มาตรฐานข้อมูลกระทรวงแรงงาน
ตารางที่ 1 มาตรฐานข้อมูลทั่วไป
ลาดับ
ชื่อรายการข้อมูล
ที่
1. คำนำหน้ำชื่อ
1.1 รหัสคำนำหน้ำ
1.2 ชื่อคำนำหน้ำ
2. สัญชำติ
2.1 รหัสสัญชำติ
2.2 ชื่อสัญชำติ
3. รหัสจังหวัด อำเภอ
ตำบล

4.

5.

3.1 รหัสจังหวัด
3.2 ชื่อจังหวัด
3.3 รหัสอำเภอ
3.4 ชื่ออำเภอ
3.5 รหัสตำบล
3.6 ชื่อตำบล
ประเทศ
4.1 รหัสประเทศ
4.2 ชื่อประเทศ
ระดับกำรศึกษำและวุฒิ
กำรศึกษำ

ชนิดของ
ข้อมูล

คาอธิบาย
รำยละเอียดข้อมูลในภาคผนวก ก

หน่วยงาน
เจ้าของข้อมูล
กรมกำรปกครอง

AN3
A50
AN3
A50
AN6

AN2
A50
AN2
A50
AN2
A50
AN3
A50
AN6

มาตรฐานข้ อมูลกระทรวงแรงงาน

รำยละเอียดข้อมูลในภาคผนวก ข
กรมกำรปกครอง
ใช้รหัส 001 – 999 ตำมข้อมูลกรมกำรปกครอง
กรมกำรปกครองจะมีกำรปรับข้อมูลทุก 6
เดือน กรณีที่มีกำรประกำศตำบลเพิ่ม
(รำยละเอียดข้อมูลในภาคผนวก ค)
หลักที่ 1 – 2 = จังหวัด
หลักที่ 3 – 4 = อำเภอ
หลักที่ 5 – 6 = ตำบล
หลักที่ 1 – 2 ของ รหัสจังหวัด อำเภอ ตำบล

กรมกำรปกครอง

หลักที่ 3 – 4 ของ รหัสจังหวัด อำเภอ ตำบล
หลักที่ 5 – 6 ของ รหัสจังหวัด อำเภอ ตำบล
รำยละเอียดข้อมูลในภาคผนวก ง
ใช้รหัส 001-999 ข้อมูลกรมกำรปกครอง

กรมกำรปกครอง

หลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดรหัส
(รำยละเอียดข้อมูลในภาคผนวก จ)
รหัสสำขำวิชำ ประกอบด้วยตัวเลข 6 หลัก
(XXXXXX)
รหัสเลขหลักที่ 1 – 2 (XX) หมำยถึง ระดับ
กำรศึกษำ โดยแบ่งเป็น 12 ระดับ
รหัสเลขหลักที่ 3 – 4 (XX) หมำยถึง กลุ่ม

กรมกำรจัดหำงำน

หน้
หน้า 1

ลาดับ
ที่

ชื่อรายการข้อมูล

ชนิดของ
ข้อมูล

5.1 รหัสระดับกำรศึกษำ
5.2 ชื่อระดับกำรศึกษำ
5.3 รหัสวุฒิกำรศึกษำ
5.4 ชื่อวุฒิกำรศึกษำ
5.5 รหัสสำขำวิชำเอก
5.6 ชื่อสำขำวิชำเอก
6. สำเหตุกำรประสบอันตรำย

AN2
A50
AN2
A50
AN2
A50

6.1 รหัสสำเหตุกำร
ประสบอันตรำย
6.2 ชื่อสำเหตุกำร
ประสบอันตรำย
7. อวัยวะที่ประสบอันตรำย

AN2

7.1 รหัสอวัยวะที่
ประสบอันตรำย
7.2 ชื่ออวัยวะที่ประสบ
อันตรำย
หลักสูตรกำรฝึกอบรม
ฝีมือแรงงำน
8.1 รหัสหลักสูตร
เตรียมเข้ำทำงำน
8.2 ชื่อหลักสูตรเตรียม
เข้ำทำงำน

AN2

8.

คาอธิบาย

หน่วยงาน
เจ้าของข้อมูล

ย่อยในแต่ละกลุ่มสำขำวิชำเอก โดยจะใช้เลข
01 เรียงลำดับตำมชื่อกลุ่มย่อยในแต่ละกลุ่ม
สำขำวิชำของแต่ละวุฒิกำรศึกษำ
รหัสเลขหลักที่ 5 – 6 (XX) หมำยถึง ชื่อสำขำ
วิชำเอก โดยจะใช้เลข 01 เรียงลำดับตำมชื่อ
สำขำวิชำในแต่ละกลุ่มย่อย
หลักที่ 1 – 2 (XX) หมำยถึง ระดับกำรศึกษำ
หลักที่ 3 – 4 (XX) หมำยถึง วุฒิกำรศึกษำ
หลักที่ 5 – 6 (XX) หมำยถึง ชื่อสำขำวิชำเอก
รำยละเอียดข้อมูลในภาคผนวก ฉ

สำนักงำน
ประกันสังคม

รำยละเอียดข้อมูลในภาคผนวก ช

สำนักงำน
ประกันสังคม

รำยละเอียดข้อมูลในภาคผนวก ซ

กรมพัฒนำฝีมือ
แรงงำน

A50

A50

AN13
A100

มาตรฐานข้ อมูลกระทรวงแรงงาน

หน้
หน้า 2

ลาดับ
ที่

9.

ชื่อรายการข้อมูล
8.3 รหัสหลักสูตร
ยกระดับฝีมือ
8.4 ชื่อหลักสูตร
ยกระดับฝีมือ
8.5 รหัสหลักสูตรฝึก
อำชีพเสริม
8.6 ชื่อหลักสูตรฝึก
อำชีพเสริม
สำขำอำชีพกำรทดสอบ
มำตรฐำนฝีมือแรงงำน
แห่งชำติ
9.1 รหัสสำขำอำชีพ
กำรทดสอบ
มำตรฐำนฝีมือ
แรงงำนแห่งชำติ
(รูปแบบอังกฤษ)

9.2 รหัสสำขำอำชีพ
กำรทดสอบ
มำตรฐำนฝีมือ
แรงงำนแห่งชำติ
(รูปแบบไทย)
9.3 ชื่อสำขำอำชีพกำร
ทดสอบมำตรฐำน
ฝีมือแรงงำน

ชนิดของ
ข้อมูล
AN13

คาอธิบาย

หน่วยงาน
เจ้าของข้อมูล

A100
AN13
A100
รำยละเอียดข้อมูลในภาคผนวก ฌ

AN11

กรมพัฒนำฝีมือ
แรงงำน

กำรกำหนดรหัสสำขำอำชีพ ให้ใช้ตัวอักษร 3 ตัว
และตัวเลข จำนวน 9 หลัก รวม 11 หลัก
แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ
1. รูปแบบภำษำไทย : มฝร -XX-X-XX-XXX-X
2. รูปแบบภำษำอังกฤษ : TSS-XX-X-XX-XXX-X
มฝร หมำยถึง มำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติ
TSS หมำยถึง Thai Occupational Skill
Standard

AN11

A100

10. กำรทดสอบฝีมือ
คนหำงำนเพื่อไปทำงำน
ในต่ำงประเทศ
มาตรฐานข้ อมูลกระทรวงแรงงาน

รำยละเอียดข้อมูลในภาคผนวก ฌ

กรมพัฒนำฝีมือ
แรงงำน

หน้
หน้า 3

ลาดับ
ที่

ชื่อรายการข้อมูล
10.1 รหัสสำขำอำชีพ
กำรทดสอบฝีมือ
คนหำงำนเพื่อไป
ทำงำนใน
ต่ำงประเทศ
(รูปแบบอังกฤษ)

ชนิดของ
คาอธิบาย
ข้อมูล
AN11 กำรกำหนดรหัสสำขำอำชีพ ให้ใช้ตัวอักษร 3 ตัว
และตัวเลข จำนวน 9 หลัก รวม 11 หลัก
แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ
1. รูปแบบภำษำไทย : ทตป-XX-X-XX-XXXX
2. รูปแบบภำษำอังกฤษ : SOJ-XX-X-XXXXX-X
ทตป หมำยถึง ทดสอบฝีมือคนหำงำนเพื่อไป
ทำงำนต่ำงประเทศ
SOJ หมำยถึง Skill Standard Testing for
Overseas Job Seekers

10.2 รหัสสำขำอำชีพ
กำรทดสอบฝีมือ
คนหำงำนเพื่อไป
ทำงำนใน
ต่ำงประเทศ
(รูปแบบไทย)

AN11

10.3 ชื่อสำขำอำชีพ
กำรทดสอบฝีมือ
คนหำงำนเพื่อไป
ทำงำนใน
ต่ำงประเทศ

A100

11. กำรทดสอบฝีมือ
แรงงำนตำมควำม
ต้องกำรของสถำน
ประกอบกิจกำร

มาตรฐานข้ อมูลกระทรวงแรงงาน

รำยละเอียดข้อมูลในภาคผนวก ฌ

หน่วยงาน
เจ้าของข้อมูล

กรมพัฒนำฝีมือ
แรงงำน

หน้
หน้า 4

ลาดับ
ที่

ชื่อรายการข้อมูล
11.1 รหัสสำขำอำชีพ
กำรทดสอบฝีมือ
แรงงำนตำม
ควำมต้องกำร
ของสถำน
ประกอบกิจกำร
(รูปแบบอังกฤษ)

ชนิดของ
คาอธิบาย
ข้อมูล
AN11 กำรกำหนดรหัสสำขำอำชีพ ให้ใช้ตัวอักษร 3 ตัว
และตัวเลข จำนวน 9 หลัก รวม 11 หลัก
แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ
1. รูปแบบภำษำไทย : ทสป -XX-X-XX-XXXX
2. รูปแบบภำษำอังกฤษ : SPE-XX-X-XXXXX-X
ทสป หมำยถึง ทดสอบฝีมือคนหำงำนเพื่อไป
ทำงำนต่ำงประเทศ
SPE หมำยถึง Skill Standard Testing as
Requested by Private Enterprise

11.2 รหัสสำขำอำชีพ
กำรทดสอบฝีมือ
แรงงำนตำม
ควำมต้องกำร
ของสถำน
ประกอบกิจกำร
(รูปแบบไทย)

AN11

11.3 ชื่อสำขำอำชีพ
กำรทดสอบฝีมือ
แรงงำนตำม
ควำมต้องกำร
ของสถำน
ประกอบกิจกำร

A100

12. สำขำอำชีพกำรแข่งขัน
ฝีมือแรงงำน
12.1 รหัสสำขำอำชีพ
กำรแข่งขันฝีมือ
แรงงำน (อังกฤษ)

รำยละเอียดข้อมูลในภาคผนวก ญ
AN11

มาตรฐานข้ อมูลกระทรวงแรงงาน

หน่วยงาน
เจ้าของข้อมูล

กรมพัฒนำฝีมือ
แรงงำน

กำรกำหนดสำขำอำชีพ ให้ใช้ตัวอักษร 3 ตัว และ
ตัวเลข จำนวน 8 หลัก แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ
1. รูปแบบภำษำไทย : ขฝร-XX-X-XX-XXX
หน้
หน้า 5

ลาดับ
ที่

ชื่อรายการข้อมูล

ชนิดของ
ข้อมูล

คาอธิบาย

หน่วยงาน
เจ้าของข้อมูล

2. รูปแบบภำษำอังกฤษ : SCT-XX-X-XX-XXX
ขฝร หมำยถึง กำรแข่งขันฝีมือแรงงำน
SCT หมำยถึง Skill Competition Trades
12.2 รหัสสำขำอำชีพ
กำรแข่งขันฝีมือ
แรงงำน (ไทย)
12.3 ชื่อสำขำอำชีพ
กำรแข่งขันฝีมือ
แรงงำน

13. เขตรับผิดชอบ
13.1 รหัสจังหวัด

13.2 ชื่อจังหวัด

AN11

A100

รำยละเอียดข้อมูลในภาคผนวก ฎ
AN4

พื้นที่กรุงเทพ
- ตำมคำสั่ง
กระทรวงแรงงำน
ที่ 175/2550
ลงวันที่ 29 ต.ค.
2550
พื้นที่จังหวัด
- กรมกำรปกครอง
พื้นที่สำขำใน
จังหวัด
สปส.

A50

มาตรฐานข้ อมูลกระทรวงแรงงาน

หน้
หน้า 6

ลาดับ
ที่

ชื่อรายการข้อมูล

13.3 รหัสเขตพื้นที่
รับผิดชอบ
13.4 ชื่อเขตพื้นที่
รับผิดชอบ
14. เลขทะเบียนนิติบุคคล
14.1 เลขทะเบียนนิติ
บุคคล

ชนิดของ
ข้อมูล
AN4

คาอธิบาย

หน่วยงาน
เจ้าของข้อมูล

A50

AN13

14.2 ชื่อนิติบุคคล
15. รหัสหน่วยงำน ส่วน
รำชกำรและรัฐวิสำหกิจ
15.1 รหัสหน่วยงำน
15.2 ชื่อส่วนรำชกำร
– รัฐวิสำหกิจ
16. สภำพกำรจ้ำงและสิทธิ
ประโยชน์
16.1 รหัสสภำพกำร
จ้ำงและสิทธิ
ประโยชน์
16.2 ชื่อสภำพกำรจ้ำง
และสิทธิ
ประโยชน์
17. รหัสอำชีพ
17.1 รหัสอำชีพ

A100

17.2 ชื่ออำชีพ
ภำษำไทย

A100

รำยละเอียดข้อมูลในภาคผนวก ฏ
1. กรณีนำยจ้ำงเป็นบุคคลธรรมดำ ใช้เลข
ประจำตัว 13 หลัก กรมกำรปกครอง
2. กรณีนำยจ้ำงจดทะเบียนพำณิชย์/บริคณห์
สนธิ/นิติบุคคล ใช้เลขทะเบียน 13 หลัก
ของกระทรวงพำณิชย์

กรมกำรปกครอง
กระทรวงพำณิชย์

รำยละเอียดข้อมูลในภาคผนวก ฐ

สำนักงบประมำณ

รำยละเอียดข้อมูลในภาคผนวก ฑ

กรมสวัสดิกำรและ
คุ้มครองแรงงำน

AN5
A50

AN5

ใช้รหัส 10000 – 90700
ของกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน

A50

กรมกำรจัดหำงำน
AN6

มาตรฐานข้ อมูลกระทรวงแรงงาน

ใช้รหัสและชื่ออำชีพตำมมำตรฐำนอำชีพ
(ประเทศไทย) ปี 2544 เอกสำรกองแผนงำน
และสำรสนเทศ กรมกำรจัดหำงำน

หน้
หน้า 7

ลาดับ
ที่

ชื่อรายการข้อมูล

ชนิดของ
ข้อมูล
A100

คาอธิบาย

หน่วยงาน
เจ้าของข้อมูล

17.3 ชื่ออำชีพ
ภำษำอังกฤษ
17.4 คำอธิบำย
A5000
ลักษณะอำชีพ
18. รหัสประเภทอุตสำหกรรม
กรมกำรจัดหำงำน
18.1 รหัสประเภท
AN5 ใช้รหัสและชื่ออุตสำหกรรมตำมกำรจัดประเภท
อุตสำหกรรม
มำตรฐำนอุตสำหกรรม (ประเทศไทย) ปี 2552
18.2 ชื่อประเภท
AN200
อุตสำหกรรม
19. กำรเทียบรหัสมำตรฐำน AN200 กำรเทียบรหัสมำตรฐำนอำชีพกับมำตรฐำนฝีมือ กรมกำรจัดหำงำน/
แรงงำนและหลักสูตรต่ำง ๆ (รำยละเอียดข้อมูล กรมพัฒนำฝีมือ
ในภาคผนวก ฒ)
แรงงำน

มาตรฐานข้ อมูลกระทรวงแรงงาน

หน้
หน้า 8

