ตารางที่ 4 มาตรฐานข้อมูลสวัสดิการและผลประโยชน์ตอบแทน
ลาดั
ชื่อรายการข้อมูล
บที่
1. สภำพกำรจ้ำงและสิทธิ
ประโยชน์
2.

สวัสดิกำรตำมกฎหมำย

Format
ความหมาย / นิยาม / รหัส
Data
AN5 ใช้รหัส 10000 – 92000

AN2

มาตรฐานข้ อมูลกระทรวงแรงงาน

01. น้ำสะอำดสำหรับดื่ม
02. ห้องน้ำชำย
03. ห้องน้ำหญิง
04. ห้องส้วมชำย
05. ห้องส้วมหญิง
06. ยำนพำหนะที่จะนำลูกจ้ำงส่ง
สถำนพยำบำล
07. ห้องรักษำพยำบำล
08. พยำบำลประจำตลอดเวลำ
ทำงำน
09. แพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งเพื่อ
ตรวจรักษำพยำบำล
10. คณะกรรมกำรสวัสดิกำรใน
สถำนประกอบกิจกำร
11. เวชภัณฑ์และยำเพื่อใช้ในกำร
ปฐมพยำบำล
12. กำรจัดประชุมคณะกรรมกำร
สวัสดิกำรฯ
13. กำรปิดประกำศกำรจัด
สวัสดิกำรตำมกฎกระทรวง
ที่ออกตำมมำตรำ 95 หรือ
ตำมที่มีข้อตกลงกับลูกจ้ำง
14. กำรทำควำมตกลงกับ
สถำนพยำบำลแทนกำร
จัดให้มีแพทย์เพื่อตรวจ
รักษำพยำบำล

หน่วยงาน
หมายเหตุ
เจ้าของข้อมูล
กรมสวัสดิกำร
และคุ้มครอง
แรงงำน
กรมสวัสดิกำร
และคุ้มครอง
แรงงำน

หน้
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ลาดั
ชื่อรายการข้อมูล
บที่
3. สวัสดิกำรนอกเหนือ
กฎหมำย

Format
ความหมาย / นิยาม / รหัส
Data
AN5 10000 สวัสดิการด้านการเงิน

มาตรฐานข้ อมูลกระทรวงแรงงาน

10100 จัดเงินกู้ยืมให้พนักงำน
10200 เงินบำเหน็จพนักงำน
(นอกเหนือจำกค่ำชดเชย)
10300 เงินโบนัสพนักงำน
10400 เงินช่วยเหลืองำนแต่งงำน
10500 เงินช่วยเหลืองำนอุปสมบท
10600 เงินช่วยค่ำรักษำพยำบำล
10700 เงินช่วยเหลือกรณีประสบ
ภัยพิบัติ
10800 เงินหรือสิ่งของเยี่ยมไข้
10900 เงินรำงวัลหรือสิ่งของ
กรณีทำงำนนำน
11000 เงินช่วยเหลือค่ำเช่ำบ้ำน
11100 จ่ำยเงินค่ำอำหำรให้
11200 เงินมอบให้แก่ลูกจ้ำง
ที่ลำคลอดพนักงำน
11300 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพ
11400 เงินรำงวัลให้พนักงำน
ดีเด่น
11500 เงินช่วยเหลืองำนศพ
11600 เงินช่วยเหลืออื่น ๆ
11700 ค่ำรักษำพยำบำลบุคคล
ในครอบครัว
11800 เงินช่วยเหลือค่ำเล่ำเรียน
บุตร
11900 ค่ำทำศพบุคคลใน
ครอบครัว
20000 สวัสดิการด้านบริการ
และสิ่งอานวยความ

หน่วยงาน
หมายเหตุ
เจ้าของข้อมูล
กรมสวัสดิกำร
และคุ้มครอง
แรงงำน
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ลาดั
บที่

ชื่อรายการข้อมูล

Format
Data

ความหมาย / นิยาม / รหัส
20100
20200

20300
20400

20500
20600
20700

20800
20900
21000
21100
21200
21300
21400
21500
21600
21700
มาตรฐานข้ อมูลกระทรวงแรงงาน

หน่วยงาน
หมายเหตุ
เจ้าของข้อมูล

สะดวก
จัดแพทย์ตรวจรักษำ
ครอบครัวลูกจ้ำง
กำรประกันชีวิตและ/หรือ
สุขภำพให้ครอบครัว
ลูกจ้ำง
จัดสถำนเลี้ยงเด็กในสถำน
ประกอบกิจกำร
จัดกิจกรรมนันทนำกำรให้
ครอบครัวลูกจ้ำง เช่น ค่ำย
ลูกเสือภำคฤดูร้อน ฯลฯ
จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์
ใน สปก.
จัดตั้งสหกรณ์เครดิต
ยูเนี่ยนใน สปก.
จัดสวัสดิกำรร้ำนค้ำ/
สหกรณ์ร้ำนค้ำในสถำน
ประกอบกิจกำร
จัดตั้งกองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพ
จัดที่พักให้พนักงำน
ปรับปรุงที่พักพนักงำน
จัดรถรับ-ส่งพนักงำน
จัดชุดทำงำนให้พนักงำน
จัดอำหำรรำคำถูก
จำหน่ำยให้พนักงำน
จัดอำหำรฟรีให้กับ
พนักงำน
ให้ลูกจ้ำงซื้อหุ้นบริษัท
รำงวัลพนักงำนดีเด่น
จัดมุมนมแม่ในสถำน
หน้
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ลาดั
บที่

ชื่อรายการข้อมูล

Format
Data

ความหมาย / นิยาม / รหัส

หน่วยงาน
หมายเหตุ
เจ้าของข้อมูล

ประกอบกิจกำร
21800 จัดสถำนที่รับประทำน
อำหำรในที่ทำงำน
30000 สวัสดิการด้านการพัฒนา
ลูกจ้าง
30100 ส่งเสริมกำรศึกษำในเวลำ
ทำงำน
30200 จัดตั้งโรงเรียนในโรงงำน
30300 อบรมควำมรู้ในสถำน
ประกอบกิจกำร
30400 สนับสนุนให้ลูกจ้ำงได้รับ
กำรฝึกอบรมจำกสถำบัน
ภำยนอก
30500 จัดห้องสมุดในโรงงำน
30600 จัดมุมอ่ำนหนังสือใน
สถำนประกอบกิจกำร
30700 จัดศึกษำดูงำน/อบรม/
ภำยในประเทศ
30800 จัดศึกษำ/อบรมดูงำน
ภำยนอกประเทศ
30900 ส่งเสริมกำรศึกษำนอก
เวลำทำงำน
40000 สวัสดิการด้าน
นันทนาการ
40100 กำรจัดทัศนศึกษำ
40200 จัดเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
40300 สนับสนุนชมรมหรือกลุ่ม
นันทนำกำร ในสถำน
ประกอบกิจกำร
40400 จัดกีฬำภำยนอกโรงงำน
40500 จัดกีฬำในโรงงำน
มาตรฐานข้ อมูลกระทรวงแรงงาน
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ลาดั
บที่

ชื่อรายการข้อมูล

Format
Data

ความหมาย / นิยาม / รหัส

หน่วยงาน
หมายเหตุ
เจ้าของข้อมูล

40600 สนับสนุนอุปกรณ์กีฬำ
/สถำนที่แข่งขัน
40700 จัดกิจกรรมวันเกิดให้กับ
พนักงำน
40800 จัดกิจกรรมนันทนำกำร
กำรอื่นๆ เช่นกำรประกวด
ร้องเพลง
50000 สวัสดิการด้านสุขภาพ
อนามัย
50100 จัดบริกำรตรวจสุขภำพ
ให้แก่ลูกจ้ำง (นอกเหนือ
กฎหมำย
50200 จัดกิจกรรม/อบรมให้
ควำมรู้เรื่องเอดส์และ
โรคติดต่อต่ำงๆ
50300 จัดกิจกรรม/อบรมให้
ควำมรู้กำรเสริมสร้ำง
สุขภำพ
50400 ให้ควำมรู้กับพนักงำนที่
ตั้งครรภ์
50500 จัดให้มีสถำนที่ในกำรออก
กำลังกำยทั้งภำยใน/
ภำยนอก สปก.
50600 จัดทำระบบมำตรฐำนกำร
ป้องกันและแก้ไขปัญหำ
ยำเสพติด

มาตรฐานข้ อมูลกระทรวงแรงงาน
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