ตารางที่ 3 มาตรฐานข้อมูลสถานประกอบการ
ลาดั
Format
หน่วยงาน
ชื่อรายการข้อมูล
ความหมาย / นิยาม / รหัส
หมายเหตุ
บที่
Data
เจ้าของข้อมูล
1. เลขทะเบียนนิติบุคคล / AN13 1. กรณีนำยจ้ำงเป็นบุคคล ธรรมดำ กรมกำร
ใช้เลขประจำตัว 13 หลัก
ปกครอง
นำยจ้ำงที่เป็นบุคคล
กรมกำรปกครอง
ธรรมดำไม่ได้จดทะเบียน AN13
2. กรณีนำยจ้ำงจดทะเบียน
กระทรวง
พำณิชย์
พำณิชย์/บริคณห์สนธิ/นิติบุคคล พำณิชย์
ใช้เลขทะเบียน 13 หลัก ของ
กระทรวงพำณิชย์
สำนักงำน
2. ลำดับที่สำขำ
AN6 ใช้เลข 6 หลัก ดังนี้
ประกันสังคม
XX-XXXX
หลักที่ 1 – 2 = รหัสจังหวัดที่
สำขำตั้งอยู่
หลักที่ 3 – 6 = ลำดับที่สำขำ
ภำยใต้สถำนประกอบกำร
3. ลำดับที่หน่วยงำน
AN5 ใช้กำร running number แบบ
กรมกำร
(บริหำรบุคคล)
sequence สำหรับลำดับที่สำขำ
จัดหำงำน
ส่วนงำนบริหำรบุคคลของสถำน
ประกอบกำร
4. คำนำหน้ำชื่อสถำน
AN2 01 – บริษัทจำกัด
สำนักงำน
ประกอบกำร
02 – ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด
ประกันสังคม
03 – ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญนิติบุคคล
04 – องค์กำร
05 – สมำคม
06 – ธนำคำร
07 – โรงเรียน
08 – โรงแรม
09 – โรงงำน
10 – มหำวิทยำลัย
11 – วิทยำลัย
12 – โรงพยำบำล
มาตรฐานข้ อมูลกระทรวงแรงงาน

หน้
หน้า 29

ลาดั
บที่

ชื่อรายการข้อมูล

5.

ชื่อสถำนประกอบกำร

6.

ชื่อสถำนประกอบกำร
ภำษำอังกฤษ

7.

ชื่อ – นำมสกุล
(นำยจ้ำง / เจ้ำของ
สถำนประกอบกำร)

Format
Data

ความหมาย / นิยาม / รหัส

หน่วยงาน
หมายเหตุ
เจ้าของข้อมูล

13 – มูลนิธิ
14 – หน่วยงำนรำชกำร
15 – รัฐวิสำหกิจ
16 – บริษัทธนำคำรจำกัด (มหำชน)
17 – นิติบุคคลอำคำรชุด
18 – บริคณห์สนธิบริษัทจำกัด
19 – บริคณห์สนธิมหำชนจำกัด
91 – คณะบุคคล
92 – ห้ำงหุ้นส่วน
93 – นำย
94 – นำงสำว
95 – นำง
97 – บริษัทจำกัด (มหำชน)
98 – ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ
99 – อื่น ๆ
AN140 ระบุชื่อสถำนประกอบกำรตำมด้วย สำนักงำน
สำขำ (ถ้ำมี)
ประกันสังคม
AN140 ระบุชื่อสถำนประกอบกำรตำมด้วย
สำขำ (ถ้ำมี) เป็นภำษำอังกฤษเป็น
ตัวพิมพ์ใหญ่
ให้บันทึกข้อมูลแยกเป็น 2 Field
คือ
AN30 1. ชื่อ
AN30 2. นำมสกุล
กรณีคนต่ำงด้ำวที่มีชื่อเป็น
ภำษำอังกฤษให้ใส่ตัวพิมพ์ใหญ่
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ลาดั
Format
หน่วยงาน
ชื่อรายการข้อมูล
ความหมาย / นิยาม / รหัส
หมายเหตุ
บที่
Data
เจ้าของข้อมูล
8. ชื่อ – นำมสกุล
ให้บันทึกข้อมูลแยกเป็น 2 Field
ทุก
(นำยจ้ำง / เจ้ำของ
คือ
หน่วยงำน/
สถำนประกอบกำร) เป็น AN30 1. ชื่อ
กรมกำร
ภำษำอังกฤษ
AN30 2. นำมสกุล
ปกครอง
เป็นภำษำอังกฤษให้ใส่ตัวพิมพ์ใหญ่
9.

ที่อยู่สถำนประกอบกำร

กำหนดแยกเป็น 4 Field คือ
AN100 1. ที่อยู่ 1 ระบุเลขที่ ถนน ตรอก/ซอย
กรณี ที่อยู่ 1 ไม่พอบันทึกต่อใน
AN50 2. ที่อยู่ 2 ที่อยู่ 2
AN6 3. จังหวัด อำเภอ ตำบล
AN5 4. รหัสไปรษณีย์
10. โทรศัพท์
AN80 ระบุหมำยเลขโทรศัพท์
11. โทรสำร
AN80 ระบุหมำยเลขโทรสำร
12. E-mail Address
AN50 บันทึกตำมจริง
13. รหัสนำยจ้ำงต่ำงประเทศ AN11 ออกหมำยเลข 11 หลัก ดังนี้
หลักที่ 1 – 3 รหัสประเทศ
หลักที่ 4 - 11 Running
Number
สำหรับไต้หวัน มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
หลักที่ 1 – 3 รหัสประเทศ
หลักที่ 4 - 6 รหัสเมือง (ไต้หวัน)
หลักที่ 7 – 11 Running
Number
14. รหัสบริษัทจัดหำงำนไป
AN4 ใช้เลขที่ใบอนุญำตและปี พ.ศ.
ต่ำงประเทศ
15. รหัสหน่วยงำน
AN5 ใช้รหัสหน่วยงำนของสำนัก
งบประมำณ
16. วันที่รับแจ้ง
N8 ใช้รูปแบบ ปีพ.ศ. เดือน วัน
(YYYYMMDD)
17. วันที่บันทึกข้อมูล
N8 ใช้รูปแบบ ปีพ.ศ. เดือน วัน
มาตรฐานข้ อมูลกระทรวงแรงงาน

ทุกหน่วยงำน/
กรมกำร
ปกครอง

ทุกหน่วยงำน
ทุกหน่วยงำน
ทุกหน่วยงำน
กรม
กำรจัดหำงำน

กรม
กำรจัดหำงำน
สำนัก
งบประมำณ
กรมกำร
ปกครอง
กรมกำร
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ลาดั
บที่

ชื่อรายการข้อมูล

Format
Data

18.

วันที่แก้ไข

N8

19.

วันที่ออกใบอนุญำต

N8

20.

ประเทศ

AN3

21.

ประเภทอุตสำหกรรม

AN5

22.

ลักษณะสถำนประกอบ
กิจกำร

AN1

23.

ประเภทสำนักงำน

AN1
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(YYYYMMDD)
ใช้รูปแบบ ปีพ.ศ. เดือน วัน
(YYYYMMDD)
ใช้รูปแบบ ปีพ.ศ. เดือน วัน
(YYYYMMDD)
ใช้รหัส 001 – 999 ข้อมูล
กรมกำรปกครอง ปรำกฏ
รำยละเอียดในภำคผนวก ง
ใช้รหัสและชื่ออุตสำหกรรมตำมกำร
จัดประเภทมำตรฐำนอุตสำหกรรม
(ประเทศไทย) ปี 2552
ใช้รหัส ดังนี้
1. รัฐวิสำหกิจ
2. เอกชน
3. หน่วยงำนในกำกับดูแลของรัฐ
9. อื่น ๆ
ใช้รหัสดังนี้
1. สำนักงำนใหญ่
2. สำนักงำนสำขำ
3. สำนักงำนหนึ่งแห่ง
4. แผงลอยหรือแผงตั้ง
5. สำนักงำนชั่วครำว
6. กำรค้ำเร่
9. อื่นๆ

หน่วยงาน
หมายเหตุ
เจ้าของข้อมูล
ปกครอง
กรมกำร
ปกครอง
กรมกำร
ปกครอง
กรมกำร
ปกครอง
กรม
กำรจัดหำงำน
กรมสวัสดิกำร
และคุ้มครอง
แรงงำน

กรมสวัสดิกำร
และคุ้มครอง
แรงงำน
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ลาดั
ชื่อรายการข้อมูล
บที่
24. ลักษณะกำรลงทุน

Format
หน่วยงาน
ความหมาย / นิยาม / รหัส
หมายเหตุ
Data
เจ้าของข้อมูล
AN1 ใช้รหัสดังนี้
กรม
1. ผู้ลงทุนชำวไทย 100%
สวัสดิกำร
2. รวมทุนกับต่ำงประเทศ โดย
และคุ้มครอง
หุ้นส่วนต่ำงประเทศน้อยกว่ำ
แรงงำน
50%
3. รวมทุนกับต่ำงประเทศ โดยมี
หุ้นส่วนต่ำงประเทศมำกกว่ำ
50%
4. บริษัทสำขำของบริษัทข้ำมชำติ
5. บริษัทข้ำมชำติ
9. อื่น ๆ

25.

จำนวนลูกจ้ำงในสถำน
ประกอบกำร

N2

26.

ขนำดของสถำน
ประกอบกำร

AN 1

27.

สถำนะกำรดำเนินกิจกำร

AN1

01
1 – 10
คน
02
11 – 20
คน
03
21 – 50
คน
04
51 – 100
คน
05
101 – 200 คน
06
201 – 500 คน
07
501 - 1,000 คน
คนขึ้นไป
08
1,001
ขนำดเล็ก 1 – 50
คน
ขนำดกลำง 51 – 200 คน
ขนำดใหญ่ มำกกว่ำ 200 คน
A = เปิดกิจกำร (Active)
C = ปิดกิจกำร/ยกเลิกกิจกำร
(Close / Cancel)

ทุก
หน่วยงำน
ในสังกัด

ทุก
หน่วยงำน
ในสังกัด
สำนักงำน
ประกันสังคม

L = ยกเลิกตำมกฎหมำย
(Legal)
M = เลิกสำขำโอนไปสำนักงำน
ใหญ่
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ลาดั
บที่

ชื่อรายการข้อมูล

Format
Data

ความหมาย / นิยาม / รหัส

หน่วยงาน
หมายเหตุ
เจ้าของข้อมูล

O = ดำเนินธุรกิจอยู่แต่ไม่มี
ลูกจ้ำง
S = หยุดกิจกำรชั่วครำว
(Stop)
U = ไม่มีลูกจ้ำงในสำนักงำน
ใหญ่ (Unemployed)
W = จดทะเบียนเฉพำะกองทุน
ประกันสังคม
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