ตารางที่ 2 มาตรฐานข้อมูลคน
ลาดับ
ชื่อรายการข้อมูล
ที่
1. เลขประจำตัวประชำชน

Format
หน่วยงาน
ความหมาย / นิยาม / รหัส
หมายเหตุ
Data
เจ้าของข้อมูล
AN13 กรณี 1 ใช้ครอบคลุมคนไทยและ
กรมกำร
คนต่ำงด้ำวที่เข้ำเมืองถูกต้องตำม
ปกครอง
กฎหมำยและขอถิ่นพำนักใน
ประเทศไทย โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
X-XXXX-XXXXX-XX-X
หลักที่ 1 หมำยถึง ประเภทบุคคลซึ่ง
มี 8 ประเภท คือ
ประเภทที่ 1 ได้แก่ คนที่
เกิดและมีสัญชำติไทย ได้แจ้งเกิด
ภำยในกำหนด เวลำ (ตั้งแต่ 1
มกรำคม 2527)
ประเภทที่ 2 ได้แก่ คนที่
เกิดและมีสัญชำติไทย ได้แจ้งเกิด
เกินกำหนดเวลำ (ตั้งแต่ 1 มกรำคม
2527)
ประเภทที่ 3 ได้แก่ คน
ไทยและคนต่ำงด้ำวที่มีใบสำคัญ
ประจำตัวคนต่ำงด้ำว และมีที่อยู่ใน
ทะเบียนบ้ำนในสมัยเริ่มแรก (1
มกรำคม - 31 พฤษภำคม 2527)
ประเภทที่ 4 ได้แก่ คน
ไทยและคนต่ำงด้ำวที่มีใบสำคัญคน
ต่ำงด้ำวแต่แจ้งย้ำยเข้ำ โดยยังไม่มี
เลขประจำตัวประชำชนในสมัย
เริ่มแรก (1 มกรำคม - 31
พฤษภำคม 2527)
ประเภทที่ 5 ได้แก่ คน
ไทยที่ได้รับอนุมัติให้เพิ่มชื่อเข้ำใน
ทะเบียนบ้ำนในกรณีตกสำรวจหรือ

มาตรฐานข้ อมูลกระทรวงแรงงาน

หน้
หน้า 9

ลาดับ
ที่

ชื่อรายการข้อมูล

Format
Data

ความหมาย / นิยาม / รหัส

หน่วยงาน
หมายเหตุ
เจ้าของข้อมูล

กรณีอื่น ๆ
ประเภทที่ 6 ได้แก่ ผู้ที่เข้ำ
เมืองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย และผู้
ที่เข้ำเมืองโดยชอบด้วยกฎหมำย แต่
จะอยู่ในลักษณะชั่วครำว
ประเภทที่ 7 ได้แก่ บุตร
ของบุคคลประเภทที่ 6 ซึ่งเกิดใน
ประเทศไทย
ประเภทที่ 8 ได้แก่ คน
ต่ำงด้ำวที่เข้ำเมืองโดยถูกต้องตำม
กฎหมำย คือ ได้รับใบสำคัญ
ประจำตัวคนต่ำงด้ำว คนที่ได้รับกำร
แปลงสัญชำติเป็นสัญชำติไทย และ
คนที่ได้รับกำรให้สัญชำติไทย
หลักที่ 2 ถึงหลักที่ 5 หมำยถึงรหัส
ของสำนักทะเบียนที่มีชื่อในทะเบียน
บ้ำนในขณะให้เลข สำหรับเด็กเกิด
ใหม่จะหมำยถึงถิ่นที่เกิดเลยทีเดียว
โดย
หลักที่ 2 –3 หมำยถึง
จังหวัด
หลักที่ 4 - 5 หมำยถึง
อำเภอ หรือ เทศบำล
หลักที่ 6 ถึงหลักที่ 10 หมำยถึง
กลุ่มที่ของบุคคลแต่ละประเภทตำม
หลักแรก หรือหมำยถึงเล่มที่ ของสูติ
บัตร แล้วแต่กรณี
หลักที่ 11 และ 12 หมำยถึงลำดับ
ที่ของบุคคลในแต่ละกลุ่มประเภท
หรือหมำยถึงใบที่ของสูติบัตรแต่ละ
เล่ม แล้วแต่กรณี
มาตรฐานข้ อมูลกระทรวงแรงงาน

หน้
หน้า 10

ลาดับ
ที่

ชื่อรายการข้อมูล

Format
Data

AN13

AN13

2.

แหล่งข้อมูลเลขประจำตัว
ประชำชน

AN1

3.

เลขที่หนังสือเดินทำง

AN13

มาตรฐานข้ อมูลกระทรวงแรงงาน

ความหมาย / นิยาม / รหัส
หลักที่ 13 คือ ตัวเลขตรวจสอบ
ควำมถูกต้องของเลข 12 หลักแรก
กรณี 2 คนต่ำงด้ำวหลบหนีเข้ำ
เมือง (สัญชำติพม่ำ ลำว กัมพูชำ)
ใช้เลข 13 หลัก มีหลักเกณฑ์คือ
หลักที่ 1 – 2 ใช้เลข 00
หลักที่ 3 – 6 เลขรหัสสำนัก
ทะเบียน
หลักที่ 7 – 12 ลำดับที่ของบุคคล
ในแต่ละสำนักทะเบียน
หลักที่ 13 ตัวเลขตรวจสอบควำม
ถูกต้องของเลข 12
หลักแรก
กรณี 3 คนต่ำงด้ำวที่เข้ำเมือง
ถูกต้องตำมกฎหมำยแต่ไม่มีถิ่น
พำนักในประเทศไทย ซึ่ง
กรมกำรจัดหำงำน แบ่งออกเป็น
เลข 13 หลัก ดังนี้
หลักที่ 1 – 2 ปี พ.ศ.
หลักที่ 3 – 6 หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ
หลักที่ 7 – 12 Running
Number
หลักที่ 13 Check digit
ระบุรหัสหน่วยงำนที่เป็นผู้กำหนด
รหัส ดังนี้
1 = กรมกำรปกครอง
2 = กรมกำรจัดหำงำน (กรณีคน
ต่ำงด้ำว)
ระบุเลขที่หนังสือเดินทำง

หน่วยงาน
หมายเหตุ
เจ้าของข้อมูล

กรมกำร
ปกครอง

กรมกำร
จัดหำงำน

กรมกำร
ปกครอง/
กรมกำรจัดหำ
งำน
กรมกำร
หน้
หน้า 11

ลาดับ
ที่

ชื่อรายการข้อมูล

Format
Data

4.

คำนำหน้ำชื่อ

AN3

5.

ชื่อ

A30

6.

ชื่อภำษำอังกฤษ

A30

7.

นำมสกุล

A30

8.

นำมสกุลภำษำอังกฤษ

A30

9.

เพศ

AN1

10.

สถำนภำพสมรส

AN1

11.

ศำสนำ

AN2

12.

สัญชำติ

AN3

มาตรฐานข้ อมูลกระทรวงแรงงาน

หน่วยงาน
หมายเหตุ
เจ้าของข้อมูล
จัดหำงำน
กรมกำร
ปกครอง
ชื่อ กรณีคนต่ำงด้ำวที่มีชื่อเป็น
กรมกำร
ภำษำอังกฤษให้ใส่ตัวพิมพ์ใหญ่
ปกครอง
ชื่อบุคคลภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่
ทุก
ให้รวมถึงชื่อกลำงภำษำอังกฤษด้วย หน่วยงำน/
กรมกำร
ปกครอง
กรมกำร
ปกครอง
นำมสกุลภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่
ทุก
หน่วยงำน/
กรมกำร
ปกครอง
1. ชำย
กรมกำร
2. หญิง
ปกครอง
1. โสด
กรมกำร
2. สมรส
ปกครอง
3. หม้ำย
4. หย่ำ
5. แยกกันอยู่
9. อื่น ๆ
00. ไม่ระบุ
กรมกำร
01. พุทธ
ปกครอง
02. คริสต์
03. อิสลำม
04. ซิกข์
05. พรำหมณ์ - ฮินดู
99. อื่น ๆ
ใช้รหัส 001 – 999 ตำมข้อมูล
กรมกำร
ความหมาย / นิยาม / รหัส

หน้
หน้า 12

ลาดับ
ที่

ชื่อรายการข้อมูล

Format
Data

13.

เชื้อชำติ

AN3

14.

วัน เดือน ปีเกิด

N8

ความหมาย / นิยาม / รหัส
กรมกำรปกครอง
ใช้รหัส 001 – 999 ตำมข้อมูล
กรมกำรปกครอง
(กรมกำรปกครองไม่มีกำรกำหนด
รหัส เชื้อชำติ กรณีที่ใช้ให้ใช้
เช่นเดียวกับสัญชำติ)
ระบุตำมจริง ใช้รูปแบบ ปีพ.ศ.
เดือน วัน (YYYYMMDD)

หน่วยงาน
หมายเหตุ
เจ้าของข้อมูล
ปกครอง
กรมกำร
ปกครอง

กรมกำร
ปกครอง

- คณะอนุกรรมกำรมำตรฐำน
ข้อมูลกระทรวงแรงงำนชุดปัจจุบัน
ได้มีกำรพิจำรณำเรื่องมำตรฐำน
ข้อมูลเรื่องช่วงอำยุ และมีมติ
เห็นชอบให้ยึดตำมมำตรฐำนข้อมูล
กระทรวงแรงงำน ปี 2553

15.

ที่อยู่

16.
17.

โทรศัพท์
โทรสำร

ในกำร
วิเครำะห์ใช้
มำตรฐำน
ช่วงอำยุ
ดังนี้
ต่ำกว่ำ 15 ปี
15 – 17 ปี
18 – 19 ปี
20 – 24 ปี
25 – 29 ปี
30 – 34 ปี
35 – 39 ปี
40 – 44 ปี
45 – 49 ปี
50 – 54 ปี
55 – 59 ปี
60 ปีขึ้นไป

กำหนดแยกเป็น 4 Field คือ
ทุกหน่วยงำน/
AN100 ที่อยู่ 1
กรมกำร
ระบุเลขที่ ถนน ตรอกซอย
AN50 ที่อยู่ 2 กรณี ที่อยู่ 1ไม่พอบันทึกต่อในที่อยู่ 2 ปกครอง
AN6 จังหวัด อำเภอ ตำบล
AN5 รหัสไปรษณีย์
AN80 ระบุหมำยเลขโทรศัพท์
ทุกหน่วยงำน
AN80 ระบุหมำยเลขโทรสำร
ทุกหน่วยงำน

มาตรฐานข้ อมูลกระทรวงแรงงาน

หน้
หน้า 13

ลาดับ
ชื่อรายการข้อมูล
ที่
18. E-mail Address
19. ประเทศ
20.

ปีที่เข้ำทำงำน

21.

ระดับกำรศึกษำและวุฒิ
กำรศึกษำ

Format
ความหมาย / นิยาม / รหัส
Data
AN50 บันทึกตำมจริง
AN3 ใช้รหัส 001-999 ข้อมูลกรมกำร
ปกครอง
N4
ระบุปี พ.ศ. ที่เข้ำทำงำน

AN6

หน่วยงาน
หมายเหตุ
เจ้าของข้อมูล
ทุกหน่วยงำน
กรมกำร
ปกครอง
กรมกำร
จัดหำงำน

หลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดรหัส กรมกำร
(รำยละเอียดข้อมูลในภาคผนวก จ) จัดหำงำน
00 ไม่ได้รับกำรศึกษำ หรือต่ำกว่ำ
ประถมศึกษำ
01 ประถมศึกษำ
02 มัธยมศึกษำตอนต้น (ม.3)
03 มัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.6)
04 ประกำศนียบัตร (ปวช.)
05 ประกำศนียบัตรครู (ปก.ศ.ต้น)
06 ประกำศนียบัตรวิชำชีพเทคนิค
(ปวท.)
07 ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง
(ปวส.)
08 ปริญญำตรี
09 ปริญญำโท
10 ปริญญำเอก
11 กำรฝึกอำชีพระยะสั้น (สถำบัน
พัฒนำฝีมือแรงงำน/สถำบันกำร
ฝึกอำชีพอื่นๆ

22.

สถำนภำพทำงทหำร

AN1

มาตรฐานข้ อมูลกระทรวงแรงงาน

1. พ้นภำระทำงทหำร
2. ยังไม่เกณฑ์ คือ อำยุยังไม่ถึง
เกณฑ์หรือได้รับกำรผ่อนผัน
3. อยู่ประจำกำรอื่นๆ

กรมกำร
จัดหำงำน

หน้
หน้า 14

ลาดับ
ชื่อรายการข้อมูล
ที่
23. สถำนภำพแรงงำน

24.

สถำนภำพกำรทำงำน

Format
ความหมาย / นิยาม / รหัส
Data
AN2 01 ผู้ทำงำน
02 ผู้ไม่ได้ทำงำน (7 วันก่อนวัน
สัมภำษณ์) แต่มีค่ำจ้ำง /
เงินเดือน / ผลประโยชน์ จำก
งำน หรือธุรกิจ
03 ผู้ไม่ได้ทำงำน (7 วัน ก่อน
สัมภำษณ์) แต่มีงำนจะกลับไปทำ
04 ผู้ไม่ได้ทำงำน กำลังหำงำน
05 ผู้ไม่มีงำนทำ ไม่ได้หำงำน
แต่พร้อมจะทำงำน
06 ทำงำนบ้ำน
07 เรียนหนังสือ
08 รอฤดูกำล
09 เด็ก / คนชรำ
10 ป่วย / พิกำร ฯลฯ จนทำงำน
ไม่ได้
11 พักผ่อน
12 พระ / ชี
13 ผู้มีอำยุต่ำกว่ำ 15 ปี
14 ไม่ได้เรียนอำยุต่ำกว่ำ 15 ปี
15 ผู้อยู่ในสถำนพินิจ
16 ผู้ต้องขัง
99 อื่น ๆ
หมำยเหตุ
01 – 03 = ผู้มีงำนทำ
04 – 05 = ผู้ไม่มีงำนทำ
06 – 07 , 09 – 12 และ
14 – 16 = ผู้อยู่นอกกำลังแรงงำน
AN1 1 นำยจ้ำง
2 ประกอบธุรกิจส่วนตัว
โดยไม่มีลูกจ้ำง

มาตรฐานข้ อมูลกระทรวงแรงงาน

หน่วยงาน
หมายเหตุ
เจ้าของข้อมูล
อ้ำงอิงบำงส่วน
จำกสำนักงำน
สถิติแห่งชำติ

สำนักงำนสถิติ
แห่งชำติ

หน้
หน้า 15

ลาดับ
ที่

ชื่อรายการข้อมูล

Format
Data

25.

กลุ่มเป้ำหมำยให้บริกำร
ของหน่วยงำนในสังกัด

AN3

26.

เลขที่ใบอนุญำตทำงำน

AN13

ความหมาย / นิยาม / รหัส

3 ช่วยธุรกิจในครัวเรือนโดยไม่ได้รับ
ค่ำจ้ำง
4 ลูกจ้ำงรัฐบำล
5 ลูกจ้ำงรัฐวิสำหกิจ
6 ลูกจ้ำงเอกชน
7 กำรรวมกลุ่ม
1 แรงงำนในระบบ
ทุกหน่วยงำน
101 แรงงำนไทยผู้อยู่ในกำลัง
แรงงำน
102 แรงงำนผู้สูงอำยุ
103 แรงงำนคนพิกำร
104 แรงงำนไทยผู้ไปทำงำน
ในต่ำงประเทศ
105 แรงงำนผู้มำจำก
ต่ำงประเทศ
109 แรงงำนอื่นๆ
2. แรงงำนนอกระบบ
201 แรงงำนไทยผู้อยู่ในกำลัง
แรงงำน
202 แรงงำนผู้สูงอำยุ
203 แรงงำนคนพิกำร
204 แรงงำนที่รับงำนไปทำ
ที่บ้ำน
209 แรงงำนอื่นๆ
3. สถำนประกอบกำร/นำยจ้ำง
4. ผู้รับอนุญำตจัดหำงำน
หมำยถึง เลขที่ใบอนุญำตทำงำนของ
คนต่ำงด้ำว โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

x-xxxx-xx-xxxxxx
หลักที่ 1 = ประเภทคนต่ำงด้ำว
มาตรฐานข้ อมูลกระทรวงแรงงาน

หน่วยงาน
หมายเหตุ
เจ้าของข้อมูล

กรมกำร
จัดหำงำน

ที่ประชุมมีมติ
มอบหมำยให้
กรม
กำรจัดหำงำน
หน้
หน้า 16

ลาดับ
ที่

ชื่อรายการข้อมูล

Format
Data

27.

วันที่ออกใบอนุญำต

N8

28.

วันที่ใบอนุญำตหมดอำยุ

N8

29.

ประเภทลูกจ้ำง/กำรจ้ำง

AN1

30.

อัตรำค่ำจ้ำง

N7

31.

อำชีพ

AN6

32.

ประเภทอุตสำหกรรม

AN5

มาตรฐานข้ อมูลกระทรวงแรงงาน

หน่วยงาน
หมายเหตุ
เจ้าของข้อมูล
หลักที่ 2 – 5 = รหัสหน่วยงำนที่
ปรับหลักเกณฑ์
ออกใบอนุญำต
กำรกำหนด
ทำงำน
ใบอนุญำต
หลักที่ 6 - 7 = ปีพ.ศ. ที่ออก
ทำงำนของ
ใบอนุญำต
คนต่ำงด้ำวให้
หลักที่ 8 - 13 = Running
เป็นแนวทำง
เดียวกันและ
Number
มี 13 หลัก
ใช้รูปแบบ ปีพ.ศ./เดือน/วัน
กรมกำร
YYYYMMDD
จัดหำงำน
ใช้รูปแบบ ปีพ.ศ./เดือน/วัน
กรมกำร
YYYYMMDD
จัดหำงำน
กำหนดประเภทลูกจ้ำงตำมลักษณะ กรมสวัสดิกำร
กำรจ้ำงโดยจำแนกเป็น 5 ประเภท และคุ้มครอง
1. รำยเดือน
แรงงำน
2. รำยวัน
3. รำยชั่วโมง
4. ตำมผลงำน
5. งำนเหมำ
9. อื่น ๆ
ระบุอัตรำค่ำจ้ำงเป็นจำนวนเงินที่
กรมกำร
ได้รับจริง
จัดหำงำน
ใช้รหัสและชื่ออำชีพตำมมำตรฐำน
กรมกำร
อำชีพ (ประเทศไทย) ปี 2544
จัดหำงำน
เอกสำรกองแผนงำนและสำรสนเทศ
กรมกำรจัดหำงำน
ใช้รหัสและชื่ออุตสำหกรรมตำม
กรมกำร
ประเภทมำตรฐำนอุตสำหกรรม ปี
จัดหำงำน
2552 (TSIC - 2009) เอกสำรกำร
จัดประเภทมำตรฐำนอุตสำหกรรม
(ประเทศไทย) ปี 2552
ความหมาย / นิยาม / รหัส

หน้
หน้า 17

ลาดับ
ชื่อรายการข้อมูล
ที่
33. สถำนภำพกำรได้งำนทำ

Format
ความหมาย / นิยาม / รหัส
Data
AN1 ยังไม่ได้งำนทำ
ได้งำน (ผ่ำนระบบ กกจ.)
ได้งำนด้วยตนเอง
ประกอบอำชีพอิสระ
รับงำนไปทำที่บ้ำน

หน่วยงาน
หมายเหตุ
เจ้าของข้อมูล
กรมกำร
จัดหำงำน

34.

สถำนะผู้ประกันตน

AN1

A-Active
สำนักงำน
D-Dead (ตำยกองทุนประกันสังคม) ประกันสังคม
E-Error
V-ม.39 (ผู้ประกันตนมำตรำ 39)
R-Resign (ลำออก)
I-Invalidity (ทุพพลภำพกองทุน
ประกันสังคม)
M - (ทุพพลภำพกองทุนเงินทดแทน)
W - (ตำยกองทุนเงินทดแทน)
L-Legal (อำยุต่ำกว่ำ 15 ปี และ
เกิน 60 ปีบริบูรณ์)
F-Forty Article (ผู้ประกันตนโดย
สมัครใจ มำตรำ 40)
O-Old Age (ชรำภำพ)
T-Temporary (ผู้ประกันตนมำตรำ
38)

35.

ประเภทควำมพิกำร

AN1

01 ทำงกำรมองเห็น
02 ทำงกำรได้ยินหรือสื่อ
ควำมหมำย
03 ทำงกำรเคลื่อนไหวหรือทำง
ร่ำงกำย
04 ทำงจิตใจหรือพฤติกรรม
05 ทำงสติปัญญำ

มาตรฐานข้ อมูลกระทรวงแรงงาน

กระทรวง
กำรพัฒนำ
สังคมและ
ควำมมั่นคง
ของมนุษย์

อ้ำงอิง
ประกำศ
กระทรวง
กำรพัฒนำ
สังคมและ
ควำมมั่นคง
ของมนุษย์
หน้
หน้า 18

ลาดับ
ที่

ชื่อรายการข้อมูล

Format
Data

ความหมาย / นิยาม / รหัส
06 ทำงกำรเรียนรู้
07 ทำงออทิสติก

36.

หน่วยงาน
หมายเหตุ
เจ้าของข้อมูล
เรื่องประเภท
และ
หลักเกณฑ์
ควำมพิกำร
(ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๕

สำเหตุกำรประสบ
อันตรำย

AN2

สำนักงำน
ประกันสังคม

37.

อวัยวะที่ประสบอันตรำย

AN2

38.

ควำมรุนแรง

AN2

สำนักงำน
ประกันสังคม
สำนักงำน
ประกันสังคม

39.

กลุ่มสำขำอำชีพ

AN1

มาตรฐานข้ อมูลกระทรวงแรงงาน

หยุดงำนไม่เกิน 3 วัน
หยุดงำนเกิน 3 วัน
สูญเสียอวัยวะบำงส่วน
ทุพพลภำพ
เสียชีวิต
กรมพัฒนำ
กลุ่มสำขำอำชีพช่ำงก่อสร้ำง
ฝีมือแรงงำน
กลุ่มสำขำอำชีพช่ำงอุตสำหกำร
กลุ่มสำขำอำชีพช่ำงเครื่องกล
กลุ่มสำขำอำชีพช่ำงไฟฟ้ำ/
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
กลุ่มสำขำอำชีพช่ำงอุตสำหกรรมศิลป์
กลุ่มสำขำอำชีพเกษตรอุตสำหกรรม
กลุ่มสำขำอำชีพภำคบริกำร

เป็นกลุ่มสำขำ
อำชีพที่ส่งเสริม
กำรพัฒนำฝีมือ
แรงงำนตำม
พ.ร.บ.ส่งเสริม
กำรพัฒนำฝีมือ
แรงงำน
พ.ศ.2545

หน้
หน้า 19

ลาดับ
ชื่อรายการข้อมูล
ที่
40. หลักสูตรกำรฝึกอบรม
ฝีมือแรงงำน

Format
ความหมาย / นิยาม / รหัส
Data
AN13 กำรกำหนดรหัสหลักสูตรกำร
ฝึกอบรมฝีมือแรงงำน

หน่วยงาน
หมายเหตุ
เจ้าของข้อมูล
กรมพัฒนำ คณะทำงำน ฯ
ฝีมือแรงงำน มีมติมอบหมำย
ให้กรมพัฒนำ
ฝีมือแรงงำน
เป็นเจ้ำภำพใน
กำรกำหนด
รหัสให้เป็น
มำตรฐำน

41.

กิจกรรมกำรฝึก

AN1

กำรฝึกเตรียมเข้ำทำงำน
กำรฝึกยกระดับฝีมือ
กำรฝึกอำชีพเสริม

กรมพัฒนำ
ฝีมือแรงงำน

42.

สำเหตุที่ไม่จบกำรฝึก

AN1

1 สอบไม่ผ่ำน
2 ออกระหว่ำงฝึก

กรมพัฒนำ
ฝีมือแรงงำน

43.

เหตุผลกำรสมัครเข้ำรับ
กำรฝึก

AN1

เพื่อเพิ่มทักษะและรับกำรถ่ำยทอด กรมพัฒนำ
เทคโนโลยี
ฝีมือแรงงำน
เพื่อยกระดับมำตรฐำนฝีมือ
สมัครงำนในประเทศ
สมัครงำนไปต่ำงประเทศ
เปลี่ยนงำน
เพิ่มเงินเดือน/รำยได้
ต้องกำรมีควำมรู้เพื่อประกอบอำชีพ
ส่วนตัว
อยำกมีควำมรู้ในสำขำที่สมัครเพื่อ
เป็นประโยชน์กับตนและครอบครัว

มาตรฐานข้ อมูลกระทรวงแรงงาน

หน้
หน้า 20

ลาดับ
Format
ชื่อรายการข้อมูล
ความหมาย / นิยาม / รหัส
ที่
Data
44. ประเภทกำรทดสอบฝีมือ AN1 1. ทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน
แรงงำน
แห่งชำติ
2. ทดสอบฝีมือคนหำงำนเพื่อไป
ทำงำนในต่ำงประเทศ
3. ทดสอบฝีมือแรงงำนตำมควำม
ต้องกำรของสถำนประกอบ
กิจกำร
4. ทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน
ของผู้ประกอบอำชีพ
5. ทดสอบ / รับรองฝีมือแรงงำน
นำนำชำติ
45.

เหตุผลกำรสมัครเข้ำรับ
กำรทดสอบมำตรฐำน
ฝีมือแรงงำน

AN1

46.

สำขำอำชีพกำรทดสอบ
มำตรฐำนฝีมือแรงงำน

AN11

มาตรฐานข้ อมูลกระทรวงแรงงาน

1. ต้องกำรทรำบฝีมือและ
ควำมสำมำรถ
2. ต้องกำรมีงำนทำ
3. เพื่อปรับหรือเลื่อนระดับ
ตำแหน่งงำน
4. เพื่อปรับรำยได้ให้สูงขึ้น
5. ได้รับกำรสนับสนุนจำกหัวหน้ำ/
ผู้บังคับบัญชำ
6. ไปทำงำนในต่ำงประเทศ

หน่วยงาน
หมายเหตุ
เจ้าของข้อมูล
กรมพัฒนำ
ฝีมือแรงงำน

กรมพัฒนำ
ฝีมือแรงงำน

กรมพัฒนำ คณะทำงำน ฯ
ฝีมือแรงงำน มีมติมอบหมำย
ให้กรมพัฒนำ
ฝีมือแรงงำน
เป็นเจ้ำภำพ
ในกำรกำหนด
รหัสให้เป็น
มำตรฐำน

หน้
หน้า 21

ลาดับ
ชื่อรายการข้อมูล
ที่
47. ระดับมำตรฐำนฝีมือ
แรงงำนแห่งชำติ

Format
ความหมาย / นิยาม / รหัส
Data
AN1 ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
ระดับ 6
ระดับ 7

หน่วยงาน
หมายเหตุ
เจ้าของข้อมูล
กรมพัฒนำ
ฝีมือแรงงำน

48.

ผลกำรทดสอบมำตรฐำน
ฝีมือแรงงำน

AN1

0 ไม่ผ่ำน
1 ผ่ำน
2 รอผล

กรมพัฒนำ
ฝีมือแรงงำน

49.

สำเหตุไม่ผ่ำนกำรทดสอบ

AN1

คะแนนไม่ถึงเกณฑ์
ไม่เข้ำทดสอบ

กรมพัฒนำ
ฝีมือแรงงำน

50.

ระดับกำรแข่งขันฝีมือ
แรงงำน

AN1

ระดับภำค
ระดับชำติ
ระดับอำเซียน
ระดับนำนำชำติ
ระดับจังหวัด

กรมพัฒนำ
ฝีมือแรงงำน

51.

สำขำอำชีพกำรแข่งขัน
ฝีมือแรงงำน

AN11

กำรกำหนดรหัสสำขำอำชีพ
กำรแข่งขันฝีมือแรงงำน

กรมพัฒนำ คณะทำงำน ฯ
ฝีมือแรงงำน มีมติมอบหมำย
ให้กรมพัฒนำ
ฝีมือแรงงำน
เป็นเจ้ำภำพ
ในกำรกำหนด
รหัสให้เป็น
มำตรฐำน

52.

ประเภทกำรแข่งขันฝีมือ
แรงงำน

AN1

เยำวชน
บุคคลทั่วไป
คนพิกำร

กรมพัฒนำ
ฝีมือแรงงำน

มาตรฐานข้ อมูลกระทรวงแรงงาน

หน้
หน้า 22

ลาดับ
ชื่อรายการข้อมูล
ที่
53. รำงวัลที่ได้รับจำกกำร
แข่งขันฝีมือแรงงำน

54.

สำเหตุกำรออกจำกงำน

Format
ความหมาย / นิยาม / รหัส
Data
AN1 เหรียญทอง
เหรียญเงิน
เหรียญทองแดง
รำงวัลชมเชย
AN2 10 กรณีลำออก
11 ต้องกำรเปลี่ยนงำน
12 ปัญหำสุขภำพ
19 อื่นๆ

หน่วยงาน
หมายเหตุ
เจ้าของข้อมูล
กรมพัฒนำ
ฝีมือแรงงำน

กรม
กำรจัดหำงำน/
สำนักงำน
ประกันสังคม

20 กรณีเลิกจ้ำง
21 นำยจ้ำงปิดกิจกำร
22 นำยจ้ำงย้ำยโรงงำน
23 นำยจ้ำงใช้เครื่องจักร
ทันสมัยแทน
24 ไม่ผ่ำนกำรประเมิน/
ทดลองงำน
25 ลูกจ้ำงทำผิดกฎระเบียบ/
ต้องคดีอำญำ
29 อื่นๆ
30 กรณีสิ้นสุดสัญญำจ้ำง
30 สิ้นสุดโครงกำร/หมดสัญญำ
จ้ำง
40 กรณีเกษียณอำยุ
40 เกษียณอำยุ
50 กรณีตำย
50 ตำย

มาตรฐานข้ อมูลกระทรวงแรงงาน

หน้
หน้า 23

ลาดับ
ชื่อรายการข้อมูล
ที่
55. เขตรับผิดชอบ

56.

ประเภทเรื่องร้องทุกข์
(ในประเทศ)

Format
Data
AN4

AN3

มาตรฐานข้ อมูลกระทรวงแรงงาน

ความหมาย / นิยาม / รหัส

หน่วยงาน
หมายเหตุ
เจ้าของข้อมูล
พื้นที่กรุงเทพ
- ตำมคำสั่ง
กระทรวง
แรงงำน ที่
175/2550 ลง
วันที่ 29 ต.ค.
2550
(เอกสำรแนบ
ท้ำย)
พื้นที่จังหวัด
กรมกำร
ปกครอง
พื้นที่สำขำ
ในจังหวัด
สปส.

มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
ศูนย์บริกำร
X-XX
ประชำชน
หลักที่ 1 = หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
กระทรวง
เรื่องร้องทุกข์ มีกำรกำหนดรหัส
แรงงำน
สำนักตรวจและ
ดังนี้
สำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน
ประเมินผล
กรมกำรจัดหำงำน
สำนักงำน
กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน
ปลัดกระทรวง
กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน
แรงงำน
สำนักงำนประกันสังคม
หลักที่ 2 -3 = ประเภทเรื่องร้อง
ทุกข์ มีกำรกำหนดรหัส ดังนี้
01 ปรึกษำข้อกฎหมำย
02 ร้องเรียนเจ้ำหน้ำที่
03 กำรเสนอแนะและควำมคิดเห็น
หน้
หน้า 24

ลาดับ
ที่

ชื่อรายการข้อมูล

Format
Data

ความหมาย / นิยาม / รหัส

หน่วยงาน
หมายเหตุ
เจ้าของข้อมูล

04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

กำรหำอำชีพเสริม
กำรหำทุนประกอบอำชีพ
ถูกหลอกลวงไปทำงำน
จัดหำงำนในประเทศ
จัดหำงำนต่ำงประเทศ
แรงงำนต่ำงด้ำว
ฝึกอบรมอำชีพ
ทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน
ค่ำจ้ำงค้ำงจ่ำย
ค่ำจ้ำงขั้นต่ำ
ค่ำจ้ำงแทนกำรบอกกล่ำว
ล่วงหน้ำ
15 ค่ำทำงำนในวันหยุด
16 ค่ำล่วงเวลำในวันทำงำน
17 ค่ำล่วงเวลำในวันหยุด
18 ค่ำชดเชยพิเศษกำรบอกเลิก
สัญญำ
19 ค่ำชดเชยกำรเลิกจ้ำง
20 ค่ำชดเชยพิเศษกำรเลิกจ้ำง
21 ค่ำชดเชยพิเศษแทนกำรบอก
กล่ำวล่วงหน้ำ
22 สวัสดิกำรต่ำง ๆ
23 ควำมปลอดภัยในกำรทำงำน
24 แรงงำนเด็ก
25 แรงงำนหญิง
26 แรงงำนสัมพันธ์
27 เงินประกัน
28 กองทุนสงเครำะห์ลูกจ้ำง/
กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงำน
29 ชั่วโมงกำรทำงำน
30 รับเงินสงเครำะห์ลูกจ้ำงล่ำช้ำ
มาตรฐานข้ อมูลกระทรวงแรงงาน
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ลาดับ
ที่

ชื่อรายการข้อมูล

Format
Data

ความหมาย / นิยาม / รหัส
31
32
33
34
90

57.

ประเภทเรื่องร้องทุกข์
ต่ำงประเทศ

AN2

มาตรฐานข้ อมูลกระทรวงแรงงาน

หน่วยงาน
หมายเหตุ
เจ้าของข้อมูล

กำรกระทำอันไม่เป็นธรรม
นำยจ้ำงย้ำยสถำนประกอบกำร
กองทุนเงินทดแทน
กองทุนประกันสังคม
อื่นๆ

- เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์
กลุ่มงำน
(ที่เป็นตัวเงิน)
ประสำนควำม
ค่ำจ้ำงค้ำงจ่ำย (รวมค่ำล่วงเวลำ) ร่วมมือระหว่ำง
เงินทดแทนอุบัติเหตุ
ประเทศ
เงินทดแทนกำรเสียชีวิต
สำนักประสำน
เงินคืนภำษี
ควำมร่วมมือ
เงินหักฝำกกันหนี
ระหว่ำง
เงินชดเชยกำรเลิกจ้ำง
ประเทศ
เงินประกันสังคม
สำนักงำน
เงินสะสมเลี้ยงชีพ
ปลัดกระทรวง
- เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ (ที่ไม่เป็น
แรงงำน
ตัวเงิน)
กำรติดตำมตัวคนงำน (ขำดกำร
ติดต่อกับครอบครัว)
กำรส่งกลับภูมิลำเนำ
กำรถูกจับกุม
กำรตรวจสอบข้อเท็จจริง
ถูกหลอกไปทำงำนต่ำงประเทศ
กำรถูกนำยจ้ำงส่งตัวกลับ
อื่น ๆ

หน้
หน้า 26

ลาดับ
ชื่อรายการข้อมูล
ที่
58. สถำนภำพกำรเป็น
อำสำสมัครแรงงำน

Format
ความหมาย / นิยาม / รหัส
Data
AN1 เป็นแกนนำ
ไม่เป็นแกนนำ

59.

สถำนภำพกำรเป็นผู้
ประสำนพลังแผ่นดินเพื่อ
เอำชนะยำเสพติด

AN1

1
0

60.

ผลกำรจัดหำงำนกรณี
ประกันกำรว่ำงงำน

AN1

ได้บรรจุงำน
ไม่ได้บรรจุงำน

61.

กำรฝึกอบรมฝีมือแรงงำน

AN1

ฝึกอบรมฝีมือแรงงำน
ปฏิเสธกำรฝึกอบรมฝีมือแรงงำน

62.

กำรปฏิเสธกำรฝึกอบรม
ฝีมือแรงงำน

AN1

มีเหตุผล
ไม่มีเหตุผล

กรมกำร
จัดหำงำน

63.

ผลกำรฝึกอบรมฝีมือ
แรงงำน

AN1

0 ไม่จบฝึก
1. จบฝึก

กรม
กำรจัดหำงำน

มาตรฐานข้ อมูลกระทรวงแรงงาน

เป็น
ไม่เป็น

หน่วยงาน
หมายเหตุ
เจ้าของข้อมูล
กลุ่มสนับสนุน
เครือข่ำยและ
ประสำน
ภูมิภำค
สำนักตรวจและ
ประเมินผล
สำนักงำน
ปลัดกระทรวง
แรงงำน
กลุ่มพัฒนำ
ยุทธศำสตร์
สำนักนโยบำย
และ
ยุทธศำสตร์
สำนักงำน
ปลัดกระทรวง
แรงงำน
กรมกำร
จัดหำงำน
กรม
กำรจัดหำงำน /
กรมพัฒนำฝีมือ
แรงงำน

หน้
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ลาดับ
ที่

ชื่อรายการข้อมูล

Format
Data

ความหมาย / นิยาม / รหัส
2 รอผล

64.

ระยะเวลำที่ฝึกอบรมฝีมือ
แรงงำน

N4

บันทึกตำมจริง (เป็นชั่วโมง)

65.

กำรปฏิเสธงำน

AN1

66.

กำรไม่ได้รับเข้ำ
บรรจุงำน

AN1

มีเหตุผล
ไม่มีเหตุผล
มีเหตุผล
ไม่มีเหตุผล

67.

ระยะเวลำที่รอกำรบรรจุ

N3

บันทึกตำมจริง (วัน)

68.

ระยะเวลำที่ว่ำงงำน

N3

บันทึกตำมจริง (วัน)

69.

ระยะเวลำกำรหำงำน

N3

บันทึกตำมจริง (วัน)

มาตรฐานข้ อมูลกระทรวงแรงงาน

หน่วยงาน
หมายเหตุ
เจ้าของข้อมูล
/ กรมพัฒนำ
ฝีมือแรงงำน
กรม
กำรจัดหำงำน /
กรมพัฒนำฝีมือ
แรงงำน
กรมกำร
จัดหำงำน
กรมกำร
จัดหำงำน
กรมกำร
จัดหำงำน
กรมกำร
จัดหำงำน
กรมกำร
จัดหำงำน

หน้
หน้า 28

