศฯ ในภาพรวม และสภาพปญหาและความทาทายรวมของการจางดังกลาว
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1.5 ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
1.5.1 ขอบเขตการศึกษา
การจางลูก จางเหมาบริก ารของสถานกงสุลใหญฯ โดยเฉพาะในประเด็นที่เ ปน
ปญ หาและความทาทาย เพื่อนํามาวิเ คราะหถึงผลกระทบในแงมุม ตางๆ และเปนกรณีศึก ษาให
สํานักงานในตางประเทศอื่นๆ ของกระทรวงการตางประเทศ
1.5.2 วิธีการดําเนินการศึกษา
1) ศึกษาเชิงคุณภาพโดยอาศัยขอมูลเชิงลึกจากเอกสารที่เกี่ยวของของทั้งไทยและ
สหรัฐฯ (ในสวนที่เกี่ยวของกับกฎระเบียบและกฎหมายดานแรงงาน) และการพูดคุยกับ บุคคลที่
เกี่ยวของ ดังนี้
(1) ขอมูลปฐมภูมิ ไดแก ขอมูลที่ไดจากการศึกษาเอกสารราชการ และการพูดคุย
และสัง เกตพฤติกรรมของแหลง ขอมูล โดยตรง (ลูก จางเหมาบริก ารของสถานกงสุล ใหญฯ ) และ
การสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของของกระทรวงการตางประเทศ อาทิ เจาหนาที่ที่รับผิดชอบของสํานัก
บริหารการคลัง สํานักบริหารบุคคล สํานักจัดหาและบริหารทรัพยสิน ตลอดจนกงสุลฝายตางๆ ของ
สถานกงสุลใหญฯ
(2) ข อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ ได แก ข อ มู ล ที่ ไ ด จ ากการศึ ก ษาเอกสารวิ ช าการและ
ขอกฎหมายที่เกี่ยวของของทั้งไทยและสหรัฐฯ และการพูดคุยกับนักกฎหมายที่เชี่ยวชาญกฎหมาย
แรงงานของมลรัฐแคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา และเจาหนาที่ของหนวยงานในระบบสหประชาชาติ
2) ศึก ษาเชิง คุณภาพและปริม าณโดยการสง แบบสอบถามถึ ง ผูดํารงตําแหนง
หัวหนาสํานักงานดานงานบริหาร (Head of Chancery) หรือผูที่รับผิดชอบงานบริหารบุคลากรของ
สํานัก งานในตางประเทศฯ เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูล เกี่ยวกับสถานะการจางลูก จางเหมาบริก ารของ
สํานักงานในตางประเทศฯ ความตระหนักรูถึงปญหาและความทาทายของการจางลูกจางเหมาบริการ
ของผูบริหารสํานักงานในตางประเทศฯ ในภาพรวม และขอเสนอแนะในการแกไขปญหา
1.5.3 ระเบียบวิธีการศึกษา
1) การใชก รอบทฤษฎีเ กี่ยวกับ การบริห ารทรัพยากรบุคคลและการจางเหมา
บริการ เพื่อวิเคราะหความทาทายและผลกระทบในดานบริหารงานอันเกิดจากการจางลูกจางเหมา
บริการ และหาแนวทางลดผลกระทบดังกลาว
2) การวิเคราะหขอกฎหมายที่เกี่ยวของ เพื่อใหทราบถึงสถานะทางกฎหมายของ
การจางลูกจางเหมาบริการฯ ในลักษณะที่เปนอยู
1.6 ประโยชนของการศึกษา
1.6.1 ทํ า ให ท ราบถึ ง ป ญ หาและความท า ทายของการจ า งลู ก จ า งเหมาบริ ก ารของ
สถานกงสุลใหญฯ เพื่อลดปจจัยเสี่ยงตางๆ ที่เกิดขึ้นแลวและอาจเกิดขึ้นเพิ่มเติมในอนาคต
1.6.2 สามารถนํ า ผลการศึ ก ษาไปใช เ พื่ อ ปรั บ ปรุ ง การจ า งลู ก จ า งเหมาบริ ก ารของ
สถานกงสุลใหญฯ และสํานักงานในตางประเทศอื่นๆ ของกระทรวงการตางประเทศที่มีการจางลูกจาง
เหมาบริการในลักษณะคลายกัน รวมถึงการสรางแนวปฏิบัติในเรื่องนี้ของกระทรวงการตางประเทศ
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1.7 นิยามศัพท
ลูกจา งเหมาบริการ หมายถึง ลูกจางที่ไดรับการจัดจางโดยกฎหมายพัสดุของไทย และ
ปฏิบัติงานในลักษณะคลายคลึงกับลูกจางประจํา ณ สถานกงสุลใหญฯ/ สํานักงานในตางประเทศของ
กระทรวงการตางประเทศในเวลาราชการ โดยทําสัญญาแบบปตอป
ลูกจางประจํา หมายถึง ลูกจางทองถิ่นที่อยูภายใตหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
ลูกจางชั่วคราวที่จางจากเงินงบประมาณ งบบุคลากร รายการคาจางชั่วคราวของสวนราชการที่มี
สํานักงานอยูในตางประเทศ พ.ศ. 2560 ออกโดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
สํานักงานในตางประเทศของกระทรวงการตางประเทศไทย (สํานักงานในตางประเทศฯ)
หมายถึง สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ คณะทูตถาวร และสํานักงานเศรษฐกิจการคา (ไทเป)
รวม 97 แหงทั่วโลก
การจางลูกจางเหมาบริการ หมายถึง การจัดจางลูกจางเหมาบริการภายใตกฎหมายพัสดุ
ของไทย
กฎหมายแรงงาน หมายถึง กฎ/ระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจางงาน
กฎหมายพัสดุของไทย หมายถึง กฎหมายไทยที่เกี่ยวของกับการไดมาซึ่งพัสดุที่มีผลบังคับ
ใช ณ ขณะที่จัดจางลูกจางเหมาบริก าร ไดแก ระเบียบสํานัก นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัส ดุ พ.ศ.
2535 พระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ. 2560 ระเบี ย บ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ
กระทรวงการตางประเทศวาดวยการจัดซื้อจัดจางพัสดุของสวนราชการในตางประเทศ พ.ศ. 2560

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจางเหมาบริการ
2.1.1 ความหมายของการจางเหมาบริการ
J.B. Heywood (2544) ใหความหมายวา การจางเหมาบริการ (Outsourcing)
หมายถึง การสง ตอกิจ กรรมทางธุร กิจหรืองานภารกิจภายในองคกรพรอมเครื่องมือ อุป กรณและ
บุคลากรที่เกี่ยวของใหกับผูใหบริการจากภายนอกองคกรที่เสนอใหบริก ารงานนั้นๆ ในชวงเวลาที่
กําหนดไวตามที่ไดตกลงกัน ดวยราคาคาจางที่เหมาะสม6
เผด็จ เย็นวิชัย (2555) ใหความหมายวา การจางเหมาบริการหรือการจางงาน
ภายนอก (Outsourcing) หมายถึงเครื่องมือที่องคกรหนึ่งๆ ใหงานที่ไมถนัด ทําไมทัน หรืองานที่ตอง
ลงทุนสูงออกไปใหบริษัทหรือบุคคลอื่นที่มีความพรอมและความชํานาญเปนผูดูแลรับผิดชอบแทน
เพื่อใหองคกรนั้นๆ มีเวลาในการดูแลงานอื่นๆ ที่สามารถสรางผลประโยชนสูงสุดใหองคกรนั้นๆ โดย
การจางงานภายนอกเปนเครื่องมือที่ใชเพื่อใหองคกรมีความไดเปรียบในการแขงขัน ประหยัดตนทุน
ตองการความเชี่ยวชาญ หรือมีกําลังคนในองคกรไมเพียงพอ มักพบมากในงานผลิต งานสารสนเทศ
การบริการตางๆ และการจางที่ปรึกษา เปนตน7
วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ (2548) ประมวลไววา สาเหตุที่ทําใหการจางเหมาแรงงานจาก
ภายนอกเปนที่นิยม มาจากประโยชนที่ผูวาจางเชื่อวาไดรับจากการทําเชนนี้ เชน มีคนทํางานแทน
ตลอดเวลาอยางตอเนื่อง ไมตองจายสวัสดิการใดๆ ไมตองปรับคาจางบอย สามารถกําหนดปริมาณงาน
และเวลาสิ้นสุดของการจางงานได สามารถเปลี่ยนแปลงบุคคลไดในกรณีที่ปฏิบัติหนาที่ไมเปนที่พอใจ
และสามารถเรียกรองคาเสียหายไดตามขอกําหนดในสัญญา8
อัมพร ธํารงลักษณ (2556) ใหความเห็นวา การที่ภาครัฐนําเครื่องมือการจางเหมาบริการ
มาใช เปนผลจากแนวคิดการจัดการภาครัฐใหม (New Public Management) ซึ่งริเริ่มเปนครั้งแรก
6

Heywood, J.B., The Outsourcing Dilemma: The Search for Competitiveness (London: Pearson,
ค.ศ.2001), p.27 อางใน สุภาพงศ เหลาแสนสุข, การยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานจางเหมาบริการ
Outsource ประเภทงานรักษาความปลอดภัย ธนาคารแหงประเทศไทย, (การคนควาอิสระ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2558), หนา 30.
7
เผด็จ เย็นวิชัย, 10 Framework Management Tool Box: Outsourcing [ออนไลน], 2555, แหลงที่มา:
http://ypadej.blogspot.com/2012/10/10-framework-management-tool-box_8.html [25 พฤษภาคม
2561].
8
วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ, “มืออาชีพ: Business Process Outsourcing ธุรกิจใหมในอนาคต,” นิตยสารสารคดี
247 (กันยายน 2548) อางใน รัตติเกลา เที่ยงทางธรรม, การศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานจางเหมา
แรงงานภายนอก (Outsourcing Staff) ในธุรกิจเอกชน: กรณีศึกษา บริษัทแอมเวย (ประเทศไทย) จํากัด,
(สารนิพนธ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2550), หนา 31.

7
ในสมัยรัฐบาลของนางมารกาเร็ต แธทเชอร นายกรัฐมนตรีอังกฤษ โดยองคประกอบหนึ่งของแนวคิด
ดังกลาว คือ การใชวิธีการทําสัญญาจางเหมาบริการภาระหนาที่บางอยางของรัฐ ใหหนวยงานที่มิใช
ภาครัฐทําแทน9
2.1.2 ขอดีและขอดอย10
1) ขอดี: ลดตนทุนและสามารถควบคุมคาใชจายไดแนนอนเนื่องจากไมมีภาระ
เรื่องสวัสดิการ เลิกจางไดงายกวา และลดความเสี่ยงที่เกิดจากงานที่ไดสงตอไปแลว
2) ขอดอย: อาจกระทบกับประสิทธิภาพขององคกรโดยรวมและผลการดําเนินงาน
อาจไมคงที่ เนื่องจากมัก มีการเปลี่ยนแปลงผูป ฏิบัติงาน ความรูสึกผูกพันและความรับ ผิดชอบตอ
องคกรของผูรับงานมีนอย เนื่องจากเปนการทําสัญญาจางระยะสั้นๆ อาจไมประหยัดทรัพยากรในการ
บริหารไดจริงเนื่องจากตองตั้งคณะทํางานขึ้นควบคุมการจางงาน และอาจกระทบกับการเก็บรักษา
ความลับขององคกร
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการใหลูกจาง11
ปจจุบัน การจัดสวัสดิการใหผูใชแรงงานถือเปนปจจัยที่ประเทศตางๆ กําหนดไวเปนสิทธิ
ขั้นพื้นฐานที่ผูใชแรงงานพึงไดรับ ซึ่งแนวคิดการจัดสวัสดิการใหแรงงานนั้น มีที่มาจากแนวคิดเรื่อง
การตอสูระหวางชนชั้น (class struggle) ของคารล มารกซ ในหนังสือชื่อ Das Capital ทั้งนี้ การที่
ประเทศตางๆ ไดออกกฎหมายที่กําหนดเงื่อนไขอยางละเอียดเกี่ยวกับ สวัส ดิก ารประเภทตางๆ
ที่นายจางจักตองจัดใหแกลูกจาง มีพื้นฐานจากความตองการที่จะลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมระหวาง
ผูใชแรงงานกับนายจาง (นายทุน) ซึ่งหากไมมีก ฎหมายเชนนี้ ความเหลื่อมล้ําดังกลาวก็จะลุกลาม
กลายเปนปญหาสังคมในวงกวาง
ในเวลาตอๆ มา ไดมีการพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการแรงงานที่หลากหลายมากขึ้น
โดย M.V. Moorthy นักวิชาการดานแรงงานชาวอินเดีย ไดวิเคราะหวา มีหลายเหตุผลที่ทําใหเกิด
การจัดสวัสดิการใหแรงงาน เชน เปนเรื่องของการบังคับควบคุมโดยภาครัฐ เพื่อปองกันการที่ลูกจาง
จะถูกเอาเปรียบโดยนายจาง เปนการจัดใหของนายจางตามหลักศาสนาที่สอนใหคนทําดี เปนความสมัครใจ
ของนายจางที่จะจัดสวัส ดิการใหลูกจางในฐานะเพื่อนมนุษย เปนการจัดใหของนายจางตามหลัก
ความสัมพันธที่บิดาพึงปฏิบัติตอบุตร เปนการจัดใหของนายจางเพื่อปองกันการเรียกรองโดยลูกจาง
เปนการจัดใหของนายจางเพื่อสรางภาพลักษณที่ดีขององคกรเพื่อประโยชนในการประชาสัมพันธ และ
เปนการจัดใหของนายจางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
9

อัมพร ธํารงลักษณ และคณะ, การบริหารปกครองสาธารณะ: การบริหารรัฐกิจในศตวรรษที่ 21 (ปทุมธานี:
โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2556), หนา 12-13 อางใน สุภาพงศ เหลาแสนสุข, อางแลว.
10
วัชรวรงค เลิศวิทยานุกูล, ปญหาของการจางเหมาพนักงานบริการ (Outsourcing): ศึกษากรณี บริษัททิพย
ประกันภัย จํากัด (มหาชน), (ภาคนิพนธ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2550),
หนา 11.
11
ตอ ศรลัมพ, ปญหาและอุปสรรคในการปรับปรุงเงื่อนไขการจางลูกจางชั่วคราว: กรณีศึกษาสถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงบูดาเปสต, (หลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 9 สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการ
ตางประเทศ, 2560), หนา 7-9.
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แนวคิดตางๆ ขางตนยังคงเปนที่ถกเถียงวาอะไรเปนสาเหตุที่แทจริงที่ทําใหตองมีการจัด
สวัสดิการใหแรงงาน อยางไรก็ดี ประเด็นที่ทุกแนวคิดทุกทฤษฎีสรุปตรงกันคือ เปนหนาที่ของนายจาง
ที่จะตองจัดสวัสดิการใหลูกจาง
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ
2.3.1 ทฤษฎีความเสมอภาค (Equity Theory)
J.S. Adams (2506) เปนผูนําเสนอทฤษฎีนี้ ซึ่งมีสมมติฐานวา บุคคลยอมแสวงหา
ความเสมอภาค โดยพิจารณาจากสิ่งที่เขาไดรับจากการทํางาน (outputs) เชน คาจาง สวัสดิการ
การไดรับคําชมเชย การเลื่อนตําแหนง กับสิ่งที่เขาใหไปกับการทํางาน (inputs) เชน วุฒิการศึกษา
ความสามารถ ประสบการณ ความพยายาม และความทุมเท โดยเปรียบเทียบกับบุคคลอื่นที่ทํางาน
คลายๆ กัน วา มีความเสมอภาคทัดเทียมกันหรือไม โดยความเสมอภาคเปนสิ่งที่บุคคลนั้นๆ รับรูและ
เขาใจดวยตัวเอง (perception) ซึ่งในความเปนจริงอาจเปนเชนนั้นหรือไมก็ได โดยหากเขารูสึกวา
ไมไดรับความเสมอภาคหรือไมยุติธรรม ก็จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองเพื่อใหกลับ มาสูจุดที่
เขาคิดวามีความเสมอภาคหรือความยุติธรรมเกิดขึ้น โดยอาจเปนการลดสิ่งที่เขาใหกับการทํางาน
(เชน ทุมเทนอยลง ลาปวย มาสาย ขอเปลี่ยนงาน ลาออก ฯลฯ) หรือเรียกรองขอเพิ่มสิ่งที่เขาคิดวา
ควรได จ ากการทํ า งาน เช น ขอค า จ า งและสวั ส ดิ ก ารเพิ่ ม และขอเลื่ อ นตํ า แหน ง ขณะที่ ห าก
เปรียบเทียบแลว บุคคลนั้นรูสึกวาตนเองไดรับความเสมอภาคหรือยุติธรรมก็จะเกิดความพอใจและ
แรงจูง ใจในการทํางาน ทฤษฎีความเสมอภาคนี้ชวยใหเ ขา ใจถึง พฤติก รรมของลูก จางคนหนึ่ง ๆ
ตลอดจนสามารถทํานายถึงพฤติกรรมในอนาคตของบุคคลนั้นได12
2.3.2 ทฤษฎีลําดับขั้นความตองการ (Maslow’s Hierarchy of Needs Theory)13
Abraham Maslow (2483) เสนอแนวคิดเกี่ยวกับ พฤติก รรมของมนุษยและ
แรงจูงใจในการกระทําอยางใดอยางหนึ่ง วา มนุษยมีความตองการเปนลําดับขั้น จากระดับพื้นฐานไปยัง
ระดับสูงสุด รวม 5 ขั้น โดยอยูบนสมมติฐาน 3 ขอ คือ หนึ่ง มนุษยมีความตองการอยูเสมอและไมมีที่
สิ้นสุด สอง ความตองการของแตละบุคคลจะเรียงลําดับตามความสําคัญ และ สาม หากความตองการ
นั้นๆ ไดรับการตอบสนองแลว ก็จะไมเปนแรงจูงใจในพฤติกรรมนั้นๆ อีกตอไป
ความตองการ 5 ขั้นของ Maslow แบงออกไดดังนี้
1) ความตองการทางกายภาพ (physiological) ซึ่งถือเปนความตองการขั้นพื้นฐาน
ของมนุษย โดยเฉพาะเกี่ยวกับปจจัยสี่ โดยหากความตองการขั้นนี้ไมไดรับการตอบสนอง ก็ยากที่จะ
พัฒนาไปสูขั้นอื่นๆ
2) ความตองการความมั่นคงปลอดภัย (safety) ซึ่งหากไมไดรับการตอบสนอง
ก็จะรูสึกหวาดกลัว รูสึกไมมั่นคง
12

Kitchana Yoosuk, ทฤษฎีความเสมอภาค (Equity Theory) [ออนไลน], 2554, แหลงที่มา:
http://yoosook11.blogspot.com/2011/01/equity-theory.html [25 พฤษภาคม 2561].
13
จอมยุทธ, ทฤษฎีลําดับขั้นความตองการพื้นฐานของมาสโลว [ออนไลน], แหลงที่มา
www.baanjomyut.com/library_2/extension-1/concepts_of_developmental_psychology/05_2.html
[25 พฤษภาคม 2561].
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3) ความตองการความรักและความเปนเจาของ (love and belonging)
4) ความตองการไดรับการยกยองนับถือ (esteem) ซึ่งแบงออกเปน 2 ลักษณะ
คือ ความตองการนับถือตนเอง (เชน ความตองการมีอํานาจและการมีความเชื่อมั่นในตนเอง) และ
ความตองการไดรบั การยกยองนับถือจากผูอื่น
5) ความตองการที่จะพัฒนาชีวิตใหสมบูรณ (self–actualization)
2.4 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการจางเหมาบริการของไทย
2.4.1 ระเบียบเกี่ยวกับการจางเหมาบริการของไทย
1) ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อ 26 พฤษภาคม 2541 ใหสวนราชการยุบ
ตําแหนง ขาราชการที่เ กษียณอายุร าชการ ตําแหนง ลูกจางประจําหมวดแรงงานที่วางลง และให
ทบทวนงานที่สามารถถายโอนใหเอกชนรับไปดําเนินการแทน โดยใหสวนราชการเรงดําเนินการจางเหมา
บริการ โดยเฉพาะในเรื่องการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ การทําความสะอาด การดูแล
รัก ษาตนไมห รือ สวนไมป ระดับ กระทรวงการคลัง ไดมี ห นัง สื อเวี ยนถึ ง ทุก ส วนราชการเพื่ อแจ ง
แนวปฏิบัติและซัก ซอมความเขาใจเกี่ยวกับการเบิกจายคาใชจายในการจางเอกชนดําเนินงานของ
สวนราชการ โดยเฉพาะหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0526.5/ว 131 ลงวันที่ 28 ธันวาคม
2541 หนัง สื อกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/86 ลงวัน ที่ 17 กุม ภาพันธ 2548 และหนัง สื อ
กระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 67 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2553 ซึ่งสรุปสาระสําคัญได ดังนี้
(1) “ใหหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณใชดุลพินิจในการเบิกจาย
คาใชจายในการจางเอกชนดําเนินงานไดเทาที่จายจริง โดยวิธีการจางใหเปนไปตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ซึ่งการจางเอกชนดังกลาวมีลักษณะ
มุงผลสําเร็จของงานที่วาจางภายในระยะเวลาที่กําหนดเปนสําคัญ สวนราชการผูวาจางไม มีอํานาจ
ควบคุมบังคับบัญชาหรือสั่งการในการทํางาน แตมีอํานาจตรวจตรางานและสั่งใหปรับปรุงแกไขเมื่อ
งานผิดพลาดบกพรอง และเอกชนผูรับจางไมตองอยูภายใตระเบียบขอบังคับที่ลูกจางของสวนราชการ
โดยทั่วไปตองถือปฏิบัติ โดยการปฏิบัติอาจใชวิธีการบันทึกเวลาการปฏิบัติงาน หากไมมาปฏิบัติงาน
อาจหาผูอื่นมาทํางานแทนหรือบอกกลาวลวงหนา หากเกิดความเสียหายแกทางราชการเนื่องจาก
ไมมาทํางาน สวนราชการอาจกําหนดคาปรับสําหรับความเสียหายนั้น...โดยบุคคลดังกลาวมีฐานะเปน
ผูรับจางทําของตามสัญญาจาง ไมถือเปนการจางลูกจางของสวนราชการที่จะมีนิติสัมพันธกันในฐานะ
นายจางกับลูกจางตามนัยมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แกไขเพิ่มเติม
สวนราชการผูว าจ างจึง ไม อยู ในบัง คับ ที่จ ะต องนํา สง เงิ นสมทบในส วนของผู วา จา งเขา กองทุ น
ประกันสังคม”
(2) ปจจุบัน สวนราชการหลายแหงไดดําเนินการจางเอกชนซึ่งเปนบุคคล
ธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานในลักษณะเชนเดียวกับการจางแรงงาน และมีประเด็นเกี่ยวของกับขอเรียกรอง
ของผูรับจางในเรื่องสิทธิประโยชนตางๆ ดังนั้น เพื่อใหจัดจางไดอยางถูกตองและลดปญหาขอโตแยง
ขอใหสวนราชการถือปฏิบัติโดยเครงครัด ดังนี้
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– จางเอกชนดําเนินงานเฉพาะโครงการหรือเฉพาะครั้งคราวที่มีความ
จําเปนเพื่อเสริมการปฏิบัติงานในหนาที่ปกติเทานั้น โดยไมจําเปนตองทําสัญญาจางเต็มปงบประมาณ
และมิใหทําขอตกลงในลักษณะตอเนื่อง
– ลักษณะงานที่จางควรเปนงานที่ซื้อบริการเปนรายชิ้น เชน งานรักษา
ความปลอดภัย งานทํ า ความสะอาด งานดู แ ลตน ไม งานพาหนะ งานศึ ก ษาวิ จั ย งานติ ด ตาม
ประเมินผล งานผลิตเอกสาร งานสถิติขอมูลสารสนเทศ และงานเทคนิคที่เอกชนมีความชํานาญ
มากกวา– การจางเหมาเอกชนดําเนินงานใหถือปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
พัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม14
– กรณีที่สวนราชการใดมีความจําเปนตองจัดหาบุคคลมาปฏิบัติงานเปน
การประจําในลักษณะเดียวกับขาราชการและลูกจางของสวนราชการ ใหดําเนินการจางในลักษณะจาง
ลูก จ า งชั่ ว คราวจากเงิ น นอกงบประมาณ โดยการจ า งดั ง กล าวต อ งไม ขั ด กั บ ระเบี ย บเงิ น นอก
งบประมาณแตละประเภท หรือขออนุมัติกรอบอัตราพนักงานราชการจากสํานักงาน ก.พ.
– ใหหัวหนาสวนราชการควบคุมการจางเอกชนดําเนินงานใหเปนไปตาม
หลั ก เกณฑ ที่ ไ ด ก ล า วถึ ง ข า งต น หากมี ก ารปฏิ บั ติ ไ ม ถู ก ต อ งและราชการได รั บ ความเสี ย หาย
ใหดําเนินการตามกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่โดยเร็ว
2.4.2 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจางเหมาบริการของกระทรวงการตางประเทศ
สืบเนื่องจากหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 67 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม
2553 หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วขอ งของกระทรวงการต า งประเทศ โดยเฉพาะสํ า นัก บริ ห ารการคลั ง
ซึ่งรับผิดชอบการอนุมัติกรอบการจางเหมาบริการเอกชนของสํานักงานในตางประเทศฯ ที่เบิกจาย
จากคาใชจายในการดําเนินงานการกงสุล (เงิน 10%)15 ไดแจงใหสํานักงานในตางประเทศฯ ทราบถึง
แนวปฏิบัติเ กี่ยวกับการจางเหมาบริก ารของสํานักงานในตางประเทศเปนระยะๆ โดยในการแจง
แนวปฏิบัติประจําปงบประมาณ 2561 สํานักบริหารการคลัง แจงวา “….ใหถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ
การจางเอกชนดําเนินงานตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 67 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม
2553 [และ]....ขอใหชี้แจงทําความเขาใจกับลูกจางเหมาบริการเกี่ยวกับขอจํากัดดานสิทธิประโยชน
ของการจางเหมาบริการในลักษณะนี้ รวมทั้งศึกษากฎหมายแรงงานและกฎหมายทองถิ่นที่เกี่ยวของ
ใหละเอียดรอบคอบ เพื่อใหการทําสัญญาจางเหมาบริการไมขัดตอกฎหมายแรงงานและกฎหมาย
ทองถิ่นที่เกี่ยวของ ปองกันปญหาการฟองรองในอนาคต อาทิ การระบุสัญญาจางเปนลักษณะ part time
หรือจางเหมาตามชิ้นงาน (ในกรณีที่สามารถดําเนินการได) ทั้งนี้ อาจหารือกระทรวงฯ เพิ่มเติมใน
รายละเอียดตามความจําเปน”
2.4.3 คําพิพากษาศาลปกครองเกี่ยวกับลูกจางเหมาบริการ
สืบเนื่องจากที่หลายหนวยราชการไดใชการจางลูกจางเหมาบริการใหปฏิบัติงานที่
สํานักงานในลักษณะเดียวกับลูกจางประจําคนอื่นๆ แตโดยที่ตามระเบียบที่เกี่ยวของของไทย ลูกจาง
14

ปจจุบัน ถูกแทนทีโ่ ดยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
กระทรวงการตางประเทศไดทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง เพื่อใหหักเงินคาธรรมเนียมการตรวจลงตราที่
เก็บไดไวรอยละ 10 เพื่อเปนคาใชจายที่เกี่ยวกับงานกงสุล
15
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เหมาบริการเหลานี้ไมสามารถเบิกสวัสดิการหรือไมมีสิทธิ์การลาใดๆ ได เนื่องจากเปนการจัดจางตาม
ระเบียบพัสดุในลักษณะสัญญา “จางทําของ” ดังนั้น ลูกจางเหมาบริการบางสวนจึงฟองรองตอศาลใน
หลายโอกาสเพื่อเรียกรองสิทธิอยางใดอยางหนึ่ง
จากการสื บ ค น ผู ศึ ก ษาพบคดี ที่ น า สนใจของศาลปกครองสู ง สุ ด 16 ซึ่ ง ศาลมี
คําพิพากษาสรุปไดวา การจางลูกจางเหมาบริการโดยมีลักษณะการทํางานที่เหมือนกันกับลูกจางอื่นๆ
กลาวคือ มาทํางานตามวันและเวลาราชการ และหากมีกิจจําเปนไมอาจมาทํางานไดตองแจงใหทราบ
เปนนิติสัมพันธในฐานะลูกจางกับนายจางตามนัยมาตรา 575 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
แมสัญญาจางจะระบุชื่อวาสัญญาจางเหมาบริการ และไดกําหนดเนื้อหาสาระของสัญญาใหมีลักษณะ
เปนสัญญาจางทําของตามมาตรา 587 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ดังนั้น การหลีกเลี่ยง
การทําสัญญาจางแรงงาน แลวมาทําสัญญาจางเหมาบริการแทน เพื่อไมตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 จึงเปนการกระทําโดยไมชอบดวยกฎหมาย (“นิติกรรมอําพราง”) เปนเหตุให
ผูฟองคดีไมไดรับ สิท ธิป ระโยชนในฐานะลูก จางตามที่กําหนดไวในพระราชบัญ ญัติป ระกันสัง คม
พ.ศ. 2533 เปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดี พิพากษาใหเพิกถอนการทําสัญญาจางเหมาบริการที่ทําไว
และใหดําเนินการทําสัญญาจางใหถูกตองตามนิติสัมพันธที่แทจริง
จากคํ า วินิ จ ฉั ย ของศาลข า งต น จะเห็ นได ว า การจ า งลูก จ า งเหมาบริก ารของ
สวนราชการไทยหลายแหง รวมถึงของกระทรวงการตางประเทศและสํานัก งานในตางประเทศฯ
ซึ่งอางอิงแนวปฏิบัติและระเบียบราชการของไทย มีความสุมเสี่ยงที่จะไมถูกตองตามกฎหมายของไทย
ดัง นั้น จึง นาจะมีความเกี่ยวของอยางมีนัยสําคัญ กับ การที่ก ระทรวงการคลัง ไดกําหนดและเวียน
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจางเหมาบริการตามขอ 2.4.1 และ 2.4.2 ขางตน เพื่อใหสวนราชการตางๆ
ถือปฏิบัติโดยเครงครัด
2.4.4 ระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางของไทย
โดยที่ระเบียบที่เกี่ยวของของไทยไมถือวาการจางลูกจางเหมาบริการเปนการจาง
แรงงาน ดังนั้น ระเบียบของกระทรวงการคลังวาดวย “หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับลูกจาง
ชั่วคราวที่จางจากเงินงบประมาณ งบบุคลากร รายการคาจางชั่วคราวของสวนราชการที่มีสํานักงาน
อยู ในตา งประเทศ พ.ศ. 2560” จึ ง ไม ได ใช บัง คับ กับ ลูก จา งเหมาบริก ารของส วนราชการใน
ตางประเทศฯ ในการนี้ ระเบียบที่เกี่ยวของกับการจางลูกจางเหมาบริการจึงไดแก (1) พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (2) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ (3) ระเบียบกระทรวงการตางประเทศวา
ดวยการจัดซื้อจัดจางพัสดุของสวนราชการในตางประเทศ พ.ศ. 2560 ซึ่งกําหนดขั้นตอนการไดมาซึ่ง
พัส ดุ (ในกรณีนี้คือ การไดมาซึ่งลูก จางเหมาบริการ) ไดแก การจัดทําแผนจัดซื้อจัดจางประจําป
การกําหนดราคากลาง การขอซื้อขอจาง การจัดซื้อจัดจาง (วิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง ขึ้นอยูกับ
วงเงิน) การจัดทําสัญญาจาง และการตรวจรับพัสดุและประเมินผล
16

ขาวประชาสัมพันธศาลปกครอง, “จางเหมาบริการ” เปนสัญญาจางแรงงาน หรือไม? [ออนไลน], แหลงที่มา:
http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/webcms/Academic/Academic_031017_091242.p
df [27 พฤษภาคม 2561]; เพิ่มเติมอาน คดีศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ.531/2557 คดีหมายเลขดําที่
อ.877/2555 และคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ 349/2556
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2.5 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการจางงานและจางเหมาบริการของสหรัฐอเมริกาและมลรัฐ
แคลิฟอรเนีย และความคุมกันของสํานักงานทางการทูตในกรณีการถูกฟองคดีแรงงาน
2.5.1 ในกรณีที่เกี่ยวกับการไดรับเอกสิทธิ์และความคุมกันของสํานักงานในตางประเทศ
ของกระทรวงการตางประเทศ ในประเด็นที่เกี่ยวกับการจางแรงงาน กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
กระทรวงการตางประเทศตีความวา “การจางแรงงานของสถานเอกอัครราชทูตเปนธุรกรรมในการ
บริห ารหรือการจางงานอันมิใช กิจ การทางทูตหรือกงสุล ของรัฐ ที่จ ะสามารถอา งความคุม กันได
การฟองสถานเอกอัครราชทูตโดยลูกจางทองถิ่นในตางประเทศจําเปนตอ งพิจารณาถึงขอเท็จจริง
แนวปฏิบัติและหลักกฎหมายของประเทศนั้นๆ เปนสําคัญ”17
2.5.2 การตี ความตามขอ 2.5.1 สอดคลอ งกับ การตี ความของรัฐบาลสหรัฐอเมริก า
ตามหนัง สือการทูต ลงวันที่ 23 ตุลาคม 2543 ซึ่ง สรุปไดวา การจางงานเปนธุร กรรมเชิงพาณิชย
ซึ่งไมอยูภายใตกฎหมายระหวางประเทศที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญของตางประเทศ
ในสหรัฐฯ จะไดรับความคุมกัน18
2.5.3 กฎหมายของมลรัฐแคลิฟอรเนีย (ซึ่งเปนที่ตั้งของสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส)
แบงการจางงานออกเปน 2 ประเภทหลัก ไดแก (1) การจางแรงงาน ซึ่งนายจางมีพันธกรณีที่จะตอง
ใหค าตอบแทนและสวัส ดิก ารแกลู ก จา งตามที่ก ฎหมายกํา หนด (อาทิ เงิน เดื อนขั้นต่ํ า วัน หยุ ด
คาลวงเวลา และคาชดเชยตางๆ) และ (2) การรับจางเหมาบริการ (Independent Contractor)
ซึ่งไมถือวาผูวาจางเปนนายจางของผูรับจาง ดังนั้น จึงไมเกิดนิติสัมพันธในฐานะนายจาง–ลูกจางที่จัก
เปนผลใหนายจางมีพันธกรณีตามที่กฎหมายแรงงานกําหนดไว ทั้งนี้ ในการพิจารณาวาการจางงาน
แบบใดเปนการจางแรงงานหรือการจางเหมาบริการ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ศาลของมลรัฐ
แคลิฟอรเนียไดมีคําวินิจฉัย สรุปไดวา ผูรับจางเหมาบริการ (independent contractor) หมายถึง
ผูปฏิบัติงานที่ไมอยูภายใตการบังคับบัญชาของผูวาจาง ปฏิบัติงานที่อยูนอกเหนือธุรกิจหรือกิจการ
หลักของผูวาจาง และมีอาชีพหรือธุรกิจที่เปนอิสระ19
17

พัชนี กิจถาวร, ปญหาการจางงานลูกจางชั่วคราวในตางประเทศ กรณีสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย,
(หลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 2 สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ, 2553), หนา 9.
18
หนังสือการทูตกระทรวงการตางประเทศสหรัฐฯ ลงวันที่ 23 ตุลาคม ค.ศ. 1990 ซึ่งระบุวา “...[U]nder
international Law, a sovereign state is not immune in the courts of another state from lawsuits
arising out of its commercial acts…the courts of many countries have concluded that the the
employing of local residents is a commercial activity and that foreign sovereigns are therefore not
immune to lawsuits arising out of these employment relationships. Moreover, under both the
Vienna Convention on Diplomatic Relations (article 41) and the Vienna Convention on Consular
Relations (article 55), the personnel of foreign missions are obliged to respect host state laws and
regulations. Taken together, these provisions mean that, as employers in the United States,
[foreign] missions are subject to relevant federal and state employment laws and regulations…”
19
อางในหนังสือพิมพ Los Angeles Times ฉบับวันที่ 30 เมษายน 2561 วา “To classify someone as an
independent contractor, businesses must show that the worker is free from the control and
direction of the employer; performs work that is outside the hirer’s core business; and
customarily engages in an independently established trade, occupation or business”
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2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
จากการสืบ คน ผูศึกษาไมพบงานวิจัยที่เกี่ยวของโดยตรงกับ หัวขอรายงานการศึก ษาฯ
อยางไรก็ดี พบวา มีเอกสารขอมูล ที่เ ปนประโยชนและเกี่ยวเนื่องกับ รายงานการศึก ษาฯ อยูบาง
แบงออกไดเปน 2 ประเภท ดังนี้
2.6.1 รายงานวิจัยเกี่ยวกับการจางเหมาบริการแรงงานภายนอก
1) การคนควาอิสระ เรื่อง การยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานจางเหมาบริการ
Outsource ประเภทงานรักษาความปลอดภัย ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) โดย นายสุภาพงศ
เหลาแสนสุข นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารจัดการสาธารณะ) สาขาวิชาการ
บริหารจัดการสาธารณะสําหรับนักบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปก ารศึกษา 2558 ซึ่งพบวา
การที่พนักงานจางเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของ ธปท. มีอัตราการลาออกสูง ซึ่งเพิ่มความเสี่ยง
ในการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพยสินของ ธปท. และสงผลกระทบถึงภาพลักษณ
องคกร เปนผลจากการมีคุณภาพชีวิตไมดีซึ่งเกิดจากขอจํากัดเกี่ยวกับเงื่อนไขการจางเหมาบริการ
ในการนี้ จึงไดเสนอแนะแนวทางในการยกระดับ คุณภาพชีวิตของพนักงานจางเหมาบริการรักษา
ความปลอดภัย เพื่อใหพนักงานกลุมนี้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น อันจะเปนผลดีตอ
การลดความเสี่ ย งของระบบรั ก ษาความปลอดภั ย ของ ธปท. โดยการค น คว า อิ ส ระฉบั บ นี้
เปนประโยชนตอผูศึกษาในเรื่องการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับทฤษฎีการบริหารทรัพยากร
บุคคลและการจางเหมาบริการ และการวางกรอบแนวคิดในการจัดทําบทวิเคราะห
2) สารนิพนธ เรื่อง “การศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานจางเหมา
แรงงานภายนอก (Outsourcing Staff) ในธุรกิจเอกชน: กรณีศึกษาบริษัทแอมเวย (ประเทศไทย)
จํากัด” โดย นางสาวรัตติเ กลา เที่ยงทางธรรม นัก ศึก ษาคณะพัฒ นาทรัพยากรมนุษย สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ. 2550 ซึ่งพบวา คุณภาพชีวิตและสิทธิประโยชนที่พนักงานจางเหมา
แรงงานภายนอกไดจากการทํางานใหบริษัทฯ เปนปจจัยสําคัญที่สงผลกระทบตอคุณภาพของบริษัทฯ
ดังนั้น พนักงานจางเหมาแรงงานภายนอกของบริษัทฯ ที่มีผลการปฏิบัติงานอยูในระดับดี ควรไดรับ
การปรับ เพิ่ม สิท ธิประโยชน ไมวาจะเปนคาจางและโบนัส ตลอดจนสวัส ดิก ารพื้นฐานตางๆ เชน
การใหป ระกันสุขภาพและชุดเครื่องแบบพนักงาน โดยสารนิพนธฉบับ นี้เ ปนประโยชนตอผูศึก ษา
ในเรื่องการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับทฤษฎีการบริหารทรัพยากรบุคคลและการจางเหมา
บริการ และการวางกรอบแนวคิดในการจัดทําบทวิเคราะห
3) ภาคนิพนธเรื่อง “ปญหาของการจางเหมาพนักงานบริการ (Outsourcing):
ศึกษากรณี บริษัททิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)” โดย นายวัชรวรงค เลิศวิทยานุกูล นักศึกษา
หลั ก สู ต รรั ฐ ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาการ บริ ห ารจั ด การสาธารณะสํ า หรั บ นั ก บริ ห าร
มหาวิท ยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. 2550 ซึ่ง พบวา การที่บ ริษัท ฯ ประสบปญ หาพนัก งานบริก ารฯ
ลาออกอยางตอเนื่อง เปนผลใหบริษัทฯ ตองฝกอบรมพนักงานใหมทดแทนอยูเปนประจํา เกิดจาก
นโยบายบริหารบุคลากรที่ส รางความไมแนนอนในดานตางๆ ให กับพนัก งานบริการฯ นอกจากนี้
ยังพบปญหาความไมทุมเทในการทํางานและไมรักองคกรของพนักงานบริการฯ ซึ่งลวนสงผลกระทบ
ตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของบริษัทฯ โดยภาคนิพนธฉบับนี้เปนประโยชนตอผูศึกษาในเรื่อง
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การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับทฤษฎีการบริหารทรัพยากรบุคคลและการจางเหมาบริการ และ
การวางกรอบแนวคิดในการจัดทําบทวิเคราะห
2.6.2 รายงานการศึกษาสวนบุคคลของหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) เกี่ยวกับ
ลูกจางทองถิ่นของสํานักงานในตางประเทศของกระทรวงการตางประเทศ
1) รายงานการศึกษาสวนบุคคล เรื่อง “ปญ หาการจางงานลูกจ างชั่วคราวใน
ตางประเทศ กรณีสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ” โดย นางสาวพัชนี กิจถาวร หลักสูตร
นบท. รุนที่ 2 ป 2553 ซึ่งใหขอมูลและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการแกไขปญหากรณีที่ลูกจางทองถิ่นของ
สถานเอกอัครราชทูตฯ ฟองรองรัฐบาลไทยอันเนื่องมาจากการบังคับใชกฎระเบียบการจางแรงงาน
ของไทยกับลูกจางทองถิ่น (ลูกจางประจํา) ของสถานเอกอัครราชทูตฯ อันเปนผลใหลูกจางทองถิ่นฯ
ไดรับ สวัส ดิ ก ารน อยกว าที่ก ฎหมายบราซิล กํา หนดไว แม ในเวลาต อมา สถานเอกอั ครราชทูต ฯ
พยายามแกไขปญหาโดยการนําลูกจางทองถิ่นฯ เขาสูระบบประกันสังคมตามกฎหมายแรงงานของ
บราซิล แตลูกจางทองถิ่นฯ ก็ยัง ไมพอใจ เพราะมีภาระตองจายภาษีเงินไดและเงินประกัน สัง คม
ในสวนของลูก จาง สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงตองดําเนินมาตรการตางๆ เพิ่มเติมเพื่อแกไขปญหา
ดังกลาว โดยรายงานฉบับนี้เปนประโยชนตอผูศึกษาในเรื่องการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับ
ทฤษฎีการบริหารทรัพยากรบุคคลและการวางกรอบแนวคิดในการจัดทําบทวิเคราะห
2) รายงานการศึกษาสวนบุคคล (ลับ) เรื่อง “ปญหาและอุปสรรคในการปรับปรุง
เงื่อนไขการจางลูกจางชั่วคราว: กรณีศึกษาสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต” โดย นายตอ ศรลัมพ
หลักสูตร นบท. รุน 9 ป 2560 ซึ่งใหขอมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑและเงื่อนไขการจางงาน
ลูก จา งทองถิ่น (ลูก จางประจํา ) ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ใหเ ป นไปตามกฎหมายของฮัง การี
ตลอดจนเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ การสรางหลักการปฏิบัติในการจางงานที่ดี หรือ Good Labour
Practices ในการจางงานลูกจางทองถิ่น เพื่อเปนแนวทางใหสวนราชการในตางประเทศใชเปนคูมือ
ในการปรับปรุงเงื่อนไขการจางงานลูกจางทองถิ่นใหสอดคลองกับกฎหมายของแตละทองถิ่นอยางเปนขัน้
เปนตอน โดยเชนเดียวกับรายงานการศึกษาขางตนของนางสาวพัชนีฯ รายงานฉบับนี้เปนประโยชน
ตอผูศึกษาในการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับทฤษฎีการบริหารทรัพยากรบุคคลและการวาง
กรอบแนวคิดในการจัดทําบทวิเคราะห
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2.7 สรุปกรอบแนวคิดรายงานการศึกษา
รายงานการศึกษาเรื่องนี้ จะใชกรอบแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจางเหมาบริการ การจัด
สวัสดิการใหลูกจาง การบริหารทรัพยากรบุคคล (ไดแก ทฤษฎีความเสมอภาคและทฤษฎีลําดับขั้น
ความตองการ) และขอกฎหมายที่เกี่ยวของของทั้งไทยและของสหรัฐฯ มาเปนพื้นฐานในการวิเคราะห
ประเด็นความทาทายและผลกระทบในดานบริหารงานอันเกิดจากการจางลูกจางเหมาบริการของ
สถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส เพื่อหาแนวทางลดผลกระทบดังกลาว และเปนกรณีศึกษาให
สํานักงานในตางประเทศของกระทรวงการตางประเทศแหงอื่นๆ เพื่อนําไปใชปรับปรุงการบริหาร
จัดการลูกจางเหมาบริการ
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารบุคลากร
(เพื่อวิเคราะหถึงแรงจูงใจและ
พฤติกรรมของลูกจางเหมาบริการ)
- ทฤษฎีวาดวยความเสมอภาค
- ทฤษฎีวาดวยลําดับขั้นของความ
ตองการ
- แนวคิดเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการให
ลูกจาง
แนวคิดเกี่ยวกับการจางเหมาบริการ
(เพื่อวิเคราะหถึงรูปแบบการจางเหมา
บริการที่ควรจะเปน)

ปญหาและความทาทาย
ที่เกิดจากการจางลูกจาง
เหมาบริการของ
สถานกงสุลใหญ ณ
นครลอสแอนเจลิส
แนวทางการแกไขปญหา

การวิเคราะหขอกฎหมายและ
ระเบียบตางๆ ของไทยและของ
สหรัฐฯ
ที่เกี่ยวกับการจางงานและจางเหมา
บริการ เพื่อใหทราบถึงขอบเขตและ
ขอจํากัดในการจางเหมาบริการ
สถานะการจางลูกจางเหมาบริการ
ของสํานักงานในตางประเทศฯ และ
สภาพปญหาและความทาทายจาก
การจางดังกลาว

ขอเสนอแนะ และกรณีศึกษาให
สํานักงานในตางประเทศอื่นๆ

ภาพที่ 1 สรุปกรอบความคิดรายงานการศึกษา

บทที่ 3
ผลการศึกษา
รายงานฉบับนี้ เปนการศึกษาปญหาและความทาทายในการจางลูกจางเหมาบริการของ
สํานักงานในตางประเทศของกระทรวงการตางประเทศ โดยใชสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส
เปนกรณีศึกษา โดยมุงเนนการหาผลลัพธสามประการ คือ หนึ่ง ประเด็นที่เปนปญหาและความทาทาย
ที่เกิดขึ้นจากการจางลูกจางเหมาบริการของสถานกงสุลใหญฯ สอง สถานะการจางลูกจางเหมาบริการ
ของสํานักงานในตางประเทศฯ แหงอื่นๆ ในภาพรวม และสภาพปญหาและความทาทายรวมจากการจาง
ดังกลาว และ สาม ขอเสนอแนะเพื่อลดความเสี่ยงในดานตางๆ ที่เกิดจากการจางลูกจางเหมาบริการ
โดยในการหาผลลัพธทั้งสามขอ ผูศึกษาไดขอมูลจากการศึกษาเอกสารราชการ เอกสารวิชาการและ
ขอกฎหมายที่เกี่ยวของของทั้งไทยและสหรัฐฯ การพูดคุยและสังเกตพฤติกรรมของลูกจางเหมาบริการ
ของสถานกงสุลใหญฯ และการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของ ไดแก เจาหนาที่ที่รับผิ ดชอบของสํานัก
บริหารการคลัง สํานัก บริหารบุคคล สํานักจัดหาและบริหารทรัพยสิน กระทรวงการตางประเทศ
กงสุ ล ฝ า ยต า งๆ ของสถานกงสุ ล ใหญ ฯ นั ก กฎหมายที่ เ ชี่ ย วชาญกฎหมายแรงงานของมลรั ฐ
แคลิฟอรเนีย และเจาหนาที่หนวยงานภายใตองคการสหประชาชาติ โดยนําทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและทฤษฎีเกี่ยวกับการจางเหมาบริการ และขอกฎหมายที่เกี่ยวของ มาเปนเครื่องมือ
ในการวิเคราะห
ในบทนี้ จะแสดงผลการศึกษาสองประการ คือ ผลลัพธขอหนึ่ง ปญหาและความทาทายที่
เกิดขึ้นจากการจางลูกจางเหมาบริการของสถานกงสุลใหญฯ และ ผลลัพธขอสอง สถานะการจาง
ลูกจางเหมาบริการของสํานักงานในตางประเทศฯ ในภาพรวม และสภาพปญหาและและความทาทายรวม
จากการใชลูกจางเหมาบริการดังกลาว ขณะที่ผลลัพธขอสาม ขอเสนอแนะเพื่อลดความเสี่ยงในดาน
ตางๆ ที่เกิดจากการจางลูกจางเหมาบริการ จะแสดงในบทตอไป
3.1 บริบทและสภาพการจางลูกจางเหมาบริการของสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส
3.1.1 สถานกงสุลใหญฯ เปดดําเนินการมาตั้งแตป 2514 โดยมีเขตอาณาครอบคลุม 13
มลรัฐฝงตะวันตกของสหรัฐฯ20 มีภารกิจที่สําคัญไดแก งานการกงสุลและการใหความคุมครองคนไทย
(ประมาณการณว ามี คนไทยและคนไทย–อเมริกั นอาศั ย อยู ในเขตอาณาของสถานกงสุล ใหญ ฯ
หลายแสนคน) และงานการเสริมสรางความสัมพันธดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมและวัฒนธรรม
รวมถึ ง ความสั ม พั น ธ ใ นระดั บ ประชาชน ระหว า งไทยกั บ สหรั ฐ ฯ ป จ จุ บั น สถานกงสุ ล ใหญ ฯ
20

ไดแก มลรัฐแคลิฟอรเนีย มลรัฐวอชิงตัน มลรัฐออริกอน มลรัฐอลาสกา มลรัฐไอดาโฮ มลรัฐเนวาดา มลรัฐฮาวาย
(รวมถึงเกาะกวมและไซปน) มลรัฐอริโซนา มลรัฐยูทาห มลรัฐมอนทานา มลรัฐไวโอมมิง มลรัฐนิวเม็กซิโก และมลรัฐ
โคโลราโด
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มีลูกจางประจํา 14 อัตรา แบงเปนเสมียน 5 อัตรา ผูช วยดําเนินการ 4 อัตรา พนักงานขับรถ 3 อัตรา
เจาหนาที่ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร 1 อัตรา และพนักงานทําความสะอาด 1 อัตรา
3.1.2 สถิติการใหบริการงานการกงสุลแสดงใหเห็นวา สถานกงสุลใหญฯ มีภารกิจเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง โดยในป 2560 สถานกงสุลใหญฯ ไดออกหนังสือเดินทาง 6,427 เลม บัตรประจําตัว
ประชาชน 2,506 ใบ ใหบริการงานนิติกรณและทะเบียนราษฎร 3,341 ฉบับ ชวยเหลือคนไทยที่มา
รองทุกข /ตกทุก ขไดยาก 1,134 คน ออกหนัง สือเดินทางชั่วคราวและใบสําคัญ ประจําตัวแบบใช
เดินทางไดครั้งเดียว (Certificate of Identity) 315 ฉบับ และใหบริการตรวจลงตรา 8,827 ฉบับ
นอกจากนี้ ในปงบประมาณ 2560 และ 2561 มีการออกใหบริการกงสุลสัญจรไปในมลรัฐตางๆ ใน
เขตอาณาของสถานกงสุลใหญฯ จํานวน 21 ครั้ง และ 18 ครั้ง ตามลําดับ
3.1.3 สถานกงสุลใหญฯ เริ่ม จางลูกจางเหมาบริก าร (สัญ ญาปตอป ) ในปง บประมาณ
2546 และดวยปริม าณงานที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง สถานกงสุล ใหญฯ ไดของบประมาณเพิ่ม เติม
เพื่อจางลูก จางเหมาบริการในจํานวนที่ม ากขึ้น โดยจากการจาง 1 อัตรา ในปงบประมาณ 2546
ไดเพิ่มเปน 5 อัตรา ระหวางปงบประมาณ 2548–2559 และเพิ่มเปน 6 อัตรา ตั้งแตปงบประมาณ
2560 จนถึงปจจุบัน โดยเบิกคาจางจากงบประมาณในหมวดคาใชจายในการดําเนินงานการกงสุล
(งบ 10%)21 จํ านวน 5 อัต รา และจากงบประมาณในหมวดโครงการจัด ทําบั ตรประชาชนใน
ตางประเทศ22 จํานวน 1 อัตรา ทั้งนี้ โดยสวนใหญ เปนการจางลูกจางเหมาบริการคนเดิมตอเนื่อง
ขามปงบประมาณไปเรื่อยๆ จนกวาจะมีตําแหนงลูกจางประจําวางและลูกจางเหมาบริการคนหนึ่งคนใด
เหลานี้ไดรับการบรรจุเขาทํางานแทน หรือมิฉะนั้น ลูกจางเหมาบริการบางคนก็ลาออก โดยตลอด
15 ปที่ผานมา สถานกงสุลใหญฯ ไดจางลูกจางเหมาบริการรวม 20 คน โดยในจํานวนนี้ 9 คน ไดรับ
การบรรจุเปนลูกจางประจําแลว (ตารางที่ 1)
3.1.4 ในการบริหารจัดการภายใน สถานกงสุล ใหญฯ แบง งานออกเปน 5 ฝาย ไดแก
ฝายงานกงสุล ฝายชุมชนและการเมือง ฝายเศรษฐกิจ ฝายสารนิเทศ พิธีการทูตและวัฒนธรรม และ
ฝายอํานวยการและงานคลัง โดยในแตละฝาย จะมีเ จาหนาที่ก ารทูตเปนหั วหนาฝาย และมีก าร
มอบหมายงานใหลู ก จางประจํ าและลูก จา งเหมาบริก ารชว ยงานในแต ล ะฝา ย ทั้ง นี้ ในปจ จุบั น
แมลูกจางเหมาบริก ารของสถานกงสุล ใหญฯ ทั้ง 6 คน จะจัดจางโดยงบประมาณที่จัดสรรไวเพื่อ
ดําเนินงานดานการกงสุล เปนสําคัญ แตในขอเท็จ จริง มีลูกจางเหมาบริการ 4 คน ปฏิบัติงานใน
ฝายกงสุล ขณะที่อีก 1 คน ปฏิบัติภารกิจหลักในฝายเศรษฐกิจ และอีก 1 คน ปฏิบัติภารกิจหลักใน
ฝายอํานวยการและงานคลัง โดยปฏิบัติง านดานกงสุลเปนภารกิจ รอง กลาวคือ เมื่อบุคลากรของ
ฝายกงสุลมีไมเพียงพอและเมื่อสถานกงสุลใหญฯ ออกใหบริการกงสุลสัญจรในมลรัฐตางๆ ในเขตอาณา
นอกจากนี้ เพื่อใหเ กิดประสิท ธิภาพสูง สุดในการปฏิบัติภารกิจ ประจําวัน สถานกงสุล ใหญฯ จะ
พิจารณาจัดสรรงานเพิ่มเติมตามความเหมาะสมเพื่อใหลูกจางเหมาบริการทํางานแทนลูกจางประจํา
ในตําแหนงตางๆ ดวย เชน งานขับรถยนต และงานใหบริการในการจัดงานเลี้ยงรับรอง เปนตน
21

สํานักบริหารการคลัง กระทรวงการตางประเทศ เปนหนวยงานรับผิดชอบการอนุมัติการจัดจางที่เบิกจายจาก
งบประมาณหมวดนี้
22
กรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศ เปนหนวยงานรับผิดชอบการอนุมัติการจัดจางที่เบิกจายจาก
งบประมาณหมวดนี้
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3.1.5 ในการรับ สมัครลูก จางเหมาบริก ารแตล ะคน สถานกงสุล ใหญฯ ใชวิธีเ ดียวกับ
การรับสมัครลูกจางประจํา โดยมิไดใชหลักการเดียวกับการจางเหมาบริการอื่นๆ เชน งานทําความสะอาด
หรืองานรัก ษาความปลอดภัย กลาวคือ จะจัดทําประกาศรับสมัครงานที่กําหนดลักษณะงานและ
คุณสมบัติของผูสมัครไว และจัดการสอบคัดเลือก โดยเมื่อไดบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่ประกาศไวแลว
ก็ จ ะทํ า สั ญ ญาจ า งงาน (จ า งเหมาบริ ก าร) ต อ ไป ทั้ ง นี้ ประเด็ น ที่ แ ตกต า งจากการรั บ สมั ค ร
ลูกจางประจํา คือ ในประกาศรับสมัครลูกจางเหมาบริการ จะระบุไวอยางชัดแจงถึงชวงเวลาที่จะจัดจาง
(ไมเกิน 1 ปงบประมาณ) และการไมมีสวัสดิการใดๆ นอกจากคาจางรายเดือน (ซึ่งปจจุบัน ใชอัตรา
เงินเดือนขั้นต่ําสุดของตําแหนงเสมียนที่เปนลูกจางประจํา ) นอกจากนี้ ขณะที่ลูกจางเหมาบริการ
จะทําสัญญาการจางเปนรายป ลูก จางประจําจะไดรับการบรรจุโดยคําสั่งสถานกงสุลใหญฯ และ
สามารถอยูปฏิบัติงานตอไปจนเกษียณอายุร าชการ ภายใตหลัก เกณฑและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
ลูกจางชั่วคราวที่จางจากเงินงบประมาณ งบบุคลากร รายการคาจางชั่วคราวของสวนราชการที่มี
สํานักงานอยูในตางประเทศ พ.ศ. 2560 (ออกโดยกรมบัญชีก ลางกระทรวงการคลัง ) ซึ่ง กําหนด
สวัสดิการและสิทธิประโยชนตางๆ ไวอยางชัดเจน
ตารางที่ 1 ลูกจางเหมาบริก ารของสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส ระหวางปงบประมาณ
2546–2561
ลําดับที่
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
คนที่ 4
คนที่ 5
คนที่ 6
คนที่ 7
คนที่ 8
คนที่ 9
คนที่ 10
คนที่ 11
คนที่ 12
คนที่ 13
คนที่ 14
คนที่ 15
คนที่ 16
คนที่ 17
คนที่ 18
คนที่ 19
คนที่ 20

ปที่ไดรับการจัดจาง
2546–2553
2548–2552
2548–2554
2549–2551
2551–2553
2552–2555
2553–2560
2555–2557
2555–2557
2555–ปจจุบัน
2556–2559
2556–2558
2557–2559
2558–2561
2558–2559
2559–ปจจุบัน
2559–ปจจุบัน
2559–ปจจุบัน
2559–ปจจุบัน
เม.ย.2561 –ปจจุบัน

หมายเหตุ
ไดรับการบรรจุเปนลูกจางประจําเมื่อป 2553
ไดรับการบรรจุเปนลูกจางประจําเมื่อป 2552
ไดรับการบรรจุเปนลูกจางประจําเมื่อป 2554
ไดรับการบรรจุเปนลูกจางประจําเมื่อป 2551
ไดรับการบรรจุเปนลูกจางประจําเมื่อป 2553
ไดรับการบรรจุเปนลูกจางประจําเมื่อป 2556
ไดรับการบรรจุเปนลูกจางประจําเมื่อป 2557
ไดรับการบรรจุเปนลูกจางประจําเมื่อป 2559
ไดรับการบรรจุเปนลูกจางประจําเมื่อป 2561
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3.1.6 การจัดจางลูกจางเหมาบริการ เปนผลใหสถานกงสุลใหญฯ มีลูกจาง 2 ประเภท
ซึ่งปฏิบัติงานที่คลายคลึงกันและทํางานอยูเคียงขางกันในสถานที่เดียวกัน คือ ลูกจางประจํา ซึ่งจะ
ทํา งานไปไดจ นเกษี ยณอายุ และได รับ สิท ธิ ป ระโยชนแ ละสวั ส ดิ ก ารต า งๆ ในลั ก ษณะเดี ยวกั บ
ขาราชการของไทย กับลูกจางเหมาบริการ ซึ่งตองตอสัญญาจางเปนรายป และไมไดรับสิทธิประโยชน
และสวัสดิการใดๆ และโดยที่ประเด็นเกี่ยวกับสิทธิประโยชนและสวัสดิการเปนเรื่องที่กระทบโดยตรงกับ
ขวัญกําลังใจในการทํางาน ไมวาจะเปนคาจาง/คาตอบแทน สิทธิในการลา คาลวงเวลา คารักษาพยาบาล
เงินรางวัล ประจําป (โบนัส ) และบําเหน็จ บํานาญ สถานกงสุล ใหญฯ จึง ตองใชม าตรการทางการ
บริหารเพื่อลดความเหลื่อมล้ําเรื่องสวัสดิการนี้ อยางไรก็ดี หลายมาตรการเปนการดําเนินการโดยไมมี
ระเบียบและ/หรือ ไมมีงบประมาณรองรับ และใชเวลาในการดําเนินการคอนขางนาน โดยสรุปความ
แตกตางในเรื่องสวัสดิการและสิทธิประโยชนระหวางลูกจางประจํากับลูกจางเหมาบริการ และการใช
มาตรการการบริหารของสถานกงสุลใหญฯ เพื่อลดความเหลื่อมล้ํา ปรากฏตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบสิทธิประโยชนและสวัสดิการระหวางลูกจางประจํากับลูกจางเหมาบริการของ
สถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส
รายการ

เงินเดือน/
คาตอบแทน

ลูกจางประจํา

แตกตางกันไปตามตําแหนง
งานที่ถือครอง และจํานวน
ปที่เขาทํางาน ปจจุบัน
อยูระหวาง 2,285–6,639
ดอลลารสหรัฐ

ลูกจางเหมาบริการ

มาตรการการบริหารที่
สถานกงสุลใหญฯ
ดําเนินการเพื่อลดความ
เหลื่อมล้ํา
จะพิจารณาตามภาวะคา
ครองชีพและคาแรงขั้นต่ําใน
ทองถิ่น เพื่อทําเรื่องเสนอ
กระทรวงการตางประเทศ
ใหเพิ่มคาตอบแทนใน
ปงบประมาณตอไป อยางไร
ก็ดี ไมไดเสนอ/ไมไดรับ
อนุมัตใิ หปรับคาตอบแทน
ทุกป

คาตอบแทนเปนไปตาม
งบประมาณที่ตั้งไวที่
ไดรับการอนุมัติจาก
กระทรวงการ
ตางประเทศ (ปจจุบัน
อยูที่ 2,285 ดอลลาร
สหรัฐตอเดือน)
การขึ้นเงินเดือน ปรับขึ้นทุกปตามการ
ไมมีระบบขั้นเงินเดือน
ประเมินผลงานและขั้น
คาตอบแทนเปนไปตาม
เงินเดือนที่กําหนดโดย ก.พ. การขอตั้งงบประมาณ
โดยเฉลี่ยปรับขึ้นขั้นละ
และงบประมาณที่ไดรบั
ประมาณ 150 ดอลลาร
อนุมัติ
สหรัฐ
คาลวงเวลา
สามารถเบิกจายไดจาก
ไมมีระเบียบรองรับให ใชวิธีเบิกจายแทนกัน
หมวดงบประมาณคาใชสอย เบิกจายได
เมื่อไดรบั มอบหมายให
ทํางานลวงเวลา
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รายการ

ลูกจางประจํา

ประกันสุขภาพ ไดสิทธิ์เบิกคาเบี้ยประกัน
สุขภาพรอยละ 75
เงินรางวัล
คนละไมเกินเงินเดือน 1
ประจําป (โบนัส) เดือน ขึ้นอยูกับการ
ประเมินผลงาน
สิทธิในการลา

เงินบําเหน็จ

ไดรับสิทธิการลาโดยไดรับ
คาจาง ตามระเบียบ
ราชการไทย ทีส่ ําคัญ เชน
– ลาพักผอนปละ 10 วัน
(สะสมไดสงู สุด 30 วัน)
– ลากิจปละไมเกิน 45 วัน
– ลาคลอด (หญิง) ไมเกิน
90 วัน และ (ชาย) ไมเกิน
15 วัน
– ลาปวยไมเกิน 60 วัน

ลูกจางเหมาบริการ

มาตรการการบริหารที่
สถานกงสุลใหญฯ
ดําเนินการเพื่อลดความ
เหลื่อมล้ํา

ไมไดรับสิทธิใ์ ดๆ
ไมไดรับสิทธิใ์ ดๆ

หาเงินที่มิใชเงินงบประมาณ
เพื่อให เปนสินน้ําใจในชวง
สิ้นป โดยในป 2560 ลูกจาง
เหมาบริการไดเงินรางวัล
คนละ 200 ดอลลารสหรัฐ
ระเบียบราชการไทยไม อะลุมอลวยใหลูกจางเหมา
รับรองสิทธิการลาของ บริการลาไดคนละ 10 วัน
ลูกจางเหมาบริการ
ตอป และไดปรับเพิ่มเปน
(เนื่องจากใหถือวาเปน 15 วันตอปในปงบประมาณ
เสมือนการ “จางทํา 2561 ทั้งนี้ โดยใหแจง
ของ”) โดยในหนังสือ ลวงหนาเปนระยะเวลาหนึง่
กระทรวงการคลัง
กอนการลา
กําหนดแนวปฏิบัติใน
เรื่องนี้ไววา “…หาก
ไมมาปฏิบัติงานอาจหา
ผูอื่นมาทํางานแทนหรือ
บอกกลาวลวงหนา หาก
เกิดความเสียหายแก
ทางราชการเนื่องจากไม
มาทํางาน สวนราชการ
อาจกําหนดคาปรับ
สําหรับ ความเสียหายนั้น”
ไมไดรับสิทธิใ์ ดๆ

ไดรับตามสูตรการคํานวณที่
อางอิงตามกฎหมายทองถิ่น
และระเบียบของ
กระทรวงการคลัง ซึ่งขึ้นอยู
กับระยะเวลาที่รบั ราชการ
และเงินเดือนสุดทาย
การบาดเจ็บจาก สถานกงสุลใหญฯ
รับผิดชอบตัวเอง
การปฏิบัตงิ าน รับผิดชอบดูแล โดยหาก
ประกันที่ทําไวครอบคลุม
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รายการ

ลูกจางประจํา

ลูกจางเหมาบริการ

มาตรการการบริหารที่
สถานกงสุลใหญฯ
ดําเนินการเพื่อลดความ
เหลื่อมล้ํา

สถานกงสุลใหญฯ ก็ชวย
ชําระคาเบี้ยประกัน
รอยละ 75 อยูแลว
ความเสียหายตอ ตั้งกรรมการสอบสวน โดย รับผิดชอบเองและตอง
บุคคลทีส่ าม ลูกจางจะรับผิดชอบหาก ชดใชคาเสียหายตอ
หรือทรัพยสิน พิสูจนไดวาเปนกรณี
ทรัพยสินราชการไมวา
ราชการเสียหาย ประมาทเลินเลอ
กรณีใดๆ
ที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงาน
ประกันสังคม ปจจุบัน กฎหมายของสหรัฐฯ ไมบังคับใหสํานักงานทางการทูตของรัฐบาล
ตางประเทศจายเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคมของสหรัฐฯ
3.2 การวิเคราะหประเด็นปญหาและความทาทายที่เกิดขึ้นจากการจางลูกจางเหมาบริการของ
สถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส
3.2.1 ความทาทายเกี่ยวกับการแปลงทฤษฎีการจางเหมาบริการมาสูการปฏิบัติ
1) จากบริบทและเงื่อนไขการจางลูกจางเหมาบริการดังที่ไดกลาวไวในขอ 3.1
ขางตน เห็นไดวา การจางลูกจางเหมาบริการของสถานกงสุลใหญฯ มิไดเปนไปตามแนวคิดหลักของ
การจางเหมาบริการในหลายแงมุม กลาวคือ
– มิไดเ ปนการสง ผ านงานไปใหผูที่ มีความเชี่ ยวชาญกว าดําเนินการแทน
ซึ่งสะทอนไดจากการที่ส ถานกงสุลใหญฯ ยังคงตองใหการฝกอบรมลู กจางเหมาบริก ารทุก คนเมื่อ
เขาทํางาน โดยมีระยะเวลาการทดลองงานสามเดือน
– มิไดเปนการจางผานบุคคลที่สามหรือนิติบุคคลเพื่อใหสงลูกจางเหมาบริการ
มาปฏิบัติง านที่ส ถานกงสุล ใหญฯ ซึ่ง นิติบุคคลดัง กลาวจะเปนผูรับ ผิดชอบการคัดเลือกพนัก งาน
ฝกอบรม และสวัสดิก ารเอง โดยหากสถานกงสุลใหญฯ ไมพอใจผลการทํางานของบุคคลดังกลาว
ก็แจงไปที่บริษัทหรือนิติบุคคลนั้นๆ เพื่อขอเปลี่ยนบุคคลดังกลาว23
– มิไดจางดวยคาจางหรือคาตอบแทนที่มีอัตราสูงกวาลูกจางคนอื่นๆ ของ
สถานกงสุลใหญฯ ดังเห็นไดจากอัตราเงินเดือนในประกาศรับสมัครงานซึ่งเปนขั้นต่ําสุดของตําแหนง
เสมียน ขณะที่ลูกจางประจําคนอื่นๆ มีการปรับเงินเดือนทุกปงบประมาณ และไดรับสวัสดิการ
2) จากบริบทขางตน สรุปไดวา สถานกงสุลใหญฯ ประสงคจาง “แรงงาน” จาก
ลูกจางเหมาบริการเปนหลักมากกวาการประสงคใหลูกจางเหมาบริการเปนผูรับจางดําเนินการผลิต
23

สถานกงสุลใหญฯ ใชการจางเหมาบริการผานบริษัทหรือนิติบุคคลเฉพาะกรณีงานรักษาความปลอดภัยและงาน
รักษาความสะอาด แตมิไดใชกับการจางลูกจางเหมาบริการทั้ง 6 คนของสถานกงสุลใหญฯ
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ชิ้นงานซึ่งเปนแนวคิดหลักในการจางเหมาบริการ ขณะที่ดวยขอจํากัดอันเกิดจากระเบียบของทางการไทย
สถานกงสุลใหญฯ ไมสามารถจางแรงงานหรือใหสวัสดิการลูกจางเหมาบริการได เปนผลใหสถานกงสุลใหญฯ
ตองหามาตรการเชิงบริหารตางๆ มาใช เพื่อลดความเหลื่อมล้ําและรักษาบุคลากรกลุมนี้ไวแทน
3.2.2 ความทาทายในแงกฎหมาย
จากการศึกษากฎหมายและระเบียบตางๆ ของทั้งไทยและสหรัฐฯ เกี่ยวกับการจางงาน
และการจางเหมาบริการ ทั้งจากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายแรงงาน
ของมลรัฐแคลิฟอรเนีย ผูศึกษาพบวา ความสุมเสี่ยงดานกฎหมายเปนประเด็นปญหาและความทาทาย
ที่เดนชัดและสามารถสรางความเสียหายตอสถานกงสุลใหญฯ และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการจัดจาง
ไดอ ยา งเปน รูป ธรรมมากที่ สุด หากมีก ารนํา ขอพิ พาทด านแรงงานขึ้น สูศ าลแรงงานในทอ งถิ่ น
ดวยเหตุผล ดังนี้
1) ดังที่ไดก ลาวไวในขอ 3.1 ขางตน การจางลูก จางเหมาบริการทั้ง 6 คน ของ
สถานกงสุล ใหญฯ เขา ขา ยเปน การจ างบุค คลธรรมดาใหเ ขา มาปฏิ บัติ ง านที่ ส ถานกงสุล ใหญ ฯ
ในลักษณะของ “การจางแรงงาน” ที่เกิดนิติสัมพันธร ะหวางสถานกงสุล ใหญฯ ในฐานะนายจาง
กับลูกจางเหมาบริการ ในฐานะลูกจาง มิใชการ “จางทําของ” ตามกฎหมายพัสดุของไทย
2) กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ไดมีหนังสือเวียนถึงสวนราชการตางๆ ที่ กค
0406.4/ว.67 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2553 (ดังที่ไดกลาวไวในบทที่ 2 ขอ 2.4.1) แจง แนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจางเหมาบริการ ซึ่งมีประเด็นสําคัญวา (ก) ใหการจัดจางมีลักษณะมุงผลสําเร็จของงาน
ที่วาจางภายในระยะเวลาที่กําหนดเปนสําคัญ (ข) สวนราชการไมมีอํานาจควบคุมบังคับบั ญชาหรือ
สั่งการในการทํางาน แตมีอํานาจตรวจตรางานและสั่งใหปรับปรุงเมื่อผิดพลาด (ค) ผูรับจางไมตองอยู
ภายใตระเบียบขอบังคับที่ลูก จางทั่วไปถือปฏิบัติ ...โดยหากไมมาปฏิบัติงานและเกิดความเสียหาย
สวนราชการอาจกําหนดคาปรับ (ง) ผูรับจางมีฐานะเปนผูรับ จางทํา ของตามสัญญาจาง ไมถือเปน
การจางลูกจางที่จะมีนิติสัมพันธกันในฐานะนายจางกับลูกจาง...สวนราชการจึงไมอยูในบังคับที่จะตอง
นําสงเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคม (จ) ใหถือปฏิบัติตามหลักขางตน หากมีการปฏิบัติไมถูกตอง
และราชการไดรับ ความเสียหาย ใหดําเนิ นการตามกฎหมายว าดวยความรับ ผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่โดยเร็ว
3) สํานักบริหารการคลัง กระทรวงการตางประเทศ ซึ่งเปนผูรับผิดชอบการอนุมัติ
กรอบการจางเหมาบริการเอกชนที่เบิกจายจากคาใชจายในการดําเนินงานการกงสุล (เงิน 10%) ของ
สํานักงานในตางประเทศฯ ไดแจงใหสํานั กงานในตางประเทศฯ ถือปฏิบัติตามหลัก เกณฑก ารจาง
เอกชนดําเนินงานตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 67 ขางตน และขอใหสํานักงานใน
ตางประเทศฯ ศึกษากฎหมายแรงงานและกฎหมายทองถิ่นที่เกี่ยวของใหละเอียดรอบคอบ เพื่อให
การทําสัญญาจางเหมาบริการไมขัดตอกฎหมายแรงงานและกฎหมายทองถิ่นที่เ กี่ยวของ ปองกัน
ปญหาการฟองรองในอนาคต อาทิ การระบุสัญญาจางเปนลักษณะ part time หรือจางเหมาตาม
ชิ้นงาน (ในกรณีที่สามารถดําเนินการได)
4) ศาลของมลรัฐแคลิฟอรเ นียไดวินิจ ฉัยเกี่ยวกับ ลัก ษณะการจางแรงงานกับ
การจางเหมาบริการ (Independent Contractor) ไวแลว (ดังที่ไดกลาวไวในบทที่ 2 ขอ 2.5.3) โดย

23
การจางลูกจางเหมาบริการของสถานกงสุลใหญฯ ถือเปนการจางแรงงาน เนื่องจากเกิดนิติสัมพันธใน
ฐานะนายจาง–ลูกจาง อันเปนผลใหนายจางมีพันธกรณีตามที่กฎหมายแรงงานสหรัฐฯ กําหนดไว
5) การมีผลบังคับใชของพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
และระเบียบกระทรวงการตางประเทศวาดวยการจัดซื้อจัดจางพัสดุของสวนราชการในตางประเทศ
พ.ศ. 2560 จะทําใหการจางลูกจางเหมาบริการรายเดิมตอเนื่องในปงบประมาณตอๆ ไป มีความซับซอน
มากขึ้น กลาวคือ ในกรณีที่สถานกงสุลใหญฯ ประสงคจะขึ้นคาตอบแทนใหลูกจางรายเดิมในสัญญา
จางเหมาบริการฉบับใหม จะไมสามารถเลือกจางลูกจางรายเดิม (“วิธีเฉพาะเจาะจง”) ได หากแต
จะตองเชิญชวนผูที่มีคุณสมบัติไมต่ํากวา 3 ราย (“วิธีคัดเลือก”) มายื่นขอเสนอการรับเหมาบริการ
ซึ่งเมื่อทําเชนนั้นแลว ก็มีความเปนไปไดที่ลูกจางเหมาบริการรายเดิมจะไมไดรับการคัดเลือกใหเปน
ผูรับเหมาบริการในสัญญาฉบับใหม ซึ่งอาจเปนเหตุใหเกิดขอพิพาทดานแรงงานกับลูกจางเหมาบริการ
รายเดิมที่ไมไดรับการคัดเลือกตอ (โดยคํานึงวากฎหมายทองถิ่นไมถือวาการจางลูกจางในลักษณะนี้
เปนการจางเหมาบริการ หากแตเปนการจางงาน)
3.2.3 ความทาทายในเชิงการบริหารบุคลากร
1) การมีลูกจาง 2 ประเภท คือ ลูกจางประจําและลูกจางเหมาบริการ ซึ่งปฏิบัติงาน
ที่คลายคลึงกันและทํางานอยูเคียงขางกันในสถานที่เดียวกัน แตไดรับสวัสดิการและสิทธิประโยชน
จากการทํางานที่แตกตางกัน เปนประเด็นทาทายอยางยิ่งสําหรับการบริการบุคลากรของสถานกงสุลใหญฯ
โดยจากการสังเกตพฤติกรรมและการพูดคุยอยางไมเปนทางการกับลูกจางเหมาบริการในโอกาสตางๆ
ระหวางเดือนตุลาคม 2560 กับเดือนเมษายน 2561 ผูศึกษารับรูไดถึงความรูสึกถึงการไมไดรับความ
ยุติธ รรมในการทํา งานในหมู ลูก จา งเหมาบริ ก าร โดยเฉพาะเมื่อ ได รับ มอบหมายให ป ฏิ บัติ ง าน
นอกเหนือจากภารกิจหลักตามสัญญาจางเหมาบริการ24 อาทิ การเปนเจาหนาที่ออกใหบริการกงสุล
สัญจรตางมลรัฐ (ซึ่งจัดขึ้นเฉพาะวันเสารและวันอาทิตย) ขณะที่ลูกจางประจําบางคนไมสะดวกที่จะ
ออกใหบริการกงสุลสัญจร และการไดรับมอบหมายใหเปนบริกรในงานเลี้ยงรับรองตางๆ โดยลูกจาง
เหมาบริการไดแสดงออกทางออมในหลายลักษณะ อาทิ การเปรยถึงการปฏิบัติงานที่ไมทัดเทียมกัน
ของลูกจางประจําบางคน (เปรยวาพวกตนเองทํางานมากกวาลูกจางประจําบางคน ทั้งๆ ที่เปนเพียงแค
ลูกจางเหมาบริการ) การเปรยผานหัวหนางานเกี่ยวกับงานที่ตองปฏิบัตินอกเหนือจากงานหลักตาม
สัญญาจาง การวางแผนขอลาพักผอนลวงหนาเพื่อหลีกเลี่ยงการทํางานในชวงวันเสารและวันอาทิตย
และการขอลาออก25
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ในการรับสมัครลูกจางเหมาบริการ สถานกงสุลใหญฯ จะออกประกาศรับสมัครบุคคลเขารับการคัดเลือกเปน
ลูกจางเหมาบริการภายใตโครงการที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ เชน โครงการจัดทําบัตรประชาชนในตางประเทศ
และโครงการจางเหมาบริการเอกชนชวยงานกงสุล โดยในการทําสัญญาจางบุคคลดังกลาว นอกจากภารกิจหลัก
ภายใตโครงการที่ไดรับงบประมาณแลว สถานกงสุลใหญฯ จะระบุใหบุคคลที่ไดรับคัดเลือก มีหนาที่ทํา “งานอื่นๆ ที่
ไดรับมอบหมาย” ดวย
25
ในชวงการสังเกตพฤติกรรมของลูกจางเหมาบริการของสถานกงสุลใหญฯ ระหวางเดือนตุลาคม 2560–เมษายน
2561 มีลูกจางเหมาบริการขอยุติสัญญาการจางเหมาบริการ 1 คน โดยขอใหมีผลในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561
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2) การแสดงออกทางออมขางตนถึงความไมพึงพอใจจากสิ่งที่ไดจากการทํางาน
สอดคลองกับแนวคิดตามทฤษฎีความเสมอภาค (Equity Theory) ที่ไดนําเสนอไวในบทที่ 2 (ขอ 2.3.1)
ซึ่งมีสมมติฐานวา เมื่อบุคคลนั้นๆ มีความรูสึกวาสิ่งที่เขาทุมเทใหกับการทํางานไมทัดเทียมกับสิ่งที่เขา
ไดรับเปนการตอบแทน บุคคลนั้นจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองเพื่อใหกลับมาสูจุดที่เขาคิดวามี
ความเสมอภาคหรือความยุติธรรมเกิดขึ้น หรือกลาวอีกนัยหนึ่ งคือ สภาพที่เปนอยูสงผลกระทบตอ
ขวัญ และกําลังใจในการทํางานของลูก จางเหมาบริหาร และตอการบริหารบุคลากรทั้ง ระบบของ
สถานกงสุล ใหญฯ ซึ่งทําใหส ถานกงสุลใหญฯ ตองใชเ วลาและทรัพยากรมากกวาที่ควรจะเปนใน
บริหารบุคลากร ไมวาจะเปนการคัดเลือกและฝกอบรมลูกจางเหมาบริ การคนใหมซ้ําแลวซ้ําอีกเพื่อ
ทดแทนคนที่ลาออก และการหามาตรการเชิงบริหารเพื่อทําใหลูกจางเหมาบริการมีความรูสึกวาไดรับ
ความยุติธรรมมากขึ้น (“ซื้อใจ”) เชน การหาเงินที่มิใชเงินงบประมาณ เพื่อเปนเงินรางวัลประจําป
การปรับเพิ่มวันลาพักผอนจาก 10 วันเปน 15 วันตอป (ซึ่งการใหลาพักผอนไดนี้เปนการดําเนินการ
ที่ยัง ไม มีร ะเบียบของไทยมารองรับ ) และการชื่นชมลูก จา งเหมาบริก ารที่มี ผ ลการปฏิบั ติง านดี
อยางเปดเผย เปนตน
3) ในเรื่องขวัญและกําลังใจของลูกจางเหมาบริการที่สงผลกระทบตอคุณภาพและ
ประสิทธิภาพในการทํางานใหสถานกงสุลใหญฯ นั้น จากการศึกษาเบื้องตนจากแบบประเมินการใหบริการ
กงสุลสัญจรในพื้นที่ตางๆ ของสถานกงสุล ใหญฯ ในรอบ 2 ปง บประมาณที่ผานมา และจากสถิติ
การรองเรียนของผูที่มารับบริก าร ณ ที่ทําการสถานกงสุลใหญฯ ผูศึกษาไมพบวา การเปนลูกจาง
เหมาบริก ารสงผลกระทบตอ คุณภาพและประสิท ธิภาพในการทํางานที่ลดลง เนื่องจากผูทําหนาที่
ใหบริการงานกงสุลสัญจร (ซึ่งประกอบดวยทั้งลูกจางประจําและลูกจางเหมาบริการ) สวนใหญไดรับ
การประเมินความพึงพอใจดวยคะแนนที่สูง มาก 26 ขณะที่ในรอบ 2 ปที่ผานมา ไมพบกรณีลูก จาง
เหมาบริการถูกรองเรียนเปนลายลัก ษณอัก ษรในการปฏิบัติหนาที่ ณ ที่ทําการสถานกงสุล ใหญฯ
แตพบกรณีลูกจางประจําคนอื่นถูกรองเรียนบาง ซึ่งในประเด็นนี้ สามารถอธิบายไดดวยทฤษฎีลําดับ
ขั้นความตองการของมาสโลว (ซึ่งไดกลาวถึงในบทที่ 2 ขอ 2.3.2) ซึ่งเสนอแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม
ของมนุษยและแรงจูงใจในการกระทําอยางใดอยางหนึ่ง โดยแบงลําดับขั้นของความตองการออกเปน
5 ขั้น จากระดับพื้นฐานไปยังระดับสูงสุด โดยเมื่อประยุกตกับขอเท็จจริงวา ในรอบ 15 ปที่ผานมา
มีลูกจางเหมาบริการ จํานวน 9 คน สามารถปรับสถานะของตนเองเปนลูกจางประจําไดสําเร็จ ทําให
เห็นภาพไดวา สาเหตุห นึ่ง ที่ลูก จางเหมาบริการยังคงทุม เทในการทํางานใหกับสถานกงสุล ใหญฯ
(แมจักมีความรูสึกวาสิ่งที่ไดตอบแทนนั้นไมมีความเสมอภาค) ก็นาจะเปนเพราะลูกจางเหมาบริการ
เหลานี้มีความตองการที่จะไดรับการบรรจุเปนลูกจางประจําเมื่อมีตําแหนงงานวางในอนาคต (ดังนั้น
หากลูกจางเหมาบริการไมทุมเทในการทํางานตั้งแตวันนี้ ก็จะมีโอกาสลดลงที่จะไดรับการคัดเลือกให
บรรจุเปนลูกจางประจําเมื่อเวลานั้นมาถึง) อยางไรก็ดี เพื่อใหไดผลที่แนชัด ผูที่สนใจอาจศึกษาตอยอด
26

ในการออกใหบริการกงสุลสัญจรแตละครั้ง สถานกงสุลใหญฯ จะจัดทําแบบประเมินผลความพึงพอใจของผูเขารับ
บริการ โดยในการใหบริการ 17 ครั้งในป 2560 ไดรับผลการประเมินความพึงพอใจระหวางรอยละ 84-100 และใน
การใหบริการ 11 ครั้งตั้งแตเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม 2561 ไดรับผลประเมินความพึงพอใจระหวางรอยละ 90100 โดยในการประเมินทุกครั้ง ไมปรากฏการประเมินในทางลบตอเจาหนาที่ที่ใหบริการ โดยคะแนนประเมินที่
สูญเสียไปเกิดจากสถานที่ใหบริการคับแคบและระบบคิวนัดหมายทําหนังสือเดินทางออนไลนขัดของ

25
ในประเด็นเกี่ยวกับการเปนลูกจางเหมาบริการกับประสิทธิภาพในการใหบริการขององคกรเปนการ
เฉพาะตอไป
3.2.4 ความทาทายเชิงโครงสรางของกระทรวงการตางประเทศ
1) จากการศึกษาจากเอกสารราชการตางๆ และการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของ
กับการจางเหมาบริการของกระทรวงการตางประเทศ ผูศึกษาพบประเด็นปญหาเชิงโครงสรางทีส่ าํ คัญ
คือ กระทรวงการตางประเทศยังไมมีหนวยงานกลางที่ดูแลภาพรวมของการจางลูกจางเหมาบริการ
ของสํานักงานในตางประเทศฯ27 เนื่องจากปจจุบัน กระทรวงการตางประเทศใชหลักการ “แหลงที่มา
ของงบประมาณในการดําเนินโครงการ” เปนสําคัญในการพิจารณาวา การที่สํานักงานในตางประเทศฯ
จะจางลูกจางเหมาบริการคนหนึ่งๆ หนวยงานใดของกระทรวงการตางประเทศจะเปนผูรับผิดชอบ
กลาวคือ
(1) สํานักบริหารการคลังเปนผูรับผิดชอบหลักของการจางเหมาบริการตาม
กรอบการจางเหมาบริการเอกชนจากคาใชจายในการดําเนินงานการกงสุล (เงิน 10%) และคาใชจาย
ในหมวดงบคาใชสอยของสํานักงานในตางประเทศฯ
(2) กรมการกงสุลเปนผูรับผิดชอบหลักของการจางลูกจางเหมาบริการตาม
โครงการจัดทําบัตรประชาชนในตางประเทศ โดยในปงบประมาณ 2561 มีสํานักงานในตางประเทศ
ได รับ จั ดสรรงบประมาณในหมวดนี้ 15 แห ง ซึ่ ง โดยส ว นใหญ สํา นัก งานในต างประเทศจะใช
งบประมาณดังกลาวเพื่อจัดจางลูกจางเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหนาที่รับคํารองทําบัตรประชาชน และ
มักเปนการจางบุคคลเดิมตอเนื่อง
(3) สํานักนโยบายและแผนเปนผูรับ ผิดชอบการอนุมัติโ ครงการภายใตง บ
ภารกิจยุทธศาสตร ซึ่งสํานักงานในตางประเทศหลายแหงใชงบประมาณดังกลาวไปเพื่อจัดจางลูกจาง
เหมาบริการในการดําเนินโครงการ เชน โครงการศูนยขอมูลเพื่อธุรกิจไทยในตางประเทศซึ่งปจจุบัน
มี 23 แหงทั่วโลก28 (ซึ่งลูกจางเหมาบริการเหลานี้ทําหนาที่ใหขอมูลและคําปรึกษาแกนักธุรกิจไทย
ที่ประสงคจะทําธุรกิจในประเทศนั้นๆ) ขณะที่สํานักบริหารบุคคลเปนผูรับผิดชอบในการใหคําปรึกษา
กรณีมีขอพิพาทดาน แรงงาน และการขออนุมัติอัตราลูกจางประจําแทนตําแหนงลูกจางเหมาบริการ
2) การไมมีหนวยงานกลางภายในกระทรวงการตางประเทศที่กํากับดูแลการจาง
ลูก จางเหมาบริการของสํานัก งานในตางประเทศฯ ทําใหมีขอจํากัดในการบริหารจัดการเรื่องนี้
หลายประการ อาทิ การขาดขอมูลเชิงสถิติตางๆ (เชน ปจจุบัน กระทรวงการตางประเทศไมมีขอมูลที่
แนชัดวาสํานักงานในตางประเทศฯ ใดจางลูกจางเหมาบริการบาง มีจํานวนทั้งหมดเทาใด และจาง
บุคคลนั้นๆ มาตั้งแตเมื่อใด) การขาดกลไกที่ทําหนาที่กําหนดนโยบายภาพรวม back office และ
ให คํ า ปรึ ก ษาแก สํ า นั ก งานในต า งประเทศฯ และการขาดกลไกแบ ง ป น ประสบการณ ที่ ดี แ ละ
ประสบการณที่ไมดีที่แตละสํานักงานตองเผชิญ ในการจางลูกจางเหมาบริก าร เปนตน นอกจากนี้
ยังทําใหสํานักงานในตางประเทศฯ ที่ประสบปญหาจากการจางลูกจางเหมาบริการตองหาทางแกไข
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ซึ่งแตกตางจากกรณีของลูกจางทองถิ่นทั่วไปที่สํานักบริหารบุคคล กระทรวงการตางประเทศ จะเปนผูดูแล
ภาพรวม และแตกตางจากกรณีการจางลูกจางเหมาบริการของกรมกองตางๆ ในประเทศไทยของกระทรวงการ
ตางประเทศ ซึ่งสํานักจัดหาและบริหารทรัพยสิน กระทรวงการตางประเทศจะทําหนาที่เปนหนวยงานกลาง
28
http://globthailand.com/gt-network/
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ดวยตัวเอง ซึ่งบางครั้งเปนการใชมาตรการเชิงบริหารที่ไมมีกฎระเบียบรองรับ อาทิ การใหลูกจาง
เหมาบริการลาหยุดไดโดยไดคาตอบแทนเต็มจํานวน
3.3 สถานะการจางลูกจางเหมาบริการของสํานักงานในตางประเทศฯ ในภาพรวม และสภาพปญหา
และความความทาทายรวมของการจางดังกลาว
3.3.1 ผลการตอบแบบสอบถาม
ในสวนนี้ เพื่อหาผลลัพธเกี่ยวกับสถานะการจางลูกจางเหมาบริการของสํานักงาน
ในตางประเทศฯ ในภาพรวม และสภาพปญหาและความทาทายรวมจากการจางเหมาบริการดังกลาว
ผูศึกษาไดสงแบบสอบถาม (ภาคผนวก ก) ถึงผูดํารงตําแหนงหัวหนาสํานักงานดานงานบริหาร (Head
of Chancery) หรือผูที่รับผิดชอบงานบริหารบุคลากรของสํานั กงานในตางประเทศฯ ทั้ง 97 แหง
โดยขอความรวมมือใหตอบแบบสอบถามระหวางวันที่ 24 พฤษภาคม–23 มิถุนายน 2561 ซึ่ง ณ
สิ้นวันดังกลาว มีผูตอบแบบสอบถามจากสํานักงานในตางประเทศฯ 67 แหง คิดเปนรอยละ 69.07
ของจํานวนสํานักงานในตางประเทศฯ ทั้งหมด โดยผลที่ไดจากแบบสอบถามมีประเด็นที่นาสนใจ ดังนี้
1) รอยละ 74.6 มีการจางลูกจางเหมาบริการ ระหวาง 1–9 คน
2) รอยละ 86.2 มีแผนจะจางลูกจางเหมาบริการในปงบประมาณ 2562
3) รอยละ 88.2 มีแผนจะจางลูกจางเหมาบริการคนเดิมตอเนื่องในปงบประมาณตอๆ ไป
4) รอยละ 58.3 ใหลูกจางเหมาบริการทํางานนอกเหนือจากภารกิจหลักตามที่ได
ประกาศสมัครงานจางเหมาไว
5) รอยละ 30 ไมทราบถึงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจางเหมาบริการตามนัยหนังสือ
กระทรวงการคลังที่ กค 0404.4/67 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2553 (บทที่ 2 ขอ 2.4.1)
6) รอยละ 40 ไมทราบวา สืบเนื่องจากการมีผลบังคับใชของพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 การจัดจางลูกจาเหมาบริการรายเดิมตอเนื่องตั้งแต
ปงบประมาณ 2562 มีกระบวนการจัดจางที่แตกตางจากเดิมที่จะทําใหการจัดจางลูกจางเหมาบริการ
รายเดิมมีความยุงยากขึ้น โดยเฉพาะในประเด็นวา ในกรณีที่วงเงินจัดจางเกิน 5 แสนบาท การจัดจาง
ลูกจางรายเดิมโดยไมเปดการคัดเลือกใหม จะไมสามารถขึ้นคาตอบแทน/เงินเดือนได
7) รอยละ 32.2 ไมทราบถึงกฎหมายทองถิ่นเกี่ยวกับการจางลูกจางเหมาบริการ
8) รอยละ 32.6 ของสํานักงานในตางประเทศฯ ที่ตอบแบบสอบถามวาทราบถึง
กฎหมายที่เกี่ยวของของทองถิ่น ตอบวา การจางลูกจางเหมาบริการในลักษณะเชนนี้เปนการจางงาน
ตามกฎหมายแรงงานและนายจางมีภาระหนาที่ในการสมทบเงินเขากองทุนประกันสังคม ขณะที่อีก
รอยละ 10.9 ตอบวา การจางลูกจางเหมาบริก ารในลักษณะเชนนี้ เปนการจางงานตามกฎหมาย
แรงงานและลูกจางจะไดรับสวัสดิการแรงงานแตยังไมมีกฎหมายบังคับใหนายจางตองสมทบเงินเขา
กองทุนประกันสังคม โดยมีเพียงรอยละ 21.7 ที่ตอบวา สามารถจัดจางลูกจางเหมาบริการเชนนี้ตาม
เงื่อนไขที่เปนอยูไดตอไปโดยไมสุม เสี่ยงที่จะผิดกฎหมาย และอีกรอ ยละ 34.8 ตอบวา ไมแนใจวา
การจางลูกจางเหมาบริการในลักษณะที่เปนอยูเปนไปตามกฎหมายทองถิ่นหรือไมอยางไร
9) กวารอยละ 95 ใชมาตรการเชิงบริหารเพื่อชวยบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
ความลักลั่นของสวัสดิการและสิทธิประโยชนที่ไดจากการทํางานระหวางลูกจางประจํากับลูกจางเหมา
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บริการ เชน การอนุญาตใหลูกจางเหมาบริก ารลาพัก ไดเชนเดียวกับลูก จางประจําคนอื่นๆ การให
ความสําคัญเปนอันดับแรกกับการบรรจุลูกจางเหมาบริการในกรณีที่มีตําแหนงงานวาง และการขอเพิ่ม
กรอบอัตรากําลังลูกจางประจําเพื่อใหสามารถปรับลูกจางเหมาบริการเปนลูกจางประจําได
3.3.2 การวิเคราะหผลการตอบแบบสอบถาม
เมื่อนําผลการตอบแบบสอบถามขางตนมาวิเคราะห สามารถสรุปประเด็นสําคัญได
ในเบื้องตน ดังนี้
1) ลูกจางเหมาบริการเปนเครื่องมือที่สํานักงานในตางประเทศฯ ใชกันอยางแพรหลาย
(จากจํานวน 67 สํานักงานในตางประเทศฯ ที่ตอบแบบสอบถาม มีการจางลูกจางเหมาบริการรวม
159 คน)
2) การใช ลู ก จ า งเหมาบริ ก ารโดยไม ส ามารถให ส วั ส ดิ ก ารแรงงานและ
สิทธิประโยชนใดๆ ได กอใหเกิดผลกระทบในเชิงบริหารบุคลากรในภาพรวมในเกือบทุกสํานักงาน
และเปนสิ่งที่สุมเสี่ยงตอการผิดกฎหมายแรงงานของหลายประเทศ
3) แม ว า ร อ ยละ 70 ของสํ า นั ก งานที่ ต อบแบบสอบถาม ตอบว า ทราบถึ ง
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจางเหมาบริการตามนัยหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0404.4/67 ลงวันที่
14 กรกฎาคม 2553 (ซึ่งตอนหนึ่งระบุวา “ผูรับจางมีฐานะเปนผูรับจางทําของตามสัญญาจาง ไมถือ
เปนการจางลูกจางที่จะมีนิติสัมพันธกันในฐานะนายจางกับลูกจาง”) แตเมื่อประเมินจากคําตอบของ
แบบสอบถามในข อ อื่น ๆ เห็น ไดอ ย างชั ดแจง ว า การจา งลูก จ างเหมาบริ ก ารของสํ า นัก งานใน
ตางประเทศฯ สวนใหญไมไดเปนไปตามแนวปฏิบัติดังกลาว
4) หลายสํานักงานใชมาตรการเชิงบริหารเพื่อแก/บรรเทาปญหาการจางลูกจาง
เหมาบริการ เชน การตั้งเงินเดือนสูงกวาลูกจางประจําคนอื่นที่ปฏิงานใกลเคี ยงกัน (ในกรณีที่ทําได)
การใหความสําคัญ เปนลําดับแรกกับการบรรจุลูก จางเหมาบริก ารเหลานี้เ ปนลูกจางประจําเมื่อมี
ตําแหนงลูกจางประจําวาง การหาวิธีใหเบิกจายคาลวงเวลาได การอนุญาตใหลาได การหาเงินที่มิใช
เงินงบประมาณ เพื่อเปนเงินอุดหนุนคาบัตรโดยสารรถประจํา ทางรายเดือนและเงินรางวัลประจําป
ทั้งนี้ หลายมาตรการ เปนการดําเนินการที่ยังไมมีระเบียบของราชการไทยมารองรับ
5) กลาวโดยสรุป ในภาพรวม สภาพการจางลูกจางเหมาบริการ และปญหาและ
ความทาทายรวมของการจางดังกลาวของสํานักงานในตางประเทศฯ มีลักษณะคลายคลึงกับปญหา
และความทาทายที่สถานกงสุลใหญฯ กําลังเผชิญอยู แตมีความแตกตางกันในรายละเอียดตามบริบท
ของแตละพื้นที่ ซึ่งสามารถแบงออกไดคราวๆ เปน 2 กลุม คือ
(1) กลุม แรก สํานัก งานที่ป ระสบทั้ง ปญ หาเชิง บริห ารจากการทํางานอยู
รวมกันของลูกจางประจํา (ซึ่งไดรับสวัสดิการและสิทธิประโยชนดานแรงงาน) และลูกจางเหมาบริการ
(ซึ่ง ไมไดรับ สวัสดิการและสิท ธิป ระโยชนใดๆ) และความสุม เสี่ยงที่ก ารจางลูกจางเหมาบริการใน
ลักษณะนี้จะผิดกฎหมายแรงงานในทองถิ่น (ซึ่งสถานกงสุลใหญฯ จัดอยูในกลุมนี)้
(2) กลุมที่สอง สํานักงานที่ประสบเฉพาะปญหาเชิงบริหารจากการทํางานอยู
รวมกั นของลูก จ างประจําและลู ก จางเหมาบริก าร แตยัง ไมป ระสบความสุม เสี่ ยงทางกฎหมาย
เนื่องจากในทองถิ่นนั้นๆ ยังไมมีกฎหมายที่ครอบคลุมใหนายจางตองใหสวัสดิการลูกจางเหมาบริการ
ในลักษณะนี้

บทที่ 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
ผลการศึกษาในบทที่ 3 แสดงใหเห็นถึงประเด็นที่นาสนใจหลายประการเกี่ยวกับการจาง
ลูกจางเหมาบริการของสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส และของสํานักงานในตางประเทศฯ
สรุปไดดังนี้
4.1.1 การจางลูกจางเหมาบริการของสถานกงสุลใหญฯ แบบที่เปนอยู มิไดเปนไปตาม
แนวคิดหลักของการจางเหมาบริการ เนื่องจากวัตถุประสงคหลักของการจางเปนไปเพื่อใหไดมาซึ่ง
แรงงาน มิใชพัสดุ และตามขอเท็จจริงของการปฏิบัติงาน ไดเกิดนิติสัมพันธในฐานะนายจาง–ลูกจาง
ระหวางสถานกงสุลใหญฯ กับลูกจางเหมาบริการ ทวาดวยขอจํากัดเรื่องกฎหมายวาดวยการพัสดุของไทย
ทําใหไมสามารถใหสิทธิประโยชนและสวัสดิการดานแรงงานแกลูกจางเหมาบริการได
4.1.2 ในมลรัฐแคลิฟอรเนีย สหรัฐฯ ซึ่งเปนที่ตั้งของสถานกงสุลใหญฯ มีกฎหมายแรงงาน
ที่มุงปกปองคุมครองสิท ธิประโยชนของผูใชแรงงาน และมีคําวินิจ ฉัยของศาลมลรัฐแคลิฟอรเ นีย
กําหนดคุณลักษณะของการจางเหมาบริการกับการจางแรงงานไว ซึ่งการจางลูกจางเหมาบริการของ
สถานกงสุลใหญฯ นาจะเขาขายการจางแรงงานตามคําวินิจฉัยดังกลาว ดังนั้น การที่สถานกงสุลใหญฯ
ไมส ามารถใหสิทธิประโยชนและสวัส ดิก ารแกลูกจางเหมาบริการไดอยางสมบูร ณตามที่ก ฎหมาย
กําหนดไว เนื่องดวยขอจํากัดที่เกิดจากกฎ/ระเบียบที่เกี่ยวของของไทย ทําใหเกิดความสุมเสี่ยงดาน
กฎหมาย หากเกิดขอพิพาทดานแรงงานกับลูกจางเหมาบริการ ทั้งนี้ ในสวนของกฎหมายแรงงานวา
ดวยการใหนายจางจายเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคม นั้น ปจจุบัน กฎหมายของสหรัฐฯ ไมบังคับ
ใหสํานักงานของรัฐบาลตางประเทศในสหรัฐฯ ตองสมทบเงินเขากองทุนประกันสังคมใหลูกจาง 29
(ซึ่งตางจากกฎหมายของอีกหลายประเทศที่บังคับใหสํานักงานในตางประเทศตองสมทบเงินสวนนี้ให
ลูกจาง) ดังนั้น เรื่องนี้จึงเปนปจจัยเสริมที่ทําใหสถานกงสุลใหญฯ ยังสามารถจางลูกจางเหมาบริการใน
ลักษณะเชนนี้ตอไปไดโดยไมขัดกับกฎหมายวาดวยกองทุนประกันสังคม
4.1.3 โดยคํานึง ถึง แนวปฏิบัติของหนวยงานที่เกี่ยวของของไทยเกี่ยวกับ การเบิก จาย
คาใชจายในการจางเอกชนดําเนินงานของสวนราชการ โดยเฉพาะหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว.67 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2553 การจางลูกจางเหมาบริการที่
กอใหเกิดนิติสัมพันธในฐานะนายจาง–ลูกจาง ไมถือเปนการจางเหมาบริการตามแนวปฏิบัติขางต น
ดังนั้น หากมีการฟองรองเกิดขึ้นอันทําใหราชการเสียหาย ผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดจางลูกจาง
เหมาบริการนาจะตองรับผิดชอบกับความเสียหายดังกลาวเอง อันเปนไปตามนัยของหนังสือดังกลาว
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4.1.4 การมีลูก จางสองประเภท คือ ลูกจางประจําและลูกจางเหมาบริก ารปฏิบั ติงาน
คลายคลึงกันในสถานที่เดียวกัน แตไดรับสิทธิประโยชนและสวัสดิการตางกันมาก กอใหเกิดประเด็น
ทาทายดานการบริหารบุคลากรแกสถานกงสุลใหญฯ และทําใหสถานกงสุลใหญฯ ตองหามาตรการ
ทางการบริหารตางๆ มาใชเพื่อลดความเหลื่อมล้ําดังกลาว โดยบางมาตรการไดบังคับใชโดยไมมีกฎ/
ระเบียบของไทยรองรับ ขณะที่มาตรการที่นาจะไดผลมากที่สุดคือ การใหความสําคัญเปนลําดับแรก
กับการบรรจุลูกจางเหมาบริการเหลานี้เปนลูกจางประจําเมื่อมีตําแหนงลูกจางประจําวาง (ซึ่งในกรณี
ของสถานกงสุลใหญฯ ไดบรรจุลูกจางเหมาบริการเปนลูกจางประจําแลว 9 จาก 20 คน นับตั้งแตมี
การจางลูกจางเหมาบริการครั้งแรกในป 2546) โดยมาตรการนี้ นาจะเปนปจจัยหลักที่สงผลโดยตรง
ตอพฤติกรรมตางๆ ของลูกจางเหมาบริการ (ทุมเทนอยลง ทุมเทมากขึ้น ลาออก ไมสรางขอพิพาท
ดานแรงงาน ฯลฯ)
4.1.5 การมีผลบังคับใชของกฎหมายวาดวยการพัสดุฉบับใหมของไทย เมื่อเดือนกันยายน
2560 เปนอีกหนึ่งความทาทายที่สถานกงสุลใหญฯ และสํานักงานในตางประเทศฯ จะตองเผชิญใน
การจางลูกจางเหมาบริการคนเดิมตอเนื่องในปงบประมาณ 2562 เนื่องจากกฎหมายดังกลาวทําให
การจางเหมาบริการมีความซับซอนมากยิ่งขึ้น จนอาจนํามาซึ่งการที่ลูกจางเหมาบริการคนเดิมไมไดรบั
การจางตอเนื่อง ซึ่งนั่นอาจเปนสาเหตุใหลูกจางเหมาบริการคนดังกลาวนําเรื่องขึ้นสูศาลทองถิ่นใน
ที่สุดเพื่อเรียกรองคาชดเชยหรือสิทธิที่พึงไดจากการทํางานในชวงปที่ผานๆ มา
4.1.6 กระทรวงการตางประเทศไมมีหนวยงานกลางที่ดูแลภาพรวมของการจางลูกจาง
เหมาบริการของสํานักงานในตางประเทศฯ ทําใหมีขอจํากัดในการบริหารจัดการเรื่องนี้หลายประการ
โดยเฉพาะการขาดกลไกที่ทําหนาที่กําหนดนโยบายภาพรวม back office และใหคําปรึก ษาแก
สํานักงานในตางประเทศฯ
4.1.7 ปจจุบัน มีการจางลูกจางเหมาบริการอยางแพรหลายในสํานักงานในตางประเทศฯ
โดยปญหาและความทาทายของการจางลูกจางเหมาบริการที่สํานักงานในตางประเทศฯ ตองประสบอยู
มีลักษณะคลายคลึงกับปญหาและความทาทายที่สถานกงสุลใหญฯ กําลังเผชิญอยูเชนกัน โดยเฉพาะ
ความทาทายดานการบริหารบุคลากร รวมถึงการฝกสอนลูกจางเหมาบริการที่เขาทํางานใหมทดแทน
ลูก จางเหมาบริก ารรายเดิม ที่ล าออกเนื่องจากเงื่อนไขการจางงานที่ไมสามารถใหส วัสดิก ารและ
สิทธิประโยชนใดๆ ได และความสุมเสี่ยงตอการมี ขอพิพาททางแรงงาน โดยเฉพาะในประเทศที่มี
กฎหมายกําหนดใหสํานักงานในตางประเทศในฐานะนายจางตองสมทบเงินเขากองทุนประกันสังคมให
ลูกจางทุกคนและใหสวัสดิการดานแรงงาน
บทสรุปขางตนชี้ใหเห็นวา การจางลูกจางเหมาบริการของสถานกงสุลใหญฯ และอีกหลาย
สํานักงานในตางประเทศฯ เปนการดําเนินการที่มีความทาทายหลายประการ กลาวคือ หากไมสุมเสี่ยงตอ
การผิดกฎหมายแรงงานในทองถิ่น ก็เปนประเด็นปญ หาดานการบริห ารที่ทุกสํานักงานตองเผชิญ
ดังนั้น การปลอยใหมีก ารจางลูก จางเหมาบริการเชนนี้ตอไปโดยไมมีการบริหารจัดการที่ดี จึงไมมี
ความยั่งยืน เปรียบเสมือนระเบิดเวลาที่รอวันทํางาน
ในสวนตอไป จะเสนอแนวทางการแกไข/บรรเทาปญ หานี้ โดยจากกรณีศึก ษาการจาง
ลูกจางเหมาบริการของสถานกงสุลใหญฯ ซึ่งมีขึ้นเปนครั้งแรกเมื่อ 15 ปที่แลว ผูศึกษาพบวา การใช
มาตรการบริหารแบบ “ซื้อใจ” ลูกจางเหมาบริการ นาจะเปนปจจัยสําคัญที่สงผลใหจนถึงปจจุบัน
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สถานกงสุลใหญฯ ไมมีกรณีพิพาทเรื่องแรงงานกับลูกจางเหมาบริการ ซึ่งเมื่อนําทฤษฎีความเสมอภาค
และทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของมาสโลวมาประยุกตใชกับเรื่องนี้ ทําใหเขาใจไดอยางชัดเจน
มากยิ่งขึ้นถึงสถานการณการจางลูกจางเหมาบริการที่เปนอยูของสถานกงสุลใหญฯ โดยขอเสนอแนะ
เชิงนโยบายที่จะกลาวถึงตอไป เปนการเพิ่ม “ความเสมอภาค” ใหกับลูกจางเหมาบริการ เพื่อลด
ปญหาที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติมจากการจางเหมาบริการในลักษณะเชนนี้ อันจะสงใหลูกจางเหมาบริการ
เปนกลไกการชวยปฏิบัติราชการที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้น
4.2 ขอเสนอแนะ
จากบทสรุปที่ไดกลาวถึงขางตนเห็นไดวาปญหาและความทาทายในการจางลูกจางเหมาบริการ
ของสถานกงสุลใหญฯ และสํานักงานในตางประเทศฯ มีหลายแงหลายมุม ผูศึกษาจึงเห็นวา การแกไข
ปญหาการจางลูกจางเหมาบริการฯ ไมสามารถใชมาตรการใดมาตรการหนึ่งเพียงอยางเดียวมาแกไขได
เนื่องจากแตละปญหามีความซับซอนและเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน ซึ่งการแกไขปญหาหนึ่งโดยวิธีการใด
วิธีก ารหนึ่ง อาจนําไปสูอีก ปญ หาหนึ่งได อาทิ หากจะยุติก ารจางลูก จางเหมาบริก ารทั้ง หมดที่ไม
สอดคลองกั บ แนวปฏิบัติ ก ารจ างเหมาบริ ก ารตามที่ก ระทรวงการคลัง กําหนด (ตามนัย หนัง สื อ
กระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 67 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2553) ในปง บประมาณ 2562
เพื่อปองกันปญหาที่อาจมีขึ้นในอนาคต สํานักงานในตางประเทศฯ ก็จะประสบปญหาอยางนอย 2
ประการที่สําคัญ คือ หนึ่ง ความสุม เสี่ยงที่ลูก จางเหมาบริก ารคนเดิม จะฟองรองตอศาลทองถิ่น
เพื่อเรียกรองคาชดเชยตางๆ จากการจางงานในปที่ผานๆ มา และ สอง สํานักงานในต างประเทศฯ
หลายแหงก็จะมีบุคลากรไมเ พียงพอในการปฏิบัติร าชการ ในการนี้ เพื่อแกไขหรือบรรเทาปญหา
การจางลูกจางเหมาบริการของสํานักงานในตางประเทศฯ ผูศึกษาจึงขอเสนอใหใช “แนวทาง 3 ขา–
จัดระเบียบ วางระบบ ลบปญหาใหม” ซึ่งแตละขามีความเกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกัน จึงตองดําเนินการ
ไปพรอมๆ กัน ดังนี้
4.2.1 ขาที่ 1 “จัดระเบียบ”
การจัดระเบียบในที่นี้ หมายถึง การปรับการบริหารจัดการลูกจางเหมาบริการฯ ที่
สํานักงานในตางประเทศฯ ไดจางอยูแลว เพื่อใหสอดคลองใหมากที่สุดกับหลักการและกฎ/ระเบียบ
การจ า งเหมาบริ ก ารทั้ ง ของประเทศไทยและของท องถิ่ น ที่ สํ า นั ก งานในต า งประเทศฯ ตั้ ง อยู
โดยครอบคลุมทั้งดานอุปสงคและดานอุปทานของการจางลูกจางเหมาเหมาบริการ โดยขอเสนอแนะ
มาตรการการจัดระเบียบ ดังนี้
1) สรางความตระหนักรูใหผูบริหารของแตละสํานักงานในตางประเทศฯ ทราบถึง
ความแตกตางระหวางลูกจางประจํากับลูกจางเหมาบริการ และประเด็นปญหาและความทาทายตางๆ
ที่เกิดจากการจางลูกจางเหมาบริการที่ไมเปนไปตามหลักการและกฎ/ระเบียบที่เกี่ยวของ
2) ใหแตละสํานักงานในตางประเทศฯ ศึกษากฎหมายแรงงานและกฎหมายใน
ทองถิ่นที่เกี่ยวกับการจางเหมาบริการ เพื่อใหมีขอมูลที่ชัดเจนวาการจางลูกจางเหมาบริการที่เปนอยู
ของตนเองสอดคลองกับกฎหมายทองถิ่นหรือไม หรือมีความสุม เสี่ยงดานกฎหมายในทองถิ่นนั้นๆ
อยางไรบาง
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3) ใหแตละสํานักงานในตางประเทศฯ จัดลําดับความสําคัญของงาน และปรับลด
ภารกิจ ที่ไมจําเปนหรือที่มิใชภารกิจ หลัก ของกระทรวงการตางประเทศ เพื่อใหแตล ะสํานัก งาน
สามารถบริหารงานภายใตทรัพยากรบุคคลที่มีอยูได ทั้งนี้ หากมีกําลังคนไมเพียงพอกับภารกิจที่ไดรับ
การจัดลําดับความสําคัญแลว ใหสํานักงานในตางประเทศฯ ที่ประสบปญหาดังกลาว ขอเพิ่มตําแหนง
ลูกจางประจํา โดยกอนจะขออนุมัติตําแหนงลูกจางประจําใหม ควรคาดการณถึงภารกิจของสํานักงาน
ที่จะเปลี่ยนแปลงไปจากเทคโนโลยีและระบบอิเล็กทรอนิกสตางๆ ที่พึงจะมีขึ้นในอนาคตที่จะทําใหใช
บุคลากรนอยลงดวย เชน การขยายระยะเวลาการใชงานของหนังสือเดินทางไทยจาก 5 ปเปน 10 ป
(ซึ่งจะชวยลดความถี่ของการมาติดตอขอทําหนังสือเดินทางเลมใหมของคนไทยในตางประเทศ) และ
ระบบการตรวจลงตราออนไลน (e–Visa) เปนตน
4) ให แต ล ะสํ านั ก งานในตา งประเทศฯ ปรั บ งานของลู ก จ า งเหมาบริ ก ารให
เหลือเฉพาะภารกิจหลักตามสัญญาจาง โดยตองไมใชลูกจางเหมาบริการใหทํางานในลักษณะเดียวกันกับ
หรือประหนึ่งลูกจางประจําคนอื่นๆ โดยงานจางเหมาบริการใดที่ไมมีความจําเปนแลวตองยุติการขอ
อนุมัติจางเหมาบริการตอไปเรื่อยๆ แมวาจักยังมีความตองการแรงงานของลูกจางเหมาบริการคนเดิม
เพื่อปฏิบัติภารกิจอื่นๆ อยูก็ตาม ทั้งนี้ อาจใชวิธีการจางลูกจางเหมาบริการผานบริษัทหรือนิติบุคคลแทน
(เพื่อใหบริษัทเปนผูรับผิดชอบดานสวัสดิการและสิทธิประโยชนตางๆ)
5) ใหแตละสํานักงานในตางประเทศฯ พิจารณาวาจะสามารถใชมาตรการบริหาร
เพื่อ “ซื้อใจ” ลูกจางเหมาบริการที่ปฏิบัติงานมาระยะหนึ่งแลวและมีผลปฏิบัติงานเปนที่นาพอใจ
เพิ่มเติมอยางไรไดบาง อาทิ ขอปรับขึ้นคาตอบแทนใหสูงกวาลูกจางประจํา เพื่อนําคาตอบแทนสวนที่
เพิ่มขึ้นไปใชในการเสริมสรางสวัสดิการใหลูกจางเหมาบริการรายดังกลาว (เชน ใหลูกจางเหมาบริการ
ไปซื้อประกันสุขภาพ/ประกันอุบัติเหตุใหตนเองแลวนํากรมธรรมมาเปนหลักฐานในการทําสัญญาจางงาน
หรือเปนเงินสมทบเขากองทุนประกันสัง คมในกรณีประกันตนเอง เปนตน ) การจัดสวัสดิการดาน
แรงงานตางๆ ใหเทาที่สามารถจะดําเนินการไดภายใตกฎ/ระเบียบที่มีอยู และการใหความสําคัญเปน
ลําดับแรกกับการบรรจุลูกจางเหมาบริการที่ปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนที่นาพอใจ
เปนลูกจางประจําเมื่อมีตําแหนงงานวาง ทั้งนี้ ในการดําเนินการในขั้นตางๆ ใหประชุมหารือหรือแจงให
ลูกจางเหมาบริการทราบถึงความพยายามของสํานักงานในตางประเทศฯ ที่จะปรับปรุงสิทธิประโยชน
และสวัสดิการตางๆ ของลูกจางเหมาบริการเพื่อใหลูกจางเหมาบริการไดรับรูว าสํานักงานมิไดนิ่งนอนใจ
กับสถานการณที่เปนอยู แตหลายมาตรการจะตองใชเวลาและขอมูลในการพิจารณาของหนวยงานที่
สวนกลาง
6) ประสานงานอยางใกลชิดกับหนวยงานที่สวนกลางของกระทรวงการตางประเทศ
ที่จะไดรับมอบหมายใหเปนหนวยงานรับผิดชอบภาพรวมและนโยบายการจางลูกจางเหมาบริการของ
สํานักงานในตางประเทศฯ เพื่อใหขอมูล ขอรับคําปรึกษา และปรับปรุงเงื่อนไขการจางและสิทธิประโยชน
ตางๆ ที่จะเสนอตอไปในขอ 4.2.2
4.2.2 ขาที่ 2 “วางระบบ”
การวางระบบในที่นี้ หมายถึง การสรางกลไกของกระทรวงการตางประเทศเพื่อ
บริหารจัดการลูกจางเหมาบริการของสํานักงานในตางประเทศฯ ใหมีระเบียบแบบแผนและมาตรฐาน
เดียวกัน โดยขอเสนอแนะมาตรการการวางระบบ ดังนี้
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1) มอบหมายใหสํานักบริหารบุคคล หรือสํานักบริหารการคลัง หรือสํานักจัดหา
และบริหารทรัพยสิน หนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง เปนหนวยประสานงานกลางของงานจัดจางลูกจาง
เหมาบริการของสํานักงานในตางประเทศฯ (ทุกหมวดงบประมาณ) โดยทําหนาที่เปนทั้งผูกําหนด
นโยบายภาพรวม ผูออกและผูคุมกฎ/ระเบียบ ตลอดจนเปนผูพิจารณาความเหมาะสมในการจัดจาง
ลูกจางเหมาบริการแตละราย/ตําแหนง การใหคําปรึกษา และการทําหนาที่ back office ใหกับการจาง
ลูกจางเหมาบริการของสํานักงานในตางประเทศฯ
2) ขอทําความตกลงกับ กระทรวงการคลัง และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน (สํานักงาน ก.พ.) เพื่อสรางลูกจางประเภทใหมในสํานักงานในตางประเทศฯ ใน
ลักษณะที่คลายคลึงกับพนักงานราชการของไทย หรือลูกจางในระบบ Service Contract ในระบบ
การจางงานชั่วคราวของหนวยงานภายใตองคการสหประชาชาติ30 ซึ่งผูที่ไดรับการวาจางจะไดรับ
การจางงานเปนระยะเวลาหนึ่ง อาทิ ระหวาง 1–5 ป ขึ้นอยูกับความตองการบุคลากรของโครงการ
ดังกลาว ไดรับคาจางที่สูงกวาลูกจางประจําในระดับเดียวกัน และไดรับสวัสดิการระดับหนึ่งตามที่ระบุ
ไวในประกาศรับสมัครงาน/สัญญาการจางงาน (รายละเอียดตามตารางที่ 3) โดยขอใหแตละสํานักงาน
ในตางประเทศฯ จัดทําคําขอจางลูกจางประเภทใหมนี้เขามาเพื่อใหทราบในเบื้องตนถึงความตองการ
ใชลูกจางประเภทนี้ ทั้งนี้ ในการหารือกับกระทรวงการคลัง /สํานักงาน ก.พ. ควรย้ําใหเห็นวา การมี
ลูกจางประเภทใหมนี้เปนการลดความสุมเสี่ยงที่จะเกิดขอพิพาทดานแรงงานกับลูกจางเหมาบริการ
ตามกฎหมายแรงงานของตางประเทศ
3) ระหวางที่ยังรอผลการพิจารณาการสรางลูกจางประเภทใหมตามขอ 2) ขางตน
ใหขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง และสํานักงาน ก.พ. เพื่อปรับปรุงเงื่อนไขการจางลูกจาง
เหมาบริการในปจจุบันใหดีขึ้น เชน กําหนดระเบียบใหลาได (โดยจะใหลาไดเทาใด ควรเปนไปตาม
กฎหมายทองถิ่นและความทัดเทียมกับลูกจางประจําที่ทํางานอยูดวยกัน) ใหจางตอเนื่องได (ขอยกเวน
ระเบี ย บจั ด ซื้ อ จั ด จ า งที่ เ กี่ ย วข อ งเพื่ อ ให ส ามารถจ า งลู ก จ า งเหมาบริ ก ารรายเดิ ม ได โ ดยได รั บ
คาตอบแทนที่สูงขึ้น) และใหสามารถจัดหาประกัน/สมทบเงินเขากองทุนประกันสังคมได (โดยเฉพาะ
ในประเทศที่มีก ฎหมายบัง คับ โดยอาจเปนการระบุในสัญ ญาจางเหมาบริการไวใหสํานัก งานใน
ตางประเทศฯ สามารถรับ ผิดชอบคาใชจายสวนนี้ได โดยในการตั้งงบประมาณการจัดจางลูก จาง
เหมาบริการ ใหสํานักงานในตางประเทศฯ ประเมินคาใชจายสวนนี้และขอรับอนุมัติไปในคราวเดียวกัน)
4) ขอทําความตกลงกับ กระทรวงการคลัง และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน (สํานักงาน ก.พ.) เพื่อจัดทําสัญญามาตรฐานการจางลูก จางเหมาบริการของ
สํานักงานในตางประเทศฯ สําหรับใชบังคับกับการจางลูกจางเหมาบริการทุกรายของสํานักงานใน
ตางประเทศฯ โดยสัญญามาตรฐานดังกลาวควรสะทอนถึงขอเท็จจริงวา การจางลูกจางเหมาบริการ
ของสํ านั ก งานในตา งประเทศฯ มีขึ้ นเพราะความตอ งการแรงงานเพื่อ ทดแทนอั ตรากํ าลั ง ของ
ลูก จ า งประจํ า ที่ ไม ส ามารถจ า งได เ พิ่ ม มากนั ก อั น เป น ผลจากนโยบายควบคุม กํ า ลั ง พลภาครั ฐ
ในภาพรวม มิใชการจางทําของตามนิยามของกฎหมายวาดวยการพัสดุของไทย ดังนั้น จึงควรระบุถึง
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สิทธิประโยชนตางๆ ที่ลูกจางพึง ไดรับไวในสัญญามาตรฐานดังกลาว ทั้ง นี้ ในกรณีการจางลูก จาง
เหมาบริก ารในประเทศที่มีกฎหมายการจางงานที่ป กปองคุม ครองแรงงานเปนอยางมาก ควรให
สํา นั ก งานในต างประเทศฯ ในประเทศนั้น ๆ หารื อกั บ ที่ป รึ ก ษากฎหมาย/สํ านั ก งานกฎหมาย
เพื่อปรับ ปรุง สัญ ญามาตรฐานดังกลาวใหมีร ายละเอียดสอดคลองกับกฎหมายทองถิ่น แลวสง ให
หนวยประสานงานกลางฯ อนุมัติสัญญาที่ปรับปรุงดังกลาวเปนสัญญามาตรฐานของการจางลูกจาง
เหมาบริการของประเทศนั้นๆ เปนรายกรณี
4.2.3 ขาที่ 3 “ลบปญหาใหม”
การลบปญ หาใหมในที่นี้ หมายถึง การกําหนดแนวปฏิบัติมาตรฐาน (Standard
Operating Procedures) เพื่อบังคับใชกับสํานักงานในตางประเทศฯ ในการจางลูกจางเหมาบริการ
รายใหมทุกราย (ขณะที่ยังไมสามารถปรับเงื่อนไขการจางงานและการใหสิทธิประโยชนดานแรงงาน
ใดๆ แกลูกจางเหมาบริการ และยังไมมีลูกจางประจําประเภทใหม ตามที่เสนอไวในขอ 4.2.1 และ
4.2.2 ขางตนได) ทั้งนี้ เพื่อมิใหเกิดปญหาใหมๆ จากการจางลูกจางเหมาบริการรายใหม โดยเฉพาะ
ความสุมเสี่ยงที่จะเกิดขอพิพาทดานแรงงานจากการจางงานที่ไมสอดคลองกับกฎหมายแรงงานของ
บางประเทศ โดยขอเสนอแนะแนวปฏิบัติมาตรฐานดังกลาว ดังนี้
1) สํานัก งานในตา งประเทศฯ ไมส ามารถจ างลู ก จางเหมาบริ ก ารรายใหมไ ด
หากไมไดรับการอนุมัติจากหนวยประสานงานกลางของกระทรวงการตางประเทศฯ ตามขอ 4.2.2
2) หากสํานักงานในตางประเทศฯ ใดประสงคจะจางลูกจางเหมาบริการรายใหม
ใหสํานักงานนั้นศึกษากฎหมายแรงงานและกฎหมายทองถิ่นที่เกี่ยวกับการจางเหมาบริการ เพื่อใหมี
ข อ มู ล ที่ ชั ด เจนว า การจะจ า งลู ก จ า งเหมาบริ ก ารในลั ก ษณะดั ง กล า ว (ให ทํ า งานในลั ก ษณะ
ลูก จางประจํา ในวันและเวลาราชการที่สํ านัก งานในตา งประเทศฯ โดยสํานัก งานไมส ามารถให
สวัสดิการและสิทธิประโยชนดานแรงงานใดๆ ได) มีความสุมเสี่ยงที่จะผิดกฎหมายในทองถิ่น นั้นๆ
หรือไมอยางไร
3) หากมีความสุมเสี่ยงที่จะผิดกฎหมาย ใหสํานักงานในตางประเทศฯ นั้นๆ ใช
วิธีก ารอื่นๆ แทนการที่สํานัก งานจะเปนผูจ างลูก จางเหมาบริก ารดวยตนเอง (เพื่อไมทําใหเ กิ ด
ความสัมพันธในฐานะนายจาง–ลูกจางระหวางสํานักงานในตางประเทศฯ กับลูกจางเหมาบริการ) อาทิ
การจางผานบริษัท หรือนิติบุคคล (ซึ่ง จะเปนผูรับผิดชอบการใหสวัสดิก ารและสิท ธิประโยชนดาน
แรงงานตางๆ แกลูกจาง) และการปรับภารกิจของการจางเหมาบริการใหมีลักษณะเปนการจางทําของ/
เปนชิ้นงานอยางแทจริง มิใชการจางแรงงาน เปนตน
4) หากการจางลูกจางเหมาบริการในลักษณะเชนนี้ ไมขัดตอกฎหมายแรงงานของ
ประเทศนั้นๆ ใหสํานักงานในตางประเทศฯ ที่ประสงคจะจาง ขออนุมัติการจางกับหนวยประสานงานกลางฯ
ตามขอ 4.2.2 โดยใหยื่นคํารองขออนุมัติพรอมขอมูลประกอบเกี่ยวกับความจําเปนในการจางลูกจาง
เหมาบริ ก ารตํ า แหน ง ดั ง กล า ว ภารกิ จ ที่ จ ะให ลู ก จ า งเหมาบริ ก ารรั บ ผิ ด ชอบ และระยะเวลา
โดยประมาณที่ประสงคจะจางลูกจางเหมาบริการตําแหนงดังกลาว และใหตั้งคาตอบแทนที่สูงกวา
เงิ นเดือ นขั้ นต่ํ าสุ ดของลูก จา งประจํา ของสํ านั ก งานในตา งประเทศฯ พอสมควร (โดยคํ านึ ง ว า
ลูกจางประจําไดรับสวัสดิการตางๆ จากทางราชการแลว) ทั้งนี้ ใหหลีกเลี่ยงการจางลูกจางเหมาบริการ
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เพื่อมาปฏิบัติงานทั่วๆ ไปในลักษณะเดียวกับลูกจางประจําคนอื่นๆ เพื่อลดปญหาเชิงบริหารที่อาจมี
ขึ้นอันเนื่องมาจากสวัสดิการที่แตกตางกันระหวางลูกจางประจํากับลูกจางเหมาบริการ
5) ในการจางลูกจางเหมาบริการรายใหม ใหใชสัญญาการจางลูกจางเหมาบริการ
มาตรฐาน ตามขอ 4.2.2 4) หรือสัญญามาตรฐานที่ปรับเปลี่ยนรายละเอียดตามความเหมาะสมและ
ความสอดคลองกับกฎหมายทองถิ่นที่ไดรับการอนุมัติจากหนวยประสานงานกลางฯ แลว
ตารางที่ 3 สรุป สิท ธิ ป ระโยชนดา นแรงงานของพนั ก งานราชการของไทย และลู ก จา งในระบบ
Service Contract ของหนวยงานในระบบสหประชาชาติ
สิทธิประโยชน

พนักงานราชการของไทย

ระยะเวลาจาง 4 ป
คาตอบแทน

มากกวาเจาหนาทีร่ ะดับ
เดียวกันประมาณรอยละ 20
การปรับ
มีการพิจารณาปรับทุกป
คาตอบแทน ประมาณรอยละ 5 ของฐาน
คาตอบแทนรายเดือน
การลา (โดยไดรับ – ลาปวยปละไมเกิน 30 วัน
คาตอบแทน) – ลาคลอดบุตรไมเกิน 45 วัน
– ลากิจและลาพักผอนปละ
ไมเกิน 10 วัน
– ลาอุปสมบทหรือไปประกอบ
พิธีฮัจญไมเกิน 20 วัน
คาตอบแทนการ มีสิทธิ์เบิกได
ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ
ประกันสังคม/ เขาระบบประกันสังคมตาม
ประกันสุขภาพ กฎหมายไทย

ลูกจางในระบบ Service Contract ของ
หนวยงานในระบบสหประชาชาติ
ขึ้นอยูกับงบประมาณของแตละโครงการ โดยเฉลี่ย
อยูระหวาง 1–3 ป
ใชอัตราคาตอบแทนของสหประชาชาติ โดยปรับ
ตามคุณวุฒิ วัยวุฒิ และประสบการณ
คาตอบแทนไมปรับตลอดสัญญาแตหากมีผลงานดี
จะไดรับเงินรางวัลรอยละ 1–3 ของคาตอบแทน
รายปทกุ ๆ 12 เดือน
เปนไปตามกฎหมายของแตละทองถิ่นและหลัก
ปฏิบัติของสหประชาชาติ เชน
– ลาพักผอนไดไมต่ํากวาเดือนละ 1.5 วัน โดย
สามารถสะสมไดสงู สุด 18 วัน
– ลาปวย ไมต่ํากวา 1 วันตอเดือน
– ลาคลอดบุตร (หญิง) ไมต่ํากวา 16 สัปดาห/
(ชาย) ไมต่ํากวา 4 สัปดาหสําหรับผูทํางาน
มาแลวเกิน 6 เดือน
มีสิทธิ์เบิกได
ใหเลือก/ตามกฎหมายในแตละทองถิ่น ดังนี้
ทางเลือกที่หนึง่ สหประชาชาติใหเงินเพิ่มแก
ลูกจางโดยตรง เพื่อใหลกู จางไปซื้อประกัน/ชําระ
คาประกันสังคม (โดยลูกจางจะตองนําหลักฐาน
การซื้อประกันมาสงมอบในวันทําสัญญาจางงาน)
ทางเลือกที่สอง สหประชาชาติสมทบเงินเขา
กองทุนประกันสังคมตามกฎหมายของประเทศ
นั้นๆ หรือซื้อประกันให
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สิทธิประโยชน

พนักงานราชการของไทย

ลูกจางในระบบ Service Contract ของ
หนวยงานในระบบสหประชาชาติ
บําเหน็จบํานาญ ไดรับผานระบบประกันสังคม ไดรับผานระบบประกันสังคมตามกฎหมายทองถิ่น
ของแตละประเทศ ซึ่งสหประชาชาติไดสมทบเงิน
เขากองทุน/ใหเงินสนับสนุนแกลูกจางไวแลว
คาชดเชยเมื่อเกิด ไดรับผานระบบประกันสังคม ไดรับผานระบบประกันสังคมตามกฎหมายทองถิ่น
การบาดเจ็บ
ของแตละประเทศ และตามแนวปฏิบัติของ
ทุพพลภาพ และ
สหประชาชาติ
เสียชีวิตจาก
การทํางาน
ที่มา: ขอมูลเกี่ยวกับพนักงานราชการของไทย ประมวลจากระเบียบสํานัก นายกรัฐมนตรีวาดวย
พนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และเว็บไซต www.drborworn.com/articledetail.asp?id=19401
และhttp://thawin09.blogspot.com/2017/02/blog–post_24.html; ขอมูลเกี่ยวกับลูกจางใน
ระบบ Service Contract ของหนวยงานในระบบสหประชาชาติ ประมวลจากประกาศรับสมัครงาน
และสัญญาจางงานของตําแหนง Communications Officer SB4/1 (Service Contract) UNDP
ปฏิบัติหนาที่ ณ กรุงคาบูล ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561
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แนวทาง 3 ขา
จัดระเบียบ
เพื่อบริหารจัดการลูกจางเหมา
บริการที่จัดจางอยูแลวใหมี
มาตรฐานที่ดีขึ้น

วางระบบ
เพื่อใหมีกลไกที่สวนกลางของ
กระทรวง การตางประเทศในการ
บริหารเรื่องนี้

ลบปญหาใหม
เพื่อกําหนดแนวปฏิบัติมาตรฐาน
ในการจางลูกจางเหมาบริการราย
ใหม

– ส ร า ง ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก รู ข อ ง
ผู บ ริ ห ารสํ า นั ก งานฯ เกี่ ย วกั บ
ความท า ทายในการจ า งลู กจ า ง
เหมาบริการ
– ศึกษากฎหมายทองถิ่นที่เกี่ยวของ
กั บ ก า ร จ า ง เ ห ม า บ ริ ก า ร /
กฎหมายแรงงาน

– มอบหมายหนวยงานที่มีอยูแลว
ใหเปนหนวยประสานงานกลาง
การจัดจางลูกจางเหมาบริการ

– ไม ส ามารถจ า งลู ก จ า งเหมา
บริ ก ารรายใหม ไ ด เ อง ต อ งขอ
อนุ มั ติ จ ากหน ว ยประสานงาน
กลางของ กต.
– ใหสํานักงานที่จะจัดจางลูกจาง
เหมาบริ ก ารรายใหม ศึ ก ษา
กฎหมายท องถิ่ นที่ เกี่ ย วกั บการ
จางเหมาบริการ/แรงงาน

– จั ด ลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ ของงาน
และปรั บ ลดภารกิ จ ที่ ไ ม จํ าเป น
ของสํานักงาน
– ปรั บงานของลูกจางเหมาบริ การ
ให เ หลื อเฉพาะภารกิ จหลั กตาม
สัญ ญาจาง โดยตองไมใ ชลู กจ าง
เหมาบริ การในลั ก ษณะลู ก จ า ง
ประจํา
– ใหแตละสํานักงานพิจารณาวาจะ
สามารถใช มาตรการบริห ารเพื่ อ
“ซื้ อ ใจ” ลู ก จ างเหมาบริ ก ารที่
ปฏิบัติงานดีเพิ่มเติมอยางไรไดบาง
– ประสานงานอย า งใกล ชิ ด กั บ
หนวยงานประสานงานกลางของ
กต.

– หารื อกั บ กค. และ ก.พ. เพื่ อ
ขอสราง “ลูกจางประเภทใหม”
แบบเดียวกั บพนักงานราชการ
หรือลูกจาง Service Contract
ของ UN
– ระหวางที่ยังไมมีลูกจางประเภท
ใหม ให ป รั บ ปรุ ง เงื่ อ นไขการ
จ า งลู ก จ า งเ หมาบริ การใ น
ปจจุบันใหดีขึ้น
– จัดทําสัญญามาตรฐานการจาง
ลู ก จ า งเหมาบริ ก าร โดยให
ปรั บ เปลี่ ย นให ส อดคล อ งกั บ
กฎหมายของแตละประเทศดวย

– หากสุมเสีย่ งที่จะผิดกฎหมาย ไม
สามารถจั ด จ า งได และให ใ ช
วิธีการอื่นแทน
– หากไม ขัด ตอกฎหมายท องถิ่ น
ใหยื่นคําขออนุมัติการจางพรอม
เ ห ตุ ผ ล ป ร ะ กอ บ กั บ ห น ว ย
ประสานงานกลาง
– ใช สั ญ ญามาตรฐาน/สั ญ ญาที่
ปรั บ เปลี่ ย นรายละเอี ย ดตาม
กฎหมายทองถิ่นในการจัดจาง

ภาพที่ 2 สรุปขอเสนอแนะเพื่อแกไขปญหาการจางลูกจางเหมาบริการของสํานักงานในตางประเทศฯ
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ภาคผนวก ก
แบบสอบถามประกอบรายงานการศึกษาสวนบุคคล
(สําหรับ Head of Chancery หรือผูที่ไดรับมอบหมายใหชวยงานบริหารบุคลากร)
คําอธิบายประกอบแบบสอบถาม
แบบสอบถามนี้เ ป นการประกอบการจั ด ทํา รายงานการศึ ก ษาสว นบุค คล (Individual
Study–IS) เรื่อง “ปญหาและความทาทายในการจางลูกจางเหมาบริการในสํานักงานในตางประเทศ
ของกระทรวงการตางประเทศ และขอเสนอแนะ: กรณีศึกษาสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส”
ของนายโกศล สถิตธรรมจิตร ผูเขารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 10 ป 2561 สถาบัน
การตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ
ผูตอบแบบสอบถาม
ชื่อ
สํานักงาน
สวนที่ 1 การมีอยูของลูกจางเหมาบริก าร (หมายถึง ลูก จางที่ม าปฏิบัติง านที่สํานักงานของทาน
ในวันและเวลาราชการ โดยทําสัญ ญาจางแบบปตอป ไมมีส วัส ดิก าร และปฏิบัติง านในลัก ษณะ
คลายคลึงกับลูกจางทองถิ่นคนอื่นๆ ที่ไดรับสวัสดิการ เชน ลูกจางเหมาบริการเพื่อชวยงานกงสุล และ
เจาหนาที่ศูนยขอมูลเพื่อธุรกิจ (BIC) เปนตนทั้งนี้ ไมรวมถึงพนักงานทําความสะอาด พนักงานรักษา
ความปลอดภัย หรือคนดูแลสวน ที่จางจากบริษัทเอกชนหรือจางบุคคลธรรมดาแตมาปฏิบัติงานไม
ตลอดทั้งชวงเวลาราชการ)
1.1 ปจจุบัน สํานักงานของทานมีลูกจางเหมาบริการอยูหรือไม
.........ไมมี
...........มี จํานวน .............คน
1.2 ในกรณีที่มีลูกจางเหมาบริการอยู สํานักงานของทานไดจัดจางบุคคลดังกลาว
คนที่ 1 จางจากงบ................................... จางตอเนื่องมาแลว..........ป
(เลือกระหวางงบยุทธศาสตร/งบคาใชสอย/งบ 10%/งบโครการบัตรประชาชนของกรมการกงสุล)
คนที่ 2 จางจากงบ................................... จางตอเนื่องมาแลว..........ป
คนที่ 3 จางจากงบ................................... จางตอเนื่องมาแลว..........ป
คนที่ 4 จางจากงบ................................... จางตอเนื่องมาแลว..........ป
คนที่ 5 จางจากงบ................................... จางตอเนื่องมาแลว..........ป
1.3 ขอใดตอไปนี้ อธิบายถึงการใชงานลูกจางเหมาบริการของสํานักงานทานไดดีที่สุด
……… ใหทํางานเฉพาะตามที่ประกาศสมัคร/ดังเชนที่ตกลงกันในสัญญาจัดจางเทานั้น
……… ใหทํางานนอกเหนือจากที่ประกาศสมัครงาน/ตามที่ตกลงกันในสัญญาจางงานบาง
……… ใชการบริหารงานแบบ pool เจาหนาที่ จึงทํางานทดแทนกับลูกจางทองถิ่นคนอื่นๆ ได
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1.4 ในปง บประมาณ 2562 หรือปงบประมาณตอๆ ไป สํานักงานของทานมีแผนที่จ ะจาง/ขอรับ
งบประมาณเพื่อจัดจางลูกจางเหมาบริการ
.........ใช
...........ไมใช
1.5 ในกรณีที่ประสงคจะจางลูกจางเหมาบริการในปงบประมาณ 2562 หนวยงานทานวางแผนวาจะ
จางลูกจางคนเดิม
.........ใช
...........ไมใช
สวนที่ 2 การรับรูถึงกฎระเบียบ/แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจางลูกจางเหมาบริการ
2.1 ทานทราบหรือไมวาการจัดจางลูกจางเหมาบริการตองดําเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจาง
ภายใตกฎหมายวาดวยการไดมาซึ่งพัสดุของไทย
.......ทราบ
.......ไมทราบ
2.2 ทานเคยทราบหรือไมวากระทรวงการคลังเคยมีหนังสือเวียนถึงสวนราชการตางๆ ที่ กค 0406.4/
ว.67 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2553 (ซึ่งสํานักบริหารการคลัง กระทรวงฯ เคยมีโทรเลขเวียนถึง
สอท./สกญ./คผท./สนง.การคา) แจงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจางเหมาบริการ สรุปสาระไดดังนี้
(1) การจัดจางมีลักษณะมุงผลสําเร็จของงานที่วาจางภายในระยะเวลาที่กําหนดเปนสําคัญ (2)
สวนราชการไมมีอํานาจควบคุมบังคับบัญชาหรือสั่งการในการทํางาน แตมีอํานาจตรวจตรางาน
และสั่งใหปรับปรุงเมื่อผิดพลาด (3) ผูรับจางไมตองอยูภายใตระเบียบขอบังคับที่ลูกจางทั่วไปถือ
ปฏิบัติ...โดยหากไมมาปฏิบัติงานและเกิดความเสียหาย สวนราชการอาจกําหนดคาปรับ (4) ผูรับ
จางมีฐานะเปนผูรับจางทําของตามสัญญาจาง ไมถือเปนการจางลูกจางที่จะมีนิติสัมพันธกันใน
ฐานะนายจางกับ ลูกจาง...สวนราชการจึง ไมอยูในบัง คับที่จ ะตองนําสง เงินสมทบเข ากองทุน
ประกันสังคม (5) ใหถือปฏิบัติตามหลักขางตน หากมีการปฏิบัติไมถูกตองและราชการไดรับความ
เสียหาย ใหดําเนินการตามกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่โดยเร็ว
.......ทราบ
.......ไมทราบ
2.3 ทานทราบหรือไมวา นับตั้งแตพระราชบัญญัติจัดซื้อจัด จางและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
และระเบี ย บกระทรวงการต างประเทศว า ดว ยการจั ด ซื้ อ จัด จ า งพั ส ดุ ข องส ว นราชการใน
ตางประเทศ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใชแทนระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.
2535 การจัดจางลูกจางเหมาบริการรายเดิมตอเนื่องไปในปงบประมาณใหม (ตอสัญญาจาง) มี
กระบวนการจัดจางที่แตกตางจากเดิมที่จะทําใหการจัดจางรายเดิมมีความยุงยากขึ้น กลาวคือ ใน
กรณีที่วงเงินที่จะจัดจางเกินกวา 5 แสนบาทตอป หากจะใชวิธีเฉพาะเจาะจง (วิธีพิเศษเดิม) จัด
จางรายเดิม จะไมสามารถขึ้นคาตอบแทน/เงินเดือนได เวนแตจะใชวิธีคัดเลือก (มีการเชิญชวนผูที่
มีคุณสมบัติไมต่ํากวา 3 ราย)
.......ทราบ
.......ไมทราบ
2.4 ทานพอจะทราบถึงกฎหมายของประเทศที่ทานประจําการอยูเกี่ยวกับการจางลูกจางเหมาบริการ
หรือไม
.......ทราบ
.......ไมทราบ
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2.5 ในกรณีที่ทราบถึงกฎหมายของประเทศที่ทําการอยูในเรื่องนี้ ขอใดตอไปนี้ตรงกับสถานการณของ
ทานมากที่สุด
....... ถือวาการจางลูกจางเหมาบริการในลักษณะเชนนี้ เปนการจางงานตามกฎหมายแรงงาน
ซึ่งลูกจางมีสิทธิไดรับสวัสดิการในการทํางาน (เชน การลาพักผอน การลาคลอด ฯลฯ)
....... ถือวาการจางลูกจางเหมาบริการในลักษณะเชนนี้ เปนการจางงานตามกฎหมายแรงงาน
ซึ่งลูกจางมีสิทธิไดรับสวัสดิการในการทํางาน (เชน การลาพักผอน การลาคลอด ฯลฯ)
และนายจางมีภาระหนาที่ในการสมทบเงินเขากองทุนประกันสังคม/กองทุนอื่นที่มี
ลักษณะใกลเคียงกัน
....... สามารถจัดจางลูกจางเหมาบริการเชนนี้ตามเงื่อนไขที่เปนอยูไดตอไปโดยไมสุมเสี่ยงที่
จะผิดกฎหมายทองถิ่นใดๆ
....... ไมแนใจวาการจางลูก จางเหมาบริก ารเชนนี้ตามเงื่อนไขที่เ ปนอยูเ ชนนี้เ ปนไปตาม
กฎหมายทองถิ่นหรือไมอยางไร
สวนที่ 3 ประเด็นปญหาที่เกิดจากการใชลูกจางเหมาบริการ และการจัดสวัสดิการ/สิทธิประโยชน
3.1 นอกเหนือจากประเด็นดานกฎหมายขางตนแลว สํานักงานของทานประสบปญหาดานการบริหาร
ที่เกิดจากการใชลูกจางเหมาบริการหรือไมอยางไร
.......ไมประสบปญหาใดๆ
.......ประสบปญหา ไดแก
1.............................................................................................................................
2.............................................................................................................................
3.............................................................................................................................
4.............................................................................................................................
5.............................................................................................................................
3.2 สํานักงานของทานไดเคยดําเนินการดังตอไปใหกับลูกจางเหมาบริการ (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ)
……… อนุญาตใหลาได ปละ ......................วัน
……… จัดหาเงินที่มิใชเงินงบประมาณเพื่อเพิ่มคาตอบแทนใหเปนกรณีพิเศษ (อาทิ โบนัส)
……… จัดหาการรักษาพยาบาลให อาทิ การใหเงินลูกจางไปทําประกันสุขภาพ
……… ใหความสําคัญเปนอันดับแรกกับการบรรจุลูกจางเหมาบริการในกรณีที่มีตําแหนงงาน
ของลูกจางทองถิ่นวาง โดยที่ผานมา เคยบรรจุลูกจางประจําเปนลูกจางทองถิ่นแลว
..........คน
……… ขอเพิ่มกรอบอัตรากําลังลูกจางทองถิ่น เพื่อใหสามารถปรับลูกจางเหมาบริการเหลานี้
เปนลูกจางทองถิ่นได
……… ตั้งเงินเดือนสูงกวาเงินเดือนขั้นตนของลูกจางทองถิ่นคนอื่นที่ทําหนาที่เดียวกัน
……… อื่นๆ โปรดระบุ .............................................................................................
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3.3 ท า นมองอนาคตของการจ า งลู ก จ า งเหมาบริ ก ารของสํ า นั ก งานท า นเช น ไร และ/หรื อ มี
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงการจางลูกจางเหมาบริการอยางไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ผูศึกษาขอขอบคุณทุกทานที่สละเวลาตอบแบบสอบถามและใหขอมูล/ขอคิดเห็นที่เปนประโยชนตอ
การศึกษาหัวขอขางตน มา ณ ที่นี้ ทานสามารถสงแบบสอบถามกลับไดใน 3 ชองทาง ไดแก
1) ทําแบบทดสอบออนไลน หรือ 2) สแกนแบบทดสอบที่ตอบแลวสงกลับมาที่ kosolsatit@gmail.com
หรือ 3) ถายรูปแบบทดสอบที่ตอบแลว สงไลนกลับมาที่ LINE ID: kosolsatit
*************************
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ภาคผนวก ข.
แนวคําถามประกอบการสัมภาษณอยางไมเปนทางการ
สํานักจัดหาและบริหารทรัพยสิน
 บทบาทของสํานักจัดหาฯ ในการจางลูก จางเหมาบริก ารในตางประเทศ รวมถึง
บทบาทในการใหการสนับสนุนสํานักงานในตางประเทศฯ
 บทบาทของสํ านัก จัด หาฯ ในการจางลู ก จางเหมาบริก ารภายในกระทรวงการ
ตางประเทศ/ในประเทศไทย
 ปญหาและอุปสรรคที่ผานมาของสํานักจัดหาฯ ในการบริหารจัดการการจางลูกจาง
เหมาบริการทั้งในและตางประเทศ
 ความตระหนัก รูถึง ประเด็นปญ หาการจางลูก จางเหมาบริก ารในประเทศไทย/
คําพิพากษาของศาลปกครองที่ตัดสินวาการจางลูกจางเหมาบริการถือเปนการจางงาน
 ผลกระทบของระเบียบจัดซื้อจัดจางฉบับใหมตอการจางลูกจางเหมาบริการ
สํานักบริหารการคลัง
 ภาพรวม/สถิติการจางลูกจางเหมาบริการของสํานักงานในตางประเทศฯ
 บทบาทของสํานัก บริห ารการคลัง ในการจางลูก จางเหมาบริก ารในตางประเทศ
รวมถึงบทบาทในการใหการสนับสนุนสํานักงานในตางประเทศฯ
 ปญหาและอุปสรรคที่ผานมาของสํานักบริหารการคลังในการบริหารจัดการการจาง
ลูกจางเหมาบริการในตางประเทศ รวมถึงกรณีการฟองรองในตางประเทศที่เกิดจากการจางลูกจาง
เหมาบริการของสํานักงานในตางประเทศ (หากมี)
 นัยยะเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการจางลูกจางเหมาบริการ
ของสวนราชการ (หนังสือเวียนกระทรวงการคลังที่ กค 0406.4/ว 67 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2553)
 มุม มองเกี่ย วกับ แนวโนม /อนาคตการจางลู ก จา งเหมาบริ ก ารของสํ านัก งานใน
ตางประเทศฯ
สํานักบริหารบุคคล
 บทบาทของสํานักบริหารบุคคลในการจางลูกจางเหมาบริการในตางประเทศ รวมถึง
บทบาทในการใหการสนับสนุนสํานักงานในตางประเทศฯ
 บทบาทของสํานักบริหารบุคคลในการสนับสนุนคํารองของสํานักงานในตางประเทศ
เพื่อเพิ่มกรอบอัตรากําลังของลูกจางทองถิ่นในตางประเทศ รวมถึงขั้นตอน ขอมูล และระยะเวลาที่ใช
ในการดําเนินการ
 ปญหาและอุปสรรคในการประสานงานกับหนวยงานภายนอก โดยเฉพาะสํานักงาน
ก.พ. ในการขอเพิ่มอัตรากําลังของลูกจางทองถิ่นในตางประเทศ
หนวยงานสหประชาชาติ
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 ประเภทตางๆ ของการจางงานของหนวยงานในระบบสหประชาชาติ
 รายละเอียดการจางงานประเภท Service Contract รวมถึงเงื่อนไขในสัญญาการ

จางงาน
ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายแรงงานของมลรัฐแคลิฟอรเนีย
 ขอแตกตางระหวางลูกจางกับผูรับเหมาบริการตามกฎหมายของมลรัฐแคลิฟอรเนีย
 สวัสดิการดานแรงงานและสิทธิประโยชนที่นายจางตองจัดใหลูกจางตามกฎหมาย
แรงงานของมลรัฐแคลิฟอรเนีย
 กรณีก ารฟองรองที่ศาลในมลรัฐแคลิฟอรเ นียที่ลูก จางของสถานกงสุล ใหญของ
ตางประเทศในมลรัฐแคลิฟอรเ นียเปนโจทกยื่นฟองสถานกงสุลใหญของตางประเทศ และผลการ
ตัดสิน
********************
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