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คาํนํา 
 

  กรมการจัดหางาน ได้ดําเนินการจัดทําเอกสารการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ                  
(ประเทศไทย)  ฉบบัปี  2544  น้ี  โดยทาํการสํารวจและเก็บรวบรวมขอ้มูลลกัษณะงานอาชีพจากสถาน
ประกอบการต่าง ๆ  เพื่อนาํไปวิเคราะห์  กาํหนดนิยามอาชีพ  และกาํหนดรหัสอาชีพ  โดยใชห้ลกัเกณฑ์
และโครงสร้างตามอย่างการจดัประเภทมาตรฐานอาชีพสากลขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ  
(International  Standard  Classification of  Occupations  :  ISCO  1988)  ทั้งน้ี  เพื่อความเป็นสากลและ
สามารถเปรียบเทียบหรือแลกเปล่ียนขอ้มูลดา้นอาชีพกบันานาประเทศได ้
 

  เอกสารการจดัประเภทมาตรฐานอาชีพ  (ประเทศไทย)  ฉบบัน้ีสําเร็จเป็นรูปเล่ม           
ไดด้ว้ยความร่วมมือจากคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการท่ีปรึกษาเพื่อปรับปรุงการจดัประเภทมาตรฐาน
อาชีพและอุตสาหกรรม  ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุจากสาขาต่าง ๆ   รวม  224  ท่านท่ีไดก้รุณาสละทั้ง
เวลา  กาํลงัความคิด และความรู้ ความสามารถในการพิจารณาตรวจร่างนิยามและให้ขอ้เสนอแนะในการ
ดาํเนินการ ซ่ึงนบัเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อการดาํเนินงาน  กรมการจดัหางานขอขอบพระคุณคณะกรรมการ
และอนุกรรมการทุกท่านไว ้ ณ  ท่ีน้ี 
 

  เอกสารฉบบัน้ี  จดัทาํข้ึนนอกจากเพื่อประโยชน์โดยตรงของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานดา้น
การบริหารแรงงาน  ซ่ึงรวมถึงงานจดัหางาน  งานแนะแนวอาชีพ  และงานคุม้ครองแรงงานแลว้  หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ  สามารถนาํขอ้มูลเหล่าน้ีไปใชเ้ป็นฐานขอ้มูลในการจดัเก็บสถิติเก่ียวกบั
แรงงานในดา้นต่าง ๆ  เพื่อนาํผลไปใช้ในการวางแผนดา้นต่าง ๆ  เช่น  การวางแผนกาํลงัคน  การศึกษา  
การฝึกอบรม  และการกาํหนดค่าจา้ง  เป็นตน้ 
 

  กรมการจดัหางานหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่  เอกสารการจดัประเภทมาตรฐานอาชีพ  (ประเทศ
ไทย)  น้ี  จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติังานของหน่วยงานต่าง ๆ  และหากมีคาํแนะนาํหรือขอ้มูลเพิ่มเติม
ประการใด  กรมการจัดหางานยินดีรับไปพิจารณาดําเนินการเพื่อการปรับปรุงข้อมูลให้สมบูรณ์  
ครบถว้นในคร้ังต่อไป 
 
 
 
   (นายนคร  ศิลปอาชา) 
 อธิบดีกรมการจดัหางาน 
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บทนํา 
 

การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ  (ประเทศไทย)  2544 
 

ความเป็นมา 
  การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ  (ประเทศไทย)  เดิมเป็นภารกิจของกรมแรงงาน  
กระทรวงมหาดไทย   จดัพิมพเ์ผยแพร่คร้ังแรก  เม่ือ พ.ศ. 2512  โดยใชห้ลกัเกณฑ์การจดัแบ่งหมวดหมู่  และ
กาํหนดรหัสตามการจดัประเภทมาตรฐานอาชีพสากล  (International  Standard  Classification  of  
Occupations  :  ISCO)  ขององคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ  (International  Labour  Organization  :  ILO)  
ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ในการจดัเกบ็สถิติดา้นแรงงานและสามารถ  เปรียบเทียบขอ้มูลกบันานาประเทศไดอ้ยา่ง
เป็นสากล 
 

  ปัจจุบนัการจดัประเภทมาตรฐานอาชีพ  (ประเทศไทย)  เป็นภารกิจของกระทรวงแรงงาน
และสวสัดิการสังคม  โดยกรมการจัดหางาน  เป็นหน่วยงานหลักในการดาํเนินการจัดทาํ    ขอ้มูลและ
กาํหนดรหัสหมวดหมู่อาชีพตามหลกัเกณฑ์เดียวกบัการจดัประเภทมาตรฐานอาชีพสากล  (ISCO)  ซ่ึงทาง  
ILO  ไดท้าํการปรับปรุง  ISCO  มาแลว้  2  คร้ัง  คร้ังล่าสุดคือปี  1988  ซ่ึงเป็นฐานของการจดัประเภท
มาตรฐานอาชีพของไทยในปัจจุบนั 
วตัถุประสงค์ 
  การจดัทาํการจดัประเภทมาตรฐานอาชีพ  (ประเทศไทย)  ในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ ดงัน้ี 
  -  เพื่อปรับปรุงขอ้มูลอาชีพของประเทศไทยให้ถูกตอ้งและสมบูรณ์ยิง่ข้ึน  รวมทั้งเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการจดัประเภทมาตรฐานอาชีพสากลท่ีไดมี้การปรับปรุงใหม่ 
  -  เพื่อใหห้น่วยงานภาครัฐ  เอกชน  และบุคคลทัว่ไปมีความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบั
ขอ้มูลอาชีพ  และสะดวกแก่การนาํไปใชป้ระโยชน์ 

-   เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการจดัเกบ็ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาชีพ 
-   เพื่อใชเ้ป็นฐานขอ้มูลอาชีพของประเทศไทย 

ประโยชน์ 
  กรมการจดัหางานไดด้าํเนินการจดัทาํการจดัประเภทอาชีพเพื่อให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนไดมี้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งตรงกนัในเร่ืองอาชีพ  และเพื่อการนาํขอ้มูลไปใชป้ระโยชน์ในดา้นต่าง ๆ             
ท่ีเก่ียวขอ้งกับการบริหารงานด้านแรงงาน  เช่น  การกาํหนดค่าจ้าง  การแนะแนวอาชีพ การฝึกอบรม                 
การจ้างงาน  รวมถึงการวิเคราะห์การเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตท่ีเกิดข้ึนจากอาชีพ  การท่ีมีระบบฐานขอ้มูล
เดียวกนัสามารถจะนาํขอ้มูลสถิติไปอา้งอิงและเปรียบเทียบไดท้ั้งในระดบัหน่วยงาน และกบัระดบัประเทศ 
การดาํเนินงาน 
  เน่ืองจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ  (International  Labour  Organization)               
ซ่ึงเป็นผูรั้บผิดชอบดาํเนินการ  ไดมี้การปรับปรุงและเปล่ียนแปลงโครงสร้างการจดัประเภทมาตรฐานอาชีพ  
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(ISCO)  ประกอบกบัการเปล่ียนแปลงและการพฒันาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศไทย  ทาํให้
ประเทศไทยตอ้งทาํการปรับปรุงขอ้มูลอาชีพให้ทนัสมยัและสอดคลอ้งกบัการจดัประเภทมาตรฐานสากล 
 

  การจดัประเภทมาตรฐานอาชีพประเทศไทยฉบบัน้ีใชเ้อกสารการจดัประเภทมาตรฐานอาชีพ
สากล  ฉบบัปี  1988  ขององคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ  เป็นหลกัและแนวทางในการดาํเนินงาน  โดยกรมการ
จดัหางาน  ไดด้าํเนินการดงัน้ี 
  -  แปลและศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร  International  Standard  Classification  of  Occupation  
(ISCO) ปี  1990  ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงโครงสร้างใหเ้หมาะสมกบัสภาพขอ้เทจ็จริง 
  - สาํรวจ  และเกบ็รวบรวมขอ้มูลอาชีพจากกิจการและสถานประกอบการต่าง ๆ ในประเทศ 
  -  ศึกษาขอ้มูลจากเอกสารต่าง ๆ   เพิ่มเติม  เช่น  เอกสารหลกัสูตรการเรียนการสอน           
ในระดับต่าง ๆ , เอกสารประกอบการจัดทาํโครงสร้างอัตรากาํลังและตาํแหน่งงานในหน่วยงาน                 
รัฐ – เอกชน รวมทั้งการคน้หาขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต  เป็นตน้ 
  -  วิเคราะห์และเขียนร่างนิยามอาชีพ 
  -  ประชุมผูท้รงคุณวุฒิในสาขาอาชีพต่าง ๆ ท่ีได้รับการแต่งตั้ งเป็นคณะอนุกรรมการ              
ท่ีปรึกษาเพื่อการปรับปรุงการจดัประเภทมาตรฐานอาชีพเฉพาะสาขา  เพื่อพิจารณาตรวจแกไ้ขร่างและให้
คาํแนะนาํ  รวมทั้งขอ้มูลเพิ่มเติมก่อนนาํเสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาเพื่อปรับปรุงการจดัประเภทมาตรฐาน
อาชีพและอุตสาหกรรม 
กรอบแนวคดิ 
  งาน  (job)  หมายถึง  ภารกิจ  (Task)  หรือหน้าท่ี  (duties)  ท่ีตอ้งปฏิบติังานหลายงาน ท่ีมี
ลกัษณะคลา้ยคลึงกนัรวมกนัเขา้เป็น  อาชีพ   
 

“อาชีพ”  ในเอกสารฉบบัน้ี  หมายถึง  งานซ่ึงบุคคลใดบุคคลหน่ึงปฏิบติัอยูไ่ม่หมายรวมถึง
อุตสาหกรรม  กิจการ  สถานะการทาํงาน  หรือประสบการณ์ในการทาํงานของผูป้ฏิบติังาน 

 

ในการจดัประเภทมาตรฐานอาชีพสากลไดน้าํเอาทกัษะ  (skill)  ซ่ึงหมายถึง  ความสามารถ
ในการทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมายให้สาํเร็จ  มาพิจารณาโดยดูถึงระดบัของทกัษะ  (skill  level)  และทกัษะ
เฉพาะดา้น  (skill  specialization)  แบ่งทกัษะออกเป็น  4  ระดบั  โดยใชร้ะดบัการศึกษาเป็นตวัแบ่งหรือ
อธิบายถึงความสามารถ  แต่ทั้ งน้ี  มิได้หมายความว่าการทาํงานทั้ งหมดนั้ นต้องได้รับการศึกษาจาก
สถานศึกษาหรือการศึกษาในระบบ  (Formal  Education)  เท่านั้น  แต่อาจจะไดท้กัษะจากการฝึกอบรมอยา่ง
ไม่เป็นทางการ   (Informal  Training)   หรือจากประสบการณ์การทาํงาน (Experience) ก็ไดท้กัษะท่ีตอ้งการ
เพียงแต่สามารถปฏิบติังานหรือทาํหน้าท่ีได ้ โดยไม่คาํนึงว่าผูป้ระกอบอาชีพนั้นจะมีทกัษะในการทาํงาน
มากหรือนอ้ยกว่าบุคคลอ่ืนท่ีอยูใ่นอาชีพเดียวกนัตามทกัษะทั้ง  4  ระดบัท่ีเปรียบเทียบกบัการศึกษาของไทย
แลว้เป็นดงัน้ี 

1. ทกัษะระดบัท่ี  1  หมายถึง  ผูท่ี้จบการศึกษาในระดบัประถมศึกษา 
2. ทกัษะระดบัท่ี  2  หมายถึง  ผูท่ี้จบการศึกษาในระดบัชั้นมธัยมศึกษา 
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3. ทกัษะระดบัท่ี  3  หมายถึง  ผูท่ี้จบการศึกษาในระดบัชั้นมธัยมศึกษาสายอาชีพ  ปวช.  
ปวส.  อนุปริญญา 

4. ทกัษะระดบัท่ี  4  หมายถึง  ผูท่ี้จบการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีข้ึนไป 
 

เกณฑก์ารจดัแบ่งระดบัการศึกษาตามการจาํแนกประเภทอาชีพท่ีใชป้ระกอบการวิเคราะห์
การจดักลุ่มเบ้ืองตน้  มีดงัน้ี 

 
 

หมวดใหญ่ หมวดยอ่ย หมู่ หน่วย ระดบัทกัษะ /
การศึกษา 

1  ผูบ้ญัญติักฎหมาย  ขา้ราชการระดบัอาวุโส  ผูจ้ดัการ 3 8 33 - 
2  ผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นต่าง ๆ 4 18 55 4 
3  ช่างเทคนิคสาขาต่าง ๆ  และผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง 4 21 73 3 
4  เสมียน , เจา้หนา้ท่ี 2 7 23 2 
5  พนกังานบริการ  พนกังานขายในร้านคา้  และตลาด 2 9 23 2 
6  ผูป้ฏิบติังานมีฝีมือดา้นการเกษตรและประมง 2 6 17 2 
7  ผูป้ฏิบติังานมีฝีมือในธุรกิจต่าง ๆ 4 16 70 2 
8  ผูป้ฏิบติัการดา้นเคร่ืองจกัรในโรงงานและผูป้ฏิบติั  
    งานดา้นการประกอบ 

3 20 70 2 

9  อาชีพงานพื้นฐาน 3 10 25 1 
0  ทหาร 1 1 1 - 
 

 
*  หมายเหตุ ในหมวดใหญ่  1  และ  0  ไม่ไดก้าํหนดระดบัการศึกษาไว ้ เน่ืองจากกลุ่มอาชีพใน 

สาขาทั้ง  2  มีความ แตกต่างกนัมากจนทาํใหไ้ม่สามารถจะสร้างความสัมพนัธ์ระหว่าง 
อาชีพได ้
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โครงสร้างการจัดประเภทอาชีพ 
  กรมการจดัหางาน  ไดจ้ดัแบ่งโครงสร้างการจดัประเภทมาตรฐานอาชีพ  (ประเทศไทย)  โดย
ใช้หลักเกณฑ์การจัดแบ่งประเภทอาชีพ เช่นเดียวกับการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพสากล ปี  2531  
(International  Standard  Classification  of  Occupations  1988  :  ISCO)  โดย ISCO  จะจดัแบ่งจดัประเภท
อาชีพ  ออกเป็นหมวดใหญ่  (major)  หมวดย่อย  (sub  major)   หมู่  (group)   และหน่วย  (unit) เท่านั้น  
ในระดบัตวัอาชีพ  (Occupation)  จะเป็นหน้าท่ีของแต่ละประเทศในการพิจารณาจดัจาํแนกและจดัทาํ
รายละเอียดอาชีพซ่ึงจะแตกไปตามโครงสร้างเศรษฐกิจและตลาดแรงงานของแต่ละประเทศ 
 

  การจดัจาํแนกประเภทอาชีพจะจดัแบ่งเป็นกลุ่มในระดบัต่าง ๆ  และกาํหนดเลขรหัส ในแต่
ละระดบัดว้ยเลขตั้งแต่  1 – 6  หลกั  โดยเลขรหัสอาชีพแต่ละหลกัจะแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหว่างอาชีพ
และกลุ่มอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
  หลกัการจดัทาํโครงสร้างการจดัประเภทอาชีพและวิธีการใหเ้ลขรหสัมีดงัน้ี 
หมวดใหญ่  (major) เป็นกลุ่มอาชีพท่ีใหญ่ท่ีสุด  จดัแบ่งออกเป็น  10  หมวดใหญ่  แทนดว้ย 
 เลขรหสัหลกัท่ี  1 
หมวดยอ่ย  (sub  major) เป็นกลุ่มอาชีพท่ีแบ่งยอ่ยจากหมวดใหญ่  จดัแบ่งออกเป็น  28  หมวดยอ่ย 
 แทนดว้ยเลขรหสั  หลกัท่ี  1  และ  2 
หมู่  (group) เป็นกลุ่มอาชีพท่ีแบ่งยอ่ยจากหมวดยอ่ย   จดัแบ่งออกเป็น  116  หมู่     
 แทนดว้ยเลขรหสัหลกัท่ี  1  ถึง  3 
หน่วย  (unit)   เป็นกลุ่มอาชีพท่ีแบ่งยอ่ยจากหมู่   จดัแบ่งออกเป็น   391   หน่วย   แทน 
 ดว้ยเลขรหสัหลกัท่ี  1  ถึง  4 
 

ตวัอาชีพ  (occupation)   เป็นอาชีพท่ีถูกจาํแนกเขา้ไวใ้นกลุ่มอาชีพระดบัหน่วย  แทนดว้ยเลขรหัสหลกัท่ี  
1 – 6  โดยแยกตวัเลขหลกัท่ี  5  และ  6  ออกจาก  4  หลกัแรกดว้ย จุดทศนิยม               
ซ่ึงตวัอาชีพถูกจดัรวมเขา้ไวใ้นหน่วยอาชีพนั้น  เช่น  อาชีพนกัออกแบบเวบ็ไซต์
หรือเวบ็มาสเตอร์  สามารถแจกแจงโครงสร้างไดด้งัน้ี 

 
                ช่ืออาชีพ เลขรหสั 
หมวดใหญ่ ผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นต่าง ๆ   2 
หมวดยอ่ยในหมวดใหญ่ ผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นฟิสิกส์ , คณิตศาสตร์และ 

วิศวกรรมศาสตร์ 
  21 

หมู่ในหมวดยอ่ย นกัออกแบบและวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์   213 
หน่วยในหมู่ โปรแกรมเมอร์ , นกัเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์   2132 
ตวัอาชีพในหน่วย นกัออกแบบเวบ็ไซต ์, เวบ็มาสเตอร์   2132.20 
 

 



 (7) 

หลกัการใช้เลขรหัส 
  ในช่วงระหว่างการดําเนินการจัดทาํการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ  (ประเทศไทย)           
ไดมี้ผูเ้ช่ียวชาญจากองคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ  คือ  Mr. Edwin  Hoffman  ซ่ึงเป็นผูท่ี้ร่วมดาํเนินการ
ปรับปรุงและจัดทาํขอ้มูลการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพสากล  มาให้ความรู้และอธิบายถึงหลักเกณฑ์
โครงสร้างการจดัประเภทมาตรฐานอาชีพสากล  และไดเ้นน้ย ํ้าให้ประเทศสมาชิกท่ีนาํ  ISCO  ไปปรับใชใ้ห้
กาํหนดเลขรหัสตั้งแต่ระดบัหมวดใหญ่  (major)  ถึงหน่วย  (group)  เป็นเลขรหัสเดียวกบัสากล  โดยแต่ละ
ประเทศสามารถจะเพิ่มเลขรหสัตั้งแต่ระดบัหมวดยอ่ยถึงหมู่ไดแ้ต่ตอ้งไม่เป็นเลขรหัสท่ีซํ้ ากบัเลขรหัสสากล  
และหากเลขรหัสในระดบัใดก็ตามไม่ปรากฏกลุ่มอาชีพในประเทศนั้นก็สามารถจะคงเลขรหัสไวห้รือขา้ม
เลขรหสันั้นไปได ้ โดยตอ้งไม่นาํกลุ่มอาชีพถดัไปหรือกลุ่มอาชีพท่ีเพิ่มเติม เขา้มาใชเ้ลขรหัสดงักล่าว  ทั้งน้ี
เพื่อมิใหเ้กิดความสับสนของเลขรหสัท่ีเป็นสากล 
  -  การใหเ้ลขรหสัของการจดัประเภทมาตรฐานอาชีพ  (ประเทศไทย)  ฉบบัน้ีตั้งแต่เลขรหัส
ระดบัหมวดใหญ่  หมวดยอ่ย  หมู่และหน่วยจะใหเ้ลขรหสัเหมือนกบัของการจดัประเภทมาตรฐานอาชีพ
สากล  (ฉบบัปี  2531)  ทั้งน้ีเพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้เสนอแนะและเพื่อใหข้อ้มูลสามารถเปรียบเทียบกบันานา
ประเทศได ้
  -  การให้เลขรหัสในหมู่อาชีพ  (group  เลขรหัส  4  หลกั)  ซ่ึงลงทา้ยด้วยเลข                      
9  หมายถึง  อาชีพอ่ืน ๆ  ซ่ึงไม่สามารถจดัประเภทไวใ้นหมู่อาชีพใด ๆ  จะมารวมกนัไวใ้นหมู่อาชีพน้ี 

 -  การใหเ้ลขรหสัตวัอาชีพ  (occupations  :  เลขรหัสตวัท่ี  5  และ  6)  ซ่ึงแสดงถึงตวัอาชีพ
ท่ีอยูใ่นหน่วยอาชีพใดหน่วยอาชีพหน่ึงนั้น  จะให้เลขรหัสเรียงไปตามลาํดบั  โดยปกติจะมีช่วงห่างระหว่าง  
10 , 20 , 30  ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัจาํนวนตวัอาชีพท่ีมีอยูใ่นหน่วยอาชีพเดียวกนั  ถา้ช่วงห่างระหว่างเลขรหัสอาชีพ
ในหน่วยอาชีพสั้นแสดงให้เห็นว่าอาชีพเหล่านั้นมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ดยิง่กว่าอาชีพอ่ืน ๆ  ท่ีอยูใ่น
หน่วยอาชีพเดียวกนั  เช่น  อาจเป็น  10 , 15  หรือ  10 , 12 , 14 , 16 , 18  เป็นตน้ 

 
  -  เลขรหัสสองตวัสุดทา้ยของตวัอาชีพ  เลขรหัสหลกัท่ี  5  ท่ีลงทา้ยดว้ย  10  แสดงให้เห็น
ว่า  อาชีพนั้นเป็นอาชีพท่ีมีลกัษณะงานแบบทัว่ ๆ  ไปหรือลกัษณะงานของอาชีพนั้นครอบคลุมไปหมดทุก
อาชีพท่ีอยูใ่นหน่วยเดียวกนัไม่ไดท้าํงานหรือมีความชาํนาญงานดา้นใดดา้นหน่ึงโดยเฉพาะ 
  -  เลขรหัสสองตวัสุดทา้ยของตวัอาชีพ  เลขรหัสหลกัท่ี  5    ท่ีลงทา้ยดว้ย  90  หมายถึง              
ผูท่ี้ปฏิบติังานเบด็เตลด็  ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัอาชีพอ่ืน ๆ  ในหน่วยอาชีพเดียวกนั  แต่เป็นงานซ่ึงไม่มีความสาํคญั
เพียงพอท่ีจะจดัประเภทออกเป็นตวัอาชีพเลขรหสัหลกัท่ี  5  ได ้
 
หลกัการให้ช่ืออาชีพ 
  สําหรับช่ือของกลุ่มอาชีพ  ตั้ งแต่ระดับหมวดใหญ่ถึงหน่วยอาชีพนั้ นจะใช้ตามอย่าง
มาตรฐานสากล  คือ 
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 หมวดใหญ่ ให้ช่ือท่ีแสดงให้เห็นถึงลกัษณะงาน  ซ่ึงบุคคลนั้นทาํอยู่  เช่น  งานจดัการ  งาน
ท่ีตอ้งใชว้ิชาชีพ  งานบริการ  งานเสมียน  พนกังานหรืองานทางดา้นการเกษตรหรืออุตสาหกรรม  เป็นตน้ 
 หมวดยอ่ย ให้ช่ือกลุ่มอาชีพท่ีจาํแนกย่อยจากหมวดใหญ่โดยจะแสดงถึงลกัษณะงานท่ี
จาํแนกออกเป็นส่วน ๆ  ชดัเจนข้ึน 
 หมู่ จะเป็นช่ือกลุ่มอาชีพท่ีจาํแนกย่อยจากหมวดย่อยและแสดงถึงลกัษณะงาน      
ท่ีขีดวงจาํกดัข้ึน  อาจใชช่ื้ออยา่งเดียวกบัหน่วยอาชีพซ่ึงอยูใ่นหมู่นั้นโดยรวมช่ือหน่วยอาชีพทุกหน่วยหรือ
เพียงบางหน่วย 
 หน่วย เป็นกลุ่มอาชีพท่ีจาํแนกย่อยจากหมู่และช่ือจะแสดงถึงกลุ่มตวัอาชีพท่ีอยู่ใน
หน่วยอาชีพนั้น ๆ 
                          ตวัอาชีพ เป็นหน่วยท่ีเล็กท่ีสุด  จาํแนกย่อยจากหน่วยอาชีพ  การให้ช่ือตวัอาชีพและ
กลุ่มอาชีพน้ีได้ใช้ช่ือซ่ึงเป็นช่ือสากลหรือใช้เรียกอย่างเป็นทางการ  และเป็นท่ีเข้าใจกันโดยทั่วไป                  
แต่อยา่งไรก็ตามไดพ้ยายามรวบรวมและใส่ช่ือท่ีใช้เรียกกนัในทอ้งถ่ินหรือในตลาดแรงงานกาํกบัไวด้ว้ย  
เพื่อสะดวกแก่ผูใ้ชป้ระโยชน์ 
หลกัการเขียนนิยามอาชีพ 
 นิยามอาชีพของกลุ่มอาชีพในระดบั  หมวดใหญ่  หมวดย่อย  หมู่และหน่วยนั้นส่วนใหญ่
เป็นนิยามอาชีพท่ีทาํการคดัลอกจากนิยามอาชีพสากล  โดยผ่านการพิจารณาและปรับให้เขา้กับสภาพ
ข้อเท็จจริงของประเทศ  ซ่ึงนิยามแต่ละกลุ่มจะแสดงถึงความหมายของหน้าท่ีและลักษณะงานของ                 
กลุ่มอาชีพนั้น 
 นิยามอาชีพในเอกสารฉบบัน้ี  ไดผ้่านการพิจารณาจากผูท้รงคุณวุฒิในสาขาอาชีพต่าง ๆ   
ท่ีได้สละทั้งเวลา  ความรู้และความสามารถในการช่วยแกไ้ขร่างพร้อมให้ขอ้เสนอแนะจนได้นิยามอาชีพ              
แต่ละอาชีพโดยมีรูปแบบการเขียนนิยามอาชีพ  ดงัน้ี 
                          นิยามของตวัอาชีพแต่ละตวัจะแสดงถึงลกัษณะงานอาชีพท่ีตอ้งปฏิบติั  โดยแยกเน้ือหา 
ออกดงัน้ี  ในประโยคแรกจะเป็นการอธิบายถึงลกัษณะหนา้ท่ีงานหลกัของตวัอาชีพซ่ึงจะจบดว้ยเคร่ืองหมาย  
:  ประโยคหลงัเคร่ืองหมาย  :  จะเป็นการบรรยายลกัษณะงานหรือการปฏิบติั  ซ่ึงในบางหน่วยอาชีพ                
จะบรรยายตามลาํดบัขั้นตอนงานและแยกประโยคดว้ยเคร่ืองหมาย  “,”  บางอาชีพมีการบรรยายถึงลกัษณะ
งานส่วนย่อยซ่ึงบางคนอาจทาํงานส่วนน้ีอยู่ด้วยหรือไม่ข้ึนกบัขนาดของสถานประกอบการหรือองค์กร    
และจะข้ึนตน้ประโยคดว้ยคาํว่า  “อาจ” 
ข้อสังเกตุ 
  - เน่ืองจากความแตกต่างทางดา้นการศึกษาของผูท่ี้ประกอบอาชีพในแต่ละประเทศ  เช่น  
บางอาชีพในสาขาการบริการต่าง ๆ  เก่ียวกับการสอน  สุขอนามยัและสังคม  บางประเทศจาํเป็นตอ้งมี
การศึกษาในระดบัปริญญา  เพื่อปฏิบติังานในอาชีพต่าง ๆ  เหล่าน้ี  ในขณะท่ีประเทศอ่ืน ๆ  อาจตอ้งการเพียง
ผูจ้บการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรเท่านั้น  ฉะนั้น  ในการจดัประเภทมาตรฐานอาชีพสากลจึงไดมี้การสร้าง
กลุ่มอาชีพข้ึน  2  กลุ่ม  ท่ีขนานกนั  คือ  กลุ่มอาชีพในหมวดใหญ่  2  และหมวดใหญ่  3  ซ่ึงเป็นกลุ่มช่าง
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เทคนิคและวิชาชีพสาขาต่าง ๆ  เพื่อใหแ้ต่ละประเทศท่ีมีความแตกต่างกนัในฐานการศึกษาสามารถจดัจาํแนก
ประเภทอาชีพดงักล่าวไดต้ามความเหมาะสม 
  -  สําหรับหมวดใหญ่  7  และ  8  ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีปฏิบติังานเก่ียวกบัการผลิตนั้นมีความ
ใกลเ้คียงในลกัษณะงานแต่แตกต่างกนัในดา้นฝีมือและความสามารถท่ีตอ้งการ กล่าวคือ ผูท่ี้ปฏิบติังานอาชีพ
ในหมวดใหญ่  7 จะเน้นหนักไปทางดา้นการใชฝี้มือและความสามารถในการปฏิบติังาน  อาจมี เคร่ืองมือ  
อุปกรณ์หรือเคร่ืองจกัรประกอบการปฏิบติังานบา้ง  ในขณะท่ีหมวดใหญ่  8  จะเน้นหนักไปทางดา้นการ
ควบคุมและใชเ้คร่ืองจกัรในการปฏิบติังานเป็นส่วนใหญ่  ซ่ึงอาจจาํเป็นตอ้งรู้วิธีการใชเ้คร่ืองจกัรอุปกรณ์             
ท่ีทนัสมยัและซบัซอ้น 
  -  สําหรับอาชีพบางสาขาอาชีพท่ีตอ้งใช้หลกัการทางด้านเทคนิคหรือความรู้เฉพาะ           
จะพิจารณากาํหนดอาชีพไวใ้นหน่วยอาชีพดา้นเทคนิค  (หมวดใหญ่  3)  แต่มีบางหน่วยอาชีพ  เช่น  หน่วยท่ี
ทาํงานเก่ียวกบัการตรวจสอบดา้นความปลอดภยั  สุขอนามยั  และคุณภาพ  ถา้เป็นการตรวจสอบและทาํงาน
ดา้นเทคนิคจะจดัไวใ้นหน่วยอาชีพ  3152  แต่ถา้เป็นการตรวจสอบคุณภาพในสายงาน  (Quality  Control , 
QC)  จะจดัประเภทไวก้บัผูป้ฏิบติังานในดา้นการผลิตนั้น ๆ เช่นเดียวกบัการควบคุมดูแลหรือการเป็นหัวหนา้
งาน  หัวหน้าซ่ึงตอ้งปฏิบติังานในสายงานดว้ยจะจดัไวใ้นสายงานเทคนิคหรือสายงานปฏิบติัตามปร ะเภท
งาน  แต่ถา้งานหลกัประกอบดว้ยงานด้านวางแผนจัดการ  จะจดัไวใ้นกลุ่มอาชีพด้านการบริหาร  จดัการ                
คือ  หมวดยอ่ยท่ี  12 และ  13 
  -  สําหรับท่ีปรึกษา  ผูเ้ช่ียวชาญ  เป็นการกาํหนดตําแหน่งในการพิจารณาอาชีพ                       
ใหพ้ิจารณาว่าใหค้าํปรึกษาดา้นใดหรือมีความเช่ียวชาญในสาขาอาชีพใดใหจ้ดัแยกไวใ้นกลุ่มอาชีพนั้น ๆ 
  -  สาํหรับผูท่ี้ฝึกงานไดก้าํหนดไวเ้ป็นกลุ่ม  T  แต่ถา้หากจะนบัรวมเป็นอาชีพใหพ้ิจารณาว่า
ฝึกงานในสาขาอาชีพใดใหจ้ดัจาํแนกไวต้ามงานอาชีพท่ีทาํการฝึกนั้น 
 

______________________________ 
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การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ  (ประเทศไทย)  2544 
 

หมวดย่อย หมู่ หน่วย ช่ือหน่วยอาชีพ 
หมวดใหญ่  1 

11 
 
 

111 

 
 

1110 

ผู้บัญญตัิกฎหมาย ข้าราชการระดบัอาวุโส, ผู้จัดการ 
ผู้บัญญตัิกฎหมาย ข้าราชการระดบัอาวุโส 
ผูบ้ญัญติักฎหมาย 

 112  
1120 

ขา้ราชการระดบัอาวุโส,  นกับริหารของหน่วยงานรัฐบาล 
ขา้ราชการระดบัอาวุโส , นกับริหารของหน่วยงานรัฐบาล 

 113 1130 ผูน้าํตามประเพณี  ,  ผูน้าํทอ้งถ่ิน /หมู่บา้น/ เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน     
ทอ้งถ่ิน/ชุมชน 

 114  
 

1141 

เจา้หนา้ท่ีระดบัอาวุโสขององคก์รท่ีดาํเนินการเพื่อผลประโยชน์
เฉพาะ 
เจา้หนา้ท่ีบริหารพรรคการเมือง 

  1142 ผูบ้ริหารองคก์รนายจา้ง องคก์รลูกจา้งและองคก์รท่ีมีผลประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจอ่ืน 

  1143 
1144 

ผูบ้ริหารองคก์รดา้นมนุษยธรรม และองคก์รเฉพาะดา้น 
ผูบ้ริหารองคก์รท่ีทาํหนา้ท่ีตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญ 

 115 1150 เจา้หนา้ท่ีบริหารของหน่วยงานรัฐบาล , เจา้หนา้ท่ีของรัฐ  
 

12 
 
 

121 

 
 
 
 

1210 
 

 
ผู้จัดการบริษัท, เจ้าหน้าที่บริหารของหน่วยงานเอกชน 
กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง   กรรมการและผูจ้ดัการใหญ่
กรรมการบริหาร 
กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง   กรรมการและผูจ้ดัการใหญ่
กรรมการบริหาร 

 122  
 

1221 

ผูจ้ดัการฝ่ายผลิตและปฏิบติัการ  (แยกตามการจดัประเภทมาตรฐาน
อุตสาหกรรม ISIC) * รวมเอกชน รัฐวิสาหกิจ  หน่วยราชการ 
ผูจ้ดัการฝ่ายผลิตและปฏิบติัการดา้นเกษตรกรรม    การล่าสัตว ์    
การป่าไมแ้ละการประมง (ประเภท A,B) 

  1222 ผูจ้ดัการฝ่ายผลิตและปฏิบติัการดา้นการผลิต (ประเภท C,D,E) 
  1223 ผูจ้ดัการฝ่ายผลิตและปฏิบติัการดา้นการก่อสร้าง  (ประเภท F) 
  1224 ผูจ้ดัการฝ่ายผลิตและปฏิบติัการดา้นการคา้ส่งและคา้ปลีก (ประเภท G) 
  1225 ผูจ้ดัการฝ่ายผลิตและปฏิบติัการดา้นภตัตาคารและโรงแรม   

(ประเภท H) 



 (11) 

หมวดย่อย หมู่ หน่วย ช่ือหน่วยอาชีพ 
  1226 ผูจ้ดัการฝ่ายผลิตและปฏิบติัการดา้นการขนส่ง    การส่ือสารและ

คมนาคม  (ประเภท I) 
  1227 ผูจ้ดัการฝ่ายผลิตและปฏิบติัการดา้นบริการธุรกิจ  (ประเภท J,K) 
  1228 ผูจ้ดัการฝ่ายผลิตและปฏิบติัการดา้นบริการส่วนบุคคล  , การทาํความ

สะอาดและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง (ประเภท O: 90/93 , P) 
  1229 

 
ผูจ้ดัการฝ่ายผลิตและปฏิบติัการซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวท่ี้อ่ืน  
(ประเภท  L ยกเวน้ 7522  ,M,N,O: 92 ,Q) 

 123  
1231 

ผูจ้ดัการฝ่ายอ่ืน ๆ 
ผูจ้ดัการฝ่ายการเงินและบริหาร 

  1232 ผูจ้ดัการฝ่ายบุคคลและอุตสาหกรรมสัมพนัธ์ 
  1233 ผูจ้ดัการฝ่ายขายและการตลาด 
  1234 ผูจ้ดัการฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ 
  1235 ผูจ้ดัการฝ่ายจดัหาและจาํหน่ายสินคา้    
  1236 ผูจ้ดัการฝ่ายบริการงานดา้นคาํนวณ 
  1237 ผูจ้ดัการฝ่ายวิจยัและพฒันา 
  1238 ผูจ้ดัการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
  1239 ผูจ้ดัการฝ่ายอ่ืน ๆ ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
    

13  
131 

 
 

1311 

ผู้จัดการทั่วไป 
ผูจ้ดัการทัว่ไป (แยกตามประเภทอุตสาหกรรม ISIC) 
ผูจ้ดัการทัว่ไปดา้นเกษตรกรรม  การล่าสัตว ์  การป่าไมแ้ละ 
การประมง (ประเภท A , B) 

  1312 ผูจ้ดัการทัว่ไปดา้นการผลิต   (ประเภท C,D,E) 
  1313 ผูจ้ดัการทัว่ไปดา้นการก่อสร้าง   (ประเภทF) 
  1314 ผูจ้ดัการทัว่ไปดา้นคา้ส่งและคา้ปลีก    (ประเภท G) 
  1315 ผูจ้ดัการทัว่ไปดา้นภตัตาคารและโรงแรม    (ประเภท H) 
  1316 ผูจ้ดัการทัว่ไปดา้นขนส่ง  คมนาคม และสถานท่ีเกบ็สินคา้  

(ประเภท I) 
  1317 ผูจ้ดัการทัว่ไปดา้นบริการทางธุรกิจ  (ประเภท J,K) 
  1318 ผูจ้ดัการทัว่ไปดา้นบริการส่วนบุคคล  การทาํความสะอาดและบริการ  

อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง   (ประเภท Q:90 /93  , P) 
  1319 ผูจ้ดัการทัว่ไปซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวท่ี้อ่ืน (ประเภท M ,N ,O: 92  C, Q) 
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หมวดย่อย หมู่ หน่วย ช่ือหน่วยอาชีพ 
หมวดใหญ่ 2 

21 
 
 

211 

 
 
 

2111 

ผู้ประกอบวชิาชีพด้านต่าง ๆ 
ผู้ประกอบวชิาชีพด้านฟิสิกส์  คณติศาสตร์ และวศิวกรรมศาสตร์ 
นกัฟิสิกส์  นกัเคมีและผูป้ระกอบวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง 
นกัฟิสิกส์ และนกัดาราศาสตร์ 

  2112 นกัอุตุนิยมวิทยา 
  2113 นกัเคมี 
  2114 นกัธรณีวิทยาและนกัธรณีฟิสิกส์ 
 212  

2121 
นกัคณิตศาสตร์  นกัสถิติ  และผูป้ระกอบวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง 
นกัคณิตศาสตร์  และผูป้ระกอบวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง 

  2122 นกัสถิติ 
 213  

2131 
นกัวิชาชีพดา้นคอมพิวเตอร์ 
นกัออกแบบและวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ 

  2132 โปรแกรมเมอร์ , นกัเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
  2139 ผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นคอมพิวเตอร์ท่ีมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
 214  

2141 
สถาปนิก/วิศวกร และผูป้ระกอบวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง 
สถาปนิก/นกัวางผงัเมืองและระบบงานจราจร 

  2142 วิศวกรโยธา 
  2143 วิศวกรไฟฟ้า 
  2144 วิศวกรอิเลก็ทรอนิกส์และการส่ือสารโทรคมนาคม 
  2145 วิศวกรเคร่ืองกล 
  2146 วิศวกรเคมี 
  2147 วิศวกรเหมืองแร่    นกัโลหกรรมและผูป้ระกอบวิชาชีพอ่ืน ๆ   

ท่ีเก่ียวขอ้ง 
  2148 นกัทาํแผนท่ีและนกัสาํรวจ 
  2149 สถาปนิก   วิศวกรอุตสาหการและผูป้ระกอบวิชาชีพวิศวกรท่ี 

เก่ียวขอ้งซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
    

22 
 

 
 

221 

 
 
 

2211 

ผู้ประกอบวชิาชีพด้านวทิยาศาสตร์เกีย่วกบัส่ิงมีชีวติและ 
สุขอนามัย 
ผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นวิทยาศาสตร์เก่ียวกบัส่ิงมีชีวิต 
นกัชีววิทยา   นกัพฤษศาสตร์   นกัสัตววิทยาและอาชีพอ่ืน ๆ ท่ี 
เก่ียวขอ้ง 



 (13) 

หมวดย่อย หมู่ หน่วย ช่ือหน่วยอาชีพ 
  2212 นกัเภสัชวิทยา   นกัพยาธิวิทยาและผูป้ระกอบวิชาชีพอ่ืน ๆ   ท่ี 

เก่ียวขอ้ง 
  2213 นกัเกษตรกรรมและผูป้ระกอบวิชาชีพอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 222  

2221 
ผูป้ระกอบวิชาชีพเก่ียวกบัสุขภาพ (ยกเวน้พยาบาล) 
แพทย ์

  2222 ทนัตแพทย ์
  2223 สัตวแพทย ์
  2224 เภสัชกร 
  2229 ผูป้ระกอบวิชาชีพเก่ียวกบัสุขภาพอนามยั   (ยกเวน้การพยาบาลท่ี    

มิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน) 
 223  

2230 
พยาบาลวิชาชีพและผดุงครรภ ์
พยาบาลวิชาชีพและผดุงครรภ ์  

    
23  

231 
 
 
 

2310 

ผู้ประกอบวชิาชีพด้านการสอน 
ผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นการสอนระดบัวิทยาลยั   มหาวิทยาลยัและ
สถาบนัอุดมศึกษา 
ผูส้อนในวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัและสถาบนัอุดมศึกษา 

 232  
2320 

ผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นการสอนระดบัมธัยมศึกษา 
ผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นการสอนระดบัมธัยมศึกษา  , ผูส้อนในระดบั
มธัยมศึกษา 

 233  
 

2331 

ผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นการสอนระดบัประถมศึกษาและก่อนประถม 
ศึกษา 
ผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นการสอนระดบัประถมศึกษา , ผูส้อนในระดบั
ประถมศึกษา 

  2332 ผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นการสอนระดบัก่อนประถมศึกษา  , ผูส้อนใน
ระดบัก่อนประถมศึกษา (ชั้นอนุบาล) 

 234 2340 ผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นการสอนการศึกษาพิเศษ  , ครูการศึกษาพิเศษ 
 235  

2351 
ผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นการสอนอ่ืน ๆ 
ผูเ้ช่ียวชาญพิเศษดา้นการศึกษา 

  2352 ผูต้รวจการโรงเรียน 
  2359 ผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นการสอนอ่ืนๆ  ท่ีมิไดจัดัประเภทไวท่ี้อ่ืน 
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หมวดย่อย หมู่ หน่วย ช่ือหน่วยอาชีพ 
24 
 
 

 
241 

 
 

2411 

ผู้ประกอบวชิาชีพด้านอืน่ ๆ 
ผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นธุรกิจ 
นกับญัชี 

  2412 ผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นงานบุคลากรและงานอาชีพ 
  2419 ผูป้ระกอบวิชาชีพทางธุรกิจท่ีมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 

 242  
2421 

ผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นกฎหมาย 
นกักฎหมาย 

  2422 ผูพ้ิพากษา  ,  อนุญาโตตุลาการ 
  2429 ผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นกฎหมายท่ีมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
 243  

 
2431 

บรรณารักษ ์ ผูเ้กบ็รักษาเอกสารสาํคญั และวิชาชีพดา้นงานสนเทศ
ท่ีเก่ียวขอ้ง 
ผูเ้กบ็หรือดูแลเอกสารสาํคญัและผูดู้แลพิพิธภณัฑ ์

  2432 บรรณารักษแ์ละผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นงานสนเทศท่ีเก่ียวขอ้ง 
 244  

2441 
ผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นสังคมศาสตร์และดา้นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
นกัเศรษฐศาสตร์ 

  2442 นกัสังคมวิทยา  ,  นกัมนุษยวิทยาและผูป้ระกอบอาชีพอ่ืน ๆ              
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

  2443 นกัปรัชญา  นกัประวติัศาสตร์  และนกัรัฐศาสตร์ 
  2444 นกัภาษาศาสตร์  นกัแปลและล่าม 
  2445 นกัจิตวิทยา 
  2446 นกัสังคมสงเคราะห์และผูป้ระกอบวิชาชีพอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 245  

 
2451 

นกัเขียน และศิลปินเชิงประดิษฐห์รือผูท้าํงานดา้นศิลปะการแสดง
สาขาอ่ืน ๆ 
นกัประพนัธ์  นกัหนงัสือพิมพ ์ และนกัเขียนอ่ืน ๆ 

  2452 ช่างแกะสลกั  ช่างป้ัน  ช่างหล่อ  จิตรกรและผูท้าํงานศิลปะอ่ืน ๆ    
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

  2453 นกัประพนัธ์เพลง  นกัดนตรี  และนกัร้อง 
  2454 นกัออกแบบท่าเตน้ และนกัเตน้รํา 
  2455 นกัแสดง  ผูก้าํกบัภาพยนตร์  ละครและอาชีพอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 246  

2460 
ผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นศาสนา 
นกับวชและผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง 
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31 

 
 
 

311 

 ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกีย่วข้อง 

ผู้ปฏิบัติงานเทคนิคทีเ่กีย่วข้องกบัวทิยาศาสตร์กายภาพและ
วศิวกรรมศาสตร์ 
ช่างเทคนิคดา้นวิทยาศาสตร์กายภาพและวิศวกรรมศาสตร์ 

  3111 ช่างเทคนิคดา้นวิทยาศาสตร์กายภาพและเคมี 
  3112 ช่างเทคนิควิศวกรรมโยธา 
  3113 ช่างเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า 
  3114 ช่างเทคนิควิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
  3115 ช่างเทคนิควิศวกรรมเคร่ืองกล 
  3116 ช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี 
 
 

 3117 
3118 

ช่างเทคนิควิศวกรรมเหมืองแร่และโลหวิทยา 
ช่างเขียนแบบ 

  3119 ช่างเทคนิควิทยาศาสตร์กายภาพและวิศวกรรมท่ีมิไดจ้ดัประเภท 
ไวใ้นท่ีอ่ืน 

 312  
3121 

ผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัคอมพิวเตอร์ 
ผูช่้วยงานดา้นคอมพิวเตอร์ 

  3122 ผูท้าํงานดา้นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
  3123 ช่างเทคนิคควบคุมหุ่นยนตอุ์ตสาหกรรม 
 313  

3131 
ผูป้ฏิบติังานอุปกรณ์ทศันศาสตร์และอิเลก็ทรอนิกส์ 
ช่างภาพและเจา้หนา้ท่ีอุปกรณ์บนัทึกภาพและเสียง 

  3132 เจา้หนา้ท่ีควบคุมอุปกรณ์แพร่ภาพกระจายเสียงและโทรคมนาคม 
  3133 เจา้หนา้ท่ีควบคุมอุปกรณ์ทางการแพทย ์
  3139 เจา้หนา้ท่ีอุปกรณ์ดา้นทศันศาสตร์และอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมิไดจ้ดั

ประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
 314  

3141 
ผูค้วบคุมและช่างเทคนิคประจาํเรือและอากาศยาน 
ช่างเทคนิคหรือช่างเคร่ืองประจาํเรือ 

  3142 เจา้หนา้ท่ีประจาํหอ้งบงัคบัการเรือและผูน้าํร่อง 
  3143 นกับิน และวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบิน 
  3144 ผูค้วบคุมการจราจรทางอากาศ 
  3145 ช่างเทคนิคความปลอดภยัดา้นการจราจรทางอากาศ 
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 315  

3151 
ผูต้รวจสอบดา้นคุณภาพและความปลอดภยั 
ผูต้รวจสอบอาคารส่ิงก่อสร้างและอคัคีภยั 

  3152 ผูต้รวจสอบดา้นความปลอดภยั สุขภาพ และคุณภาพผลิตภณัฑ์ 
    

32  
 

321 

 
 
 
 

3211 

ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคนิคที่เกีย่วข้องกบัวทิยาศาสตร์เกีย่วกบั 
ส่ิงมีชีวติและสุขอนามัย 
เจา้หนา้ท่ีเทคนิคดา้นวิทยาศาสตร์เก่ียวกบัส่ิงมีชีวิตและอาชีพ 
ท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ 
เจา้หนา้ท่ีเทคนิคดา้นวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

  3212 เจา้หนา้ท่ีเทคนิคดา้นการเกษตรกรรม  และการป่าไม ้
  3213 ท่ีปรึกษาดา้นเกษตรกรรมและการป่าไม ้
 322  

 
3221 

ผูป้ระกอบอาชีพท่ีเก่ียวกบัสุขภาพแผนปัจจุบนั   (ยกเวน้การ
พยาบาล) 
ผูช่้วยดา้นการแพทย ์

  3222 ผูเ้ช่ียวชาญดา้นสุขอนามยั 
  3223 นกัโภชนาการและผูเ้ช่ียวชาญดา้นโภชนาการ 
  3224 ผูว้ดัสายตาประกอบแว่นและช่างทาํแว่นและอุปกรณ์เก่ียวกบั

สายตาอ่ืน ๆ 
  3225 ผูช่้วยดา้นทนัตกรรม 
  3226 นกักายภาพบาํบดัและผูป้ระกอบวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง 
  3227 ผูช่้วยสัตวแพทย ์
  3228 ผูช่้วยดา้นเภสัชกรรม 
  3229 ผูป้ระกอบอาชีพเก่ียวขอ้งกบัสุขอนามยัแผนปัจจุบนั  (ยกเวน้การ

พยาบาล) ท่ีมิไดจ้ดัประเภทไวท่ี้อ่ืน 
 323  

3231 
3232 

ผูป้ระกอบวิชาชีพท่ีเก่ียวกบัการพยาบาลและผดุงครรภ ์
ผูป้ระกอบอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพยาบาล 
ผูป้ระกอบอาชีพท่ีเก่ียวกบัการผดุงครรภ ์

 324  
 

3241 

ผูรั้กษาโรคดว้ยการแพทยแ์ผนโบราณ และผูรั้กษาโรคโดยความ
ศรัทธา 
ผูป้ระกอบอาชีพแพทยแ์ผนโบราณ 

  3242 ผูรั้กษาโรคโดยอาศยัความศรัทธา 
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33  

331 
 

3310 
ผู้ปฏิบัติงานที่เกีย่วข้องกบัการสอน 
ผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอนในระดบัประถมศึกษา 

 332 3320 ผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอนในระดบัก่อนประถมศึกษา
(อนุบาล) 

 333 3330 ผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอนการศึกษาพิเศษ ;  ครูผูช่้วย 
การศึกษาพิเศษ 

 334 3340 ผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอนในดา้นอ่ืน ๆ 
    

34  
341 

 
 

3411 

ผู้ปฏิบัติงานเทคนิคที่เกีย่วข้องอืน่ ๆ 
ผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบังานดา้นการเงินและการขาย 
นายหนา้คา้หลกัทรัพยแ์ละการเงิน 

  3412 ตวัแทนขายประกนัภยั 
  3413 ตวัแทนการคา้อสังหาริมทรัพย ์
  3414 ผูใ้ห้คาํปรึกษาดา้นการท่องเท่ียวและผูจ้ดันาํเท่ียว 
  3415 ตวัแทนฝ่ายขายดา้นเทคนิคและการคา้ 
  3416 ผูจ้ดัซ้ือ , พนกังานจดัซ้ือ 
  3417 ผูป้ระเมินค่าและผูข้ายทอดตลาด 
  3419 ผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบังานดา้นการเงินและการขายท่ีมิไดจ้ดั

ประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
 342  

3421 
ตวัแทนบริการทางธุรกิจและนายหนา้ทางการคา้ 
นายหนา้ทางการคา้ 

  3422 ตวัแทนดาํเนินพิธีการศุลกากรและตวัแทนผูรั้บจดัการขนส่ง
ระหว่างประเทศ 

  3423 ตวัแทนจดัหางาน 
  3429 ตวัแทนจดัหาบริการทางธุรกิจและนายหนา้การคา้ซ่ึงมิไดจ้ดั

ประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
 343  

3431 
ผูป้ระกอบอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบังานบริหารงานทัว่ไป 
เลขานุการฝ่ายบริหารและผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง 

  3432 ผูป้ระกอบอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบังานดา้นกฎหมายและธุรกิจอ่ืน ๆ 
  3433 เจา้หนา้ท่ีบญัชี 
  3434 ผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบังานสถิติ  คณิตศาสตร์และงานอ่ืน ๆ  
  3439 ผูป้ฏิบติังานดา้นบริหารงานทัว่ไปท่ีมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
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 344  

3441 
ผูป้ฏิบติังานดา้นศุลกากร  สรรพากรและงานราชการอ่ืน ๆ 
เจา้หนา้ท่ีศุลกากรและเจา้หนา้ท่ีประจาํด่านตรวจบริเวณพรมแดน 

  3442 เจา้หนา้ท่ีสรรพากร และสรรพสามิต 
  3443 เจา้หนา้ท่ีดูแลสิทธิประโยชน์ทางสังคมของรัฐบาล 
  3444 เจา้หนา้ท่ีออกใบอนุญาต 
  3449 ผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบังานศุลกากร  สรรพากรและงานราชการ

อ่ืน ๆ 
 345 3450 เจา้หนา้ท่ีสืบสวน  สอบสวน (ตาํรวจ)  และนกัสืบ 
 346 3460 ผูป้ฏิบติังานดา้นสังคมสงเคราะห์ 
 347  

3471 
ผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบังานดา้นศิลปะ  บนัเทิงและกีฬา 
นกัออกแบบตกแต่งภายในหรือมณัฑนากร และนกัออกแบบเชิง
พาณิชย ์

  3472 ผูป้ระกาศทางวิทย ุ โทรทศัน์และอ่ืนๆ 
  3473 นกัดนตรี   นกัร้อง และนกัเตน้ตามถนน  ไนทค์ลบัและอ่ืน ๆ  ท่ี

เก่ียวขอ้ง 
  3474 นกัแสดงตลก   นกัมายากล    นกักายกรรม และผูป้ฏิบติังานท่ี    

เก่ียวขอ้ง 
  3475 นกักีฬา   นกักรีฑา  และผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 348 3480 ผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัศาสนา 

    
หมวดใหญ่ 4  

41 
 
 

411 

 
 
 

4111 

เสมียน  เจ้าหน้าที่ 
เสมียนสํานักงาน , เจ้าหน้าที่ประจําสํานักงาน 
เลขานุการและเจา้หนา้ท่ีบนัทึกขอ้มูล 
เจา้หนา้ท่ีชวเลขและพนกังานพิมพดี์ด 

  4112 เจา้หนา้ท่ีเคร่ืองประมวลผลคาํ  และผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง 
  4113 เจา้หนา้ท่ีบนัทึกขอ้มูล 
  4114 เจา้หนา้ท่ีเคร่ืองคาํนวณ 
  4115 เลขานุการ 
 412  

4121 
4122 

เสมียนงานดา้นการเงินและตวัเลข 
เจา้หนา้ท่ีลงบญัชีและคาํนวณ 
เจา้หนา้ท่ีสถิติและการเงิน 
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 413  

4131 
เสมียนงานพสัดุและขนส่ง 
เจา้หนา้ท่ีคลงัสินคา้ 

  4132 เจา้หนา้ท่ีวางแผนการผลิต 
  4133 เจา้หนา้ท่ีขนส่ง 
 414  

4141 
เจา้หนา้หอ้งสมุด/ไปรษณียแ์ละผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง 
เจา้หนา้ท่ีหอ้งสมุด 

  4142 พนกังานรับ – ส่งและคดัแยกไปรษณียภ์ณัฑ์ 
  4143 พนกังานลงรหสั  พนกังานพิสูจน์อกัษรและผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง 
  4144 เจา้หนา้ท่ีสารบรรณและผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง  
  4145 เจา้หนา้ท่ีพิพิธภณัฑแ์ละผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 419 4190 เจา้หนา้ท่ีสาํนกังานอ่ืน ๆ 
    

42  
421 

 
 

4211 

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า 
เจา้หนา้ท่ีรับ-จ่ายเงิน  และผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง 
เจา้หนา้ท่ีเกบ็เงินและเจา้หนา้ท่ีขายตัว๋ 

  4212 
 

เจา้หนา้ท่ีรับ-จ่ายเงินของธนาคาร และเจา้หนา้ท่ีประจาํเคาน์เตอร์ 
กิจการอ่ืน ๆ 

  4213 เจา้มือการพนนั , เจา้หนา้ท่ีรับและจ่ายเงินพนนั 
  4214 เสมียนโรงรับจาํนาํและผูใ้หกู้ย้มืเงิน 
  4215 พนกังานเร่งรัดหน้ีสินและผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 422  

4221 
พนกังานใหบ้ริการดา้นขอ้มูลข่าวสาร 
พนกังานการท่องเท่ียว และผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง 

  4222 พนกังานตอ้นรับ  และพนกังานบริการขอ้มูลข่าวสาร 
  4223 พนกังานควบคุมแผงโทรศพัท ์

 
หมวดใหญ่ 5 

51 

 
 

511 

 
 
 

5111 

พนักงานบริการ  พนักงานขายในร้านค้าและตลาด 
ผู้ให้บริการส่วนบุคคลและการบริการด้านความปลอดภัย 
ผูใ้หบ้ริการดา้นการท่องเท่ียวและผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง 
พนกังานอาํนวยความสะดวกในระหว่างการเดินทาง 

  5112 พนกังานเกบ็ค่าโดยสาร และพนกังานรักษารถ 
  5113 มคัคุเทศก ์
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 512  

5121 
ผูใ้หบ้ริการในภตัตาคารและบา้นเรือน 
แม่บา้นและผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง 

  5122 พ่อครัว 
  5123 พนกังานเสิร์ฟและพนกังานผสมเคร่ืองด่ืม 
 513  

5131 
ผูใ้หบ้ริการส่วนบุคคลและผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
พนกังานดูแลเด็ก 

  5132 ผูใ้หบ้ริการส่วนบุคคลในหน่วยงานต่าง ๆ  ( พนกังานดูแลผูป่้วย
ประจาํโรงพยาบาล , คลินิก) 

  5133 ผูใ้หบ้ริการส่วนบุคคลในบา้นเรือน   (พนกังานดูแลผูป่้วยส่วน
บุคคล) 

  5139 ผูใ้หบ้ริการส่วนบุคคลและผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงมิไดจ้ดั
ประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 

 514  
5141 

ผูใ้หบ้ริการส่วนบุคคลอ่ืน ๆ   
ช่างตดัแต่งผม  ช่างเสริมสวยและผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง 

  5142 คนรับใช ้  เพื่อนร่วมกิจกรรม 
  5143 สัปเหร่อ  และผูอ้าบยาศพ 
  5149 ผูใ้หบ้ริการส่วนบุคคลอ่ืน ๆ  ท่ีมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
 515  

5151 
โหร   ผูท้าํนายโชคชะตาและผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง 
โหร    นกัโหราศาสตร์ 

  5152 ผูท้าํนายโชคชะตา  หมอดูลายมือและอาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง 
 516  

5161 
ผูใ้หบ้ริการดา้นการป้องกนัภยัท่ีมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
พนกังานดบัเพลิง 

  5162 เจา้หนา้ท่ีตาํรวจ 
  5163 ผูคุ้มนกัโทษ 
  5169 ผูใ้หบ้ริการดา้นการป้องกนัภยัท่ีมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
    

52  
521 

 
5210 

นายแบบ  นางแบบ  พนักงานขายและพนักงานสาธิตสินค้า 
นายแบบและนางแบบ 

 522 5220 พนกังานขายของหนา้ร้าน และพนกังานสาธิตสินคา้ 
 523 5230 ผูข้ายสินคา้ในตลาดและแผงร้านคา้ 
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หมวดย่อย หมู่ หน่วย ช่ือหน่วยอาชีพ 
หมวดใหญ่ 6 

61 

 
 

611 

 
 
 

6111 

ผู้ปฏิบัติงานฝีมือด้านการเกษตรและประมง  (แปรรูปขั้นพืน้ฐาน) 
ผู้ปฏิบัติงานฝีมือด้านการเกษตรและประมงเพือ่การค้าขาย 
ผูป้ฏิบติังานฝีมือดา้นการปลูกพืชไร่ 
ผูเ้พาะปลูกพืชไร่  พืชผลและพืชผกั 

  6112 ผูเ้พาะปลูกไมย้นืตน้และไมพุ้่ม 
  6113 ผูเ้พาะปลูกพืชสวนและพืชในเรือนเพาะชาํ 
  6114 ผูเ้พาะปลูกพืชผลทางการเกษตรแบบผสมผสาน 
 612  

6121 
ผูเ้ล้ียงสัตวเ์พื่อการคา้และผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
ผูผ้ลิตผลิตภณัฑน์มและเล้ียงสัตว ์

  6122 ผูเ้ล้ียงสัตวปี์ก , ผูผ้ลิตสัตวปี์กชนิดต่างๆ 
  6123 ผูเ้ล้ียงผึ้งและผูเ้ล้ียงไหม 
  6124 ผูเ้ล้ียงสัตวแ์บบผสมผสาน 
  6129 ผูเ้ล้ียงสัตวใ์นเชิงพาณิชยแ์ละผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงมิไดจ้ดั

ประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
 613 6130 ผูผ้ลิตพืชผลทางการเกษตรและเล้ียงสัตวเ์ชิงพาณิชย ์
 614  

 
6141 

ผูท้าํงานดา้นป่าไมแ้ละงานอ่ืน ๆ   ท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงมิไดจ้ดัประเภท 
ไวใ้นท่ีอ่ืน 
ผูท้าํงานดา้นการป่าไมแ้ละการทาํไม ้

  6142 ผูท้าํงานดา้นการเผาถ่านไมแ้ละผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 615  

6151 
ผูท้าํงานดา้นการประมง การล่าสัตว ์และดกัจบัสัตวต่์าง ๆ 
ผูท้าํงานดา้นการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

  6152 ผูท้าํงานดา้นการประมงชายฝ่ังทะเล 
  6153 ผูท้าํงานดา้นการประมงในทะเลนํ้าลึก 
  6154 ผูท้าํงานดา้นการล่าสัตวแ์ละการวางกบัดกัสัตว ์
    

62  
621 

 
 
 

6210 

ผู้ปฏิบัติงานฝีมือด้านการเกษตรและการประมงเพือ่การดาํรงชีพ 
ผูท้าํงานดา้นการเกษตรและการประมงในเชิงเศรษฐกิจแบบ 
พอเพียง 
ผูท้าํงานดา้นการเกษตรและการประมงในเชิงเศรษฐกิจแบบ 
พอเพียง 
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หมวดย่อย หมู่ หน่วย ช่ือหน่วยอาชีพ 
หมวดใหญ่ 7 

71 

 
 

711 

 
 
 
 

7111 

ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกจิต่าง ๆ  
ผู้ปฏิบัติงานในเหมืองแร่และงานก่อสร้าง 
พนกังานในเหมืองแร่  พนกังานระเบิดแร่และหิน  พนกังานตดั 
และแกะสลกัหิน 
คนงานเหมืองแร่  และเหมืองหิน 

  7112 คนงานระเบิดแร่และหิน 
  7113 คนงานเจาะ  ตดัและแกะสลกัหิน 
 712  

 
7121 

ช่างโครงสร้างอาคาร ส่ิงปลูกสร้าง และงานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมิไดจ้ดั
ประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
ช่างก่อสร้างอาคาร  ส่ิงปลูกสร้างดว้ยวสัดุพื้นบา้น 

  7122 ช่างก่ออิฐและปูแผน่หิน 
  7123 ช่างปูนคอนกรีตและผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง 
  7124 ช่างไมป้ลูกสร้างและช่างไมอ่ื้นๆ 
  7129 ช่างโครงสร้างอาคาร ส่ิงปลูกสร้าง และงานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมิไดจ้ดั

ประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
 713  

7131 
ช่างตกแต่งซ่อมแซมอาคาร ส่ิงปลูกสร้างและงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
ช่างมุงหลงัคา 

  7132 ช่างปูพื้นและช่างปูกระเบ้ือง 
  7133 ช่างตกแต่งงานปูน 
  7134 ช่างติดตั้งฉนวน 
  7135 ช่างติดกระจก 
  7136 ช่างสุขภณัฑแ์ละช่างวางระบบท่อนํ้า 
  7137 ช่างไฟฟ้าอาคารและอุปกรณ์ไฟฟ้าอ่ืนๆ 
 714  

 
7141 

ช่างทาสี  และผูท้าํความสะอาดอาคารส่ิงปลูกสร้าง และงานท่ี   
เก่ียวขอ้ง 
ช่างทาสีและผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง 

  7142 ช่างเคลือบผวิและผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง 
  7143 ผูท้าํความสะอาดโครงสร้างอาคารส่ิงปลูกสร้าง 

72  
721 

 
 
 

7211 

ผู้ปฏิบัติงานด้านโลหะ  เคร่ืองจักร และงานอืน่ที่เกีย่วข้อง 
ช่างทาํแบบหล่อโลหะ  ช่างเช่ือม  ช่างโลหะแผน่   ช่างโครงสร้าง
โลหะและผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง 
ช่างทาํแบบหล่อโลหะและช่างทาํแกนแบบหล่อโลหะ 
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หมวดย่อย หมู่ หน่วย ช่ือหน่วยอาชีพ 
  7212 ช่างเช่ือมและช่างตดัโลหะ 
  7213 ช่างโลหะแผน่ 
  7214 ช่างเตรียมและติดตั้งโครงสร้างโลหะ 
  7215 ช่างติดตั้งเคร่ืองยกและผูฟ่ั้นต่อสายเคเบิล 
  7216 ผูป้ฏิบติังานงานใตน้ํ้ า 
 722  

7221 
ช่างเหลก็   ช่างทาํเคร่ืองมือและผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง 
ช่างเหลก็  ช่างตีเหลก็ และพนกังานเคร่ืองทุบอดัโลหะ 

  7222 ช่างทาํเคร่ืองมือและผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง 
  7223 ช่างปรับตั้งและใชเ้คร่ืองมือกล 
  7224 ช่างเจียระไนโลหะ  ช่างขดัเงาโลหะ  และช่างลบัเคร่ืองมือ 
 723  

7231 
ช่างเคร่ืองและช่างปรับแต่งเคร่ืองจกัรกล 
ช่างเคร่ืองและช่างปรับแต่งเคร่ืองยานยนต ์

  7232 ช่างเคร่ืองและช่างปรับแต่งเคร่ืองอากาศยาน 
  7233 ช่างเคร่ืองและช่างปรับแต่งเคร่ืองจกัรกลทางการเกษตรหรือ        

อุตสาหกรรม 
 724  

7241 
ช่างเคร่ืองและช่างปรับแต่งอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 
ช่างเคร่ืองและช่างปรับแต่งอุปกรณ์ไฟฟ้ากาํลงั 

  7242 ช่างปรับแต่งอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ 
  7243 ช่างเคร่ืองและผูใ้หบ้ริการทางดา้นอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ 
  7244 ช่างติดตั้งและผูใ้หบ้ริการทางดา้นอุปกรณ์โทรเลขและโทรศพัท ์
  7245 ช่างติดตั้งและช่างซ่อมสายส่งกระแสไฟฟ้าและช่างต่อสายเคเบิล 
    

73  
 

731 

 
 
 
 

7311 

ผู้ปฏิบัติงานเกีย่วกบัอุปกรณ์และเคร่ืองมือที่มีความเที่ยงตรง    
แม่นยํา   งานหัตถกรรม   งานการพมิพ์และงานอื่นที่เกีย่วข้อง 
ผูป้ฏิบติังานดา้นอุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีมีความเท่ียงตรงแม่นยาํ 
และงานโลหะภณัฑอ่ื์น ๆ 
ช่างเคร่ืองมือท่ีมีความเท่ียงตรงแม่นยาํ 

  7312 ช่างอุปกรณ์เคร่ืองดนตรี 
  7313 ช่างเพชรพลอย   ช่างประดิษฐ์โลหะมีค่าและก่ึงมีค่า 
 732  

7321 
ช่างเคร่ืองดินเผา  เคร่ืองแกว้ และผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง 
ช่างเคร่ืองดินเผาและงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

  7322 ช่างข้ึนรูปแกว้  ช่างตดั  ช่างฝนและช่างขดัเงาแกว้ 



 (24) 

หมวดย่อย หมู่ หน่วย ช่ือหน่วยอาชีพ 
  7323 ช่างเจียระไนแกว้และช่างแกะสลกั 
  7324 ช่างเขียนและช่างตกแต่งเคร่ืองแกว้  เคร่ืองดินเผา   เซรามิคและ  

งานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 733  

7331 
ช่างฝีมือหตัถกรรมไม ้ ส่ิงทอ  เคร่ืองหนงั แบบพื้นบา้น 
ผูเ้ตรียมวสัดุงานหตัถกรรมไม ้และผลิตภณัฑพ์ื้นบา้นท่ีเก่ียวขอ้ง 

  7332 ช่างฝีมือหตัถกรรมส่ิงทอ    เคร่ืองหนงัและผลิตภณัฑพ์ื้นบา้นท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 734  
7341 

ผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพิมพ ์
ช่างเรียงตวัพิมพ ์  ช่างจดัตวัพมิพแ์ละผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง 

  7342 ช่างทาํแม่พิมพด์ว้ยวิธีการจาํลองแบบและการชุบโลหะ 
  7343 ช่างทาํแม่พิมพ ์
  7344 ช่างถ่ายภาพและผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง 
  7345 ช่างทาํเล่มหนงัสือและผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง 
  7346 ช่างพิมพส์กรีนไหม   ส่ิงทอส่ิงถกัและการพิมพ ์
    

74  
741 

 
 

7411 

ผู้ปฏิบัติงานที่ใช้ฝีมืออื่น ๆ 
ผูแ้ปรรูปอาหาร  ยาสูบและผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง 
ผูฆ่้า  ชาํแหละเน้ือสัตวแ์ละผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง 

  7412 ผูผ้ลิตผลิตภณัฑจ์ากแป้งและนํ้าตาล 
  7413 ผูผ้ลิตผลิตภณัฑจ์ากนม 
  7414 ผูถ้นอมและแปรรูปผลิตภณัฑ์พืช ผกัและผลไม ้  
  7415 ผูชิ้มรสชาติและจดัระดบัชั้นคุณภาพของอาหารและเคร่ืองด่ืม 
  7416  ผูเ้ตรียมใบยาสูบ   ผูผ้ลิตยาสูบและผลิตภณัฑย์าสูบ 
 742  ผูอ้ดันํ้ายาและอบไม ้ ช่างทาํเคร่ืองเรือนและผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง 
  7421 ผูอ้ดันํ้ายาและอบไม ้
  7422 ช่างทาํเคร่ืองเรือนไม ้และผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง 
  7423 ช่างปรับตั้งและใชเ้คร่ืองมืองานไม ้
  7424 ช่างจกัสาน   ช่างทาํแปรงและผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 743  

7431 
ผูผ้ลิตส่ิงทอ  เคร่ืองนุ่งห่มและผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง 
ผูเ้ตรียมเส้นใย 

  7432 ช่างทอ  ช่างถกัและผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง 
  7433 ช่างตดัเยบ็เคร่ืองแต่งกายและช่างทาํหมวก  (ยกเวน้ขนสัตว)์ 



 (25) 

หมวดย่อย หมู่ หน่วย ช่ือหน่วยอาชีพ 
  7434 ช่างตดัเยบ็เส้ือผา้ท่ีทาํจากขนสัตวแ์ละผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง 
  7435 ช่างสร้างแบบและช่างตดัเคร่ืองแต่งกาย 
  7436 ช่างเยบ็  ช่างปักและผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง 
  7437 ช่างหุม้เบาะเคร่ืองเรือน และผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 744  

7441 
ผูผ้ลิตเคร่ืองหนงั  หนงัสัตวแ์ละรองเทา้ 
ช่างตกแต่งขนสัตว ์  ช่างฟอกหนงัและช่างถากหนงัขดูขน 

  7442 ช่างทาํรองเทา้และผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง 

    
หมวดใหญ่ 8 
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8111 

ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน   ผู้ควบคุมเคร่ืองจักรและผู้ปฏิบัติงานด้าน
การประกอบ 
ผู้ควบคุมเคร่ืองจักรประจําที่ภายในโรงงาน 
ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรในอุตสาหกรรมเหมืองแร่และการแปรรูป       
แร่ธาตุ 
ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรในการทาํเหมืองแร่ 

  8112 ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรในกระบวนการแปรรูปและสกดัแร่ธาตุ 
  8113 ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรในการขดุเจาะบ่อและงานต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 812  ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรในกระบวนการแปรรูปโลหะ 
  8121 ผูค้วบคุมเตาหลอมแร่ดิบและโลหะต่างๆ  (สินแร่) 
  8122 ผูค้วบคุมและใชเ้คร่ืองจกัรในงานหลอม  หล่อ และรีดโลหะ 
  8123 ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรในการอบชุบโลหะ 
  8124 ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรในการดึง   อดัและบีบโลหะ 
 813  

 
8131 

ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรในอุตสาหกรรมเคร่ืองแกว้    เคร่ืองดินเผา   
เซรามิคและผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 
ช่างคุมเตาหลอมแกว้  เตาเผาเคร่ืองดินเผาและเคร่ืองจกัรท่ีเก่ียวขอ้ง 

  8139 ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรในการผลิตเคร่ืองแกว้  เคร่ืองดินเผาและ
เคร่ืองจกัรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 

 814  
8141 

ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรในอุตสาหกรรมแปรรูปไม ้และกระดาษ 
ผูป้ฏิบติังานในการแปรรูปไม ้

  8142 ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรผลิตเยือ่กระดาษ 
  8143 ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรผลิตกระดาษ 
 815  

8151 
ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรในกระบวนการแปรรูปทางเคมี 
ผูค้วบคุมเคร่ืองบด  โม่  ผสมทางเคมี 



 (26) 

หมวดย่อย หมู่ หน่วย ช่ือหน่วยอาชีพ 
  8152 ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรท่ีให้ความร้อนทางเคมี 
  8153 ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัร  อุปกรณ์การกรองและการแยกทางเคมี (ยกเวน้

ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ) 
  8154 ผูค้วบคุมเคร่ืองกลัน่และเตาปฏิกรณ์ทางเคมี (ยกเวน้ปิโตรเลียมและ

ก๊าซธรรมชาติ) 
  8155 ผูค้วบคุมเคร่ืองกลัน่นํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติ 
  8159 ผูค้วบคุมกระบวนการแปรรูปทางเคมี  ท่ีมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
 816  

 
8161 

ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรในการผลิตพลงังานไฟฟ้าและอุตสาหกรรมท่ี
เก่ียวขอ้ง 
ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรในการผลิตพลงังานไฟฟ้า 

  8162 ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรไอนํ้าและหมอ้กาํเนิดไอนํ้า 
  8163 ผูค้วบคุมเตาเผาขยะ   งานบาํบดันํ้าเสียและงานอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 817  

 
8171 

ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรในการประกอบช้ินส่วนและควบคุมหุ่นยนต ์
อุตสาหกรรม 
ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรในการประกอบช้ินส่วน 

  8172 ผูป้ฏิบติังานในการควบคุมหุ่นยนตอุ์ตสาหกรรม 
    

82  
821 

 
 

8211 

ผู้ควบคุมเคร่ืองจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ 
ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรผลิตผลิตภณัฑโ์ลหะและแร่ธาตุ 
ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์แปรรูปโลหะต่าง ๆ 

  8212 ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรในการผลิตผลิตภณัฑซี์เมนตแ์ละแร่อ่ืน ๆ 
 822  

8221 
ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรผลิตผลิตภณัฑเ์คมี 
ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรในการผลิตผลิตภณัฑย์ารักษาโรคและ 
เวชสุขภณัฑ ์

  8222 ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรในการผลิตผลิตภณัฑก์ระสุนปืนและ 
วตัถุระเบิด 

  8223 ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรในการตกแต่ง การเคลือบและชุบผวิโลหะ 
  8224 ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรในการผลิตผลิตภณัฑด์า้นการถ่ายภาพ 
  8229 ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรในการผลิตผลิตภณัฑเ์คมีอ่ืน ๆ  ท่ีมิไดจ้ดั

ประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
 823  

8231 
ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรผลิตผลิตภณัฑย์างและพลาสติก 
ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรผลิตผลิตภณัฑย์าง 



 (27) 

หมวดย่อย หมู่ หน่วย ช่ือหน่วยอาชีพ 
  8232 ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรผลิตผลิตภณัฑพ์ลาสติก 
 824 8240 ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรผลิตผลิตภณัฑไ์ม ้
 825  

8251 
ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรในอุตสาหกรรรมการพิมพ ์
ผูป้ฏิบติังานการพิมพ ์, ช่างแท่นพิมพ ์, พนกังานควบคุมเคร่ืองพิมพ ์

  8252 ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรเพื่อเขา้เล่มหนงัสือ 
  8253 ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรในการผลิตผลิตภณัฑก์ระดาษ 
 826  

8261 
ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรผลิตผลิตภณัฑส่ิ์งทอ/ขนสัตวแ์ละเคร่ืองหนงั 
ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรในการเตรียมเส้นใย  ป่ันและสาวมว้นเส้นดา้ย  ;  
พนกังานเตรียมเส้นใยดว้ยเคร่ืองจกัร 

  8262 ผูค้วบคุมเคร่ืองทอ  เคร่ืองถกัผา้ ; ช่างทอ  ช่างถกัผา้ดว้ยเคร่ืองจกัร 
  8263 ผูค้วบคุมเคร่ืองเยบ็  เคร่ืองปัก ,   ช่างเยบ็ ช่างปักดว้ยเคร่ืองจกัร 
  8264 ผูค้วบคุมเคร่ืองฟอกยอ้ม  และทาํความสะอาดส่ิงทอ ส่ิงถกั 
  8265 ผูค้วบคุมเคร่ืองเตรียมขนสัตวแ์ละหนงัสัตว ์
  8266 ผูค้วบคุมเคร่ืองผลิตรองเทา้และผลิตภณัฑต่์าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
  8269 ผูค้วบคุมเคร่ืองผลิตผลิตภณัฑ์ส่ิงทอ ส่ิงถกั ขนสัตวแ์ละเคร่ืองหนงั

ท่ีมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
 827  

 
8271 

ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรผลิตผลิตภณัฑอ์าหารและผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง 
ผูค้วบคุมเคร่ืองแปรรูปเน้ือสัตวแ์ละสัตวน์ํ้ า 

  8272 ผูค้วบคุมเคร่ืองผลิตผลิตภณัฑ์นม 
  8273 ผูค้วบคุมเคร่ืองโม่  เมลด็ธญัพืชและเคร่ืองเทศ 
  8274 ผูค้วบคุมเคร่ืองผลิตผลิตภณัฑ์จากแป้งและนํ้าตาล 
  8275 ผูค้วบคุมเคร่ืองแปรรูปพืช  ผกัและผลไม ้
  8276 ผูค้วบคุมเคร่ืองผลิตนํ้าตาล 
  8277 ผูค้วบคุมเคร่ืองแปรรูปใบชา  กาแฟ และโกโก ้
  8278 ผูค้วบคุมเคร่ืองผลิตเบียร์  เหลา้  ไวน์และเคร่ืองด่ืมอ่ืน ๆ 
  8279 ผูค้วบคุมเคร่ืองผลิตผลิตภณัฑ์ใบยาสูบ 
 828  

8281 
ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรในการประกอบผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ 
ผูป้ระกอบผลิตภณัฑเ์คร่ืองจกัรกล 

  8282 ผูป้ระกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า 
  8283 ผูป้ระกอบอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ 
  8284 ผูป้ระกอบผลิตภณัฑโ์ลหะ  ยางและพลาสติก 



 (28) 

หมวดย่อย หมู่ หน่วย ช่ือหน่วยอาชีพ 
  8285 ผูป้ระกอบผลิตภณัฑไ์ม ้และผลิตภณัฑต่์าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
  8286 ผูป้ระกอบผลิตภณัฑก์ระดาษอดั  ส่ิงทอ  เคร่ืองหนงัและผลิตภณัฑ์

ต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 829 8290 ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรและผูป้ฏิบติังานดา้นการประกอบอ่ืน ๆ 

    

83  
831 

 
 

8311 

ผู้ควบคุมการขับเคลือ่นยานยนต์และเคร่ืองจักรที่เคลือ่นที่ได้ 
ผูข้บัเคล่ือนหวัรถจกัรและผูป้ฏิบติังานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
พนกังานขบัรถจกัร   พนกังานขบัรถไฟ   ผูข้บัเคล่ือนหวัรถจกัร 

  8312 พนกังานหา้มลอ้รถไฟ   พนกังานสัญญาณรถไฟและพนกังาน 
สับเปล่ียนรถไฟ 

 832  
8321 

ผูข้บัยานยนตป์ระเภทต่าง ๆ 
ผูข้บัรถจกัรยานยนตแ์ละผูข้บัสามลอ้เคร่ือง 

  8322 ผูข้บัรถยนต ์ รถรับจา้ง  รถยนตบ์รรทุกและรถตู ้
  8323 พนกังานขบัรถยนตโ์ดยสารประจาํทางและรถราง 
  8324 ผูข้บัรถบรรทุกขนาดใหญ่ 
 833  

8331 
ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรทางการเกษตรและเคร่ืองจกัรท่ีเคล่ือนท่ีไดอ่ื้นๆ 
ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรกลทางการเกษตรและการป่าไม ้

  8332 ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัร  เคร่ืองยนตท่ี์ใชใ้นการขนยา้ยวสัดุและเคร่ือง 
จกัรต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

  8333 ผูค้วบคุมป้ันจัน่ รอก ยก และเคร่ืองจกัรต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
  8334 ผูค้วบคุมรถยก 
 834 8340 ลูกเรือและผูป้ฏิบติังานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
    

หมวดใหญ่ 9 
91 

 
 

911 

 
 
 

9111 

อาชีพงานพืน้ฐาน 
อาชีพงานพืน้ฐานต่าง ๆ ด้านการขายและการให้บริการ 
ผูจ้าํหน่ายสินคา้ตามขา้งถนนและงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
ผูจ้าํหน่ายอาหารตามขา้งถนน 

  9112 ผูจ้าํหน่ายสินคา้ท่ีไม่ใช่อาหารตามขา้งถนน 
  9113 ผูจ้าํหน่ายสินคา้ตามบา้นและทางโทรศพัท ์
 912 9120 ผูท้าํความสะอาดรองเทา้ และงานใหบ้ริการตามขา้งถนนอ่ืนๆ 
 913  

 
9131 

ผูท้าํงานบา้นและผูช่้วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  ผูท้าํความสะอาดและ 
ผูซ้กัรีดเส้ือผา้ 
ผูช่้วยงานบา้นและผูท้าํความสะอาดบา้น 



 (29) 

หมวดย่อย หมู่ หน่วย ช่ือหน่วยอาชีพ 
  9132 ผูท้าํความสะอาดสาํนกังาน โรงแรมและสถานท่ีทาํการอ่ืน ๆ 
  9133 ผูซ้กัลา้งและรีดเส้ือผา้ 
 914  

 
9141 

ผูดู้แลรักษาอาคาร และผูท้าํความสะอาดหนา้ต่างและงานความ
สะอาดอ่ืน ๆ 
ผูดู้แลรักษาอาคารส่ิงปลูกสร้าง 

  9142 ผูท้าํความสะอาดยานพาหนะ  หนา้ต่าง และส่ิงของอ่ืน ๆ 
 915  

 
9151 

ผูส่้งขอ้มูล  เอกสาร  ผูข้นสัมภาระ  ผูเ้ปิด-ปิดประตู  และ
ผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ 
พนกังานรับส่งเอกสาร  พนกังานขนสัมภาระและพนกังานขนส่ง
สินคา้อ่ืน ๆ 

  9152 พนกังานเฝ้าประตู  ยามรักษาการณ์และพนกังานท่ีเก่ียวขอ้ง 
  9153 พนกังานเกบ็เงิน  และพนกังานอ่านมาตรวดัต่าง ๆ 
 916  

9161 
ผูเ้กบ็ขยะและผูใ้ชแ้รงงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
ผูเ้กบ็ขยะ 

  9162 พนกังานกวาดถนนและผูใ้ชแ้รงงานอ่ืน ๆ 
    

92 921  
9211 

แรงงานด้านเกษตร  ประมงและงานอื่น ๆ ที่เกีย่วข้อง 
ผูใ้ชแ้รงงานในฟาร์ม 

  9212 ผูใ้ชแ้รงงานในงานดา้นป่าไม ้
  9213 ผูใ้ชแ้รงงานในงานดา้นการประมง  การล่าสัตวแ์ละวางกบัดกัสัตว ์
    

93  
931 

 
 

9311 

แรงงานเหมืองแร่   ก่อสร้าง   การผลติและการขนส่ง 
แรงงานเหมืองแร่และก่อสร้าง 
แรงงานเหมืองแร่และเหมืองหิน 

  9312 แรงงานก่อสร้างถนน  เข่ือนและอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
  9313 แรงงานดา้นก่อสร้างอาคารและส่ิงปลูกสร้าง 
 932  

9321 
แรงงานการผลิต 
แรงงานดา้นการประกอบ 

  9322 แรงงานบรรจุผลิตภณัฑแ์ละแรงงานดา้นการผลิต 
 933  

9331 
แรงงานขนส่ง 
ผูข้บัเคล่ือนพาหนะโดยใชมื้อเขน็  หรือเทา้ถีบ 

  9332 ผูข้บัเคล่ือนพาหนะและเคร่ืองจกัรโดยใชส้ัตวล์ากจูง 
  9333 ผูข้นส่งสินคา้ต่าง ๆ 
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หมวดย่อย หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ(ประเทศไทย)  2544 
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หมวดใหญ่  1 
ผู้บัญญัติกฎหมาย  ข้าราชการระดับอาวุโส  ผู้จัดการ 

( Legislators, Senior Officials and Managers ) 
 

ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหมวดใหญ่น้ี  ไดแ้ก่  ผูบ้ญัญติักฎหมาย  นกับริหารของหน่วยงาน      
รัฐบาลและผูจ้ดัการของวิสาหกิจและองค์การต่าง ๆ  ซ่ึงทาํหน้าท่ี  พิจารณา  ตดัสินใจ  กาํหนดวิธีการ  
กาํกับดูแล หรือแนะนําเก่ียวกับนโยบายของรัฐบาลในระดับต่าง ๆ หรือนโยบายขององค์กร บญัญติั
กฎหมาย  กฎและระเบียบสาธารณชนต่าง ๆ  เป็นตวัแทนของรัฐบาลหรือปฏิบติังานแทนในนามของ    
รัฐบาลรวมถึงพรรคการเมือง  สหภาพ  วสิาหกิจและองคก์รต่าง ๆ 
 กลุ่มอาชีพในหมวดใหญ่นี ้ มีดังนี ้

11 ผูบ้ญัญติักฎหมาย  ขา้ราชการระดบัอาวโุส 
12 ผูจ้ดัการบริษทั  เจา้หนา้ท่ีบริหารของหน่วยงานเอกชน 
13 ผูจ้ดัการทัว่ไป 
 

หมวดย่อย   11   ผู้บัญญตัิกฎหมาย   ข้าราชการระดับอาวุโส  (Legislators  and  Senior Officials )  
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหมวดย่อยน้ี  ไดแ้ก่  ผูพ้ิจารณากาํหนดวิธีการ  ให้คาํแนะนาํหรือ  
เขา้ร่วมในการวางนโยบายของรัฐบาล    สั่งการและกาํกบัดูแลให้ปฏิบติัตามนโยบายหรือกฎระเบียบ        
ข้อบังคับท่ีเ ก่ียวกับการบริหารประเทศในระดับภูมิภาคหรือท้องถ่ิน  ร่างและตรากฎหมายหรือ
เปล่ียนแปลงยกเลิกระเบียบสาธารณะต่างๆ  ภายใตรั้ฐธรรมนูญ  อาจเป็นผูท่ี้ไดรั้บการเลือกตั้งหรือแต่งตั้ง
ใหท้าํงานในฝ่ายปกครองส่วนกลาง หรือฝ่ายปกครองทอ้งถ่ินในคณะรัฐบาล  ในหน่วยงานของกระทรวง  
ทบวง  กรม   เป็นตวัแทนหรือปฏิบติังานในนามของส่วนราชการ   รวมถึงองค์กรท่ีดาํเนินการเพื่อ             
ผลประโยชน์เฉพาะอยา่ง รวมทั้งควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 

 กลุ่มอาชีพในหมวดย่อยนี ้ มีดังนี ้
 111 ผูบ้ญัญติักฎหมาย 
 112 ขา้ราชการระดบัอาวโุส   นกับริหารของหน่วยงานรัฐบาล 

7211                         113 ผู้น าตามประเพณี / ผู้ น าท้องถ่ิน / หมู่บ้าน / 

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท้องถ่ิน 

7212  114 เจ้าหน้าท่ีระดบัอาวโุสขององค์กรท่ีด าเนินการเพ่ือผลประโยชน์เฉพาะ 

7213  115 เจ้าหน้าท่ีบริหารของหน่วยงานรัฐบาล 
 

หมู่         111      ผู้บญัญตัิกฎหมาย  ( Legislators ) 
 ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหมู่นี ้ได้แก่  ผู้ที่ทําหน้าที่กํากับดูแลหรือมีส่วนร่วมในการดําเนินการ
ร่างกฎหมาย  ระเบียบ  และข้อบังคับต่าง ๆ  กําหนดวิธีการเพื่อกํากับดูแลการบริหารงานของราชการให้
ดําเนินไปตามนโยบาย  แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อยกเลิกกฎหมาย  กฎระเบียบ     ข้อบังคับต่างๆ ภายใต้
รัฐธรรมนูญ ให้คาํปรึกษาแนะนําการบริหารงานของรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐ ส่งเสริมการปกครองแบบ
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ประชาธิปไตย  และคอยกํากับดูแลผู้บริหารของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลให้ปฎิบัติงานลุล่วงตามนโยบาย
ที่กาํหนดไว้  ปฏิบัติงานที่เกีย่วข้องและควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานอืน่ ๆ 

 กลุ่มอาชีพในหมู่นี ้มีดังนี ้
               1110    ผูบ้ญัญติักฎหมาย 
 

หน่วย  1110 ผู้บัญญตัิกฎหมาย  ( Legislators ) 
 ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ได้แก่ ผูท้าํหน้าท่ีในการดาํเนินการออกกฎหมาย  กฎ  
ระเบียบ  ขอ้บงัคบั  ประกาศต่าง ๆ ข้ึนใช้บงัคบั  แก้ไข  เปล่ียนแปลง  ยกเลิกกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ         
ขอ้บงัคบั  ประกาศต่างๆ ท่ีมีอยู่แลว้ภายใตรั้ฐธรรมนูญ  วางนโยบายทิศทางการบริหารราชการแผน่ดิน  
กาํหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการเพื่อกาํกบัดูแลการบริหารราชการให้ดาํเนินไปตามนโยบาย  ให้คาํปรึกษา
แนะนาํการบริหารงานของรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐ  กาํกบัดูแลผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีของรัฐบาลให้
ปฏิบติังานลุล่วงตามนโยบายท่ีกาํหนดไว ้ ดูแลการบงัคบัใช้กฎหมายและการจดัองค์กรให้เป็นไปโดย
เรียบร้อยตามเป้าหมาย ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืนๆ  
 

 อาชีพในหน่วยน้ี  มีดงัน้ี 
 

1110.20 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  (Member  of  Parliament) 
 เป็นผูแ้ทนปวงชนชาวไทยในการใชอ้าํนาจนิติบญัญติั   จดัทาํ แกไ้ข เปล่ียนแปลง  ยกเลิก    
พระราชบญัญติั และแกไ้ขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ใหค้าํแนะนาํและยนิยอมในการตราพระราชบญัญติัเพื่อใช้
บงัคบัเป็นกฎหมาย ควบคุมการบริหารราชการแผน่ดินของฝ่ายบริหารให้ดาํเนินการตามบทบญัญติัแห่ง
รัฐธรรมนูญ และทาํหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีบญัญติัไวใ้นกฎหมาย 
 

1110.25 สมาชิกวุฒิสภา  (Senator) 
 เป็นผูแ้ทนปวงชนชาวไทยในการใชอ้าํนาจนิติบญัญติั  กลัน่กรองกฎหมายโดยพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ  หรือแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบญัญติั ท่ีสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเสนอต่อวุฒิสภา  
พิจารณาเลือก    แต่งตั้ง    ถอดถอน   ให้คาํแนะนาํ       หรือให้ความเห็นชอบให้บุคคลดาํรงตาํแหน่งตาม   
รัฐธรรมนูญ   ควบคุมการบริหารราชการแผน่ดินและทาํหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีบญัญติัไวใ้นกฎหมาย 
 

1110.30 รัฐมนตรี  (Ministers) 
 บริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และนโยบาย
ของรัฐบาลท่ีได้แถลงไวต่้อรัฐสภา  รวมทั้งเสนอแนะเพื่อการตราพระราชกาํหนดและพระราชกฤษฎีกา    
การออกกฎกระทรวง  ประกาศกระทรวงและระเบียบต่างๆ    กาํหนดนโยบายของกระทรวง ทบวง ให ้     
สอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาล  ปกครอง  บงัคบับญัชาขา้ราชการ  พนกังานและเจา้หนา้ท่ีอ่ืนในกระทรวงท่ี
รับผดิชอบ   
 

1110.40 สมาชิกสภาท้องถิ่น  (Elected  member , local) 
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 เป็นผูแ้ทนดูแลผลประโยชน์และส่วนไดเ้สียของผูเ้ลือกตั้งในสภาทอ้งถ่ิน ให้คาํแนะนาํ
และยนิยอมในการออกกฎ  ระเบียบ  ขอ้บงัคบั  เพื่อใชป้ระกอบการบริหารงานปกครองทอ้งถ่ิน  ควบคุม
การบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน และทาํหน้าท่ีอ่ืนๆ ตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายว่าดว้ยการปกครองทอ้งถ่ิน 
อาจใช้ช่ือว่าสมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาํบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จงัหวดั  สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  สมาชิกสภาเมืองพทัยา   สมาชิกสภาเขต 
 

1110.45 ผู้บริหารท้องถิ่น  (Local  administeator) 
 บริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินให้เป็นไปตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ  กฎหมาย  และ
นโยบายท่ีแถลงต่อสภาทอ้งถ่ิน  ปกครอง บงัคบับญัชาพนกังานและลูกจา้งในองค์กรทอ้งถ่ิน ดูแลและ    
คุม้ครองผลประโยชน์และส่วนไดเ้สียของทอ้งถ่ินและทาํหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายวา่ดว้ย
การปกครอง ทอ้งถ่ิน อาจใชช่ื้อวา่ นายกเทศมนตรี นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ประธานกรรมการ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล   ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร   นายกเมืองพทัยา 
 

1110.90 ผู้บัญญตัิกฎหมายอืน่ๆ 
 ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึงผูบ้ญัญติักฎหมายซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
 
หมู่         112    ข้าราชการระดับอาวุโส , นักบริหารของหน่วยงานรัฐบาล   
 (Senior  Government  Officials) 
 ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหมู่น้ี ได้แก่ ผูป้ฏิบติังานบริหารและดาํเนินการให้เป็นไปตาม
นโยบายของรัฐบาล  ภายในขอบเขตของกฎหมาย  กฎ  และระเบียบขอ้บงัคบัท่ีไดว้างไว ้ ปฏิบติังานใน
หน้าท่ีโดยให้คาํแนะนาํดา้นนโยบายต่าง ๆ แก่ฝ่ายปกครองในระดบัต่าง ๆ เช่น ระดบัประเทศ ภูมิภาค 
หรือท้องถ่ิน  ให้คาํแนะนําเก่ียวกับงานงบประมาณ  กฎหมาย  กฎระเบียบต่าง ๆ ควบคุมและให้
ดาํเนินการบรรลุตามนโยบายของรัฐและหน่วยงาน เป็นตวัแทนของประเทศในต่างแดนและในทอ้งถ่ิน 
ควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ   
 

 กลุ่มอาชีพในหมู่นี ้  มีดังนี ้
 1120  ขา้ราชการระดบัอาวโุส , นกับริหารของหน่วยงานรัฐบาล 
 
หน่วย     1120    ข้าราชการระดับอาวุโส, นักบริหารของหน่วยงานรัฐบาล   
                            (Senior  Government  Officials) 
 ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารและดาํเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของ
รัฐบาลภายในขอบเขตของกฎหมาย  กฎ  และระเบียบขอ้บงัคบัท่ีวางไว ้ปฏิบติังานในหนา้ท่ีท่ีกาํหนดไว้
ในส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือในหน่วยงานของรัฐอ่ืนๆ  เช่น  การคลงั  การสาธารณสุข  การศึกษา  
การแรงงาน เป็นตน้  มีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบายของรัฐบาลและสั่งการให้ส่วนราชการดาํเนินการ
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ให้เป็นไปตามนโยบาย   รวมถึงการเป็นผูแ้ทนของประเทศในการปฏิบติังานในต่างแดน ปฏิบติัหน้าท่ี
การงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืนๆ 

0 

1 อาชีพในหน่วยน้ี  มีดงัน้ี 
 
1120.20 ข้าราชการระดบับริหาร   (Chief  executive  officer , government) 
 บริหารงานในฐานะหวัหนา้ส่วนราชการ  รองหวัหนา้ส่วนราชการระดบักระทรวง  หรือ
ระดับกรมหรือเทียบเท่า  :  กาํหนดนโยบายและแผนปฏิบติัการในความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับ
กฎหมาย  นโยบายของรัฐบาลและแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  ให้คาํปรึกษาและเสนอ
ความเห็นต่อรัฐมนตรีเจา้สังกดั  คณะรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการ ในปัญหาต่างๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง     ควบคุม  
ดูแล บงัคบับญัชาขา้ราชการและลูกจา้งในส่วนราชการนั้นๆ  และทาํหนา้ท่ีอ่ืนๆ  ตามท่ีกฎหมายบญัญติั 
 
1120.30 ผู้บริหารรัฐวสิาหกจิ  (Chief  executive officer , government  enterprise) 
 บริหารงานภายในองค์การตามนโยบายท่ีคณะกรรมการของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจได้
กาํหนดไว ้ภายใต ้ กฎ  ระเบียบ  ขอ้บงัคบั  และการควบคุมของรัฐบาล : วางแผน กาํหนดเป้าหมาย  
จดัระบบการบริหารงาน  อาํนวยการ  และควบคุมการทาํงาน  รวมทั้งให้คาํปรึกษาแนะนาํการปฎิบติังาน
แก่เจา้หน้าท่ีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และบรรลุวตัถุประสงค์ของหน่วยงาน และทาํหน้าท่ีอ่ืนๆ  
ตามท่ีกฎหมายบญัญติั 
 

1120.40 ผู้บริหารองค์การมหาชน  (Chief  executive  officer , public  organization) 
 บริหารกิจการขององคก์ารใหบ้รรลุวตัถุประสงคภ์ายใตก้ฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัหรือ
นโยบาย   มติ  และประกาศของคณะกรรมการองคก์ารมหาชน : วางแผนกาํหนดเป้าหมาย จดัระบบงาน 
อาํนวยการ สั่งการ มอบหมายงาน ควบคุมการทาํงาน รวมถึงให้คาํปรึกษาแนะนาํการปฏิบติังานแก่      
เจา้หน้าท่ีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวตัถุประสงค์ของหน่วยงาน มีอาํนาจในการบรรจุ  
แต่งตั้ง  ลดโทษและบริหาร  ค่าจา้ง ตามขอ้บงัคบัท่ีคณะกรรมการกาํหนด  วางระเบียบการดาํเนินงานของ
องค์การมหาชนโดยไม่ขดัหรือแยง้กบัระเบียบและมติหรือประกาศท่ีคณะกรรมการกาํหนด  และทาํ
หนา้ท่ีอ่ืน ๆ  ตามท่ีกฎหมายบญัญติั 
 

1120.90 นักบริหารหน่วยงานของรัฐอื่นๆ 
 ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี รวมถึง นกับริหารของหน่วยงานรัฐบาล  ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภท
ไวใ้นท่ีอ่ืน 
 
หมู่         113 ผู้นําตามประเพณ/ีผู้นําท้องถิ่น/ หมู่บ้าน/ เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานท้องถิ่น 
 (Traditional  Chiefs  and  Heads  of  Villages) 
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 ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหมู่น้ี  ไดแ้ก่ ผูป้ฏิบติังานดา้นออกกฎระเบียบการบริหารและพิธี
การต่างๆ ตามประเพณี รวมถึงปฏิบัติงานในการจัดสรรการใช้ท่ีดินของชุมชน ระหว่างสมาชิกใน 
ชุมชุมหรือหมู่บา้น  ฝึกฝนวินัยแก่สมาชิกของชุมชนหรือหมู่บา้นมิให้ฝ่าฝืนกฎระเบียบและประเพณี  
ปฏิบติัหนา้ท่ีดา้นงานพิธีการต่างๆ เก่ียวกบัการเกิด การแต่งงาน  การตาย  การเก็บเก่ียว  และงานเล้ียงตาม
ประเพณีต่าง ๆ   ทาํหนา้ท่ีเป็นตวัแทนชุมชนหรือหมู่บา้นในสภาประจาํทอ้งถ่ินหรือภูมิภาค  รับผิดชอบใน
การแจ้งข่าวเก่ียวกับกฎหมาย หรือระเบียบของทางการให้ชุมชนหรือหมู่บ้านทราบโดยทัว่กันและ
ควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืนๆ 
 กลุ่มอาชีพในหมู่นี ้ มีดังนี ้
 1130  ผูน้าํทอ้งถ่ิน / ชุมชน 

 
หน่วย     1130 ผู้นําท้องถิ่น / ชุมชน   (Traditional  Chiefs  and  Heads  of  Villages) 

9321  ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหน่วยนี้  ได้แก่  ผู้นําของสมาชิกในชุมชนท้องถิ่น  ทํา
หน้าทีบ่ริหารและพฒันา   ท้องถิ่น  ให้ความร่วมมือกับทางราชการในการรักษา
ความสงบเรียบร้อย  สุขภาพอนามัย  การประกอบอาชีพของประชาชนใน
ชุมชน  เป็นตัวแทนในการแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับกฎหมายหรือระเบียบของทาง
ราชการ งานประเพณแีละเร่ืองอืน่ๆ ให้แก่ชุมชนหรือหมู่บ้านได้รับทราบโดยทั่ว
กนั  ปฏิบัติหน้าทีก่ารงานทีเ่กีย่วข้องและควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานอืน่ ๆ 

 

 อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

1130.20 ผู้นําตามประเพณ ี (Traditional  chief) 
 ทาํหนา้ท่ีเป็นผูน้าํหรือตวัแทนของชุมชนหรือหมู่บา้นในงานพิธีการต่าง ๆ  ท่ีกาํหนดไว้
ตามประเพณีท่ีปฏิบติักนัมาอยา่งต่อเน่ือง    ประกอบพิธีกรรมต่าง  ๆ  เพื่อความสุขความเจริญของชุมชน 
 
1130.30 กาํนัน  (Chief  of  village)    
 ปกครองบรรดาราษฎรท่ีอยูใ่นเขตตาํบล  ดูแลทุกขสุ์ขป้องกนัรักษาความสงบเรียบร้อย
ความเดือดร้อนของประชาชน ชุมชนในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ  ร่วมมือกบัทางราชการในการปราบปราม
การกระทาํผิดและระงบัเหตุร้ายต่าง ๆ รายงานขอ้มูลและรายละเอียดเก่ียวกบัความตอ้งการของประชาชน   
เหตุการณ์ต่าง ๆ ในชุมชนให้ทางราชการไดรั้บทราบ  ช้ีแจง ทาํความเขา้ใจกบัประชาชนเก่ียวกบัขอ้มูล   
ข่าวสารของทางราชการ    จดัทาํทะเบียนจาํนวนประชากร ครอบครัว สัตวพ์าหนะ และอ่ืนๆ ในพื้นท่ีท่ี   
รับผิดชอบ ส่งเสริมและสนบัสนุนการประกอบอาชีพท่ีเป็นหลกัแหล่งให้กบัราษฎร  รวมทั้งจดัระเบียบ     
หมู่บา้น  ตาํบล  ให้เรียบร้อยถูกสุขลกัษณะเพื่อป้องกนัโรคภยัไขเ้จ็บ   และปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืน ๆ  ตามท่ี
กฎหมายบญัญติั 
 



 (36) 

9322 1130.35 สารวตัรกาํนนั  (Assistant  of  chief  of  village) 
ช่วยกํานันดูแลทุกข์สุขและปัดเป่าความเดือดร้อนให้กับราษฎร  ดูแลความสงบ       

เรียบร้อยภายในตาํบลเพื่อป้องกนัเหตุร้ายท่ีจะเกิดข้ึน และร่วมปรึกษาวางแผนกบักาํนนัในการบริหาร 
และพฒันาทอ้งถ่ิน และดาํเนินการในเร่ืองต่าง ๆ ตามท่ีกาํนนัมอบหมาย 

9323 1130.40 ผูใ้หญ่บา้น  (Head  of  village) 
 ปฏิบติังานหลักมูลฐานเช่นเดียวกันกับกาํนัน แต่ปกครองบรรดาราษฎรท่ีอยู่ในเขต    
หมู่บา้น  และดาํเนินการในเร่ืองต่าง ๆ  ตามท่ีกาํนนัมอบหมาย 

9324 1130.45 ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น  (Assistant  of  head  of  village) 
9325  ช่วยผู้ใหญ่บ้านปกครอง  พัฒนาและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน   

ตรวจตราและสอดส่องเหตุการณ์ผิดปกติที่จะเกิดขึน้ภายในหมู่บ้านเพื่อหาทาง
ป้องกนั    ร่วมปรึกษาวางแผนกับ  ผู้ใหญ่บ้านในการบริหารและพัฒนาท้องถิ่น  
และดําเนินการในเร่ืองต่าง ๆ ตามทีผู้่ใหญ่บ้านมอบหมาย 

9326 1130.50 แพทยป์ระจาํตาํบล  (Assistant  of  Chief  of  village , public  health) 
                  ช่วยกํานันผู ้ใหญ่บ้านในการจัดหมู่บ้าน  ตําบล  ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย            
ถูกสุขลกัษณะเพื่อป้องกนัโรคภยัไขเ้จบ็ ดาํเนินการในเร่ืองต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนให้ประชาชน 
มีสภาพแวดลอ้มในการดาํรงชีวิตท่ีมีคุณภาพ มีสุขภาพและพลานามยัท่ีสมบูรณ์แข็งแรง และดาํเนินกา ร  
อ่ืน ๆ ตามท่ีกาํนนั  ผูใ้หญ่บา้นมอบหมาย 

9327 1130.90 ผูน้าํทอ้งถ่ิน/ชุมชนอ่ืน ๆ 
 ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี รวมถึงผูน้าํท้องถ่ิน/ชุมชนซ่ึงมิได้จดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน  
ตวัอยา่งเช่น   คณะกรรมการตาํบล   คณะกรรมการหมู่บา้น  หรือบุคคลซ่ึงประชาชนในทอ้งถ่ินให้ความ
เคารพศรัทธา   เป็นตน้ 
 
หมู่        114       เจ้าหน้าทีร่ะดับอาวุโสขององค์กรทีด่ําเนินการเพือ่ผลประโยชน์เฉพาะ 
 (Senior  Officials  of  Special – Interest  Organizations) 
           ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหมู่น้ี  ไดแ้ก่  ผูท่ี้พิจารณากาํหนดนโยบาย กฎระเบียบขององค์กร 
กาํกบัดูแลการดาํเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายขององค์กรท่ีดาํเนินการเพื่อผลประโยชน์เฉพาะอย่างท่ี
เก่ียวขอ้ง  เช่น พรรคการเมือง  สหภาพการคา้  องคก์รลูกจา้ง  สมาคมการคา้และอุตสาหกรรม องคก์รเพื่อ
มนุษยธรรม  การกุศลหรือสมาคมเพื่อการศึกษา  ดาํเนินการเจรจากบัรัฐบาลหรือสาธารณชนในนามของ
องคก์ร  กาํกบัดูแลหน่วยงานและเจา้หนา้ท่ีอ่ืน ๆ 
 กลุ่มอาชีพในหมู่นี ้มีดังนี ้
6122  1141  เจ้าหนา้ทีบ่ริหารพรรคการเมือง 

 1142  ผูบ้ริหารองคก์รนายจา้ง  องคก์รลูกจา้งและองคก์รท่ีมีผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจอ่ืน 

 1143  ผูบ้ริหารองคก์รดา้นมนุษยธรรมและองคก์รเฉพาะดา้น 
 1144  ผูบ้ริหารองคก์รท่ีทาํหนา้ท่ีตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญ 
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หน่วย     1141    เจ้าหน้าทีบ่ริหารพรรคการเมือง  (Senior  officials  of  political – party  organizations) 
 ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ได้แก่  ผูก้าํหนดนโยบาย  กฎ  ขอ้บงัคบัและระเบียบ    
ต่าง ๆ  ของพรรคการเมือง วางแผนและควบคุมการดาํเนินงานให้บรรลุวตัถุประสงค์  เป้าหมายและ
นโยบายของพรรคการเมือง เป็นตวัแทนพรรคการเมือง ในการเจรจา ทาํความตกลงกบัองคก์รหรือบุคคล
ท่ีเก่ียวขอ้ง  วางแผนและรณรงค์เพื่อการเลือกตั้งผูส้มคัรของพรรคการเมือง  สรรหาและให้ความรู้แก่
สมาชิกพรรคการเมือง  เผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์   ขอ้มูล ข่าวสารของพรรคการเมือง  กาํกบัดูแล  ปกครอง
บงัคบับญัชาเจา้หนา้ท่ีของพรรคการเมืองใหป้ฏิบติังานตามนโยบาย  กฎ ระเบียบและขอ้บงัคบัของพรรค 
ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืนๆ  
 

 อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี ้  
 

9328 1141.20 กรรมการบริหารพรรค  (Administrative  committee  of  political  
party) 

 ก ากับ ควบคุมดูแลและให้ค าปรึกษา แก่ผู้ บริหารพรรคให้บริหารงานตาม
นโยบายพรรค ควบคมุ  ดแูล  และให้ค าปรึกษาแก่รัฐมนตรี  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  คณะ
ผู้บริหารท้องถ่ินและสมาชิกสภาท้องถ่ิน  ประสานงานกบัองค์กรต่าง ๆ  ของพรรค  ร่วมแก้ไข
ปัญหาการบริหารงานพรรค  เผยแพร่ความรู้ทางการเมืองแก่สมาชิกและประชาชนทัว่ไป  
แต่ งตั ง้และถอดถอนผู้ บ ริหารพรรค  และเ ร่ือง อ่ืนๆ ท่ีก าหนดให้ เ ป็นหน้า ท่ีของ
กรรมการบริหารพรรค 

 

9329 1141.30 ผูบ้ริหารพรรค  (Administrator , political  party) 
 บริหารงานตามนโยบายพรรค  คดัเลือกบุคคลเข้าเป็นสมาชิกพรรค  ออกระเบียบ              
และแนวทางการบริหารงานของพรรค  กาํหนดแผนการดาํเนินการเก่ียวกบัการเลือกตั้งทุกระดบั  รวมทั้ง
การคดัเลือกผูล้งสมคัรเลือกตั้งในนามของพรรค  อนุมติัจดัตั้งและยบุเลิกสาขาพรรค  ตลอดจนดาํเนินการ
ต่าง ๆ เพื่อให้สาขาพรรคบริหารงานไปตามข้อบงัคบัพรรคและการกาํหนดแผนพฒันาสาขาพรรค                
โดยความเห็นชอบของกรรมการบริหารพรรค ประสานงานกบัสมาชิกพรรค  กลุ่มการเมืองหรือกลุ่ม
ต่างๆ ในความอุปถัมภ์ของพรรค  อาํนวยการและปฏิบัติงานอ่ืน ๆ  ตามท่ีกรรมการบริหารพรรค
มอบหมาย  

 

9330 1141.40 หวัหนา้พรรค  (Leader , political  party) 
 รับผิดชอบการบริหารงานของพรรคตามนโยบาย  กฎหมายและข้อบัง คับพรรค                  
เป็นตวัแทนของพรรคในการดาํเนินกิจการต่างๆ  แต่งตั้ งกรรมการหรือบุคคลให้ดาํเนินการอย่างใด               
อย่างหน่ึงโดยความเห็นชอบของผูบ้ริหารพรรค  ปฏิบติังานอ่ืนๆตามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง  กฎหมายอ่ืนๆ  หรือในขอ้บงัคบัพรรค   
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1141.50 เลขาธิการพรรค  (Secretary – general , political  party) 
 ควบคุมดูแลความสงบเรียบร้อยภายในพรรค  ประสานงานกบัสมาชิกพรรคและบุคคล 
ภายนอกเพื่อดําเนินกิจกรรมของพรรคให้บรรลุตามนโยบายของพรรค  จัดประชุมใหญ่  ประชุม
คณะกรรมการบริหารพรรค  ประชุมคณะผู้บริหารพรรคและการประชุมอ่ืนๆ รวบรวมเอกสาร  
กลัน่กรองงาน  และเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาต่อคณะผูบ้ริหารพรรค  
 

9331 1141.60 เหรัญญิกพรรค  (Treasurer , political  party) 
              ควบคุมการรับ–จ่ายเงิน การบญัชีและงบดุลของพรรคตามท่ีกฎหมายหรือตามท่ีคณะ
กรรมการบริหารพรรคกาํหนด 
 

9332 1141.70 โฆษกพรรค  (Speaker , political  party) 
9333                ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของพรรคให้สมาชิกพรรคและสาธารณชน

ทราบโดยทัว่กนั ตามทีก่รรมการบริหารของพรรคกาํหนด   
 

1141.90 เจา้หนา้ท่ีบริหารขององคก์รพรรคการเมืองอ่ืนๆ 
 ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในกลุ่มนี ้ รวมถงึ  เจ้าหน้าที่บริหารพรรคการเมืองซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้
ในที่อื่น ตัวอย่างเช่น  ที่ปรึกษาอาวุโสของพรรค  กรรมการบริหารสาขาพรรค  นายทะเบียนพรรคซ่ึงทํา
หน้าที่ควบคุมการจดทะเบียนรายช่ือสมาชิกพรรคและสาขาพรรค และกรรมการพรรคอื่นๆ มีหน้าที่ตามที่
กรรมการบริหารพรรคมอบหมาย 
 
หน่วย     1142    ผู้บริหารองค์กรนายจ้าง  องค์กรลูกจ้างและองค์กรทีม่ีผลประโยชน์ เชิงเศรษฐกจิอืน่ 
 (Senior  Officials  of  Employer,  Worker  and  Other  Economic – Organizations) 
 ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่  ผูก้าํหนดนโยบาย  กฎระเบียบและขอ้บงัคบัของ 
องค์กร  เป็นตวัแทนในการเจรจาต่อรองกบับุคคลหรือองค์กรอ่ืนๆ  เพื่อผลประโยชน์ขององค์กร เผยแพร่ 
ขอ้มูลข่าวสารขององคก์ร  วางแผน  จดัระบบ  เพื่อสรรหาและให้ความรู้แก่สมาชิกองคก์ร  กาํกบั   ดูแล  
ปกครองบงัคบับญัชาเจา้หนา้ท่ีขององคก์รให้ปฏิบติังานตามนโยบาย  กฎระเบียบ  และขอ้บงัคบัขององค์กร  
ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืนๆ 
 

 อาชีพในหน่วยน้ี  มีดงัน้ี 
 

1142.20 ผูบ้ริหารองคก์รนายจา้ง  องคก์รลูกจา้งและองคก์รท่ีมีผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจอ่ืน 
 (Senior  official  of  employer ,  worker  and  other  economic  interest 
   organization) 
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 กําหนดนโยบาย  กฎ  ระเบียบ  และข้อบังคับขององค์กร  บริหารและจัดการองค์กรให้
เป็นไปตามวตัถุประสงค์ เป้าหมายและนโยบายขององค์กร  รวมทั้งปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาจใช้ช่ือว่า 
นายก/ ประธานสมาคมนายจ้าง   นายก/ประธานสหภาพแรงงาน   นายก/ประธานองค์กรลูกจ้างแห่งประเทศ
ไทย   หรือองค์กรที่มีช่ือเรียกอย่างอืน่ตามลกัษณะกจิกรรม 

2 
3 หน่วย     1143 ผูบ้ริหารองค์กรด้านมนุษยธรรมและองค์กร
เฉพาะดา้น 

 (Senior  Officials  of  Humanitarian  and  Other  Special – Interest  Organizations) 
4 ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหน่วยนี ้ ได้แก่   ผู้ที่ทํา

หน้าที่กําหนดนโยบาย  กฎ   ระเบียบและ   ข้อบังคับของ   
องค์กร  เป็นตัวแทนในการเจรจาต่อรองกับองค์กรหรือบุคคล  
เพื่อประโยชน์ขององค์กร สมาชิกองค์กรหรือกลุ่ม  เผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์กร  วางแผนจัดระบบเพื่อ
สรรหาสมาชิกและให้ความรู้แก่สมาชิกขององค์กร กํากับ  ดูแล  
ปกครองบังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ขององค์กรให้ปฏิบัติงานตาม
นโยบาย  กฎ  และระเบียบขององค์กร  ปฏิบัติหน้าที่การงาน   ที่
เกีย่วข้องและควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานอืน่ๆ 

 

 อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี ้
   

1143.20 ผูบ้ริหารองคก์รดา้นมนุษยธรรมและองคก์รเฉพาะดา้น 
 (Senior  official  of  humanitarian  and  other  special – interest  organization) 
 กาํหนดนโยบาย  กฎ  ระเบียบ  และขอ้บงัคบัขององค์กร  บริหารและจดัการองค์กร              
ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  และนโยบายขององคก์ร  รวมทั้งปฏิบติังานอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง  อาจ
ใชช่ื้อวา่นายกสมาคมผูพ้ิทกัษส่ิ์งแวดลอ้มและคุม้ครองสัตวป่์า เลขาธิการกลุ่มพิทกัษ์ผลประโยชน์ หรือ
องคก์รท่ีมีช่ือเรียกอยา่งอ่ืนตามลกัษณะกิจกรรม  
 
หน่วย     1144 ผู้บริหารองค์กรทีท่าํหน้าทีต่รวจสอบตามรัฐธรรมนูญ 
 ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่  ผูบ้ริหารในองคก์รต่างๆ ท่ีทาํหนา้ท่ีตรวจสอบตาม
รัฐธรรมนูญ   ควบคุม  กาํกบั  ตรวจสอบและเสนอความเห็น  ตลอดจนใช้มาตรการท่ีเหมาะสมตามท่ี
กฎหมายให้อาํนาจไวเ้ก่ียวกบัการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาและอ่ืน ๆ  การปฏิบติั
หน้าท่ีโดยมิชอบหรือละเลยการปฏิบติัหน้าท่ีของขา้ราชการ  พนักงานหรือลูกจา้งของหน่วยราชการ  
หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ  การละเมิดสิทธิมนุษยชน  การตรวจเงินแผ่นดิน  การป้องกันและ   
ปราบปรามการทุจริตต่อหนา้ท่ีราชการและ หนา้ท่ีอ่ืนๆ  ตามท่ีกฎหมายบญัญติั 
 

 อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
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1144.20 ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา  (Ombudsman) 
  พิจารณาและสอบสวนหาขอ้เท็จจริงตามคาํร้องเรียนในเร่ืองท่ีขา้ราชการ  พนกังานของ
รัฐหรือลูกจา้งของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน ไม่ปฏิบติั
ตามกฎหมายหรือปฏิบติันอกเหนืออาํนาจหนา้ท่ี หรือการปฏิบติัหรือละเลยไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีอนัก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ผูร้้องเรียนหรือประชาชนโดยไม่เป็นธรรม จดัทาํรายงานเฉพาะเร่ือง หรือรายงาน     
ประจาํปีพร้อมทั้งเสนอความเห็นและขอ้เสนอแนะต่อรัฐสภา และกรณีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบญัญติั 
 

1144.30 กรรมการการเลอืกตั้ง  (Electing  committee) 
     ควบคุมและดําเนินการจัดหรือจัดให้มีการเลือกตั้ งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิก        
วฒิุสภา สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน และผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน รวมทั้งการออกเสียงประชามติใหเ้ป็นไปโดยสุจริตและ
เท่ียงธรรมและดาํเนินการอ่ืนตามท่ีกฎหมายบญัญติั  
 

1144.40 กรรมการสิทธิมนุษยชน  (Human  right committee) 
 ตรวจสอบและรายงานการกระทาํและละเลยการกระทาํท่ีเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
หรือไม่เป็นไปตามพนัธกรณีระหว่างประเทศเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชน และเสนอมาตรการการแก้ไขท่ี
เหมาะสมต่อการกระทาํดังกล่าว     เสนอแนะนโยบายและเสนอเร่ืองการปรับปรุงกฎหมาย  กฎ  หรือ         
ขอ้บงัคบัต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีเพื่อส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิมนุษยชน    ส่งเสริมการศึกษา  การ
วจิยัและการเผยแพร่ความรู้ดา้นสิทธิมนุษยชน ส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหวา่งหน่วย
ราชการ    องค์การเอกชนและองค์การอ่ืนในด้านสิทธิมนุษยชน   จดัทาํรายงานประจาํปีเพื่อ ประเมิน
สถานการณ์ดา้นสิทธิมนุษยชนภายในประเทศและเสนอต่อรัฐสภา ดาํเนินการอ่ืนตามกฎหมายบญัญติัโดย
คาํนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติและประชาชน 
 

1144.50 กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  (Commission  of  Auditor) 
 วางนโยบาย ให้คาํปรึกษาแนะนาํและเสนอแนะให้มีการแกไ้ขขอ้บกพร่องเก่ียวกบัการ
ตรวจเงินแผน่ดิน  กาํหนดหลกัเกณฑ์มาตรฐานเก่ียวกบัการตรวจเงินแผน่ดิน  กาํหนดหลกัเกณฑ์และวิธี
พิจารณาวินยัทางงบประมาณและการคลงั กาํหนดโทษปรับทางปกครอง  พิจารณาวินิจฉัยความผิดวินยั
ทางงบประมาณและการคลงัในฐานะท่ีเป็นองค์กรสูงสุด  และพิจารณาเลือกผูท่ี้สมควรดาํรงตาํแหน่ง     
ผูว้า่การตรวจเงินแผน่ดิน  
 

1144.60 กรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   
 (Commission  of  Counter  Corruption) 
 ไต่สวนขอ้เท็จจริงกรณีท่ีผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมืองหรือเจา้หน้าท่ีของรัฐว่าร่ํารวย       
ผิดปกติ   ว่ากระทาํความผิดต่อตาํแหน่งหนา้ท่ีหรือทุจริตต่อหน้าท่ีราชการ  และตรวจสอบความถูกตอ้ง  
และความมีอยูจ่ริง  รวมทั้งความเปล่ียนแปลงทรัพยสิ์นของผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง  และเจา้หนา้ท่ี
ของรัฐพร้อมสรุปสํานวนและนาํความเห็นเสนอต่อวุฒิสภาเพื่อพิจารณา และต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง  รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบติัหน้าท่ีพร้อมขอ้สังเกตต่อ
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คณะรัฐมนตรี สภาผูแ้ทนราษฎร และวุฒิสภาทุกปี  ซ่ึงรายงานน้ีจะนําออกพิมพ์เผยแพร่ต่อไปและ 
ดาํเนินการอ่ืนตามท่ีกฎหมายบญัญติั 
 

หมู่        115 เจ้าหน้าทีข่องหน่วยงานรัฐบาล  , เจ้าหน้าทีข่องรัฐ   
         ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี    ไดแ้ก่  ผูท่ี้พิจารณากาํหนดนโยบาย   กฎและระเบียบ

ต่างๆ  ขององคก์ร  ดาํเนินการเจรจาในนามขององคก์รและสมาชิก  เผยแพร่และจดัระบบการรณรงคเ์พื่อ
สรรหาสมาชิกใหม่ ให้ความรู้แก่สมาชิกองค์กร วางแผนจดัระบบและกาํกบัดูแลหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ี
ดาํเนินการให้บรรลุตามนโยบาย  กฎและระเบียบขององค์กร    ปฏิบติัหน้าท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและ   
ควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืนๆ 

 

 กลุ่มอาชีพในหมู่นี ้ มีดังนี ้
1150  เจา้หนา้ท่ีของรัฐ 

 

หน่วย     1150    เจ้าหน้าทีข่องรัฐ 
 ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่  ผูท่ี้ดาํเนินการตามลกัษณะงานในหน่วยงานของรัฐ

ประเภทต่าง ๆ  ให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์  เป้าหมายของหน่วยงาน / องค์กร และนโยบายของ       
รัฐบาล  ปฏิบติังานตามภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมายภายใต ้ กฎ  ระเบียบ  ขอ้บงัคบั  และกฎหมาย  เพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของส่วนรวม  รวมทั้งอาํนวยความสะดวก และใหบ้ริการประชาชน  ปฏิบติัหนา้ท่ี การงานท่ี
เก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ    
 

 อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

9334 1150.20 เจา้หนา้ท่ีของรัฐ  (Executive  official , government) 
 ปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์ เป้าหมายของหน่วยงาน/องคก์รและนโยบายของ
รัฐบาลภายใตก้ฎ  ระเบียบ  ขอ้บงัคบั และกฎหมาย  อาํนวยความสะดวกและให้บริการสาธารณะใน
ลกัษณะต่างๆ  แกไ้ขความเดือดร้อนในสังคม  กาํหนดกติกาของสังคม  ส่งเสริมสนบัสนุนภาคเอกชน     
วางแนวทางการพฒันาประเทศ  ปกป้องอธิปไตย  ดูแลความเป็นธรรมในสังคม  สนบัสนุนการพฒันา
ทอ้งถ่ินและงานอ่ืนๆ ตามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมายวา่เป็นหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ีของรัฐ          อาจใช้ช่ือว่า
ข้าราชการและลูกจ้างในส่วนราชการ   พนักงานหรือลูกจ้างในรัฐวิสาหกิจ  พนักงานส่วนท้องถ่ิน         
เจา้หนา้ท่ีองคก์รอ่ืนๆ ของรัฐ 

9335  
9336 หมวดยอ่ย   12   ผูจ้ดัการบริษทั,  เจ้าหน้าท่ีบริหารของหน่วยงานเอกชน  

(Corporate  Manager) 
          ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหมวดย่อยน้ี   ได้แก่  ผูพ้ิจารณาตดัสินใจ   กาํหนดแนวนโยบาย
วางแผน  กาํกบัดูแลและประสานกิจกรรมงานต่าง ๆ  ของบริษทัและองค์กร  รวมทั้งการควบคุมดูแล           
ผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ   
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 กลุ่มอาชีพในหมวดย่อยนี ้ มีดังนี ้
121     กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง   กรรมการและผูจ้ดัการใหญ่   กรรมการบริหาร                     

 122 ผูจ้ดัการฝ่ายผลิตและฝ่ายปฏิบติัการ (แยกตามการจดัประเภทมาตรฐาน 
                                อุตสาหกรรม  ISIC) 
 123     ผูจ้ดัการฝ่ายอ่ืนๆ 
 

หมู่         121      กรรมการและผู้บริหารระดับสูง  กรรมการและผู้จัดการใหญ่  กรรมการบริหาร        
 (Directors  and  Chief  Executives)                       
                ผูป้ฏิบัติงานอาชีพในหมู่น้ี  ได้แก่ ผูบ้ริหารระดับสูงของบริษัท  ธุรกิจหรือองค์กร 
ต่างๆ ทาํหนา้ท่ีโดยมีผูจ้ดัการอ่ืนอีกอยา่งนอ้ยสองคนคอยให้ความช่วยเหลือในการตดัสินใจและกาํหนด
แนวนโยบายวางแผน  ดูแลและประสานงานในกิจกรรมต่าง  ๆ  ของบริษทัหรือองค์กรเพื่อให้บรรลุผล
สาํเร็จตามแนวนโยบายท่ีคณะกรรมการบริหารกาํหนดไว ้ พิจารณาตรวจสอบการปฏิบติังานและรายงาน
ผลต่อคณะกรรมการบริหาร   ควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ   
 

  กลุ่มอาชีพในหมู่นี ้ มีดังนี ้
  1210     กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง ;  กรรมการและผูจ้ดัการใหญ่  ;  กรรมการบริหาร 
 
 
 
หน่วย  1210 กรรมการและผู้บริหารระดับสูง  ;  กรรมการและผู้จัดการใหญ่  ;  กรรมการบริหาร 
  (Directors  and  Chief  Executives) 
     ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี   ไดแ้ก่   ผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีเป็นผูบ้ริหารของบริษทัหรือองคก์ร  
(ยกเวน้องคก์รท่ีมีผลประโยชน์เฉพาะอยา่ง)  ท่ีมีกรรมการผูจ้ดัการอยา่งนอ้ย  2  คน   เป็นท่ีปรึกษาและ
ช่วยเหลือในการตัดสินใจและกําหนดนโยบายของบริษทัหรือองค์กร  วางแผน  ประสานงานและ
ควบคุมดูแลการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีในองคก์ร  ปรึกษาหารือกบักรรมการผูจ้ดัการเพื่อร่วมกนักาํหนด
นโยบายเฉพาะกิจ   เป็นตวัแทนของบริษทัหรือองคก์รในการเจรจาตกลงทางธุรกิจกบัหน่วยงานภายนอก  
รัฐบาล   หรือผูบ้ริหารหน่วยงานต่างๆ  ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

 อาชีพในหน่วยน้ี  มีดงัน้ี 
 

1210.20 ประธานกรรมการ  (Chair  person ;  Chairman  of  the  Board  of  Director) 
 บริหารงานในฐานะผูแ้ทนของเจา้ของกิจการและผูถื้อหุ้น  โดยมาจากการสรรหา  ;  ทาํ
หน้าท่ีประธานดาํเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การ  ;  กาํหนดแนวทาง  นโยบาย  ยุทธศาสตร์
ทางธุรกิจในภาพรวมขององค์การ  ;  วางแผน  จดัระบบงาน  และควบคุมการบริหารจดัการองคก์ารให้
สอดคลอ้งกบัสภาวะการณ์เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคมและการเมืองทั้งภายในประเทศและระหวา่ง
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ประเทศ  ;  วางกฎ  ระเบียบ  และขอ้บงัคบัการปฏิบติังานขององคก์าร  ตลอดจนพิจารณาตดัสินใจและ
แกไ้ขปัญหาเชิงกลยทุธ์ 
 

1210.30 ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานเอกชน 
 (Chief  Executive  ;  CEO  ;  President  ;  Managing  Director) 
 จดัรูปองคก์ารและรับผิดชอบการวางแผนการดาํเนินงานขององค์การให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  :  กาํหนดแผนงานเชิงกลยทุธ์  แผนงานทางธุรกิจ  และระเบียบขั้นตอนการดาํเนินงานของ
องคก์ารให้สอดคลอ้งกบันโยบาย  มติ  ระเบียบ  ขอ้บงัคบัหรือคาํสั่งซ่ึงคณะกรรมการบริหารไดก้าํหนด
ข้ึน  ;  วเิคราะห์การปฏิบติังานเพื่อประเมินผลการดาํเนินงานขององคก์ารและพนกังาน  และ     นาํผลการ
วิเคราะห์มาพิจารณาตดัสินใจเก่ียวกับการต้นทุนการดาํเนินงานและการพฒันาปรับปรุงแผนงาน  ;  
ควบคุมและประสานงานทางธุรกิจกบัฝ่ายต่าง ๆ  ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบังานด้านการเงิน  งบประมาณ  บญัชี  
การผลิต  การจดัซ้ือ  การกาํหนดราคา  การโฆษณา  การขายหรือการจาํหน่ายสินคา้ผลิตภณัฑ์  ;  กาํหนด
ขั้นตอนการควบคุมภายใน  ;  มีความสามารถในการจดัการงานหลาย ๆ  ด้านผูน้าํและสามารถทาํงาน
ภายใตภ้าวะกดดนัได ้ รวมทั้งให้คาํปรึกษาแนะนาํแก่พนกังานเพื่อให้การปฏิบติังานบรรลุวตัถุประสงค์
ขององคก์าร 
 

1210.50 ผู้บริหารการศึกษา  (Academic  administrator ; Dean) 
 บริหารงานในฐานะหวัหนา้หรือผูช่้วยหวัหนา้บริหารการศึกษานอกสถานศึกษาภายใต้
กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  และขอ้บงัคบั  :  กาํหนดนโยบายดา้นการจดัการและควบคุมมาตรฐานการศึกษา  
บริหารงานการเงินและงบประมาณ  งานอาคารสถานท่ี  งานบุคคล  งานวิชาการ  งานนิเทศการศึกษา  
เป็นตน้  รวมทั้งปฏิบติัหนา้ท่ีการงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
1210.60 ผู้บริหารด้านเทคโนโลยสีารสนเทศระดับสูง  (Chief Information Officer – CIO) 
 ควบคุม   ประสานงาน   สั่งการ   ติดตาม   ตรวจสอบ  ประเมินผลและรับผิดชอบงาน
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศขององคก์าร  
 
หมู่         122 ผู้จัดการฝ่ายผลติและฝ่ายปฏิบัติการ     (แยกตามการจัดประเภทมาตรฐาน 
 อุตสาหกรรม ISIC)  (รวมเอกชน รัฐวสิาหกจิ  หน่วยราชการ) 
 (Production  and  Operations  Department  Managers) 
 ผูป้ฎิบัติงานอาชีพในหมู่น้ี ได้แก่ ผูท้ ําการวางแผนกํากับดูแลและประสานงานใน 
กิจกรรมต่างๆ  ท่ีเก่ียวกบัการผลิตสินคา้หรือบริการ  ของบริษทัหรือองคก์รต่างๆ  ผ่านทางผูค้วบคุมงาน  
ดูแลการคดัเลือก ฝึกอบรมและการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ี ดูแลการผลิตประจาํวนัและทาํรายงานต่อ      
ผูบ้ริหารอาจติดต่อประสานงานกบัผูจ้ดัการแผนกอ่ืนๆ  เป็นตวัแทนแผนกในการเจรจาตกลงทางการคา้กบั
ส่วนงานอ่ืน ๆ ภายในองคก์รหรือหน่วยงานภายนอก  ปรึกษาหารือกบัเจา้หนา้ท่ีบริหารเพื่อวางแผนและ
พฒันาวธีิการผลิตกบัประมาณการเวลาและตน้ทุนการผลิต  ช้ีแจงให้ผูค้วบคุมงานซ่ึงอยูใ่ตบ้งัคบับญัชาได้
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ทราบถึงนโยบายและวิธีการผลิต สั่งให้ปฏิบติัการ  ควบคุมดูแลระบบความปลอดภยัในการทาํงานและ
กระบวนการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง   
 

  กลุ่มอาชีพในหมู่นี ้มีดังนี ้
1221    ผูจ้ดัการฝ่ายผลิตและปฏิบติัการดา้นเกษตรกรรม   การล่าสัตว ์  การป่าไมแ้ละ 

     การประมง 
            1222    ผูจ้ดัการฝ่ายผลิตและปฏิบติัการดา้นการผลิต   (อุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ     
      เหมืองแร่  ไฟฟ้า  ก๊าซ และประปา ) 

 1223    ผูจ้ดัการฝ่ายผลิตและปฏิบติัการดา้นการก่อสร้าง 
 1224    ผูจ้ดัการฝ่ายผลิตและปฏิบติัการดา้นคา้ส่งและคา้ปลีก 
 1225    ผูจ้ดัการฝ่ายผลิตและปฏิบติัการดา้นภตัตาคารและโรงแรม 
 1226    ผูจ้ดัการฝ่ายผลิตและปฏิบติัการดา้นการขนส่ง   การส่ือสารและคมนาคม 
 1227    ผูจ้ดัการฝ่ายผลิตและปฏิบติัการดา้นบริการธุรกิจ 

1228    ผูจ้ดัการฝ่ายผลิตและปฏิบติัการดา้นบริการส่วนบุคคล    การทาํความสะอาด 
                    และบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 

 1229    ผูจ้ดัการฝ่ายผลิตและปฏิบติัการ  ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
 
หน่วย     1221  ผู้จัดการฝ่ายผลติและปฏิบัติการด้านเกษตรกรรม การล่าสัตว์  การป่าไม้ และการประมง 
                  (Production and Operations Department Managers in Agriculture, Hunting,              
                   Forestry and Fishing) 
 ผูป้ฏิบัติงานอาชีพในหน่วยน้ี ได้แก่ ผูท่ี้ท ําหน้าท่ีวางแผน กํากับดูแล ประสานงาน
ดาํเนินการซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการเกษตรกรรม การล่าสัตว ์การป่าไม ้และการประมง ภายใตก้ารบริหารของ
ผูอ้าํนวยการและผูบ้ริหารสูงสุด   กาํหนดขั้นตอนการบริหารจัดการและปฏิบติังาน ควบคุมดูแลด้าน   
งบประมาณและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  ดาํเนินการให้บรรลุผลตามเป้าหมายท่ีกาํหนด 
ตรวจสอบระบบความปลอดภัยในการทํางาน สรรหาบุคลากร ฝึกอบรม ควบคุมดูแลรักษาสภาพ         
ส่ิงแวดลอ้ม เป็นผูแ้ทนของหน่วยงานในการประสานงานกบัองคก์รอ่ืนๆ ตลอดจนปฏิบติัหน้าท่ีการงานท่ี
เก่ียวขอ้ง และควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืนๆ 
 

 อาชีพ ในหน่วยนี ้ มีดงันี ้
 

1221.20  ผู้จัดการฝ่ายการเพาะปลูก (Agricultural Manager) 
    อาํนวยการและบริหารงานการผลิตดา้นการเพาะปลูกพืชไร่นา และพืชสวน : วางแผน 
กาํกบั  ดูแล และประสานงานในกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชท่ี้ดินเพื่อการเพาะปลูกพืชชนิดต่างๆ เพื่อให้
ไดผ้ลผลิตเพื่อการบริโภคและการจาํหน่าย ;  พิจารณาตดัสินใจแผนการดาํเนินงานดา้นการผลิต การเงิน 
การตลาด   เคร่ืองมือ เคร่ืองทุนแรงต่างๆ ตลอดจนจาํนวนบุคลากรเพื่อให้สอดคล้องกบันโยบายและ
เป้าหมายของหน่วยงาน ; ให้ขอ้เสนอแนะในการเปล่ียนแปลงการดาํเนินงานแก่ผูบ้ริหารระดบัสูงเพื่อให้
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แน่ใจว่าจาํนวนการผลิตและขั้นตอนการผลิตเป็นไปตามเป้าหมาย ; จดัเตรียมรายงานผลการผลิต ; 
ประเมินผลประสิทธิภาพในการผลิตเพื่อพิจารณาถึงความพอเพียงดา้นบุคลากร   อุปกรณ์   เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชแ้ละเทคโนโลย ี; อาจเปล่ียนแปลงการดาํเนินการผลิตหรืออุปกรณ์ต่างๆ เม่ือจาํเป็น 
 
1221.30  ผู้จัดการฝ่ายการเลีย้งปศุสัตว์ (Livestock Farm Manager) 
    อํานวยการและบริหารงานการผลิตด้านการเล้ียงสัตว์ : วางแผน กํากับ ดูแลและ
ประสานงานในกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชท่ี้ดินเพื่อการเล้ียงสัตวช์นิดต่างๆ เช่น โคนม โคเน้ือ สุกร ไก่ 
เป็ด  เพื่อให้ไดผ้ลผลิตเพื่อการบริโภคและการจาํหน่าย ; พิจารณาตดัสินใจแผนการดาํเนินงานดา้นการ
ผลิต การเงิน การตลาด เคร่ืองมือ เคร่ืองทุนแรงต่างๆ และจาํนวนบุคลากรเพื่อให้สอดคลอ้งกบันโยบาย
และเป้าหมายของหน่วยงาน ; กาํหนดวิธีการปฏิบติัตามหลกัการดา้นการจดัการฟาร์ม จดัการงานดา้น
สุขภาพสัตวแ์ละส่ิงแวดลอ้มให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นพื้นฐานสําหรับฟาร์มสัตวเ์ล้ียง ;  จดัระบบ
การทาํฟาร์มโดยคาํนึงถึงจาํนวนพื้นท่ีและจาํนวนปศุสัตว ์ ตลอดจนปรับปรุงระบบการผลิตให้มีปริมาณและ
คุณภาพ ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด  
 

1221.40  ผู้จัดการฝ่ายการป่าไม้ (Forest Manager) 
    อาํนวยการและบริหารงานการผลิตด้านการทาํป่าไม้ : วางแผน กํากับดูแล และ
ประสานงานในกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชท่ี้ดินเพื่อการปลูกสร้างสวนป่าเพื่อการจาํหน่าย ; พิจารณา
ตดัสินใจแผนการดาํเนินงานดา้นการผลิต การเงิน การตลาด เคร่ืองมือ เคร่ืองทุนแรงต่างๆ และจาํนวน
บุคลากรเพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและเป้าหมายของหน่วยงาน ; กาํหนดทอ้งท่ีท่ีจะทาํการปลูกป่า และ
คดัเลือกพนัธ์ุไมโ้ดยยึดหลกัการเลือกชนิดไมท่ี้เหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ีและสภาพแวดลอ้ม รวมทั้งตอ้ง
สนองความตอ้งการใช้สอยและเป็นชนิดท่ีตลาดตอ้งการ ; ควบคุมดูแลการบาํรุงรักษาสวนป่า การปลูก
ซ่อม การแผว้ถางวชัพืช และการทาํแนวกนัไฟ ตลอดจนดูแลป้องกนัและปราบปรามโรคและแมลงทางป่า
ไมโ้ดยอาจใชว้ธีิการทางวฒันวธีิ ; อาจควบคุมดาํเนินการแปรรูปไมอ้ยา่งง่าย  
1221.50  ผู้จัดการฝ่ายการเพาะเลีย้งสัตว์นํา้ (Aquaculture Manager)  
    อาํนวยการและบริหารงานการผลิตดา้นการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ าและการจบัสัตวน์ํ้ าทุกชนิด   
ทั้งสัตวน์ํ้าจืดและสัตวน์ํ้าเคม็ หรือนํ้ากร่อย และสัตวน์ํ้าท่ีเป็นจาํพวกปลา จาํพวกท่ีมีกระดอง และจาํพวกท่ี
มีเปลือกหุ้ม : วางแผน กาํกบั ดูแล และประสานงานในกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ าชนิด
ต่างๆ เพื่อให้ไดผ้ลผลิตเพื่อการบริโภคและการจาํหน่าย ; พิจารณาตดัสินใจแผนการดาํเนินงานดา้นการ
ผลิต การเงิน การตลาด เคร่ืองมือ เคร่ืองทุนแรงต่างๆ และจาํนวนบุคลากรเพื่อให้สอดคลอ้งกบันโยบาย
และเป้าหมายของหน่วยงาน ; ประเมินผลประสิทธิภาพในการผลิตเพื่อพิจารณาถึงความพอเพียงดา้น
บุคลากร อุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้และเทคโนโลยี ; อาจเปล่ียนแปลงการดาํเนินการผลิตหรืออุปกรณ์
ต่างๆ เม่ือจาํเป็น 
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9337 หน่วย     1222 ผูจ้ดัการฝ่ายผลิตและปฏิบติัการดา้นการผลิต   (ประเภท C ,D, 
E) 

 (Production  and  Operations  Department  Managers  in  Manufacturing) 
9338   ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานหลักทั่วไปเช่นเดียวกับที่

กําหนดไว้ใน ผู้จัดการฝ่ายผลิต (122)  แต่เป็นการวางแผน    กํากับดูแลและ
ประสานงานเกี่ยวกับการผลิตสินค้าการสกัดแร่ธาตุจากใต้ดินหรือบนดิน   การ
ทําเหมืองหิน  การผลิตและจัดสรรไฟฟ้า  ก๊าซและนํ้า   อาจมีช่ือเรียกตาม
ประเภทสินค้าที่ผลิต    เช่น   ผู้จัดการฝ่ายผลิตด้านการผลิตอาหาร  และสินค้า
ต่าง ๆ   ผู้จัดการฝ่ายผลติด้านเหมืองแร่   ด้านไฟฟ้าและการประปา 

 

            อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี ้
 

1222.20 ผู้จัดการฝ่ายผลติและปฏิบัติการด้านการผลติ    (อุตสาหกรรมการผลติต่าง  ๆ   
 เหมืองแร่  ไฟฟ้า  ก๊าซ  และประปา) 
(Production  and  operations  department  managers  in  manufacturing) 

  วางแผน  กาํกบัดูแลและประสานงานในกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการผลิตสินคา้ต่าง ๆ  รวมทั้ง
อุตสาหกรรมเหมืองแร่  ไฟฟ้า  ก๊าซ  และประปา  :  บริหารงานการผลิต  จดัทาํแผนและกาํกับดูแล
กระบวนการดาํเนินงาน  พิจารณาตดัสินใจแผนการดาํเนินงานด้านการผลิต    การเงิน    การตลาด   
เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรต่างๆ  ตลอดจนจาํนวนบุคลากรเพื่อให้สอดคล้องกบันโยบายและเป้าหมายของ
หน่วยงาน ; ใหข้อ้เสนอแนะในการเปล่ียนแปลงการดาํเนินงานแก่ผูบ้ริหารระดบัสูงเพื่อให้แน่ใจวา่จาํนวน
การผลิตและขั้นตอนการผลิตเป็นไปตามเป้าหมาย ; จดัเตรียมรายงานผลการผลิต ; ประเมินผล
ประสิทธิภาพในการผลิตเพื่อพิจารณาถึงความพอเพียงด้านบุคลากร  อุปกรณ์  เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และ
เทคโนโลย ี    อาจเปล่ียนแปลงการดาํเนินการผลิตหรืออุปกรณ์ต่างๆ เม่ือจาํเป็น 
 
หน่วย     1223  ผู้จัดการฝ่ายผลติและปฏิบัติการด้านการก่อสร้าง  (ประเภท F ) 
 (Production  and  Operations  Department  Managers  in  Construction) 
 ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่  ผูท่ี้ปฏิบติังานหลกัทัว่ไป เช่นเดียวกบัท่ีกาํหนดไว้
ในผูจ้ดัการฝ่ายผลิต (122)   แต่เป็นการวางแผน  กาํกบั ดูแลและประสานงานในกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวกบั 
 
งานก่อสร้าง  รวมทั้ งกิจกรรมด้านบริการท่ีเก่ียวข้อง  เช่น  การให้เช่าอุปกรณ์ก่อสร้าง  เป็นต้น  
ปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืนๆ 
 

 อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

1223.20 ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง  (Department  manager , construction) 
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 วางแผน กาํกับ ดูแลและประสานงานในกิจกรรมต่างๆ  ท่ีเก่ียวข้องกับงานก่อสร้าง      
รวมทั้งกิจกรรมดา้นบริการท่ีเก่ียวขอ้ง  :  วางแผน  กาํกบัดูแลและประสานงาน  ดาํเนินการในกิจกรรม
ต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานก่อสร้าง  :  วางแผนงาน  ประสานงานและควบคุมงานของฝ่ายก่อสร้างโดยผา่น
วิศวกรหรือสถาปนิกผูค้วบคุมงาน  ; ปรึกษาหารือกบัผูบ้ริหารของบริษทัหรือองคก์รถึงการวางแผนการ
ใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่งมีประสิทธิภาพและดาํเนินการใหบ้รรลุตามแผนและประมาณการท่ีตั้งไว;้ ช้ีแจงให้ผู ้
ควบคุมงานท่ีอยูใ่ตบ้งัคบับญัชาทราบถึงนโยบายของบริษทัหรือองคก์รและสั่งให้ปฏิบติั    ประสานงาน
ในการติดต่อกบัหน่วยงานต่าง ๆ  ของบริษทัหรือองคก์รภายนอก  
 
หน่วย     1224 ผู้จัดการฝ่ายผลติและปฏิบัติการด้านการค้าส่งและค้าปลกี     (Production  and    
              Operations  Department  Managers  in  Wholesale  and  Retail  Trade ) 
 ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี ไดแ้ก่ ผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีวางแผน กาํกบัดูแลและประสานงานใน
กิจกรรมซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการคา้ของหน่วยงาน ภายใตก้ารแนะนาํของผูอ้าํนวยการและผูบ้ริหารระดบัสูง : 
กาํหนดขั้นตอนการบริหารจดัการและการปฏิบติังาน ควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายและการใชท้รัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยดาํเนินการใหบ้รรลุผลตามโควตาการคา้ ตรวจสอบระบบความปลอดภยัในการทาํงาน  
การสรรหาบุคลากร  การฝึกอบรม  และการปฏิบติังานของพนกังาน   เป็นผูแ้ทนของหน่วยงานในการทาํ
ธุรกิจการคา้กบัองคก์รอ่ืนๆ ตลอดจนปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้ง และควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืนๆ 

อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

1224.20 ผู้จัดการฝ่ายค้าส่ง  (Department  manager , wholesale  trade) 
 อาํนวยการและจดัการงานคา้ส่งในสถานประกอบการคา้ส่ง : อาํนวยการเก่ียวกบัการ
ทาํงาน  การฝึกอบรม  การสรรหาบุคลากร  และการประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานในหน่วยงาน
ค้าส่ง เพื่อการพฒันาและการควบคุมแผนงานค้าส่ง ; ประสานงานขายกับสถานประกอบการอ่ืนๆ     
เก่ียวกับเขตการจาํหน่าย โควตา  และเป้าหมาย ;  มอบหมายเขตการจาํหน่ายให้แก่พนักงานขาย ;  
ประเมินค่าการขายสินคา้ของผูข้ายปลีก รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและคาํแนะนาํเก่ียวกบัการส่งเสริมการ
ขายสินคา้ให้ไดใ้ห้ไดม้ากแก่ผูข้ายปลีก ; ตรวจสอบวิเคราะห์ตลาดเพื่อจะไดท้ราบถึงความตอ้งการของ
ลูกคา้ ปริมาณสินคา้ท่ีตลาดตอ้งการ ราคาสินคา้และอตัราส่วนลด ตลอดจนอาํนวยการแผนงานเพื่อให้
ไดผ้ลดี ; วิเคราะห์และควบคุมรายจ่ายของหน่วยงาน ;   วิเคราะห์สถิติการขายเพื่อช่วยให้ฝ่ายจดัการได้
นาํมาประกอบการวางนโยบาย 
1224.30 ผู้จัดการฝ่ายค้าปลกี  (Department  manager , retail  trade) 
                    อาํนวยการและจดัการงานคา้ปลีกในสถานประกอบการคา้ปลีก : บริหารงานบุคลากร ; 
วางแผนการปฏิบติังานและควบคุมดูแลงานเพื่อให้ปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพ ;  ทาํใบสั่งซ้ือหรือ    
คาํสั่งสั่งซ้ือสินคา้เขา้ไวใ้นคลงัสินคา้ ; วางหรือช่วยวางนโยบายราคา; ประสานงานส่งเสริมการขายและ
อนุมติัเทคนิคของการโฆษณาและการแสดงสินคา้ ; ควบคุมดูแลหรือรับและตรวจสอบสินคา้ตามรายการ  
รับใบเสร็จรับเงิน รวบรวมและวิเคราะห์รายงานต่างๆ อาจมีช่ือเรียกตามประเภทของห้างร้านหรือสถาน
ประกอบการท่ีเขา้ดาํเนินการ 
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หน่วย     1225    ผู้จัดการฝ่ายผลติและปฏิบัติการด้านภัตตาคารและโรงแรม  

 ( Production  and  Operations  Department  Managers  in  Restaurants  and   Hotels ) 
       ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี ไดแ้ก่ ผูท้าํหน้าท่ีวางแผน  กาํกบัดูแลและประสานการ
ดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ในสถานประกอบการ ซ่ึงเก่ียวกบัการจดัหาท่ีพกั อาหารและเคร่ืองด่ืม และบริการ
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตามนโยบายและแนวทางของกรรมการบริหาร  โดยมีการปรึกษาหารือกบั  ผูจ้ดัการฝ่าย
หรือส่วนงานอ่ืน    ควบคุมแผนงานและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ    กาํกบั ดูแลการ
ปฏิบติังานประจาํวนั   ควบคุมค่าใชจ่้ายต่าง ๆ   กาํหนดและกาํกบัดูแลกระบวนการในงานบริหารและ
ปฏิบติัการ    ดูแลความปลอดภยัในการทาํงาน    ดูแลการคดัเลือกฝึกอบรมและการปฏิบติังานของ      
เจา้หนา้ท่ี  เป็นตวัแทนของฝ่ายในการติดต่อเจรจากบัส่วนงานอ่ืนในองค์กรหรือกบัหน่วยงานภายนอก  
ปฏิบติังานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืนๆ 
 

 อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

1225.20 ผู้อาํนวยการ /ผู้จัดการฝ่ายห้องพกั  (Director  of  Room / Room  Division  Manager) 
 ทาํหนา้ท่ีวางแผน  กาํกบัดูแลการดาํเนินงานส่วนหนา้และส่วนแม่บา้นของโรงแรมเพื่อการ
บริการห้องพกั  ;  ประชุมร่วมกบัฝ่ายบริหารเพื่อจดัทาํนโยบายเก่ียวกบัห้องพกั  มาตรฐานการบริการและการ
อาํนวยความสะดวกแก่ผูเ้ขา้พกั  ;  จดัทาํงบประมาณและรายงาน  ;  ประสานงานกบัฝ่ายงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  
 

1225.30 ผู้จัดการแผนกงานส่วนหน้า  (Front  Office  Manager) 
 รับผิดชอบการจดัแบ่งงาน  และการจดัรอบเวลาทาํงานในแผนก ;  ดูแลเร่ืองระเบียบวินยั  
การแสดงกิริยาของพนกังานและรูปลกัษณ์ท่ีปรากฏ ; วางแผนระบบการรับจองและขั้นตอนดาํเนินงานท่ี
เก่ียวกบัการกาํหนดจดัห้องให้ผูพ้กั  การตอ้นรับแขกผูพ้กัขณะมาถึง  และการนาํทางแขกบุคคลสําคญัไป
ยงัห้องพกั  รวมทั้งตดัสินใจเก่ียวกบัการใชอ้ตัราราคาพิเศษ  โดยไดรั้บอนุมติัจากฝ่ายบริหาร  ;  รับผิดชอบ
การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งแขกผูพ้กัและพนกังานโรงแรม  ความปลอดภยั  สุขอนามยัและมาตรฐาน
งานในแผนก  ;  วางแผนการบริหารรายรับจากการใชห้้องพกัอยา่งมีประสิทธิภาพ   โดยประสานงานกบัฝ่าย
การตลาดและอาจกาํหนดนโยบายการรับจอง  ;  กาํกบัดูแลการปฏิบติังานและให้คาํแนะนาํเก่ียวกบัการ
โตต้อบ  ส่ือสาร   การคดัเลือกรับบุคลากร  การให้ออก  การปรับเปล่ียนหน้าท่ีปฏิบติังาน  การเล่ือน
ตาํแหน่ง และการจดัฝึกอบรม 
1225.40 หัวหน้าแผนกจัดการสัมภาระ  (Concierge / Head  Porter) 
 รับผิดชอบการจดัแบ่งงานและการจดัรอบเวลาทาํงาน ;  กาํกบัดูแลการปฏิบติัตามระเบียบ
วนิยั  มารยาทความประพฤติ  และรูปลกัษณ์ท่ีปรากฏของพนกังาน  ;  ใหข้อ้มูลแก่ฝ่ายบริหารเก่ียวกบัการ
ผา่นเขา้ออกของแขกและโอกาสท่ีจะสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีข้ึนกบัแขก  ;  ตรวจดูแลความเรียบร้อยบริเวณ
ส่วนหนา้ของโรงแรม ;  ดูแลการให้บริการข่าวสารขอ้มูลทั้งภายในและนอกโรงแรม ; กาํกบัดูแลการรับ
ฝากและขนยา้ยสัมภาระ  ควบคุมการนาํรถไปจอดและจดัหายานพาหนะ  และติดต่อสํารองบตัรเขา้ชมการ
แสดงหรือสถานท่ีต่าง ๆ  ;  กาํกบัดูแลการจดัส่งของและข่าวสารไปยงัห้องพกัแขก  รวมทั้งจดับริการพิเศษ
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ตามความประสงคข์องแขกผูพ้กั  ;  รับผิดชอบและให้คาํแนะนาํเก่ียวกบัการสรรหาและรับบุคลากร  การ
หาบุคลากรทดแทน  การเล่ือนตาํแหน่ง  และการจดัฝึกอบรม 
 

1225.50 ผู้จัดการงานแม่บ้าน / หัวหน้าแม่บ้าน   
 (Director  of  Housekeeper / Exceutive  Housekeeper) 

รับผดิชอบดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยภายในโรงแรมในส่วนพื้นท่ีสาธารณะ  ห้องพกั
แขกและพื้นท่ีสํานกังาน  ;  กาํหนดมาตรฐานความสะอาด  และตรวจดูแลทุกพื้นท่ี  ;  วางแผนจดั
ตารางเวลาปฏิบติังานของพนกังานแม่บา้น  ;  วางกฎระเบียบวิธีปฏิบติังานของส่วนงานต่าง ๆ  ;  จดัทาํ
รายงาน  จดัทาํงบประมาณ  และควบคุมการเบิกจ่ายพสัดุ  ;  วางแผนควบคุมการใชง้านอุปกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ;  ดูแลคดัเลือกบุคลากรและจดัฝึกอบรม  ;  ประสานงานกบัแผนกงานอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง 
 

1225.60 ผู้อาํนวยการ / ผู้จัดการฝ่ายอาหารและเคร่ืองดื่ม  (Director / Food &  Beverage Manager) 
 ทาํหนา้ท่ีวางแผนงาน  กาํกบัดูแลและบริหารการดาํเนินงานเก่ียวกบัการผลิตและบริการ
อาหารและเคร่ืองด่ืมในโรงแรมทุกห้องอาหารและพื้นท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  รวมถึงงานจดัเล้ียง  :   ประชุม
หารือกบัฝ่ายบริหารในเร่ืองนโยบาย     การวางแผนการตลาด   วิธีปฏิบติังาน     งบประมาณ    การจดัทาํ
รายงาน    ;    กาํกบัดูแลขั้นตอนการสั่งซ้ือ  ตรวจรับ  เก็บรักษา  เบิกจ่าย  เตรียมอาหารและบริการ  ;  
กาํหนดมาตรฐานคุณภาพของอาหารและเคร่ืองด่ืม  อตัราราคา  ;   ให้คาํแนะนาํดูแลการคดัเลือกบุคลากร  
การจดัตารางเวลาทาํงาน และการฝึกอบรมพนกังาน   ;    ควบคุมการปฏิบติังานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้
ทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ  ;  ดูแลการประสานงานกบัฝ่ายงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง        
 

1225.70 ผู้จัดการแผนกห้องอาหาร  บาร์และจัดเลีย้ง  (Restaurant , Bar , Banquet Manager) 
 ทาํหน้าท่ีวางแผนงาน  บริหารการดาํเนินงานและการบริการในแผนกห้องอาหารหรือ
ภตัตาคารโรงแรม  รวมถึงคลบั  บาร์และงานจดัเล้ียง  ;  วางระเบียบการบริหารงานบุคคลและวิธี
ปฏิบติังาน  มาตรฐานการใหบ้ริการแก่ลูกคา้  ;  วางแผนการส่งเสริมการขาย  ประสานงานกบัส่วนงานอ่ืน        
ท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังาน 
 

1225.90 ผู้จัดการด้านภัตตาคารและโรงแรมอืน่ๆ 
       ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี    รวมถึง    ผูจ้ดัการดา้นภตัตาคารและโรงแรม   ซ่ึงมิไดจ้ดั
ประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
หน่วย     1226 ผู้จัดการฝ่ายผลติและปฏิบัติการด้านการขนส่ง  การส่ือสารและคมนาคม  (ประเภท I) 
 (Production  and  Operations   Department  Managers  in  Transport,  Storage   
 and  Communications ) 
 ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี ไดแ้ก่ ผูท้าํหน้าท่ีวางแผน  กาํกบัดูแลและประสานการ
ดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาบริการทางดา้นการขนส่ง  การเก็บสินคา้  การ 
ส่ือสารและคมนาคม  และบริการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตามนโยบายและแนวทางของกรรมการบริหาร  โดยมี
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การปรึกษาหารือกับผู ้จ ัดการฝ่ายหรือส่วนงานอ่ืน  ควบคุมแผนงานและการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ    กาํกบั ดูแลการปฏิบติังานประจาํวนั   ควบคุมค่าใชจ่้ายต่าง ๆ   กาํหนดและกาํกบัดูแล
กระบวนการในงานบริหารและปฏิบติัการ   ดูแลความปลอดภยัในการทาํงาน    ดูแลการคดัเลือกฝึกอบรม
และการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ี เป็นตวัแทนของฝ่ายในการติดต่อเจรจากบัส่วนงานอ่ืนในองค์กรหรือกบั
หน่วยงานภายนอก   ปฏิบติังานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืนๆ 

 

อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

1226.20 ผู้จัดการฝ่ายการขนส่ง   (Department  manager , transportation) 
 วางแผน  กาํกบั  ดูแลและประสานงานในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขนส่งผูโ้ดยสารและ
พสัดุ  :  ควบคุมดูแลการดาํเนินงานประจาํวนั  จดัทาํรายงานเสนอผูบ้ริหาร  ;  ติดต่อประสานงานหรือ
เจรจาตกลงทางธุรกิจกบัหน่วยงานอ่ืน ๆ  ;  แก้ไขปัญหาการดาํเนินงาน  บุคลากรหรือทรัพยากรอ่ืน ๆ  
เพื่อใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  ปรับปรุงระบบการขนส่งให้มีคุณภาพเป็นท่ีพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการ 
 

1226.30 ผู้จัดการสถานี  ;  นายสถานีขนส่ง  (ทางบก  ทางอากาศ ทางนํา้)  (Station  manager) 
 บริหารงานสถานีให้ดาํเนินไปตามวตัถุประสงค์และนโยบายท่ีกาํหนดให้ตามระเบียบ
และขอ้กาํหนดของสถานีขนส่งแต่ละประเภท  :   ควบคุมบงัคบับญัชาเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน  ;  ควบคุม
งบประมาณรายจ่าย  ออกขอ้ปฏิบติัภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทาํงาน  ติดต่อประสานงานกบั
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอกองค์กร  ดูแลความสะอาดและความปลอดภยับริเวณสถานี 
ใหบ้ริการหรือใหก้ารตอ้นรับผูโ้ดยสารคนสาํคญั ;  พฒันาสถานีใหดี้ข้ึนทั้งดา้นบริการและสถานท่ี  อาจมี
ช่ือเรียกตามระบบขนส่งท่ีควบคุมดูแล 
 

1226.40 ผู้จัดการฝ่ายบริการ  (โทรคมนาคม  ดาวเทยีม  อนิเตอร์เน็ตและโทรศัพท์เคลือ่นที่) 
 (Service  manager , department) 
 วางแผน  กาํกับ  ดูแลและประสานงานในการให้บริการงานทางด้านโทรคมนาคม    
ดาวเทียม  อินเตอร์เน็ต  หรือโทรศพัท์เคล่ือนท่ี  :  ควบคุมดูแลการดาํเนินงานของเจ้าหน้าท่ีในการ
ปฏิบติังานประจาํวนัให้เป็นไปตามระเบียบ  และกฎขอ้บงัคบั  ;  การตอ้นรับและให้บริการแก่ลูกคา้คน
สําคญั  ;  แกไ้ขปัญหาการบริการท่ีเกิดข้ึน  อบรมให้คาํแนะนาํแก่เจา้หนา้ท่ี  อาจมีช่ือเรียกตามประเภท
กิจการท่ีใหบ้ริการ 
1226.50 ผู้จัดการไปรษณย์ี  ; หัวหน้าทีท่าํการไปรษณย์ี   ; นายไปรษณย์ี   (Station  master) 
 ควบคุมดูแลและประสานงานการบริการไปรษณีย์: ควบคุมการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี 
ใหด้าํเนินไปดว้ยความเรียบร้อย  สะดวกรวดเร็ว   ;   ตรวจสอบ  ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการเงินของท่ี
ทาํการไปรษณีย ์ ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ  ;  บริหารงานบุคคล  ทรัพยสิ์น  อาคารและสถานท่ีของท่ีทาํ
การให้เรียบร้อยตามระเบียบและขอ้บงัคบั ;   วางแผนและแก้ไขปัญหาการดาํเนินงาน  บุคลากรหรือ
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ทรัพยากรอ่ืน ๆ  เพื่อให้การดาํเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ    ปรับปรุงระบบการบริการให้มี   
คุณภาพเป็นท่ีพอใจของผูใ้ชบ้ริการ 
 
1226.70 ผู้จัดการแผนกท่าเรือ  ,   หัวหน้าแผนกท่าเรือ  (Department  manager , port) 
 รับผดิชอบการรับเรือและปล่อยเรือท่ีท่า ตามหลกัวิชาการเดินเรือ  :   กาํหนดสถานท่ีให้
เรือเทียบท่าและสั่งปฏิบติัการจอดเรือหรือเคล่ือนยา้ยเรือในกรณีฉุกเฉิน     กาํหนดสถานีท่ีให้เรือผูกทุ่น
และประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
9339 1226.90  ผูจ้ดัการดา้นการขนส่ง   การส่ือสารและคมนาคมอ่ืนๆ 
 ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี   รวมถึง   ผูจ้ดัการดา้นการขนส่ง  การส่ือสารและคมนาคม  
ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
 
9340 หน่วย     1227 ผูจ้ดัการฝ่ายผลิตและปฏิบติัการดา้นบริการธุรกิจ   (ประเภท  J , K) 
 (Production  and  Operations  Department  Managers  in  Business  Services) 
 ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่  ผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีวางแผน  กาํกบัดูแลและประสานงาน
ในกิจกรรมซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาบริการทางธุรกิจจากแหล่งต่างๆ ภายนอกกิจการภายใตก้ารแนะนาํ
ของผูอ้าํนวยการและผูบ้ริหารระดบัสูง  :  บริหารงานด้านการจดัหาการบริการทางธุรกิจ เช่น  การ
ธนาคาร  การประกันภัย  อสังหาริมทรัพย์  การประมวลผลข้อมูล งานวิจัยตลาด  งานบัญชี  
สถาปัตยกรรม วิศวกรรม  การทาํความสะอาดอาคาร การทดสอบและวิเคราะห์ทางเทคนิคการโฆษณา 
หรือการบรรจุภณัฑ์  ควบคุมดูแลค่าใช้จ่าย การใช้ทรัพยากร  กระบวนการบริหารและการปฏิบติังาน
ประจาํวนั ตรวจตราการใชร้ะบบความปลอดภยัในการทาํงาน  การสรรหาบุคลากร  การฝึกอบรม  และ
การปฏิบติังานของพนกังาน  เป็นผูแ้ทนของหน่วยงานในการตกลงทาํธุรกิจกบัองค์กรอ่ืนๆ  ตลอดจน
ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้ง และควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืนๆ 
 

 อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี ้
 

1227.20             ผู้จัดการด้านบริการธุรกจิ  (Department  manager , business  services) 
                          อาํนวยการวางแผน  กาํกบัดูแล และควบคุมการปฏิบติังานของสถานประกอบการซ่ึง
เก่ียวขอ้งกบัการจดัหาบริการให้แก่ธุรกิจ เช่น ท่ีปรึกษาด้านการบริหาร การวิจยัตลาด  การบญัชี  การ
บริการส่วนบุคคล การบริการดา้นการโฆษณา  การบริการดา้นความปลอดภยั ฯลฯ  :  วางแผนและพฒันา
นโยบายและขั้นตอนการปฏิบติังาน ;  ให้คาํแนะนาํแก่พนกังานในการพฒันาและดาํเนินกลยุทธ์ทาง
การตลาดและการขายให้บรรลุผลสําเร็จ ;  ควบคุมงบประมาณ  การจดัทาํสัญญา และการใช้เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช ้และอุปกรณ์ต่าง  ๆ 
 

1227.30 ผู้จัดการด้านการจัดประชุม  (Meeting  Manager) 



 (52) 

 รับผิดชอบงานจดัการประชุมท่ีไดรั้บมอบหมายจากหน่วยงาน : ปรึกษาหารือกบัผูบ้ริหาร  
ระดบัสูงของหน่วยงาน  ในการพิจารณาตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุผลและวตัถุประสงค์ของการจดัประชุมหวัขอ้
การประชุม  เป้าหมายสูงสุดของการดาํเนินการ   การเชิญผูร่้วมประชุมและวิทยากรในท่ีประชุม    ร่าง
แผนงาน  รวมถึงระยะเวลาและการจดัสรรงบประมาณ  ;   ประสาน รวบรวมขอ้มูลและหารือกบันกั    
วางแผนงานประชุมเพื่อกาํหนดระเบียบวาระการประชุม     กาํหนดตารางเวลาการประชุมและงบประมาณ    
ในรายละเอียด  ;  มอบหมายงานใหน้กัวางแผนงานประชุมดาํเนินการ  และควบคุมกาํกบัดูแลจนจบงาน 
 
หน่วย    1228 ผู้จัดการฝ่ายผลติและปฏิบัติการด้านบริการส่วนบุคคล    การทาํความสะอาดและบริการ

ทีเ่กีย่วข้อง  (ประเภท O 90/93 , P) 
 (Production  and  Operations  Department  Managers  in  Personal  Care,  

Cleaning  and  Related  Services) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี ไดแ้ก่ ผูท่ี้ปฏิบติังานหลกัทัว่ไปเช่นเดียวกบัท่ีกาํหนดไวใ้น

ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต  (122)   แต่เป็นการวางแผน  กาํกบัดูแลและประสานงานกิจกรรมต่างๆ ในกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริการทางดา้นบริการส่วนบุคคลและงานดา้นความสะอาดและบริการอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง   

 อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

1228.20 ผู้จัดการฝ่ายการให้บริการส่วนบุคคล  (Department  manager , personnel  care) 
 วางแผน  กาํกบัดูแลและประสานงานในกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการให้บริการ  เช่น  ผูจ้ดัฝ่าย
เสริมสวย  , บริการซกัรีด  เป็นตน้  :  กาํกบัดูแลการดาํเนินงานประจาํวนัให้บรรลุผลตามแผน     ควบคุม
การใชจ่้าย   งานบุคลากรและการอบรมแก่เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติั 
 

1228.30 ผู้จัดการฝ่ายงานทาํความสะอาด  (Department  manager , cleaning) 
 วางแผน  กาํกบัดูแลและประสานงานในกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการบริการทาํความสะอาด  : 
กาํกบัดูแลการดาํเนินงานประจาํวนัให้บรรลุผลตามแผนการ  ติดต่อประสานงานหรือเป็นตวัแทนในการ
เจรจากบัลูกคา้  ควบคุมการใชจ่้าย  งานบุคลากรและการอบรมแก่เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติั 
 
หน่วย     1229 ผู้จัดการฝ่ายผลติและปฏิบัติการ ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ืน่    
 (ประเภท L ยกเว้น 7522 , M, N, O : 92 ,Q)           
  (Production  and  Operations  Department  Managers  Not  Elsewhere  Classified) 
  ผูป้ฏิบัติงานอาชีพในหน่วยน้ี   ได้แก่   ผูจ้ ัดการฝ่ายผลิตและปฏิบติัการซ่ึงมิได้จัด
ประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน  ทาํหนา้ท่ีวางแผน   กาํกบั  ดูแล   และประสานงานในกิจกรรมต่างๆ   ของบริษทัหรือ
องคก์รเก่ียวกบังานดา้นการบริหารงานของรัฐ   ดา้นการบริหารงานต่างประเทศ    ดา้นความเป็นระเบียบ
และความปลอดภยัของสาธารณชน    ดา้นการประกนัสังคม     ดา้นการศึกษาของรัฐหรือเอกชน     ดา้น
สุขอนามัยและสังคม   ด้านการสันทนาการ   วฒันธรรมและการกีฬา   รวมถึงงานด้านอ่ืนๆ  ของ
หน่วยงานอิสระ   ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง 



 (53) 

 

 อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

1229.20   ผู้บริหารหน่วยงานในมหาวทิยาลยั  (University  administrator) 
 บริหารงานในฐานะผูบ้ริหารหน่วยงานในมหาวิทยาลยัให้สอดคล้องกบันโยบายของ
มหาวิทยาลยั  :  กาํหนดนโยบาย    แผนงาน    หลกัสูตรและรายละเอียดเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลยั  
วางระเบียบ  กฎ   และขอ้บงัคบัภายในหน่วยงานตามท่ีสภามหาวิทยาลยัมอบหมาย   พิจารณาเสนอการ
ดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการของคณาจารยป์ระจาํต่อมหาวิทยาลยัและปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  ผูด้าํรง
ตาํแหน่งเหล่าน้ีอาจมีช่ือเรียกวา่   คณบดี   รองคณบดี  หวัหนา้ภาควิชา  หวัหนา้คณะวิชา  หรือตาํแหน่งท่ี
มีช่ือเรียกอยา่งอ่ืนในหน่วยงานในมหาวทิยาลยั  ตามท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด 
 

1229.25 ผู้บริหารสถานศึกษา 
              บริหารงานในฐานะหัวหน้าและผูช่้วยหัวหน้าสถานศึกษาในสถานศึกษา ให้เป็นไปตาม

นโยบายและวตัถุประสงคข์องหน่วยงานภายใตก้ฎหมาย กฎ ระเบียบและขอ้บงัคบั ; วางแผน  ดาํเนินงาน  
ประสานงาน ปกครอง และนิเทศงานตลอดจนติดตามและประเมินผลงานดา้นวิชาการ   ควบคุม     ดูแล
งานธุรการหรือบริหารทัว่ไปของสถานศึกษา สร้างเสริมความสัมพนัธ์ชุมชนและปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง ผูด้าํรงตาํแหน่งเหล่าน้ีอาจมีช่ือเรียกวา่  อธิการบดี  รองอธิการบดี ผูช่้วยอธิการบดี ผูอ้าํนวยการ
วิทยาเขต  ผูช่้วยผูอ้าํนวยการวิทยาเขต ผูอ้าํนวยการวิทยาลยั ผูช่้วยผูอ้าํนวยการวิทยาลยั ผูอ้าํนวยการ    
โรงเรียน ผูช่้วยผูอ้าํนวยการโรงเรียน ผูอ้าํนวยการศูนย์ ผูช่้วยผูอ้าํนวยการศูนย์ หัวหน้าศูนย์ ผูช่้วย        
หวัหนา้ศูนย ์อาจารยใ์หญ่ ผูช่้วยอาจารยใ์หญ่  ครูใหญ่  ผูช่้วยครูใหญ่ หรือตาํแหน่งท่ีมีช่ือเรียกอยา่งอ่ืนใน
หน่วยงานการศึกษา 
 

1229.30 ผู้จัดการด้านวฒันธรรม   สันทนาการและกฬีา   (Manager, cultural, recreation  and     
       sporting  activities,  department ) 
 บริหารงานในฐานะหวัหนา้หรือผูบ้ริหารในงานท่ีเก่ียวกบัวฒันธรรม   สันทนาการและ
การกีฬา   ให้เป็นไปตามนโยบายและวตัถุประสงค์ของหน่วยงาน  ภายใตก้ฎ  ระเบียบและขอ้บงัคบั   :  
วางแผนและดาํเนินงานรวมทั้งควบคุมและบริหารงานงบประมาณ งานบุคคลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และบรรลุผลตามนโยบาย   อาจใหค้าํแนะนาํหรือจดัรายการส่งเสริมดา้นวฒันธรรม สันทนาการและการกีฬา 
 

1229. 40    ผู้บริหารสถานีวทิยุกระจายเสียง  (Manager , radio  station) 
                  บริหารงานสถานีใหด้าํเนินไปตามวตัถุประสงคแ์ละนโยบายท่ีกาํหนดไว ้และตามระเบียบ
ว่าดว้ย ระเบียบวิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์   ควบคุมบงัคบับญัชาพนกังานให้ปฏิบติัตามระเบียบและ
ขอ้บงัคบัของสถานี  พิจารณาบาํเหน็จความดีความชอบ   การเล่ือนเงินเดือน   การลงโทษทางวินัยของ
พนักงาน   ควบคุมการจัดทาํงบประมาณรายรับ-รายจ่าย  รายงานการเงิน  เพื่อเสนอคณะกรรมการหรือ
เจ้าของสถานี   ออกข้อปฏิบัติภายใน หรือคาํสั่งในอันท่ีจะส่งเสริมประสิทธิภาพการทาํงาน   ติดต่อ 
ประสานงานกบัองคก์รทั้งในหรือต่างประเทศ เพื่อขอความร่วมมือดา้นขอ้มูลข่าวสารและวิทยาการสมยัใหม่  



 (54) 

สร้างบรรยากาศท่ีดีในสถานี   ใหค้าํแนะนาํ  คาํปรึกษาแก่เจา้หนา้ท่ีฝ่ายต่าง ๆ   ติดตามรับฟังการออกอากาศ
ในแต่ละวนั    พฒันาสถานีดว้ยวิธีการต่าง ๆ    เสนอแนะแนวทางในการ   แกไ้ขปัญหาหรือการพฒันางาน
ของสถานี ต่อคณะกรรมการบริหารหรือเจา้ของสถานี 
 

1229. 45   ผู้ผลติรายการวทิยุกระจายเสียง  (Producer , radio) 
                 กาํหนดรูปแบบรายการ   ประเภทของเน้ือหา   เวลาออกอากาศและบุคลิกของ   ผูด้าํเนิน
รายการ  ให้สอดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมาย  จดัหา จดัเตรียมหรือจดัทาํส่วนประกอบต่าง ๆ ของรายการ อาทิ 
เพลงประกอบ เอกสารขอ้มูล เทป วสัดุ อุปกรณ์ และบุคลากรผูเ้ช่ียวชาญท่ีเก่ียวขอ้ง อาจเป็นผูด้าํเนิน  
รายการเอง หรือมอบหมายให้ผูห้น่ึงผูใ้ดดาํเนินการแทน ซักซ้อมทาํความเขา้ใจกบัฝ่ายเทคนิคเก่ียวกบัลาํดบั
ขั้นตอนในรายการ อาจควบคุมการตดัต่อในกรณีท่ีเป็นการบนัทึกเทป   ดูแลใหก้ารดาํเนินรายการเป็นไปตาม
วตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้ประเมินผลสัมฤทธ์ิของรายการท่ีออกอากาศ 
 

1229. 55   ผู้ผลติรายการโทรทศัน์  (Producer , television) 
 ผลิตหรือมอบหมายใหมี้ผูด้าํเนินการผลิตรายการโทรทศัน์ให้สาํเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงค ์ 
ติดตามดูแลงานของฝ่ายต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง  ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนการผลิตรายการ    การดาํเนินการผลิต
และหลงัการดาํเนินการผลิต ประเมินผลรายการเพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดม้าเป็นแนวทางในการจดัทาํต่อไป 
 
1229. 60   ผู้อาํนวยการสร้างภาพยนตร์   (Producer , motion  picture) 
              รั บ ผิด ช อบ ใ น กา ร วา ง แ ผน กา ร ผลิต ภ า พ ย น ต ร์  ป ร ะ ส า น ง า น กับ ผู้ เขี ย น เ ร่ื อง  ผู้กํ า กับ 
ภาพยนตร์ พิจารณาบทภาพยนตร์ ตลอดจนการดําเนินงานและขอบเขตของภาพยนตร์ที่จะเสนอ จัดตั้ง  
งบประมาณที่จะต้องใช้ในการดาํเนินงานของแต่ละหน่วยงาน  จัดหาเงินทุนและควบคุมค่าใช้จ่ายในการผลิต
ภาพยนตร์ให้อยู่ในงบประมาณ อนุมัติส่ังจ่ายงบประมาณในการสร้างภาพยนตร์ ปรึกษากับผู้กํากับ
ภาพยนตร์คัดเลือกตัวผู้แสดงในบทบาทสําคัญ ประชุมปรึกษาหารือกับผู้จัดการกองถ่ายทําภาพยนตร์และผู้
กํากับภาพยนตร์เกี่ยวกับความก้าวหน้าและผลของการดําเนินงานสร้างภาพยนตร์  ดูแลให้งานผลิต
ภาพยนตร์ดาํเนินลุล่วงไปด้วยดตีามนโยบายและวตัถุประสงค์ภายในกาํหนดเวลา ทั้งนีต้ั้งแต่ขั้นแรกของงาน
ไปจนกระทั่งภาพยนตร์ออกฉาย 
 

1229. 65   ผู้จัดการกองถ่ายทาํภาพยนตร์  (Manager , motion  picture) 
             ทาํหนา้ท่ีจดัการดูแลความเรียบร้อยในกองถ่ายทาํภาพยนตร์ ตลอดจนวางแผนจดัตาราง
การถ่ายทาํภาพยนตร์ อํานวยความสะดวก  ดูแลความเรียบร้อยในการถ่ายทาํภาพยนตร์   ติดต่อ
ประสานงานกบัฝ่ายต่าง ๆ  ควบคุมคนงานในกองถ่ายทาํภาพยนตร์   แก้ปัญหาเฉพาะหน้าท่ีเกิดข้ึน
ระหวา่งมีการถ่ายทาํภาพยนตร์    เพื่อใหก้ารถ่ายทาํภาพยนตร์ดาํเนินไปดว้ยความเรียบร้อย 
1229.90    ผู้จัดการฝ่ายผลติอืน่ๆ 
 ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี    รวมถึง   ผูจ้ดัการฝ่ายผลิตและปฏิบติัการอ่ืนๆ  ซ่ึงมิไดจ้ดั
ประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
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หมู่        123 ผู้จัดการฝ่ายอืน่ ๆ   (Other  Department  Managers) 
 ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหมู่น้ี  ได้แก่ ผูท้าํการวางแผน กาํกบัดูแล และประสานงานใน     
กิจกรรมต่างๆ ของบริษัทหรือองค์กรท่ีไม่ใช่ส่วนการผลิต ผ่านผู ้ควบคุมงาน ดูแลการคัดเลือก             
ฝึกอบรม  และการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ี  รายงานต่อผูบ้ริหาร  อาจติดต่อประสานงานกบัส่วนอ่ืนๆ 
ขององค์กร  หรือหน่วยงานภายนอก  ปรึกษาหารือกบัเจา้หน้าท่ีบริหาร  เพื่อวางแผนและกาํหนดการ
ดาํเนินการ 
 

 กลุ่มอาชีพในหมู่นี ้ มีดังนี ้
9341  1231  ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบริหาร 
1232  ผูจ้ดัการฝ่ายบุคคลและอุตสาหกรรมสัมพนัธ์ 
1233   ผูจ้ดัการฝ่ายขายและการตลาด 

 1234  ผูจ้ดัการฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ 
 1235  ผูจ้ดัการฝ่ายจดัหาและจาํหน่ายสินคา้ 
 1236  ผูจ้ดัการฝ่ายบริการงานดา้นคาํนวณ 

1237  ผูจ้ดัการฝ่ายวจิยัและพฒันา 
1238  ผูจ้ดัการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ   
1239  ผูจ้ดัการฝ่ายอ่ืน ๆ  ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 

 
หน่วย     1231 ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบริหาร   
 ( Finance  and  Administration  Department  Managers ) 
 ผูป้ฏิบัติงานอาชีพในหน่วยน้ี   ได้แก่  ผู ้ทาํงานด้านการวางแผน   กํากับดูแลและ
ประสานงานท่ีเก่ียวกบัการบริหารงานภายใน  และการดาํเนินงานด้านการเงินขององค์การ    ประเมิน
สถานะทางการเงิน    จัดเตรียมงบประมาณ    ควบคุมการใช้จ่าย และการใช้ทรัพยากรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ    เป็น  ผูแ้ทนของฝ่ายในการประสานงานการบริหารและการเงินกบัหน่วยงานอ่ืนๆ   ภายใน
องค์การหรือกับหน่วยงานภายนอก     ตลอดจนปฏิบัติหน้าท่ีการงานท่ีเก่ียวข้องและควบคุมดูแล
ผูป้ฏิบติังานอ่ืนๆ 
 

 อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

1231.20 ผูจ้ดัการฝ่ายการเงินและการบญัชี  (Department  manager , finance , accounting) 
      ทาํงานด้านการวางแผน   กาํกบัดูแลการปฏิบติังานด้านการเงิน  พฒันา และมีส่วนร่วม            

ในการกาํหนดนโยบายการเงินของหน่วยงาน : ตีความนโยบายการเงิน ดาํเนินการปฏิบติัและวางแผน 
และนาํขั้นตอนการปฏิบติังานแนวใหม่มาใชเ้พื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและลดตน้ทุนค่าใชจ่้าย ;  ควบคุม
การปฏิบติังานของฝ่ายการเงิน ฝ่ายตรวจสอบบญัชี และฝ่ายบญัชี ; ประสานงานและกาํกบัดูแลการ   
วางแผน 
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ทางการเงิน  งบประมาณและกิจกรรมการลงทุน ; ตรวจสอบและจดัเตรียมงบการเงิน ประมาณการเงิน 
และรายงานสรุปฐานะทางการเงินและธุรกรรมในปัจจุบนัและท่ีคาดการณ์ล่วงหนา้   ;  ให้คาํแนะนาํดา้น
การจดัการเก่ียวกบัเป้าหมายและนโยบายทางเศรษฐกิจ การลงทุน และแผนการกูเ้งินทั้งระยะสั้นและระยะ
ยาว ;  ประเมินระบบการรายงานทางการเงิน  ระเบียบวิธีการทางบญัชี  และกิจกรรมการลงทุน  ;  พฒันา
และจัดระบบการใช้งบประมาณเพื่อควบคุมรายจ่ายท่ีใช้ในการดาํเนินงานต่าง ๆ เช่น การโฆษณา  
การตลาด  การผลิต และการใชแ้รงงาน  ตลอดจนการบาํรุงรักษา  หรือกิจกรรมตามโครงการต่าง ๆ  เช่น  
การก่อสร้างอาคาร    
 
1231.30 ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารทัว่ไป  (Department  manager , administration) 

      ทาํงานเก่ียวกับการวางแผน กํากับ ดูแล ควบคุมการบริหารงานภายในของสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรม  พาณิชยกรรม หรือองค์กรอ่ืนๆ  โดยมีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบาย    
เก่ียวกบัการบริหารงานของหน่วยงาน : จดัการงานดา้นบริการต่างๆ เพื่อให้การดาํเนินงานของหน่วยงาน
มีประสิทธิภาพ     เช่น  งานบริการดา้นการบริหาร  งานเลขานุการ งานรับรอง งานคาํนวณค่าจา้ง งาน
วางแผนการประชุมและการเดินทาง  งานประมวลผลข้อมูล งานจัดเก็บข้อมูลข่าวสาร งานพัสดุ               
ไปรณียภัณฑ์  งานจัดการด้านการบันทึก  การโทรคมนาคม  การพิมพ์  การจัดหาและจัดการด้าน
สังหาริมทรัพย ์งานรักษาความปลอดภยั งานจดัการดา้นสถานท่ีจอดรถ  และการดาํเนินงานดา้นอ่ืน ๆ             
ท่ีไม่อยูใ่นความรับผดิชอบของฝ่ายใด ;  วางแผนการพฒันา  กาํหนดเป้าหมาย และขั้นตอนการปฏิบติังาน
เพื่อปรับปรุงความสามารถในการผลิตและการบริการลูกคา้  รวมทั้งจดัการดา้นการเตรียมการ   การวิเคราะห์  
เจรจาต่อรอง และพิจารณาทบทวนสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัซ้ือหรือการขายวสัดุ  อุปกรณ์  ผลิตภณัฑ์
และบริการ 
 

หน่วย     1232 ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและอุตสาหกรรมสัมพนัธ์  ( Personnel  and  Industrial  Relations  
 Department  Managers ) 
 ผู ้ปฏิบัติงานอาชีพในหน่วยน้ี  ได้แก่  ผู ้ท่ีวางแผน จัดระบบขั้ นตอนการสรรหา 
บุคลากร การฝึกอบรมและการเล่ือนขั้น  กาํหนดนโยบายโครงสร้างเงินเดือน ค่าจา้งหรือค่าตอบแทน  
ประสานงานและปรึกษาหารือกบัฝ่ายลูกจา้งและนายจา้ง  ควบคุมดูแลงานความปลอดภยั ตลอดจนปฏิบติั
หนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืนๆ 
 

 อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

1232.20  ผู้จัดการฝ่ายบุคคล  (Department  manager , personnel) 
 วางแผน  กาํกบัดูแล และประสานงานดา้นนโยบายเก่ียวกบังานบุคลากรขององค์กร :
กาํหนดขั้นตอนและดาํเนินการในเร่ืองการสรรหา  การฝึกอบรม  การเล่ือนขั้น  การโยกยา้ย  งานสวสัดิการ
โครงการเงินเดือนและค่าตอบแทน  รวมทั้งกาํหนดมาตรฐานตาํแหน่งงาน  ควบคุม ดูแลผูป้ฏิบติังาน 
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1232.30 ผู้จัดการฝ่ายอุตสาหกรรมสัมพนัธ์  (Department  manager , industrial  relation) 
 วางแผน  กาํกบัดูแล  และประสานงานด้านนโยบายเก่ียวกับงานอุตสาหกรรมสัมพนัธ์ :  
ควบคุมดูแลงานดา้นความปลอดภยัในการทาํงานขององคก์ร ประสานงานและปรึกษาหารือกบัลูกจา้งเพื่อ
วางกรอบดา้นแรงงานสัมพนัธ์  ช่วยกาํหนดวิธีการเสนอขอ้ขอ้งใจหรือขอ้ร้องทุกข์  ;  ทาํการไกล่เกล่ีย 
และระงบัขอ้พิพาทและขอ้ร้องทุกขท่ี์เกิดข้ึนภายในองคก์ร 
 

1232.40 ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม  (Department  manager , training) 
 วางแผน  กํากับดูแล  และประสานงานด้านนโยบายเก่ียวกับงานฝึกอบรม  กําหนด     
หลกัสูตรและวางระบบขั้นตอนการฝึกอบรมสาํหรับเจา้หนา้ท่ีในองคก์ร ประสานงานและวางแผนร่วมกบั
หน่วยงานอ่ืน เพื่อศึกษาถึงความตอ้งการของหน่วยงานในด้านการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทกัษะหรือเพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานได้   ให้การฝึกอบรมและคําแนะนําแก่คนงานหรือหน่วยงานตามความจําเป็น   
ควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังาน 

9342  
9343 หน่วย     1233 ผูจ้ดัการฝ่ายขายและการตลาด   ( Sales  and  Marketing  

Department  Managers ) 

 ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่  ผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีวางแผน  กาํกบัดูแล และประสานงาน
ดา้นการขายและการตลาดของหน่วยงาน ภายใตก้ารแนะนาํของผูอ้าํนวยการและผูบ้ริหารระดบัสูง : จดั
แผนงานดา้นการขายและการตลาดโดยยึดตามบนัทึกการขาย  ประเมินผลทางการตลาด และนโยบาย
ตลาด ตดัสินใจเก่ียวกบัวิธีการขาย  รายการราคาสินค้า เง่ือนไขการลดราคา  และการส่งมอบสินค้า         
งบประมาณด้านส่งเสริมการขาย การสร้างส่ิงจูงใจและการรณรงค์ดา้นการขายในกรณีพิเศษ กาํหนด
แผนผงัในการจดัเรียงสินคา้ (lay out) ควบคุมค่าใชจ่้ายและการใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ กาํหนด
ขั้นตอนการบริหารจดัการ การสรรหาบุคลากร การฝึกอบรม และการปฏิบติังานของพนกังาน เป็นผูแ้ทน
ของหน่วยงานในการทาํธุรกิจการค้ากบัองค์กรอ่ืนๆ ตลอดจนปฏิบติัหน้าท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้ง  และ   
ควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืนๆ 
 

 อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

1233.20 ผู้จัดการฝ่ายขาย  ;  ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมการขาย  (Sales  manager) 
                           อาํนวยการวางแผน กาํกับดูแล และประสานงานซ่ึงเก่ียวข้องกับการขายสินค้าและ
บริการ   การบริการดา้นเทคนิค     และการบริการดา้นการโฆษณาประชาสัมพนัธ์    :   ควบคุมการ
ปฏิบติังานของพนกังานในหน่วยขาย   การฝึกอบรม   และการประเมินผลการปฏิบติังานเพื่อพฒันาและ
ควบคุมแผนงานขาย ;  ประสานงานกบัสถานประกอบการในเขตจาํหน่ายเก่ียวกบัการขาย ราคาขายและ
เป้าหมายการจาํหน่าย ;    กาํหนดเขตการจาํหน่ายสินคา้ให้แก่พนกังานขาย    ;  ประเมินค่าการขายของ        
ผูจ้าํหน่ายปลีก และช่วยอบรมผูจ้าํหน่ายปลีกตามโครงการอบรมและส่งเสริมการขาย   ;    ตรวจสอบการ
วเิคราะห์ตลาดเพื่อพิจารณาความตอ้งการของลูกคา้ปริมาณสินคา้ท่ีขายได ้ รายการสินคา้และอตัราการลด
ราคา  ตลอดจนพัฒนาการโฆษณาขายสินค้าเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท ;  ควบคุม       
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มาตรฐานของผลิตภณัฑ์ ;  เป็นผูแ้ทนของบริษทัในการประชุมสมาคมการคา้เพื่อส่งเสริมผลิตภณัฑ์ ;  
ควบคุมดูแลการติดต่อประสานงานระหว่างร้านคา้กบัหน่วยงานอ่ืนๆ  ;   วิเคราะห์และควบคุมรายจ่าย
ของหน่วยขาย ; ช่วยหน่วยอ่ืนๆ  จดัเตรียมคู่มือและเอกสารทางวชิาการ ; วิเคราะห์ขอ้มูลสถิติการขายเพื่อ
ช่วยฝ่ายจดัการวางนโยบายอาจจดัทาํสถิติการขาย  อาจอาํนวยการขายให้ผูผ้ลิต   ห้างร้านขายปลีก   
สถานท่ีขายส่ง  ผูข้ายเหมา  หรือสถานประกอบการอ่ืนๆ 
 

1233.30 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด  (Marketing  manager) 
                           อาํนวยการวางแผนเพื่อสร้างเครือข่ายการจาํหน่ายสินคา้และบริการของหน่วยส่งเสริม
การตลาด  และศึกษาวิจยัทางการตลาด     :   พฒันากลยุทธ์ทางการตลาดอยา่งละเอียด โดยประสานงาน
กบัฝ่ายพฒันาผลิตภณัฑแ์ละฝ่ายวจิยัตลาด     เพื่อพิจารณาความตอ้งการสินคา้และบริการท่ีหน่วยงานของ
ตนและหน่วยงานคู่แข่งจดัให้แก่ลูกคา้ ; พฒันากลยุทธ์ดา้นการกาํหนดราคาสินคา้ ซ่ึงคาํนึงถึงการมีส่วน
แบ่งทางการตลาดและกาํไรท่ีจะไดรั้บ โดยท่ีทาํให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ ;        ติดตาม ตรวจสอบ และ
สังเกตการณ์แนวโน้มของตลาดซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความตอ้งการผลิตภณัฑ์และบริการใหม่ๆ ของกลุ่ม
ลูกคา้ ; ควบคุมการพฒันาผลิตภณัฑ์  ตลอดจนทาํงานร่วมกบัฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ในการ
เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์เพื่อดึงดูดใหผู้ใ้ชเ้กิดความสนใจในสินคา้และบริการ 
 

หน่วย    1234 ผู้จัดการฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพนัธ์   
 ( Advertising  and  Public  Relations  Department  Managers ) 

 ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่    ผูท่ี้วางแผน   กาํกบัดูแลและประสานงานดา้น
โฆษณาและประชาสัมพนัธ์ของหน่วยงาน   ภายใตก้ารแนะนาํของผูอ้าํนวยการและผูบ้ริหารระดบัสูง     
บริหารงานดา้นการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารต่อผูเ้ก่ียวขอ้ง   ส่ือมวลชนและสาธารณชนทัว่ไป    ดาํเนินการ
เจรจาในการทาํสัญญาโฆษณากบัส่ือต่างๆ    เช่น   หนงัสือพิมพ ์   สถานีวิทยุและโทรทศัน์  องคก์รดา้น
การกีฬา    วฒันธรรมและตวัแทนโฆษณาต่างๆ  ควบคุมค่าใชจ่้ายและการใชท้รัพยากร    กาํหนดขั้นตอน
การบริหารจดัการและการปฏิบติัการสรรหาบุคลากร    การฝึกอบรม  และการปฏิบติังานของพนกังาน    
เป็นผู ้แทนของหน่วยงานในการทําธุรกิจการค้ากับองค์กรอ่ืนๆ    ตลอดจนปฏิบัติหน้าท่ีการงาน                       
ท่ีเก่ียวขอ้ง  และควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืนๆ   
 

 อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

1234.20 ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา ; ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมงานโฆษณา   
 (Department  manager , advertising  ; Creative  director) 
                           อาํนวยการวางแผน และกาํกบัดูแลงานนโยบายและแผนงานดา้นการโฆษณาผลิตภณัฑ์
สินค้าและบริการของหน่วยงาน : กาํหนดกลยุทธ์ แนวทางการสร้างสรรโฆษณา ออกความคิดและ
พิจารณาเลือกส่ือโฆษณาและเทคนิคโฆษณาท่ีจะนาํไปใช ้; ควบคุมดูแลการผลิตงานโฆษณาให้เป็นไป
ตามนโยบายและแผนงานท่ีกาํหนดไว ้; ประสานงานกิจกรรมต่างๆ กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น         
กิจกรรมการขาย กราฟฟิกอาร์ท  ส่ือโฆษณา  การเงิน และการวิจยั  ;  ปรึกษาหารือกบัลูกค้าเพื่อให ้        
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คําแนะนําด้านเทคนิคและการตลาด ; ทดสอบ ติดตามและวิเคราะห์ผลการส่งเสริมการขายเพื่อว ัด
ประสิทธิผลดา้นตน้ทุน  ;   ให้ขอ้มูลข่าวสารเพื่อการพิมพเ์ผยแพร่   เช่น  ให้สัมภาษณ์นกัข่าว หรือให้
บทความเก่ียวกบักิจกรรมของหน่วยงาน ใกลชิ้ดกบัผูจ้ดัการฝ่ายประชาสัมพนัธ์ ; ประเมินผลการโฆษณา 
1234.30 ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพนัธ์  (Department  manager , public  relation) 
  อาํนวยการบริหารจดัการ และกาํกับดูแลแผนงานประชาสัมพนัธ์ให้สําเร็จลุล่วงตาม  
วตัถุประสงค์ของหน่วยงานและเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ : ให้คาํแนะนาํปรึกษา ควบคุม
แผนงานการโฆษณาประชาสัมพนัธ์สินคา้และบริการเพื่อเผยแพร่แก่สาธารณชนท่ีเป็นเป้าหมาย โดยใชส่ื้อ
ทุกรูปแบบท่ีเหมาะสมในการรักษากลุ่มลูกคา้ของหน่วยงาน ; วางแผนการประชาสัมพนัธ์ วิเคราะห์
ผลิตภณัฑ์และกิจการ สร้างภาพพจน์ของกิจการ ; ประเมินแผนงานโฆษณาและประชาสัมพนัธ์เพื่อให้
สอดคล้องกบัความพยายามในการทาํการประชาสัมพนัธ์ ; สังเกตแนวโน้มด้านสังคม  เศรษฐกิจและ
การเมือง ซ่ึงอาจจะมีผลกระทบต่อหน่วยงาน     ตลอดจนให้การแนะนาํเพื่อเสริมสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีของ
หน่วยงาน   อาจประสานงานกับฝ่ายแรงงานสัมพนัธ์ในการสร้างระบบการส่ือสารภายในหน่วยงาน  
ช่วยงานผูบ้ริหารระดบัสูงเขียนบทความเพื่อแสดงความคิดเห็นในปัญหาต่างๆ   ร่างคาํแถลงการณ์   จดัทาํ
เอกสารเผยแพร่ส่ือความหมายและประชาสัมพนัธ์ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย โดยผ่านส่ือมวลชนต่างๆ อย่างมี  
ประสิทธิภาพ   จดัเตรียมการใหส้ัมภาษณ์ หรือทาํกิจกรรมอ่ืนๆ เพื่อใหส้าธารณชนเกิดความสนใจ     
 

9344 หน่วย     1235 ผูจ้ดัการฝ่ายจดัหาและจาํหน่ายสินคา้    
9345  ( Supply  and  Distribution  Department  Managers ) 
9346  ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหน่วยนี้  ได้แก่ ผู้ที่ทําหน้าที่วางแผน กํากับดูแลและ

ประสานงานเกี่ยวกับการจัดหา การจัดเก็บ และการจ่ายสินค้าของหน่วยงาน   
ภายใต้การแนะนําของผู้อาํนวยการและ     ผู้บริหารระดับสูงโดยประสานงานกับ
หน่วยงานฝ่ายขาย : เจรจาและทาํสัญญาซ้ือขายตกลงราคาตามความเหมาะสม 
วางระบบการควบคุมรายการสินค้าคงคลัง  ควบคุมค่าใช้จ่ายและการใช้
ทรัพยากร    ติดตามความเคลื่อนไหวของราคาสินค้า กําหนดขั้นตอนการ
บริหารจัดการและการปฏิบัติงาน ตรวจสอบการสรรหาบุคลากร การฝึกอบรม  
และการปฏิบัติงานของพนักงาน ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่การงานที่  เกี่ยวข้อง
และควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานอืน่ๆ 

   

 อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

1235.20 ผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ และวสัดุ  (Supply  manager) 
             จดัการงานเก่ียวกบัการซ้ือ วตัถุดิบ อุปกรณ์ อะไหล่ เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้และบริการดา้น

ต่างๆ ท่ีจาํเป็นสําหรับการทาํงานขององค์การ เช่น สถานประกอบการอุตสาหกรรม  การสาธารณูปโภค  
หรือหน่วยงานรัฐบาล และตรวจสอบดูว่าหน่วยงานหรือเจา้หน้าท่ีในสถานประกอบการไดรั้บส่ิงของ
เคร่ืองใชอ้ยา่งรวดเร็ว  และทนักาํหนดเวลา :   ตรวจสอบความตอ้งการใชส่ิ้งของเคร่ืองใชข้องหน่วยงาน
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และพนกังานในสถานประกอบการ ; สัมภาษณ์ผูม้าติดต่อขายสินคา้เก่ียวกบัชนิดของผลิตภณัฑ์    ราคา   
ความสามารถในการจดัหาสินคา้ของผูม้าติดต่อขายสินคา้    เพื่อการผลิตผลิตภณัฑ์    การให้บริการ  และ
กาํหนดวนัส่งของสินคา้ ; ตรวจสอบใบประกวดราคาจากผูเ้สนอราคา  และเจรจาทาํสัญญาซ้ือกบั           ผู ้
ประมูลไดภ้ายในวงเงินงบประมาณ  หรือสํารวจราคาตลาด และพิจารณาการสั่งซ้ือของหน่วยงาน ; เก็บ
รักษาหรือควบคุมการเก็บรักษาบนัทึกเร่ืองราวเก่ียวกบัรายการซ้ือ   ตน้ทุน การส่งมอบ  การใชผ้ลิตภณัฑ์
และสินค้าคงคลัง ; ปรึกษาหารือกับเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบสินค้า  หรือพนักงานผูใ้ช้สินค้าเก่ียวกับ           
ขอ้บกพร่องของสินคา้ท่ีซ้ือมาและใชไ้ม่ได ้เพื่อพิจารณาหาสาเหตุและแกไ้ขให้ดีข้ึน อนุมติัคาํสั่งซ้ือของ
และใบจ่ายเงิน และติดตามคาํสั่งซ้ือของเพื่อตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดรั้บมอบตามกาํหนดเวลา 
 

1235.30 ผู้จัดการฝ่ายพสัดุ  (คลงัสินค้า)  (Storage and Distribution Manager) 
อาํนวยการดา้นคลงัสินคา้ของสถานประกอบการพาณิชยกรรม  และสถานประกอบการ

อุตสาหกรรม :  กาํหนดมาตรฐานและวิธีการดาํเนินงานต่างๆ  เช่น  ตรวจสอบการขนส่งสินคา้เขา้และ
สินคา้ออก การขนถ่ายวสัดุ     และเก็บรักษาสินคา้คงคลงั ;  ตรวจดูสภาพของคลงัสินคา้และเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้  และจดัการซ่อมหรือเปล่ียนวสัดุโครงสร้าง ; ปรึกษาหารือกบัหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ  เพื่อ
ประสานงานคลงัสินค้ากบักิจการอ่ืนๆ  เช่น  การผลิต   การขาย  การควบคุมบนัทึกต่างๆ  และการซ้ือ ; 
คดัเลือกและจา้งพนกังานและสั่งงาน อาจซ้ือวสัดุหรือดาํเนินการเรียกร้องเงินชดเชยสําหรับวสัดุท่ีเสียหาย
หรือท่ีใชแ้ลว้ รวมทั้งวางแผนและพฒันาแผนงานและกิจกรรมดา้นความมัน่คงและปลอดภยัของคลงัสินคา้ 
 
หน่วย     1236 ผู้จัดการฝ่ายบริการงานด้านคํานวณ  (Computing  Services  Department  Managers) 

ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี ได้แก่  ผูท่ี้กาํกบัดูแลและประสานงานบริการด้านการ
คาํนวณของบริษทัหรือองค์กร  ติดตั้ง  และบาํรุงรักษาอุปกรณ์การคาํนวณและซอฟแวร์  จดัซ้ือจดัหา
บริการดา้นการคาํนวณจากภายนอก  วางแผนเก่ียวกบันโยบายดา้นการประมวลผลขอ้มูลทั้งหมดของ
บริษทัหรือองคก์ร   ตลอดจนปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืนๆ 
 

 อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 
1236.20 ผู้จัดการฝ่ายบริการงานด้านคํานวณ  (Computing  service  manager,  department) 
               ทาํหน้าท่ีกาํกบัดูแลและประสานงานบริการดา้นการคาํนวณของบริษทัหรือองค์กร  : 
ควบคุมการจดัซ้ือ   ติดตั้ง  และบาํรุงรักษาอุปกรณ์และซอฟแวร์เก่ียวกบัการคาํนวณ  ;   กาํหนดนโยบาย
และวางแผนงานดา้นการประมวลผลขอ้มูลต่างๆ   ขององคก์ร 
 
หน่วย     1237 ผู้จัดการฝ่ายวจัิยและพฒันา  (Research  and  Development  Department  Managers)   
 ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่  ผูท่ี้ทาํหน้าท่ีวางแผน กาํกบัดูแลและประสานงาน
เก่ียวกบัการวจิยัและพฒันาของหน่วยงานภายใตก้ารแนะนาํของผูอ้าํนวยการและผูบ้ริหารระดบัสูง : ทาํการ
วิจยัและพฒันาภายในหน่วยงานหรือได้รับมอบหมายจากองค์กรด้านวิจยัจากภายนอกเพื่อพฒันาหรือ  
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ปรับปรุงกระบวนการทางดา้นเทคนิคใหม่ๆ พฒันาผลิตภณัฑ์หรือวิธีการใชว้ตัถุดิบให้เป็นประโยชน์แก่
หน่วยงาน  วางแผนจดัทาํโครงการวิจยัและพฒันาโดยรวมของหน่วยงาน โดยกาํหนดเป้าหมายและ       
งบประมาณท่ีจะนาํมาใช้  ควบคุมค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากร กาํหนดขั้นตอนการบริหารจดัการและ
การปฏิบติังาน รวมทั้งการสรรหาบุคลากร  การฝึกอบรม  และการปฏิบติังานของพนกังาน ตลอดจนเป็น  
ผูแ้ทนของหน่วยงานในการทาํธุรกิจการกาํกบัองค์กรอ่ืนๆ ปฏิบติัหน้าท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุม   
ดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืนๆ 
 

 อาชีพ ในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

1237.20 ผู้จัดการฝ่ายวจัิยและพฒันา  (Department  manager , research  and  development) 
                  อาํนวยการวางแผน  ควบคุมดูแลการปฏิบติังานของพนักงานท่ีทาํงานด้านวิจยัและ
พฒันาเพื่อพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ๆ การแกไ้ขดดัแปลงผลิตภณัฑเ์ดิม หรือเพื่อพฒันาการวิจยัผลิตภณัฑ์ ขั้น
มูลฐาน : วางแผนและควบคุมโครงการวิจยั  ดูแลการปฏิบติังานของพนกังาน  ;  วางหรือช่วยวางนโยบาย
พฒันาผลิตภณัฑ์และประมาณการงบประมาณท่ีจะตอ้งใช ้ ;  วิจยัการตลาด  ;  พิจารณาแนวโนม้ของงาน
วิศวกรรมแล ะงานออกแบ บจาก ท่ีมาต่าง   ๆ   เ ช่ น   วารสารทางวิชากา ร  กา รประ ชุมด้า น           
อุตสาหกรรม  การวเิคราะห์คุณภาพและการใชป้ระโยชน์ของผลิตภณัฑ์ชนิดใหม่ หรือผลิตภณัฑ์เดิมและ
สั่งให้วิจยัการพฒันาผลิตภณัฑ์โดยร่วมมือกบัหน่วยขายและหน่วยผลิต  รวมทั้งการปฏิบติัตามขอ้เสนอแนะ
ของหน่วยงานทั้งสอง  ;  พิจารณาทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์ผลิตภณัฑ์ หรือทาํสัญญาเก่ียวกบัการ
ศึกษาวจิยักบับริษทัท่ีมาปรึกษาหารือ  ;    พิจารณารายงานทางวชิาการเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์เพื่อเป็นแนวทาง
วางแผนการขาย 
 
หน่วย     1238 ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 ผูป้ฏิบัติงานอาชีพในหน่วยน้ี    ได้แก่    ผูค้วบคุม  ประสานงาน  สั่งการ ติดตาม      
ตรวจสอบ  ประเมินผลและรับผดิชอบงานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศในส่วนต่างๆ   ตลอดจนเป็นผูแ้ทน
ของหน่วยงานในการทาํธุรกิจ    ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน 
 

 อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

1238.20 ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) 
 ควบคุม  ประสานงาน  สั่งการ  ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและรับผิดชอบงานดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศของโครงการ  :  บริหารโครงการ  จดัสร้าง  ดดัแปลงแกไ้ขหรือซ่อมบาํรุงระบบ  
โดยจดัสรรทรัพยากร     เช่น   กาํลงัคน  อุปกรณ์  งบประมาณท่ีเหมาะสมและเพียงพอสําหรับดาํเนิน
โครงการ  เป็นผูน้ําทีมบุคลากรในโครงการ  กาํหนดขอบเขตของงาน   วางแผนงาน  ให้คาํปรึกษา  
ติดตามความก้าวหน้า   ควบคุมคุณภาพของการดําเนินงาน   วิเคราะห์และพัฒนาระบบเพื่อการ
ประยกุตใ์ชง้าน   อาจมีส่วนในการวางนโยบายดา้นการพฒันาทกัษาและความรู้ของบุคลากรไอที 
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1238.30 ผู้จัดการด้านระบบคอมพวิเตอร์ (System Manager) 
 ควบคุม  ประสานงาน  สั่งการ  ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและรับผิดชอบงานดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศของระบบงาน  :  วางแผนจดัการและควบคุมการบริหารงานดา้นโปรแกรมและ
การพฒันาระบบ   ทบทวนและประเมินความตอ้งการดา้นการให้บริการ    ให้ความช่วยเหลือผูใ้ช้ระบบ
ตามความตอ้งการดา้นสารสนเทศทางธุรกิจ     กาํกบัดูแลและอนุมติัการวิเคราะห์    ออกแบบและพฒันา
โปรแกรมประยกุต ์ พร้อมทั้งใหค้าํแนะนาํดา้นเทคนิค   เผยแพร่ระบบและเอกสารปฏิบติัการ   อาจกาํกบั
ดูแลฝึกอบรมดา้นเทคนิคแก่ผูท้าํงานเก่ียวกบัการจดัการระบบสารสนเทศ 
หน่วย     1239 ผู้จัดการฝ่ายอืน่ ๆ  ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ืน่   
 (Other  Department  managers  not  elsewhere  classified) 
 ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหน่วยน้ี   รวมถึง ผู ้จ ัดการซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ี อ่ืน 
ตวัอย่างเช่น ผูเ้ช่ียวชาญงานบางสาขาหรือเช่ียวชาญเฉพาะงานของสถานประกอบการอุตสาหกรรม    
พาณิชยกรรม  เกษตรกรรม  บริการ  สาธารณูปโภค  การขนส่ง  หรือคมนาคมท่ีอยูใ่นองคก์ารเอกชนหรือ
องค์การรัฐบาลหรือในหน่วยงานตั้งแต่หน่ึงหน่วยข้ึนไป  เช่น การพาณิชย์   การเงิน  การพิมพ์  การ
สาธารณูปโภค  สวสัดิการ  ทรัพยสิ์น  ท่ีอยูอ่าศยั  เป็นตน้ 
 

 อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

1239.20   ผู้จัดการงานควบคุมจราจรทางอากาศ   ( Manager ,  Air    Traffic  controlling) 
7214                            รับผิดชอบในการควบคมุ  ก ากบั  ดแูล  และให้ค าปรึกษา

แนะน าผู้ ควบคุมจราจรทางอากาศท่ีอยู่ในความรับผิดชอบให้สามารถ
ตอบสนองภารกิจต่างๆ  โดยเฉพาะการควบคุมการจราจรทางอากาศให้
ด าเนินไปด้วยความปลอดภัยและสะดวกสบายตลอดระยะเวลาท่ีมีการบิน
ของอากาศยานท่ีต้องใช้การควบคุมการจราจรทางอากาศ   :     จัดท า
แผนงานและบริหารทรัพยากรท่ีน ามาใช้ในการควบคมุการจราจรทางอากาศ
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมให้มีประสิทธิภาพพร้อมท่ีจะใช้งานได้ตลอดเวลา
และเป็นไปตามแผนงานหรือนโยบายท่ีผู้บงัคบับญัชาก าหนด   วิเคราะห์และ
แก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ  ท่ีเกิดขึน้   รายงานเหตุการณ์และผลการ
ปฏิบตัิงานตอ่ผู้บงัคบับญัชาชัน้สงูในโอกาสอนัควร 

9347  

1239.90 ผู้จัดการฝ่ายอืน่ๆ  ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ืน่ 
 ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี   รวมถึงผูจ้ดัการซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน    
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9348 หมวดยอ่ย   13 ผู ้จ ัดการทั่วไป  (แยกตามประเภทอุตสาหกรรม  ISIC)                        
( General  Managers ) 

      ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหมู่น้ี  ไดแ้ก่  ผูท่ี้ดาํเนินการในธุรกิจขนาดเล็ก ซ่ึงอาจดาํเนินการ
ดว้ยตนเองหรือในนามของเจา้ของกิจการ  โดยมีผูจ้ดัการอ่ืนไม่เกิน 1 คน ให้ความช่วยเหลือทาํหน้าท่ี     
วางแผน กาํหนดแนวนโยบายและดาํเนินการให้บรรลุผลตามนโยบาย  บริหารงานและดาํเนินงานประจาํวนั  
รวมทั้งตรวจสอบผลท่ีไดรั้บ   ทาํการเจรจาธุรกิจกบัผูจ้ดัหาพสัดุ  ลูกคา้  และผูท่ี้เก่ียวขอ้งอ่ืนๆ   วางแผน
และควบคุมการใชท้รัพยากรและการคดัเลือกบุคคล 
 

 กลุ่มอาชีพในหมวดย่อยนี ้  มีดังนี้ 
131 ผูจ้ดัการทัว่ไป 

 
หมู่         131 ผู้จัดการทัว่ไป    (General  Managers ) 
 ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหมู่น้ี  ไดแ้ก่  ผูท่ี้ดาํเนินธุรกิจซ่ึงเป็นธุรกิจขนาดเล็ก และเป็นของ
ตนเองหรือดาํเนินการแทนเจา้ของโดยมีผูจ้ดัการอ่ืน ๆ  จาํนวนไม่เกิน  1  คน ให้ความช่วยเหลือและให้
คาํปรึกษาด้านอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่ด้านบริการ  ทําหน้าท่ีวางแผนกําหนดนโยบาย  และดําเนินการให ้
บรรลุผลตามนโยบาย  ประสานกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  วางแผน  ควบคุมการใช้ทรัพยากรต่างๆ และควบคุม
การดาํเนินงานในแต่ละวนั  รายงานผลต่อเจา้ของกิจการ   (ถา้มี)  และควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 

 กลุ่มอาชีพในหมู่นี ้ มีดังนี ้
1311  ผู้จัดการทั่วไปด้านเกษตรกรรม  การล่าสัตว์  การป่าไม้และการประมง 
1312  ผูจ้ดัการทัว่ไปดา้นการผลิต 
1313  ผูจ้ดัการทัว่ไปดา้นการก่อสร้าง 
1314  ผูจ้ดัการทัว่ไปคา้ส่งและคา้ปลีก 
1315  ผูจ้ดัการทัว่ไปดา้นภตัตาคารและโรงแรม 
1316  ผูจ้ดัการทัว่ไปดา้นขนส่ง   คมนาคมและสถานท่ีเก็บสินคา้ 
1317  ผูจ้ดัการทัว่ไปดา้นบริการทางธุรกิจ 
1318  ผูจ้ดัการทัว่ไปดา้นบริการส่วนบุคคล  การทาํความสะอาดและบริการอ่ืน ๆ  

ท่ีเก่ียวขอ้ง 
1319  ผูจ้ดัการทัว่ไปซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 

 
หน่วย     1311  ผู้จัดการทั่วไปด้านเกษตรกรรม  การล่าสัตว์   การป่าไม้และการประมง 
    (General  Managers  in  Agriculture, Hunting, Forestry and  Fishing) 
 ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี ไดแ้ก่ ผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีบริหารงานในธุรกิจดา้นการเพาะปลูกพืช  
เล้ียงสัตว ์ล่าสัตว ์การป่าไม ้หรือการประมง โดยดาํเนินงานธุรกิจท่ีเป็นของตนเองหรือในนามของ   เจา้ของ
กิจการ : วางแผนและดาํเนินงานตามนโยบาย จดัทาํงบประมาณควบคุมการใชท้รัพยากร การจา้งงานและการ
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ปฏิบติังาน รวมทั้งรายงานผลการปฏิบติังานต่อเจา้ของกิจการ ตลอดจนปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและ
ควบคุมดูแลปฏิบติังานอ่ืน ๆ  
 
 
 

อาชีพในหน่วยนี ้ มีดงันี ้
 

1311.20   ผู้จัดการทั่วไปด้านการเพาะปลูก (Agriculture General  Manager) 
   จัดการงานในฟาร์มพืชท่ีเป็นกิจการของตนเองหรือของนายจ้างโดยใช้ความรู้
ความสามารถในการจดัการงานฟาร์มและเทคนิคเก่ียวกบัการทาํฟาร์มมาใชใ้นการเพาะปลูกพืชไร่นา  พืช
สวน และพืชในสถานเพาะชาํและเรือนกระจก : วางแผน ควบคุม กาํกบัดูแลงานตามลาํดบัขั้นตอนของ
การทาํฟาร์มเพาะปลูกตามขนาดของฟาร์ม จาํนวนแรงงานท่ีใช ้ เคร่ืองจกัรกลและอุปกรณ์ใช ้และตน้ทุน
การดาํเนินงาน ; สั่งของ เคร่ืองใช้ต่างๆ ท่ีจะใช้ในการเพาะปลูก เช่น เมล็ดพนัธ์ุพืช ปุ๋ย และเคร่ืองมือ     
เคร่ืองใช้ต่างๆ ซ่ึงจาํเป็นในการเพาะปลูกพืชไร่ พืชสวน ไม้ดอกไม้ประดบั พืชผกัและไม้ผล ; จดั
สภาพแวดลอ้มให้เหมาะสมกบัการเพาะปลูก ; วางแผนและจดัการปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อให้ไดผ้ลิตผล
สูงสุดจากดินตามผลของการวเิคราะห์ดินและพืชท่ีเคยปลูกไปแลว้ ; ควบคุมการทาํงานของคนงานในการ
วางแผนผงัการเพาะปลูก การขยายพนัธ์ุพืช การเก็บเก่ียวผลผลิตและการบาํรุงรักษาเคร่ืองจกัรกลทางการ
เกษตร ; พฒันาการวางแผนดา้นการตลาด ; จดัทาํรายงานความกา้วหนา้และสภาวะการณ์ต่างๆ ของพืช
และผลผลิตท่ีคาดหมายวา่จะเก็บเก่ียวได ้ ; จดัการขายและส่งผลิตภณัฑ์ของฟาร์มออกสู่ตลาด ; จดัเก็บ
และบนัทึกขอ้มูลเก่ียวกบัพนัธ์ุพืช การเงิน และบุคลากร 
 

1311.30    ผู้จัดการทัว่ไปฟาร์มปศุสัตว์ (Livestock Farm General Manager) 
  จดัการงานในฟาร์มปศุสัตว์ท่ีเป็นกิจการของตนเองหรือของนายจ้าง โดยใช้ความรู้
ความสามารถในการจดัการงานฟาร์มและเทคนิคเก่ียวกบัการทาํฟาร์มมาใช้ในการผสมพนัธ์ุและเล้ียง   
ปศุสัตว ์:  วางแผนการดาํเนินงานตามชนิดของปศุสัตวท่ี์จะเล้ียงหรือผสมพนัธ์ุ ขนาดของฟาร์ม จาํนวน
แรงงานท่ีใช ้ เคร่ืองจกัรกลและอุปกรณ์ท่ีใชก้บัตน้ทุนการดาํเนินงาน ; คดัเลือกรายการสั่งซ้ือและซ้ือ  ปศุ
สัตว ์อุปกรณ์ส่ิงของ เคร่ืองใชต่้างๆ  ตลอดจนอาหารสัตว ์; จดัการเก่ียวกบัการให้อาหาร ปศุสัตวเ์ลือกทั้ง
ท่ีเล้ียงในทุ่งหญา้และท่ีจะตอ้งจดัเตรียมข้ึน ; จดัระบบงานตามโครงการผสมพนัธ์ุสัตวโ์ดยวิธีธรรมชาติ
หรือโดยการผสมทียม ; จดัระบบงานรักษาสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัของ  ปศุสัตวแ์ละการรักษา
สภาพแวดลอ้มของฟาร์ม ; จดัการขายและส่งผลิตภณัฑ์จากฟาร์มออกสู่ตลาด ; ตรวจสอบดูให้แน่ว่า
เคร่ืองจกัรกลและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการทาํฟาร์มไดรั้บการบาํรุงรักษาเป็นอยา่งดี ;  ทาํบนัทึกค่าใช้จ่ายใน
การดาํเนินงาน  เช่น  ค่าแรงงาน  ค่าวสัดุท่ีใช ้ ค่าปศุสัตวท่ี์ซ้ือ  ค่าซ่อมเคร่ืองจกัรกลและอุปกรณ์ท่ี  ซ้ือมา  
เพื่อให้ทราบถึงผลกาํไรและคิดริเร่ิมงานท่ีจะทาํต่อไปในอนาคต ;  ทาํรายงานความกา้วหนา้ต่างๆ  ของ
ฟาร์มเม่ือทาํงานในฐานะลูกจา้ง ; ควบคุมการทาํงานของคนงานในฟาร์ม อาจชาํนาญในการ       ผสม
พนัธ์ุ และการเล้ียงปศุสัตวช์นิดใดชนิดหน่ึง เช่น โคเน้ือ โคนม การฟักสัตวปี์ก  และอาจมีช่ือเรียกตาม
งานท่ีทาํ 
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1311.40  ผู้จัดการทัว่ไปด้านการป่าไม้  (Forestry General Manager) 
  จดัการงานในป่าธรรมชาติและสวนป่าท่ีเป็นกิจการของตนเองหรือของนายจา้ง โดยใช้
ความรู้ความสามารถในดา้นวนศาสตร์ การจดัการและเทคนิคเก่ียวกบัการทาํป่าไมม้าใช้ในการจดัการ 
พื้นท่ีป่าธรรมชาติหรือพื้นท่ีสวนป่า : จดัการและปรับปรุงบริเวณป่าและทรัพยากรต่างๆ  ในป่าเพื่อ
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม ้และเพื่อการพกัผ่อนหย่อนใจ ; วางแผนงานและ
อาํนวยการตามโครงการท่ีไดรั้บสัมปทานป่าไมห้รือโครงการปลูกสร้างสวนป่าทั้งในพื้นท่ีท่ีเคยเป็นป่า
และไม่เคยเป็นป่ามาก่อน ; ทาํแผนท่ีหรือควบคุมดูแลการทาํแผนท่ีในบริเวณป่า ; ประมาณการหรือ  
ควบคุมประมาณการกาํลงัผลิตของป่า ; วางแผนการตดัตน้ไมเ้พื่อให้มีตน้ไมโ้ตมาแทนท่ีไดท้นั ; ทาํการ
วิจยัในทางการจดัการป่าไม ้วิธีการตดัและการชกัลากไม ้ซ่ึงจะทาํให้ส้ินเปลืองและเสียหายน้อยท่ีสุด ; 
อาํนวยการดบัไฟในป่าและควบคุมแผนการป้องกนัไฟ ; วางแผนผงับริเวณตั้งแคมป์และศูนยพ์กัผอ่นหยอ่นใจ
ตลอดจนอาํนวยการก่อสร้าง ;  ช่วยในการวางแผนงานและในการดาํเนินงานตามโครงการเพื่อควบคุมนํ้ า
ท่วม การพงัทลายของดิน โรคและแมลงท่ีเป็นอนัตรายต่อป่า ; ใหค้าํแนะนาํในการแกปั้ญหาเก่ียวกบัป่าไม้
และจดัโครงการศึกษาเก่ียวกบัการดูแลป่า ; ป้องกนัการลกัลอบตดัตน้ไม ้
 

 

 

 
1311.50  ผู้จัดการทัว่ไปในฟาร์มเพาะเลีย้งสัตว์นํา้ (Aquaculture General Manager) 
  จดัการงานในฟาร์มเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ าท่ีเป็นกิจการของตนเองหรือของนายจา้ง โดยใช้
ความรู้ความสามารถในการจดัการงานฟาร์มและเทคนิคเก่ียวกบัการทาํฟาร์มมาใชใ้นการเพาะเล้ียงและ
ผสมพนัธ์ุสัตวน์ํ้า : วางแผนการดาํเนินงานทั้งหมดในการเพาะพนัธ์ุปลา การทาํฟาร์มปลา หรือฟาร์มสัตว์
นํ้ าจาํพวกท่ีมีกระดอง และจาํพวกท่ีมีเปลือกหุ้ม ; กาํหนดความตอ้งการของพนัธ์ุสัตวน์ํ้ า คดัเลือก และ
ควบคุมการจดัเตรียมสถานท่ีเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ าในแต่ละชนิด ; จดัการเก่ียวกบัระบบการให้อาหาร ; 
ติดตามสังเกตการณ์ส่ิงแวดล้อมและทาํการบาํรุงรักษาสถานท่ีเพื่อเอ้ือต่อการเจริญเติบโตของสัตวน์ํ้ า ; 
ดูแลดา้นการทดสอบสัตวน์ํ้ าเพื่อวินิจฉยัโรคหรือเช้ือปรสิตและให้ยาเพื่อควบคุมและป้องกนัการติดเช้ือ ; 
ดาํเนินการบาํรุงรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการเพาะเล้ียงและจบัสัตวน์ํ้ าให้อยูใ่นสถานท่ีดี ; ทาํบนัทึก
ขอ้มูลเก่ียวกบัการเจริญเติบโตของสัตวน์ํ้ าและผลผลิต ; เสนอบนัทึกทางการเงินและกาํหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาดและวธีิการควบคุมคุณภาพ  ตลอดจนกาํกบัดูแลการแปรรูปผลิตภณัฑส์ัตวน์ํ้า 
 
หน่วย     1312 ผู้จัดการทัว่ไปด้านการผลติ (ประเภท C , D , E)    
 (General  Managers  in  Manufacturing) 
 ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่  ผูว้างแผนและดาํเนินการดา้นการผลิตของธุรกิจใน
ความรับผดิชอบใหบ้รรลุผลตามนโยบาย  กาํกบัดูแลและประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  เช่น  ฝ่าย
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พสัดุ    ลูกคา้และองค์กรต่าง ๆ วางแผนและควบคุมการใช้งบประมาณ   บุคลากร และทรัพยากรต่างๆ  
รายงานผลต่อเจา้ของกิจการ  (ถา้มี)   ปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมผูป้ฏิบติังานอ่ืน 
 

 อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

1312.20 ผู้จัดการทัว่ไปด้านการผลติ  (General  manager , manufacturing) 
 วางแผนและดาํเนินการในอุตสาหกรรมการผลิตต่าง ๆ  ท่ีรับผิดชอบให้บรรลุผลตาม
นโยบาย  :  กาํกบัดูแลและประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  วางแผนควบคุมการใช้งบประมาณ  
บุคลากรและทรัพยากรต่าง ๆ  อยา่งมีประสิทธิภาพ    รายงานผลการดาํเนินงานต่อเจา้ของกิจการ 
 
หน่วย     1313  ผู้จัดการทัว่ไปด้านการก่อสร้าง (ประเภท F)  (General  Managers  in  Construction) 
 ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ได้แก่  ผูว้างแผนและดาํเนินการด้านธุรกิจก่อสร้างให้
บรรลุผลตามนโยบาย  กาํกบัดูแล  และประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  วางแผนและควบคุมการใช้
งบประมาณ  บุคลากรและทรัพยากรต่าง ๆ  อย่างมีประสิทธิภาพ รายงานผลต่อเจา้ของกิจการ  (ถ้ามี)  
ปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมผูป้ฏิบติังานอ่ืน 
 

 อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 
 
1313.20    ผู้จัดการทัว่ไปด้านการก่อสร้าง  (General  manager , construction) 
 วางแผนและดาํเนินการด้านธุรกิจก่อสร้างรวมถึงควบคุมคุณภาพงานให้บรรลุนโยบาย :    
กาํกบั   ดูแลและประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง   ควบคุมการใชง้บประมาณ  บุคลากรและทรัพยากร
ต่างๆ  อยา่งมีประสิทธิภาพ รายงานผลต่อเจา้ของกิจการ 
 
หน่วย     1314 ผู้จัดการทัว่ไปด้านค้าส่งและค้าปลกี  
 (General  Managers in Wholesale and  Retail  Trade) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี   ไดแ้ก่   ผูท่ี้ทาํหน้าท่ีบริหารงานธุรกิจขนาดเล็กดา้น    
การคา้ส่งและการคา้ปลีก โดยดาํเนินงานธุรกิจท่ีเป็นของตนเอง  หรือในนามของเจา้ของกิจการ : วางแผน
และดาํเนินงานตามนโยบาย จดัทาํประมาณการงบประมาณ ควบคุมการใชท้รัพยากร การจา้งงานและการ
ปฏิบติังาน เจรจาต่อรองการค้ากับผูจ้ดัหา ลูกค้า และองค์การอ่ืนๆ  ตลอดจนปฏิบติัหน้าท่ีการงานท่ี 
เก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืนๆ  
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 อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

1314.10 ผู้จัดการทัว่ไปด้านค้าปลกี  (General manager , retail  trade) 
      ควบคุมกิจกรรมขายปลีกภายในเขต  สาขา  หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ ภายใต้การ

อาํนวยการและนโยบายของผู้จัดการฝ่ายค้าปลกี : กาํหนดวิธีการและเทคนิคต่างๆ ที่ใช้สําหรับควบคุมงานให้
เกดิประสิทธิผล  ภายใต้นโยบายที่สถานประกอบการกําหนดไว้ ;  ควบคุมให้พนักงานทุกคนปฏิบัติงานตาม
แผนการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ; ควบคุมการจัดแสดงสินค้าให้เป็นตามแผนการโฆษณาที่ต้องการ ; 
ควบคุมให้การบริการแก่ลูกค้าเป็นไปอย่างรวดเร็ว ; พิจารณาและช้ีแจงปัญหาต่างๆ  ที่พนักงานขายได้เสนอ
ขึน้มา ; ควบคุมการจัดส่งและส่งมอบของที่บรรจุหีบห่อแล้วเพื่อป้องกันการล่าช้า ; ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน
และเอกสารแสดงหลักฐานการจ่ายเงิน;   เสนอปัญหาสําคัญๆ และการให้      สินเช่ือต่อผู้จัดการ ;  ควบคุม
การเก็บรักษาบันทึกเร่ืองราวต่างๆ  ตามที่เห็นสมควร  อาจให้คําแนะนําเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย  การ
โฆษณา  การให้สินเช่ือ  เป็นต้น 
 

1314.20 ผู้จัดการทัว่ไปด้านค้าส่ง  (General  manager , wholesales  trade) 
      ควบคุมกิจกรรมขายส่งภายในเขต  สาขา  หรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบภายใต้การ  

อาํนวยการและนโยบายของผูจ้ดัการฝ่ายคา้ส่ง : กาํหนดวิธีการและเทคนิคต่างๆ ท่ีใชส้ําหรับควบคุมงาน
ใหเ้กิดประสิทธิผลภายใตน้โยบายของสถานประกอบการไดก้าํหนดไว ้; ควบคุมโครงการ ชกัชวนและ/
หรือการโฆษณาเพื่อหาลูกคา้ดว้ยวิธีไปพบลูกคา้ดว้ยตนเอง  หรือคอยให้บริการแก่ลูกคา้ในบริเวณท่ีทาํ
การ  ;   ควบคุมให้การส่งสินค้าและบริการแก่ลูกค้าตรงตามเวลา  ปริมาณและคุณภาพท่ีต้องการ ;     
ควบคุมใหก้ารแสดงสินคา้เป็นไปอยา่งเหมาะสม  จดัทาํและเก็บรักษาแบบของสินคา้   (แคตาลอก)  และ
แจกสินคา้ตวัอย่าง ;  ควบคุมการรับเงินสดและเช็คท่ีลูกคา้จ่ายให้เป็นค่าสินคา้   การรับเอกสารแสดง     
หลกัฐานการจ่ายเงิน   และการให้สินเช่ือแก่ลูกคา้ตามท่ีพิจารณาเห็นวา่เหมาะสม ; ควบคุมการเก็บรักษา
บนัทึกเร่ืองราวทั้งหมด  อาจทาํรายงานผลความกา้วหนา้ของการขายเสนอต่อฝ่ายจดัการ   อาจให้คาํแนะนาํ
แก่ฝ่ายจดัการเก่ียวกบัวิธีการพฒันาการขาย  การขยายโครงสร้างของราคาสินคา้แต่ละชนิด   การให ้           
เช่าซ้ือ และการใหสิ้นเช่ือ  ตลอดจนการใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบัการส่งเสริมการขาย 
 

1314.30  เจ้าของผู้ดําเนินธุรกจิค้าส่ง   (Owner , retail  trade) 
 จดัการงานส่งเสริมและทาํงานในสถานประกอบการคา้ส่งท่ีเป็นของตนเอง : วางแผน 
การขายเพื่อขายสินคา้ของสถานประกอบการให้ไดม้ากท่ีสุด ; แต่งตั้งและฝึกอบรม หรือควบคุมดูแลการ
ฝึกอบรมพนกังานในหน่วยขายให้เป็นไปตามแผนงานท่ีไดว้างไว ้; มอบหมายเขตการขายให้แก่พนกังาน
ขาย ; ประเมินความสามารถในการขายของผูจ้าํหน่ายสินคา้ ; จดัรายการฝึกอบรมและเทคนิคเก่ียวกบัการ
ส่งเสริมการขายให้ผูจ้าํหน่ายสินคา้ ; ตรวจสอบการวิเคราะห์ตลาดเพื่อจะไดท้ราบถึงความตอ้งการของ  
ลูกคา้  ราคาสินคา้  ปริมาณสินคา้ท่ีตลาดตอ้งการ และอตัราส่วนลดและอาํนวยการขายสินคา้ ; วิเคราะห์
สถิติการขายเพื่อวางนโยบายการขาย ; ปฏิบติังานทั้งหมดเก่ียวกบัการควบคุมดูแล การประสานงาน และ
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การควบคุมเพื่อใหก้ารจดัการงานคา้ส่งมีประสิทธิผล ;  คอยตรวจสอบวา่มีสินคา้อยูใ่นคลงัสินคา้พอเพียง
ท่ีจะจาํหน่ายใหแ้ก่ลูกคา้ปลีก ;  ควบคุมรายไดร้ายจ่าย   การเก็บเงินและการจ่ายเงิน  
 

1314.40 เจ้าของผู้ดําเนินธุรกจิค้าปลกี    (Owner , wholesales  trade) 
               จดัการงานส่งเสริมและทาํงานในสถานประกอบการคา้ปลีกท่ีเป็นของตนเอง : วาง
แผนการจดัวางสินคา้ เทคนิคในการเพิ่มอตัราการขายและการปฏิบติังานขายทัว่ไป ;   จา้ง  ฝึกอบรมและ
ปลดพนักงาน ; วางแผนและควบคุมดูแลการปฏิบติังานของพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมี
สมรรถภาพในการทาํงาน  ; ควบคุมดูแลการทาํคาํสั่งซ้ือสินคา้เขา้เก็บไวใ้นคลงัสินคา้ ; วางนโยบายราคา ; 
ประสานงานกิจกรรมส่งเสริมการขายและพิจารณาอนุมติัเทคนิคของการโฆษณา ; ตรวจและควบคุมดูแล
การตรวจรายการสินคา้และคลงัสินคา้ ตลอดจนเก็บรักษาบนัทึกทั้งหมด ; ตรวจสอบดูให้แน่วา่การเก็บ
และการทาํบญัชีเงินสดเป็นไปอยา่งเหมาะสม ;  พิจารณาการให้สินเช่ือแก่ลูกคา้เฉพาะราย ; ตรวจสอบดู
ใหแ้น่วา่   สินคา้ในคลงัสินคา้มีอยูอ่ยา่งพอเพียง  และพร้อมท่ีจะส่งใหแ้ก่ผูซ้ื้อสินคา้ไดท้นัที 
 
หน่วย     1315 ผู้จัดการทัว่ไปด้านภัตตาคารและโรงแรม   
 (General  Managers  of  Restaurants  and  Hotels ) 

ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี ได้แก่  ผูท่ี้ทาํหน้าท่ีบริหารกิจการภตัตาคารและธุรกิจ   
โรงแรมขนาดยอ่ม ทั้งท่ีเป็นกิจการของตนเองหรือมีผูอ่ื้นเป็นเจา้ของ ทาํหน้าท่ีวางแผน อาํนวยการและ
ประสานการดาํเนินงานทางธุรกิจ โดยอาศยัความช่วยเหลือจากผูจ้ดัการอ่ืน  ไม่มากกว่าหน่ึงคนและ
บุคคลอ่ืนท่ีไม่ทาํหน้าท่ีดา้นการจดัการอีกตามสมควร     วางแผนและควบคุมการใช้นโยบาย    จดัทาํ   
งบประมาณ  เจรจาต่อรองกบัผูจ้ดัส่งสินคา้ ลูกคา้และหน่วยงานอ่ืน  วางแผนและควบคุมการใช้
ทรัพยากรและการจา้งงาน   จดัการการปฏิบติังานประจาํวนั   รายงานผลการดาํเนินงานต่อเจา้ของกิจการ 
(ถา้มี)    ปฏิบติังานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง และควบคุมกาํกบัผูป้ฏิบติังานอ่ืนๆ 
 

อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี ้
 

1315.20 ผู้จัดการทัว่ไปของภัตตาคาร / ห้องอาหาร   (General manager, restaurant) 
 ทาํหนา้ท่ีบริหารจดัการงานของกิจการภตัตาคารขนาดยอ่ม   ซ่ึงเป็นกิจการของตนเอง
หรือของนายจา้ง  :   วางแผนงานและบริหารดา้นงานบุคคล  การใชท้รัพยากร  ;   ควบคุมการดาํเนินงาน
ให้เป็นไปตามนโยบาย     จดัทาํงบประมาณ     ประสานงานเจรจาทางธุรกิจกบัผูส่้งสินคา้  ลูกคา้และ
หน่วยงานอ่ืนๆ      ควบคุมดูแลการปฏิบติังานในการบริการลูกคา้   การวางแผนรายการและอาหาร   การ
ส่งเสริมการขาย  ;   จดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานต่อเจา้ของกิจการ  (ถา้มี)     และอาจปฏิบติังานเพียง
บางอยา่งหรือทั้งหมดดว้ยตนเอง 
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1315.30 ผู้จัดการทัว่ไปของโรงแรม  (General manager, hotel) 
 ทาํหน้าท่ีบริหารจดัการงานในธุรกิจโรงแรมท่ีเป็นของตนเองหรือของนายจา้ง :   วางแผน
งานการดาํเนินงานทั้งหมดของโรงแรม   ;    ควบคุมการดาํเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายรวมถึงดา้นบริหาร
ดา้นบุคลากร     ด้านห้องพกั    ดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืม    การขายและการตลาด   การจดัหาและใช้
ทรัพยากร     การรักษาความปลอดภัย  ;  จดัทาํรายงานการดาํเนินงานต่อเจา้ของกิจการ  (ถ้ามี)                      
อาจปฏิบติังานเพียงบางอยา่งหรือทั้งหมดดว้ยตนเอง 
 

หน่วย     1316 ผู้จัดการทัว่ไปด้านขนส่ง   คมนาคมและสถานทีเ่กบ็สินค้า  (ประเภท I) 
 ( General  Managers  in  Transport,  Storage  and   Communications ) 
 ผู ้ปฏิบัติงานอาชีพในหน่วยน้ี ได้แก่ ผู ้ด ําเนินธุรกิจขนาดเล็กด้านการขนส่ง การ 
เก็บรักษา  และการส่ือสารและคมนาคม  วางแผน  กาํกับดูแลและประสานงานในกิจการธุรกิจต่างๆ                
ท่ีเก่ียวขอ้งให้บรรลุผลตามนโยบาย  วางแผนควบคุมงบประมาณ  บุคลากรและทรัพยากรต่างๆ  อยา่งมี
ประสิทธิภาพ  ควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 

อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

1316.20 ผู้จัดการทัว่ไปด้านการขนส่ง  (General  manager,  transportation) 
  วางแผน  กาํกบัดูแลและประสานงานในกิจการดา้นการขนส่งซ่ึงเป็นธุรกิจขนาด
เล็ก  โดยดาํเนินธุรกิจท่ีเป็นของตนเองหรือในนามของเจา้ของกิจการ  :  บริหารงาน  ควบคุมงบประมาณ
บุคลากรและทรัพยากรใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามเป้าหมายหรือนโยบาย 

 

1316.30 ผู้จัดการทั่วไปด้านการส่ือสาร  โทรคมนาคม  (General  manager,  
communication) 

  วางแผน  กาํกับดูแลและประสานงานในกิจการด้านการส่ือสารโทรคมนาคม                
ซ่ึงเป็นธุรกิจขนาดเล็ก  โดยดาํเนินธุรกิจท่ีเป็นของตนเองหรือในนามของเจา้ของกิจการ  :  บริหารงาน
บุคคล  ทรัพยากร  และงบประมาณใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามเป้าหมายหรือนโยบาย 

 

1316.40 ผู้จัดการทัว่ไปด้านคลงัเกบ็สินค้า  (General  manager,  storage) 
 วางแผน  กาํกบัดูแลและประสานงานในกิจการดา้นคลงัเก็บสินคา้ซ่ึงเป็นธุรกิจขนาดเล็ก  
โดยดาํเนินธุรกิจท่ีเป็นของตนเองหรือในนามของเจา้ของกิจการ   :   บริหารงานบุคคล   การใชท้รัพยากร   
และงบประมาณใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามเป้าหมายหรือนโยบาย 
หน่วย     1317 ผู้จัดการทัว่ไปด้านบริการทางธุรกจิ  ( General manager of business services ) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี ไดแ้ก่ ผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีผูน้าํทางธุรกิจขนาดเล็กดา้นการจดัหา
บริการทางธุรกิจต่างๆ โดยดาํเนินงานธุรกิจท่ีเป็นของตนเองหรือในนามของเจา้ของกิจการ : วางแผน 
กาํกบัดูแล ประสานงานในกิจการเก่ียวกบัการบริการทางการเงิน  บริการดา้นอสังหาริมทรัพย ์ การให้เช่า 
และบริการทางธุรกิจต่างๆ จดัทาํประมาณการดา้นงบประมาณ ควบคุมการใชท้รัพยากร และรายงานผล
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การดํา เนินงานต่อเจ้าของกิจการ ตลอดจนปฏิบัติหน้า ท่ีการงานท่ีเ ก่ียวข้องและควบคุมดูแล                 
ผูป้ฏิบติังานอ่ืนๆ  
 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

1317.20   ผูจ้ดัการทัว่ไปดา้นบริการทางธุรกิจ   (General   manager, business  service) 
 วางแผน  กาํกับดูแลและประสานงานในกิจการขนาดเล็กท่ีให้บริการทางธุรกิจ โดย
ดาํเนินธุรกิจท่ีเป็นของตนเองหรือในนามของเจา้ของกิจการ  :  บริหารการดาํเนินงาน  งานบุคคล  การใช้
ทรัพยากรและงบประมาณ ใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามเป้าหมายหรือนโยบาย  กาํกบั
ดูแล   ประสานงานในกิจการเก่ียวกบัการบริการทางการเงิน   อสังหาริมทรัพย ์  การให้เช่า   ให้คาํปรึกษา
และบริการทางธุรกิจต่างๆ   
 
1317.30 ผูจ้ดัการทัว่ไปดา้นทรัพยสิ์น  (General  manager , asset  service) 
 บริหารและประสานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและการให้เช่าทรัพย์สินและ
อสังหาริมทรัพย์ในนามของตนเองหรือเจ้าของทรัพย์สิน : ปรึกษาหารืออนุมัติการเช่าหรือสัญญาเช่า
ทรัพย์สินต่างๆ ; จัดเตรียมและบริหารสัญญาในการจัดหาบริการด้านทรัพย์สินให้แก่ลูกค้า  เช่น  การทํา
ความสะอาด  การซ่อมบํารุงรักษา  การบริการด้านความปลอดภัยและระบบการเตือนภัย ;  ประสานงาน
การดําเนินการซ่อมแซม การบํารุงรักษา การตกแต่ง ปรับปรุงต่อเติมส่ิงปลูกสร้างใหม่ และติดตาม
ความก้าวหน้าและค่าใช้จ่ายของงานที่เกี่ยวข้อง ;  จัดทํารายงานค่าใช้จ่ายและรายได้ในการดําเนินงาน ;  
แก้ไขปัญหาและข้อร้องเรียนทีไ่ด้รับจากลูกค้า 
 

หน่วย     1318 ผู้จัดการทั่วไปด้านบริการส่วนบุคคล   การทําความสะอาดและบริการอื่น 
ๆ ทีเ่กีย่วข้อง 
  (ประเภท O: 90/93 , P)      
  (General  Managers  in  Personal  Care,  Cleaning  and  Related  Services ) 

 ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่  ผูท่ี้ดาํเนินการเก่ียวกบัการบริการส่วนบุคคล   การ
ทาํความสะอาดรวมทั้งบริการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง   วางแผนและดาํเนินการและประสานงานกบัหน่วยงาน       
ท่ีเก่ียวขอ้ง  วางแผนและควบคุมการใชง้บประมาณ  บุคลากรและทรัพยากรต่างๆ  ปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง
และควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน 

   
  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 

 

1318.20 ผู้จัดการทัว่ไปงานบริการส่วนบุคคล  (General manager , personal  care) 
 วางแผน  กาํกับ  ดูแลธุรกิจการบริการส่วนบุคคลท่ีเป็นกิจการของตนเองหรือของ     
นายจา้ง  เช่น  การเสริมสวย  การบริการซักรีด  :  ควบคุมการดาํเนินงานประจาํวนั  การให้บริการลูกคา้   
และการประสานงานดา้นต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง  ดูแลควบคุมค่าใชจ่้ายและรับผดิชอบงานบุคลากร 
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1318.30 ผู้จัดการทัว่ไปด้านการทาํความสะอาด  (General  manager , cleaning) 
 วางแผน  กาํกบั  ดูแล  ประสานงานในกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการบริการทาํความสะอาดท่ี
เป็นกิจการของตนเองหรือของนายจา้ง  :  ควบคุมการดาํเนินงานประจาํวนั  การให้บริการลูกคา้  และ
ประสานงานดา้นต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง  ดูแลควบคุมการสั่งซ้ือวสัดุ  งบประมาณ  ค่าใชจ่้าย  และงานบุคลากร 
 
หน่วย     1319 ผู้จัดการทัว่ไปซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ืน่ (ประเภท M, N, 0:92 , Q) 
 (General  Managers  Not  Elsewhere  Classified) 

ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่  ผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีบริหารจดัการธุรกิจขนาดเล็ก  ในดา้น 
การศึกษา    สุขอนามยั   สันทนาการ    วฒันธรรม   กีฬาต่างๆ   การผลิตภาพยนตร์   ตวัแทนธุรกิจ     
ท่องเท่ียว  หรือดา้นอ่ืนๆ  ทั้งท่ีเป็นกิจการของตนเองหรือของนายจา้ง    ทาํหนา้ท่ีวางแผน  อาํนวยการและ
ประสานการดาํเนินงานทางธุรกิจ  โดยมีบุคคลท่ีทาํหนา้ท่ีดา้นการจดัการเป็นผูช่้วยไม่มากกว่า  1  คน  
และบุคคลอ่ืนท่ีไม่ทาํหน้าท่ีดา้นการจดัการอีกตามสมควร    วางแผนและควบคุมการใช้นโยบาย   จดัทาํ
งบประมาณ   เจรจาต่อรองทางธุรกิจ   วางแผนและควบคุมการใชท้รัพยากรและการจา้งงาน    จดัการการ
ปฏิบติังานประจาํวนั    รายงานผลการดาํเนินงานต่อเจา้ของกิจการ  (ถา้มี)    ปฏิบติังานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งและ
ควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน 

 

อาชีพในหน่วยนี ้  มีดังนี้ 
   
1319.20 ผู้จัดการสํานักงานตัวแทนการท่องเทีย่ว   
  (Travel  Agency  Manager / Travel  Agency  Owner) 

 ทาํหนา้ท่ีบริหารจดัการงานเก่ียวกบักิจการตวัแทนการท่องเท่ียว  เพื่ออาํนวยความสะดวก
ในการเดินทางท่องเท่ียว   รับผิดชอบการดาํเนินธุรกิจ   วางแผนการดาํเนินงาน   บริหารงานเก่ียวกบังาน
บุคคล   การปฏิบติังานของพนกังาน     การกาํหนดอตัราค่าบริการต่างๆ     การประสานงานและเจรจาทาง
ธุรกิจ    การส่งเสริมการขายและงานอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง    ตลอดจนแกไ้ขปัญหาต่างๆ  ท่ีเกิดข้ึน     
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หมวดใหญ่  2 
ผู้ประกอบวชิาชีพด้านต่าง ๆ 

( Professionals ) 
 

 ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหมวดใหญ่น้ี  ได้แก่  ผูท่ี้ทาํงานวิเคราะห์  วิจยั รวมถึงการสร้าง
แนวคิดทฤษฎีใหม่ การนาํความรู้ไปประยุกตใ์ช้  ให้คาํแนะนาํความรู้ทางวิชาชีพ วิชาการดา้นวิทยาศาสตร์
สาขาฟิสิกส์กายภาพ  คณิตศาสตร์  วิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์เก่ียวกบัชีวิต สาขาสังคม  การศึกษา  
ศาสนา  กีฬาและศิลปะ 

 

 กลุ่มอาชีพในหมวดใหญ่นี ้ มีดังนี ้
 21 ผูป้ระกอบวชิาชีพดา้นฟิสิกส์  คณิตศาสตร์  และวศิวกรรมศาสตร์ 
 22 ผูป้ระกอบวชิาชีพดา้นวทิยาศาสตร์เก่ียวกบัส่ิงมีชีวติและสุขอนามยั 
 23 ผูป้ระกอบวชิาชีพดา้นการสอน 
 24 ผูป้ระกอบวชิาชีพดา้นอ่ืน ๆ 
  
หมวดย่อย   21  ผู้ประกอบวชิาชีพด้านฟิสิกส์   คณติศาสตร์  และวศิวกรรมศาสตร์ 
 ( Physical,  Mathematical  and  Engineering  Science  Professionals ) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหมวดยอ่ยน้ี  ไดแ้ก่  ผูท่ี้ทาํการวิจยั ปรับปรุง  พฒันาแนวคิดและ
ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์กายภาพ    คณิตศาสตร์   วิศวกรรมศาสตร์   นาํความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาเร่ือง
โครงสร้างคุณสมบติัเน้ือหาขอ้เท็จจริงวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกับดาราศาสตร์  อุตุนิยมวิทยา  ธรณีวิทยา  เคมี   
คณิตศาสตร์  สถิติ  การคาํนวณ    สถาปัตยกรรม  วิศวกรรม   และเทคโนโลยีอ่ืน ๆ   ไปใช้เพื่อการออกแบบ  
แนะนาํ  และควบคุมดูแลงานท่ีเก่ียวขอ้ง  เช่น  การสร้างอาคาร  เมือง  ระบบจราจร โครงสร้างทาง
วศิวกรรมอุตสาหกรรม  เคร่ืองยนตก์ลไก  และอุปกรณ์อ่ืน ๆ  รวมถึงการสํารวจพื้นดินและทะเล  การทาํแผนท่ี
และงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
   

 กลุ่มอาชีพ ในหมวดย่อยนี ้ มีดังนี ้
 211   นกัฟิสิกส์  นกัเคมีและผูป้ระกอบวชิาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง 
 212   นกัคณิตศาสตร์  นกัสถิติ  และผูป้ระกอบวชิาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง 
 213   นกัวชิาชีพดา้นคอมพิวเตอร์ 
 214    สถาปนิก  วศิวกร  และผูป้ระกอบวชิาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง   
 

หมู่         211    นักฟิสิกส์  นักเคมี  และผู้ประกอบวชิาชีพทีเ่กีย่วข้อง 
 ( Physicists,  Chemists  and  Related  Professionals ) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหมู่น้ี   ไดแ้ก่   ผูท่ี้ทาํการทดลองวจิยั  ปรับปรุง พฒันาแนวคิดทฤษฎี
และวิเคราะห์เชิงปฏิบติัเก่ียวกับส่วนประกอบ  คุณสมบติัทางด้านฟิสิกส์   ดาราศาสตร์   อุตุนิยมวิทยา  
ธรณีวิทยา  และเคมี   รวมทั้งนาํความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานสาขาต่าง ๆ    เช่น  สาขาการผลิต  การเกษตร  
เวชกรรม  โทรคมนาคม  วศิวกรรม  ปฏิบติังานอ่ืนๆ  ท่ีตอ้งใชว้ชิาชีพในแขนงงานของวิทยาศาสตร์กายภาพ 
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 กลุ่มอาชีพ ในหมู่นี ้ มีดังนี ้
 2111    นกัฟิสิกส์และนกัดาราศาสตร์ 
 2112     นกัอุตุนิยมวทิยา 
 2113    นกัเคมี 
 2114    นกัธรณีวทิยาและนกัธรณีฟิสิกส์ 
 
หน่วย 2111   นักฟิสิกส์และนักดาราศาสตร์    ( Physicists  and  Astronomers ) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี ไดแ้ก่ ผูท้าํงานเก่ียวกบัการสอน วิจยั ปรับปรุงหรือพฒันา
แนวความคิด ทฤษฎีและวิธีการปฏิบัติงานทางด้านฟิสิกส์และดาราศาสตร์ ทาํการทดลอง ทดสอบ 
วิ เคราะ ห์ใ นส าข าวิชา ชีพ ต่า งๆ  เ ช่น  ก ลศ าส ตร์  เทอ ร์โมไ ดนามิ กส์  ค วา มร้อน แสง  เ สีย ง  
ไฟฟ้า  แม่เหล็ก อิเล็กทรอนิกส์ และนิวเคลียร์ฟิสิกส์   ประเมินผลการทดลอง การสํารวจ และแสดงผล
โดยใช้เทคนิค หลกัการทางฟิสิกส์และแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ สังเกตการณ์ วิเคราะห์ และอธิบาย
ปรากฏการณ์บนทอ้งฟ้า โดยใชห้ลกัการทางฟิสิกส์และดาราศาสตร์ และพฒันาวิธีการและเทคนิคต่างๆ
ในการสํารวจอวกาศ พฒันาและปรับปรุงการใช้หลกัการและเทคนิคทางฟิสิกส์และดาราศาสตร์เพื่อ
นาํมาใชใ้นงานอุตสาหกรรม การแพทย ์การทหารและงานดา้นอ่ืน ๆ   จดัเตรียมเอกสารและรายงานทาง
วทิยาศาสตร์  ตลอดจนปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืนๆ 
 

 อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 
2111.10  นักฟิสิกส์ทัว่ไป  (Physicist,  general) 
  นําหลักการทางฟิสิกส์มาใช้ในการปฏิบติังาน : ทาํการวิจัยขั้นมูลฐานเพื่อศึกษา
ปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ในแขนงต่างๆ  เช่น กลศาสตร์ ความร้อน แสง เสียง ไฟฟ้า และแม่เหล็ก 
อิเล็กทรอนิกส์และอะตอม; ทาํการวิจยัประยุกต์และพฒันาวิธีปฏิบติัการทางฟิสิกส์ เพื่อให้ได้ขอ้มูล
เก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณสมบติัและปรากฏการณ์ต่างๆ ; ประยุกต์ใชห้ลกัการทางฟิสิกส์ขั้นมูล
ฐานทางดา้นอุตสาหกรรม ; ออกแบบและปฏิบติัการทดลองดว้ยเคร่ืองมือพื้นฐานทางฟิสิกส์ ;  ปฏิบติัการ
วดัและวจิยัโดยใชอุ้ปกรณ์ท่ีมีความซบัซอ้นในการดูแลของนกัฟิสิกส์เฉพาะทาง ; ทาํการสอนและพฒันา
แนวความคิดทางทฤษฎีและปฏิบติัการ 
 

2111.20   นักฟิสิกส์เฉพาะทาง  (Physicist,  specialised)   
  นําหลักการทางฟิสิกส์มาใช้ปฏิบัติงานเฉพาะสาขาใดสาขาหน่ึง ได้แก่ แสง (optics) 
ของแขง็  ชีวฟิสิกส์  (biophysics) พลงังาน (energy) ดาราศาสตร์ฟิสิกส์ (astrophysics)   เสียง (acoustics)  
นิวเคลียร์ฟิสิกส์ (nuclear physics)   อิเล็กทรอนิกส์  (electronics)   ไฟฟ้าและแม่เหล็ก (electricity and 
magnetism) พลาสมาฟิสิกส์ (plasma physics) อุปกรณ์และเคร่ืองมือวดั (measurement and instrumentation) 
และฟิสิกส์เฉพาะสาขาอ่ืนๆ  
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2111.30  นักดาราศาสตร์  (Astronomer) 
     ศึกษา คน้ควา้  สาํรวจ วเิคราะห์  และพฒันาองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวกบัโครงสร้าง             การ
ววิฒันาการ  ขอบเขตและการแผพ่ลงังานของเอกภพ : ศึกษาขนาด  มวล  รูปร่าง  ระยะทาง  การเคล่ือนท่ี
วงโคจร  ลกัษณะ  ส่วนประกอบ  และโครงสร้างของวตัถุทอ้งฟ้า  ; ศึกษาการก่อกาํเนิดและวิวฒันาการ
ของดาวฤกษ์  ดาวคู่   ดาวกระจุก   และกาแลกซี ; ศึกษาอุณหภูมิ  ความสว่าง   องค์ประกอบเคมีและ
โครงสร้างภายในของดาวฤกษ ์ และวตัถุทอ้งฟ้าอ่ืนๆ  โดยใชก้ลอ้งโทรทรรศน์และเคร่ืองบนัทึกสัญญาณ
ต่างๆ  เช่น  สเปกโทรกราฟ  โฟโตมิเตอร์  อินเตอร์เฟียโรมิเตอร์  เป็นตน้ ; ศึกษาวตัถุทอ้งฟ้า  ในช่วง
ความยาวคล่ืนอ่ืนๆ  เช่น  วิทยุอุลตราไวโอเลต  อินฟาเรด  เอกซเรย ์ เป็นตน้  ; สังเกตวตัถุบนฟ้าดว้ย
กลอ้งโทรทรรศน์เพื่อคาํนวณตาํแหน่งของดาวฤกษแ์ละดาวเคราะห์ ; คาํนวณโคจรของดาวเคราะห์  ดาว
หาง  และดาวเคราะห์นอ้ย ; ศึกษาปรากฏการณ์บนทอ้งฟ้า เช่น อุปราคา  ฝนดาวตก  แสงเหนือ     แสงใต ้ 
เป็นตน้ ; ศึกษากลุ่มดาว และสร้างแผนท่ีดาว  ; พฒันาตารางคาํนวณตาํแหน่งและเวลา           ข้ึน-ตก ของ
ดวงอาทิตย ์ดวงจนัทร์ ดาวเคราะห์ และดาวฤกษ์ เพื่อประโยชน์ทางคมนาคมทางอากาศและทางเ รือ ; 
กาํหนดเวลามาตรฐานสากลโดยการสังเกตวตัถุทอ้งฟ้า ; ประยุกตใ์ชค้วามรู้ในการแกปั้ญหาเก่ียวกบัการ
ส่ือสารผา่นดาวเทียม ; ทาํวิจยัเพื่อพฒันาองค์ความรู้ในการแกปั้ญหาเก่ียวกบัการส่ือสารผา่นดาวเทียม ; 
ทาํวิจยัเพื่อพฒันาองค์ความรู้ใหม่ทางดาราศาสตร์ ; ออกแบบและพฒันาเคร่ืองมือ  ตลอดจนสร้าง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยอาศยัเทคโนโลยีต่างๆ  เพื่อใชใ้นการสังเกตการณ์  บนัทึกรวบรวม      ขอ้มูล 
และวเิคราะห์ขอ้มูลทางดา้นดาราศาสตร์  
 
หน่วย     2112    นักอุตุนิยมวทิยา  ( Meteorologists ) 

ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี ได้แก่ ผูท่ี้ทาํงานด้านวิจยั  ปรับปรุงหรือพฒันาแนวคิด
ทฤษฎีและวิธีปฏิบติังานเก่ียวกบัองค์ประกอบ   โครงสร้างและระบบการเคล่ือนท่ีของชั้นบรรยากาศ    
ตรวจสอบทิศทาง  ความเร็วในการเคล่ือนตวัของอากาศ  ความดนั  อุณหภูมิ  ความช้ืน  การก่อตวัของเมฆ 
การรวมตวัของไอนํ้ าในอากาศ การรบกวนจากกระแสไฟฟ้าหรือการแผ่คล่ืนความร้อนของ         ดวง
อาทิตย ์ทาํการทดลองเก่ียวกบัการแพร่กระจายของหมอก  การทาํฝนและควบคุมสภาพอากาศประเภท
อ่ืนๆ จดัเตรียมแผนท่ีอากาศและการพยากรณ์อากาศเพื่อใชใ้นงานเก่ียวกบัการบิน การเดินเรือ การเกษตร
กรรม และงานอ่ืน ๆ    และเพื่อใช้เสนอข้อมูลสู่สาธารณชน ตลอดจนปฏิบติัหน้าท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้ง  
และควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 

 อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 
2112.10      นักอุตุนิยมวทิยา  (Meteorologist) 

  วเิคราะห์  วจิยั  ปรับปรุง  พฒันาหลกัการทฤษฎี  วธีิปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบับรรยากาศ
และภูมิฟิสิกส์  พยากรณ์อากาศ  และเตือนภยัธรรมชาติ เพื่อความปลอดภยัของสาธารณชน  : ประยุกต์
อุตุนิยมวทิยาเพื่อใชป้ระโยชน์ในการคมนาคมขนส่งและกิจการต่างๆ   
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หน่วย 2113    นักเคมี   ( Chemists ) 
5   ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหน่วยนี ้ ได้แก่  ผู้ทํางาน

เกีย่วกบัการวจิัย ปรับปรุงหรือพฒันาแนวความคิด  ทฤษฎี  และ
วิธีปฎิบัติงานที่ เกี่ยวข้องกับแขนงวิชาเคมี  ทําการทดลอง  
ทดสอบ  วิเคราะห์เพื่อค้นหาองค์ประกอบทางเคมี  พลังงาน  
และการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสสาร  วัสดุและผลิตภัณฑ์
ต่างๆ  ทางธรรมชาติหรือที่ประดิษฐ์หรือสังเคราะห์ขึ้น  
ประเมินผลการศึกษา  ค้นคว้า    การทดลอง  เพื่อให้ได้ข้อสรุป  
พัฒนาปรับปรุงกระบวนการและผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม  
วสัดุและผลติภัณฑ์ทาง                 อุตสาหกรรม  รวมทั้งขั้นตอน
การควบคุมคุณภาพ   จัดเตรียมเอกสารและรายงานทาง
วิทยาศาสตร์     ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและ
ควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานอืน่ๆ 

 

 อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

2113.10      นักเคมีทัว่ไป   (Chemist,  general  ) 
ปฏิบติังานศึกษา   วิจยั    พฒันา    ทดสอบ     ทดลอง   และวิเคราะห์เชิงปฏิบติัเก่ียวกบั

ส่วนประกอบ คุณสมบติั และการเปล่ียนแปลงอนัอาจเกิดข้ึนไดข้องสารในแขนงงานทางเคมี  :    คน้ควา้
คุณสมบติัขั้นมูลฐานและโครงสร้างเซลล์โครงสร้างโมเลกุล โครงสร้างอะตอมของสาร และการแปรรูป
ของสารท่ีอาจเกิดข้ึนได ้;  นาํกฎ  หลกัการ  และวิธีการซ่ึงรู้จกักนัดีแลว้มาใชใ้นการคน้หาวิธีการผลิต
ใหม่ๆ  หรือใช้แก้ปัญหาทางอุตสาหกรรม  เช่น  การควบคุมคุณภาพและการวิเคราะห์  วตัถุดิบและ         
ผลิตภณัฑ์สําเร็จรูป  อาจควบคุมการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีทาํงานเก่ียวกบัการคน้ควา้ในห้องปฏิบติัการ
ทางวทิยาศาสตร์  หรือทาํงานในกรรมวธีิทางอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวกบัสารเคมี 
 

2113.15     นักเคมีอุตสาหกรรม   (Chemist,  industrial)    
7215     ปฏิบัติ งานศึกษา  วิจัย   ทดสอบ  พัฒนา

เทคนิคกระบวนการทางเคมี  รวมทัง้การควบคมุ ก ากบัดแูลการใช้เคร่ืองจกัร
อุปกรณ์ในกระบวนการทัง้ระดับห้องปฏิบัติการกึ่งห้องปฏิบัติการและ       
อตุสาหกรรม  ; มีความรู้  ความช านาญในการใช้เคร่ืองมือ  อปุกรณ์ประกอบ
กับกระบวนการในการทดลอง  หรือผลิตในระดับกึ่งห้องทดลอง  หรือ
อตุสาหกรรมท่ีต้องใช้ 
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2113.20     นักอนิทรีย์เคมี (Chemist,  organic)   
7216   ปฏิบตัิงานศกึษา วิจยั  พฒันา  ทดสอบ  ทอลอง และวิเคราะห์ใน

แขนงงานอินทรีย์เคมีเก่ียวกับองค์ประกอบ โครงสร้างโมเลกุล คุณสมบตัิ ทิศ
ทางการเกิดปฏิกิริยาของสารอินทรีย์ตา่งๆ ท่ีมีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลกั : 
ปฏิบตัิงานหลกัมลูฐานเช่นเดียวกนักบันกัเคมีทัว่ไป  แตเ่ช่ียวชาญในแขนงวิชา
เคมีอินทรีย์  ;  ท าการสงัเคราะห์และสกดัสารท่ีได้จากพืชและสตัว์  สงัเคราะห์
สารอินทรีย์ท่ีไม่มีในธรรมชาติ  เช่น  สีทา  สีย้อม  และสารอื่นๆ  ท่ีมีคาร์บอน
เป็นองค์ประกอบส าคญั 

 
2113.25  นักอนินทรีย์เคมี  (Chemist,  inorganic) 

ปฏิบติังานศึกษา   วิจยั    ทดลอง     พฒันาและปรับปรุงเทคนิคต่างๆ  ในการศึกษา    
คุณสมบติั  องค์ประกอบ  และการเปล่ียนของสสาร :  ปฏิบติังานหลกัเช่นเดียวกนักบันกัเคมีทัว่ไป       
แต่เช่ียวชาญในแขนงงานเคมีอนินทรีย ์ ; คน้ควา้ ทดลอง  เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของ
โมเลกุล และปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนของสารท่ีไม่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ ; ค้นควา้ ทดลองในการ
สังเคราะห์สารอนินทรียใ์หม่ๆ  โดยใชเ้คร่ืองมือและเทคนิคต่างๆ   ทางแขนงเคมีอนินทรีย ์
 
2113.30   นักเคมีวเิคราะห์  (Chemist,  analytical)   

ปฏิบติังานศึกษา  วจิยั  ทดสอบ  วิเคราะห์  พฒันาและปรับปรุงเทคนิค และวิธีวิเคราะห์ 
:  ปฏิบติังานหลกัมูลฐานเช่นเดียวกนักบันกัเคมีทัว่ไป แต่มีความเช่ียวชาญในงานเคมีวิเคราะห์ ;  ทาํการ
วิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณของสารหรือธาตุต่างๆ ;  กาํหนดวิธีวิเคราะห์ท่ีให้ผลดีต่อการวิเคราะห์
ธาตุใดๆ โดยสังเกตและสรุปจากผลการทดลอง ; พฒันาเคร่ืองมือและเทคนิคการวิเคราะห์ทั้งโดยเทคนิค
การวิเคราะห์ท่ีได้จากห้องปฏิบติัการ และการวิ เคราะห์โดยเคร่ืองมือ ; อาจมีความเช่ียวชาญในการ
วิเคราะห์โดยใชแ้ขนงวิชาอ่ืนประกอบ  เช่น  เคมีอินทรีย ์ และเคมีอนินทรีย ์; ควบคุมผลการวิเคราะห์ท่ี
ไดใ้หน่้าเช่ือถือตามหลกัวชิาการ (QA/QC)   
 

2113.40     นักเคมีเชิงฟิสิกส์  (Chemist,  physical) 
ปฏิบัติงานหลักมูลฐานเช่นเดียวกันกับนักเคมีทั่วไป แต่มีความเช่ียวชาญในการ

ประยุกตใ์ช้กฎ  สูตรและวิธีการทางฟิสิกส์ต่างๆ  มาใชใ้นการศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการเกิดปฏิกิริยา
ของสารเคมี :  ศึกษาคุณสมบติัของสสารทางเคมีและฟิสิกส์ ;  พฒันาทฤษฎีใหม่ๆ  ทางเคมีฟิสิกส์เพื่อ
นาํมาใช้ประโยชน์ในการอธิบายการเกิดปฏิกิริยาของสาร ; ทาํการทดลองเพื่อหาความเป็นไปไดใ้นการนาํ
ทฤษฎีทางเคมีฟิสิกส์มาใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงในทางปฏิบติั ; ศึกษาคุณลกัษณะทางกายภาพของอะตอมและ
โมเลกุล 
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2113.45      นักนิวเคลยีร์เคมี (Chemist,  nuclear)   
  ปฏิบติังานหลกัมูลฐานเช่นเดียวกบันักเคมีทัว่ไป  แต่มีความเช่ียวชาญในการวิเคราะห์ 
วิจยั  ศึกษา  คน้ควา้  ทดลองทางดา้นนิวเคลียร์เคมี :  ทาํการพฒันาวิธีวิเคราะห์  สกดัแยกหาปริมาณของ
สารรังสีในสารตวัอยา่งต่างๆ  ;  ศึกษาวิจยัการเป็นพิษเน่ืองจากโลหะต่างๆ  ;  ศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัการ   
จดัการกากกมัมนัตรังสีอยา่งรัดกุม  ปลอดภยั  และส้ินเปลืองนอ้ย  ;  ทาํการวิเคราะห์วิจยัทั้งในเชิงคุณภาพ
และปริมาณของธาตุต่างๆ  โดยเทคนิคเชิงนิวเคลียร์ ;  ศึกษา  คน้ควา้  ทดลอง  วิเคราะห์  วิจยัเก่ียวกบัการ
หาธาตุปริมาณน้อยในตวัอย่างเพื่อประโยชน์ในดา้นการแพทย ์ การเกษตร  และอุตสาหกรรม ; ศึกษา     
คน้ควา้และพฒันาเก่ียวกบัวสัดุต่างๆ ท่ีจะยงัประโยชน์แก่การพฒันาทางดา้นนิวเคลียร์ ;  การสกดัแยกธาตุ 
สังเคราะห์วสัดุนิวเคลียร์จากแร่ธาตุต่างๆ และงานดา้นอ่ืนๆ เพื่อการสนบัสนุนงานวิจยัและพฒันาเก่ียวกบั
วสัดุตน้กาํลงัต่างๆ  
 

2113.50  นักเคมีรังสี   (Chemist,  radiation) 
 ปฏิบัติงานหลักมูลฐานเช่นเดียวกันกับนักเคมีทั่วไปและนักนิวเคลียร์เคมี  แต่

ทาํการศึกษา คน้ควา้เก่ียวกบัการนาํรังสีไปใช้ประโยชน์  เช่น ใช้สารรังสีเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง
คุณสมบติัทางกายภาพและทางเคมีสาร : วิเคราะห์และทดสอบเก่ียวกบัการหาอายุของวตัถุโบราณ  อายุทาง
ธรณีวิทยา ; ร่วมวิจยัทางดา้นเคมีโดยใช้รังสีให้เป็นประโยชน์ทั้งในทางการแพทย ์การเกษตรและการ
อุตสาหกรรม 

 

2113.55  นักเคมีเส้นใย-ส่ิงทอ  (Chemist,  textile and fibre) 
 ปฏิบติังานหลกัมูลฐานเช่นเดียวกนักบันกัเคมีทัว่ไป :  แต่จะมีความเช่ียวชาญในแขนง

วิชาท่ีเก่ียวกบัเคมีของเส้นใยต่างๆ   ;   ทาํการศึกษาวิจยั   พฒันาวสัดุเส้นใยท่ีใชใ้นการผลิตส่ิงทอต่างๆ    
ใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน ;  ทาํการสังเคราะห์เส้นใยใหม่ๆ  ท่ีใชใ้นการผลิตส่ิงทอ เพื่อใชป้ระโยชน์ในดา้น
ต่างๆ : นาํความรู้ทางเคมีมาวเิคราะห์ ทดลอง  ทดสอบคุณสมบติัของเส้นใยต่างๆ ท่ีไดจ้ากธรรมชาติ หรือ
ท่ีมนุษยส์ังเคราะห์ข้ึน ; คน้ควา้ ทดลองเก่ียวกบัสียอ้มท่ีใชก้บัเส้นใยชนิดต่างๆ  
 

2113.60    นักเคมีพอลเิมอร์   (Chemist,  polymer)   
ปฏิบติังานหลกัมูลฐานเช่นเดียวกนักบันกัเคมีทัว่ไป   แต่มีความเช่ียวชาญทางแขนงวิชา

เคมีพอลิเมอร์ หรืออินทรียเ์คมี : ใช้ความรู้ความสามารถทางเคมีในการศึกษา  คน้ควา้ วิจยั ทดสอบ      
คุณสมบติัของพอลิเมอร์ชนิดต่างๆ  เพื่อไปใชป้ระโยชน์ในวตัถุประสงคต่์างๆ  กนั  ;  ทาํการคน้ควา้วิธี
และองคป์ระกอบในการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชนิดใหม่ๆ  ท่ีมีคุณภาพท่ีดีข้ึนในการใช้ประโยชน์ในดา้น
ต่างๆ  ;  พฒันาเคร่ืองมือในการทดสอบคุณสมบติั  ทั้งทางเคมีและทางกายภาพของวสัดุพอลิเมอร์ต่างๆ 
 

2113.65  นักเคมีผลติภัณฑ์ปิโตรเลยีม   (Chemist,  petroleum) 
  ปฏิบัติงานศึกษา วิจัย ค้นควา้ส่วนประกอบต่างๆ ทางเคมีของสารต่างๆ  ท่ีอยู่ใน
ปิโตรเลียม  :  ศึกษาการนาํสารประกอบท่ีอยูใ่นปิโตรเลียมมาใชป้ระโยชน์ ;  พฒันาวิธีการสกดัสารต่างๆ  
ออกมาจากปิโตรเลียมเพื่อนาํไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ; ศึกษาวิธีการสกดัองค์ประกอบต่างๆ ใน
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ปิโตรเลียมเพื่อใหไ้ดผ้ลการสกดัท่ีมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน ; พฒันา  ทดลอง  ทดสอบวิธีการทาํให้สารท่ีแยก
ไดจ้ากปิโตรเลียมมีความบริสุทธ์ิสูง  ;  ศึกษาโครงสร้างของสารประกอบจากปิโตรเลียมโดยเทคนิคต่างๆ 
 

2113.70  นักเคมีด้านการกดักร่อน   (Chemist,  corrosion)   
6123                         ปฏิบติังานศึกษา วิจยั  คน้ควา้  ทดลอง  ทดสอบของปัจจยัต่างๆ  ทีมี่ผลต่อการกดั

กร่อนของวสัดตุ่างๆ  :  มีความรู้ความเชี่ยวชาญในแขนงวิชาวสัดศุาสตร์ ; พฒันาวสัดใุหม่ ๆ ที่มี
ความทนทานต่อการกดักร่อนในสภาวะการใชป้ระโยชน์ต่างๆ  กนั  ;  ศึกษาวิธีวิเคราะห์  แปรผลของ
การกดักร่อนของวสัดเุพือ่น าไปสู่การพฒันาวสัดใุหมี้ความทนทานมากข้ึน ; ศึกษาปัจจยัต่างๆ  ที่มีผล
ต่อโครงสร้างของโมเลกุลของโลหะที่น ามาท าโลหะผสม ; ศึกษาชนิดของการกดักร่อนที่เกิดข้ึนใน
โลหะผสม ;  ศึกษาวิธีป้องกนัหรือลดการกดักร่อนของโลหะผสมโดยปัจจยัต่างๆ  ;   พฒันาเทคนิค
และเคร่ืองมือในการติดตามดูลกัษณะของการกดักร่อนของโลหะ 

 

2113.75  นักเคมีไฟฟ้า  (Electrochemist)   
ปฏิบติังานศึกษาวิจยั   พฒันา   ทดสอบ   ทดลอง  และวิเคราะห์เชิงปฏิบติัเก่ียวกบั    

คุณสมบติัและการเปล่ียนแปลงของสสารในแขนงงานทางเคมีเก่ียวขอ้งกบัวงจรไฟฟ้า  การไหลเวียนของ
กระแสไฟฟ้า หรืออิเล็กตรอน :  มีความเช่ียวชาญในการประยกุตใ์ชก้ฎและสูตรต่างๆ   ทางไฟฟ้าเคมี เพื่อ
ใช้ในการศึกษาคุณสมบติัของสสารทางเคมีและทางฟิสิกส์  และเพื่อการวิเคราะห์ วิจยัและพฒันาทั้ง
ทางดา้นอินทรียเ์คมีและอนินทรียเ์คมี 
 

2113.80  นักเคมีพืน้ผวิ (Chemist,  surface) 
ปฏิบติังานศึกษา   วจิยั    พฒันา    ทดสอบ   ทดลอง  และวเิคราะห์เชิงปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบั

คุณสมบติัและการเปล่ียนแปลงของสสารในบริเวณพื้นผวิของวสัดุต่าง ๆ  ทั้งท่ีเป็นวสัดุอินทรียแ์ละวสัดุอ
นินทรีย ์ หรือวสัดุผสมอ่ืนๆ  :  ปฏิบติังานหลกัมูลฐานเช่นเดียวกนักบันกัเคมีทัว่ไปแต่เช่ียวชาญในการใช้
เทคนิคต่างๆ  ; การศึกษาเก่ียวกบัคุณสมบติัและองคป์ระกอบพื้นผิวทั้งทางเคมีและทางฟิสิกส์ 
 
2113.85  นักเคมีของดิน (Chemist,  soil)   

ปฏิบติังานศึกษา วจิยั พฒันา  ทดลอง ทดสอบวิเคราะห์เชิงปฏิบติัการเก่ียวกบัคุณสมบติั  
การเปล่ียนแปลง    ปริมาณของธาตุ   หรือสารประกอบทางเคมีของดิน :     ตอ้งมีความรู้  ความเช่ียวชาญ
ในเทคนิคต่างๆ  เป็นการเฉพาะ  เพื่อใหส้ามารถนาํผลการวเิคราะห์ไปใชป้ระโยชน์ 

 

2113.90  นักเคมีอืน่ๆ (Other  chemist) 
ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี รวมถึงนกัวทิยาศาสตร์ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน เช่น  ผู ้

ท่ีทาํการศึกษาวิจยั และวางแผนดา้นการควบคุมคุณภาพของผลิตภณัฑ์ (Quality control chemist) ; ผูท่ี้
ศึกษาวจิยัเก่ียวกบัโครงสร้างและคุณสมบติัทางเคมีของวสัดุต่างๆ เช่น โลหะ โลหะผสม  ยาง  เซรามิกส์ 
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พอลิเมอร์ และแก้ว  และวางแผนการทดลองเพื่อให้ได้เทคนิคในการผลิตวสัดุท่ีมีคุณลกัษณะพิเศษ 
(Material  Scientist)   

 
หน่วย 2114 นักธรณวีทิยาและนักธรณฟิีสิกส์   ( Geologists  and  Geophysicists ) 

ผู้ปฏิบติังานอาชีพในหนว่ยนี ้ ได้แก่  ผู้ท างานเก่ียวกบังานส ารวจ  วิจยั  
ปรับปรุง  หรือพฒันาแนวคิด  ทฤษฎี  วิธีการปฏิบติังาน  หรือประยกุต์ใช้ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์  ที่เก่ียวข้องกบัแขนงวิชาธรณีวิทยา  ซึง่เป็นการศกึษาองค์ประกอบ  โครงสร้าง
ของเปลือกโลก  เพ่ือค้นหากระบวนการวิวฒันาการของโลก  ร่องรอยวิวฒันาการของสิ่งมีชีวิต
ในอดีต ค้นหาและวินิจฉยัเก่ียวกบัทรัพยากรหินแร่  และไฮโดรคาร์บอน ประยกุต์ใช้ความรู้ทาง
ธรณีวิทยาในการส ารวจธรณีวิทยาด้านอ่ืนๆ  ตลอดจนปฏิบติัหน้าที่การงานท่ีเก่ียวข้อง  และ
ควบคมุดแูลผู้ปฏิบติังานอ่ืนๆ 

 

 อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 
2114.10  นักธรณวีทิยาทัว่ไป  (Geologist,  general) 

ศึกษาและสาํรวจทางธรณีวทิยาทัว่ไปในดา้นโครงสร้างและประวติัของเปลือกโลก : ทาํ
การวจิยั การก่อรูปร่าง และการผุผงัทาํลายของหินชนิดต่างๆ ; วิเคราะห์วิจยัซากสัตวแ์ละพืชดึกดาํบรรพ ์   
การเกิดของสินแร่ต่าง ๆ   รวมถึงผลกระทบทางดา้นธรณีวิทยาที่มีต่อส่ิงแวดลอ้ม  ส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ  
และชุมชน ; ประยุกต์ใชว้ิชาการธรณีวิทยาให้เกิดประโยชน์ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ  และเกิดผลดีแก่การ
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ; จดัทาํรายงาน แผนท่ี และแผนผงัของบริเวณท่ีไดส้ํารวจแลว้  
รวมทั้งปรับปรุงแกไ้ขปัญหาทางวชิาการ  หรือถ่ายทอดความรู้ทางวชิาการธรณีวทิยา 
 

2114.20  นักธรณฟิีสิกส์  (Geophysicist) 
       ศกึษาและส ารวจปรากฏการณ์เก่ียวกบัแผ่นดินไหว แรงโน้มถ่วงของโลก ไฟฟ้า   

ความร้อนกมัมนัตรังสี  และสนามแมเ่หลก็โลก  เพ่ือพิจารณาถงึโครงสร้างและสว่นประกอบ
ของเปลือกโลก :  ค้นหาต้นเหตแุละลกัษณะของแผน่ดินไหว ;   ค้นหาแหลง่ทรัพยากรธรณีท่ีซุก
ซอ่นอยูภ่ายใต้ผิวโลก  รวมถงึปิโตรเลียม น า้บาดาล และสินแร่ ; ประยกุต์ใช้วิชาการธรณีฟิสิกส์
เพ่ือให้เกิด  ผลดีแก่การพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ ;  จดัท ารายงาน  แผนท่ี  
แผนภมูิ  และแผนผงั  ของบริเวณท่ีได้ส ารวจแล้ว ;  อาจมีความเช่ียวชาญในธรณีฟิสิกส์สาขาใด
สาขาหนึง่โดยเฉพาะ  และมีช่ือเรียกตามงานท่ีท า 

 

2114.25  นักธรณเีคมี   (Geochemist) 
        ศกึษาและส ารวจเก่ียวกบัปริมาณธาตแุละ/หรือสารประกอบต่างๆ  ทางเคมีท่ีมี

อยูใ่นเปลือกโลก  หิน  ดิน  ตะกอนท้องน า้  น า้  สตัว์  พืช  และในอากาศ :  ค้นหาสว่นประกอบ
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ทางเคมีของเปลือกโลก ;  ค้นหาแหลง่สะสมตวัของทรัพยากรแร่ ;  ค้นหาปริมาณธาตตุ่างๆ  ท่ีมี
ผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมและอาจมีอนัตรายตอ่สิ่งมีชีวิตต่างๆ รวมถงึมนษุย์ด้วย ; ประยกุต์ใช้
วิชาการด้านธรณีเคมีให้เกิดประโยชน์และผลดีต่อการพฒันาประเทศ ;   จดัท ารายงาน   แผนท่ี   
และแผนภมูิ  ของบริเวณท่ีได้ส ารวจแล้ว ;  อาจมีความเช่ียวชาญในธรณีเคมีสาขาใดสาขาหนึง่
โดยเฉพาะ  และมีช่ือเรียกตามงานท่ีท า 

 

2114.30  นักธรณปิีโตรเลยีม  (Geologist,  petroleum) 
        ศกึษาและส ารวจทางธรณีวิทยาในด้านโครงสร้างและประวติัของเปลือกโลก            

การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกอนัเกิดจากลม  น า้  น า้แขง็ละลาย  การสะสมตวัของ
สารอินทรีย์และ  อนินทรีย์ :  ใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎี และข้อมลูท่ีได้จากการศกึษาส ารวจ เพ่ือ
ค้นหาแหลง่น า้มนั ก๊าซธรรมชาติ  และถ่านหิน ; ประยกุต์ใช้วิชาการด้านธรณีปิโตรเลียมให้เกิด
ประโยชน์  และผลดีต่อการพฒันาประเทศ ; จดัท ารายงานแผนท่ี และแผนภมูิของบริเวณท่ีได้
ส ารวจแล้ว ;  อาจมีความเช่ียวชาญในธรณีปิโตรเลียมสาขาใดสาขาหนึง่โดยเฉพาะ  และมีช่ือ
เรียกตามงานท่ีท า 

 

2114.35  นักบรรพชีวนิ  (Paleontologist) 
         ศึกษา   สาํรวจ และวจิยัสภาพซากดึกดาํบรรพ ์  ตลอดจนร่องรอยต่างๆ ของสัตวแ์ละพืช

ในสมยัธรณีกาลแล้วนาํมาเปรียบเทียบกับสัตวแ์ละพืชในปัจจุบนั โดยอาศยัความรู้ทางด้านชีววิทยา
ปัจจุบนัมาประยกุตใ์ชเ้พื่อคน้หาประวติัทางธรณีวทิยาของชั้นหินท่ีมีซากดึกดาํบรรพส์ะสมตวัอยู ่:  คน้หา
อายุของซากดึกดาํบรรพน์ั้นๆ เพื่อนาํมาเรียงลาํดบัอายุชั้นหินต่างๆ ; คน้หาลกัษณะและวิวฒันาการทาง
ธรณีวิทยาท่ีเหมาะสมต่อการกาํเนิดแหล่งปิโตรเลียมและแหล่งแร่ชนิดอ่ืน ; ประยุกตใ์ช้วิชาการบรรพ
ชีวินให้เกิดผลดีและเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาประเทศ ; จดัทาํรายงาน แผนภาพ และแผนภูมิ  ของ
ตวัอยา่งท่ีไดศึ้กษาวจิยัแลว้ ;  อาจมีความเช่ียวชาญในบรรพชีวนิสาขาใดสาขาหน่ึง  และอาจมีช่ือเรียกตาม
ความเช่ียวชาญ 
 

2114.40  นักธรณวีศิวกรรม  (Geologist,  engineering) 
6ศึกษา   สํารวจ และวิจัยทางธรณีวิทยาในด้าน

โครงสร้างและวิวัฒนาการของเปลือกโลก การเปลี่ยนแปลงของ
เปลอืกโลก  ส่วนประกอบทางกายภาพของดิน  หิน  และแร่ชนิด
ต่างๆ  :  ใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎี  และข้อมูลที่ได้จากการสํารวจ    
เพื่อค้นหาวัสดุในการก่อสร้างต่างๆ   ;   กําหนดบริเวณที่ตั้ ง
ส่ิงก่อสร้าง  สนับสนุนการออกแบบฐานรากส่ิงก่อสร้างเพื่อลด
อุบัติภัยจากธรรมชาติ  กรณีการเกิดแผ่นดินไหว ;  กําหนดและ
ออกแบบวิธีการทําเหมืองแร่ชนิดต่างๆ  การขุดเจาะก่อสร้าง
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อุโมงค์  เขื่อนกักเก็บนํา้ ;  ประยุกต์ใช้วิชาการธรณีวิศวกรรมให้
เกิดผลดีและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ;จัดทํา    
รายงาน แผนที่ แผนภาพของบริเวณที่ได้สํารวจศึกษาแล้ว  ;  
อาจเช่ียวชาญในธรณีวิศวกรรมสาขาใดสาขาหนึ่งโดยเฉพาะ  
และมีช่ือเรียกตามงานที่ทํา 

 

2114.45  นักธรณเีทคโนโลย ี (Technogeologist) 
       ศึกษา  สํารวจ  และวิจยัทางธรณีวิทยา  ในดา้นโครงสร้างและวิวฒันาการของเปลือกโลก  
ส่วนประกอบทางกายภาพของเปลือกโลก  คุณสมบติัทางกายภาพและเคมีของดิน  และหิน  : นาํความรู้
ทางทฤษฎีและขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษามาประยุกตใ์ชใ้นดา้นวิศวกรรม  เกษตรกรรม  เหมืองแร่  อาคาร
ส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ  ตลอดจนการปรับปรุงสภาพส่ิงแวดลอ้ม ; จดัทาํรายงาน  แผนท่ี  และแผนภาพของบริเวณ
ท่ีไดท้าํการศึกษาสํารวจแลว้ ; อาจเช่ียวชาญในธรณีเทคโนโลยีสาขาใดสาขาหน่ึงโดยเฉพาะ  และมีช่ือ
เรียกตามงานท่ีทาํ 
 
2114.50  นักธรณแีหล่งแร่  (Geologist,  ore) 

ศึกษา  และสาํรวจทางธรณีวทิยาในดา้นโครงสร้างและวิวฒันาการของเปลือกโลก  การ
ก่อรูปร่าง  และผผุงัทาํลายของหินชนิดต่างๆ  การเกิดของแหล่งแร่ชนิดต่างๆ  ส่วนประกอบทางกายภาพ  
และทางเคมีของสินแร่เพื่อกาํหนดความสมบูรณ์ของแร่ในแหล่งแร่ : กาํหนดปริมาณ สํารวจ และขอบเขต
ของแหล่งแร่นั้นๆ ; ประยุกต์ใช้วิชาการธรณีแหล่งแร่เพื่อให้เกิดผลดีและเป็นประโยชน์ต่อการพฒันา
ประเทศ  ;  จดัทาํรายงาน  แผนท่ี  แผนภาพ  แผนภูมิ  และแผนผงัของบริเวณท่ีไดส้ํารวจแลว้ ;  อาจ
เช่ียวชาญในธรณีแหล่งแร่สาขาใดสาขาหน่ึงโดยเฉพาะและมีช่ือเรียกตามงานท่ีทาํ 
 

 

 

2114.55  นักอุทกวทิยา  (Hydrologist) 
ปฏิบติัการศึกษา  วิจยัเก่ียวกบัการกระจาย  การไหลเวียน และคุณสมบติัของนํ้ าใตดิ้น

และนํ้าบนแผน่ดิน ลกัษณะและความรุนแรงของนํ้ าฟ้า อตัราการซึมเขา้ไปในดิน และการกลบัคืนสู่ทะเล
และบรรยากาศ : ทาํแผนภูมิและแผนท่ีแสดงการไหลของนํ้ า และการตกตะกอนของมูลดินทราย ; วดั
อตัราการระเหยของนํ้ า ; ศึกษาการเกิดพายุ และประเมินผลขอ้มูลเพื่อใชอ้า้งอิงในการเกิดปัญหาเก่ียวกบั
อุทกภยั ความแหง้แลง้ การพยากรณ์อากาศ การอนุรักษดิ์นและนํ้า การชลประทาน และการเพาะปลูก 

 

2114.90  นักธรณอีืน่ๆ  (Other  geologist) 
ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในกลุ่มนี ้  รวมถึงนักธรณีวิทยาที่ปฏิบัติการศึกษา   วิจัยเกี่ยวกับการนํา

ทรัพยากรธรณไีปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ และรวมถงึนักวทิยาศาสตร์ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น  เช่น  
ผู้ที่ศึกษา สํารวจ  และวจิัยด้านธรณวีทิยาในทะเล  เพือ่ค้นหาโครงสร้างและววิฒันาการของเปลือกโลกใต้ท้อง
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ทะเล  ค้นหาแหล่งแร่ในทะเลทั้งระดับตืน้และระดับลึก ; ผู้ที่ทําการศึกษาวิจัยลักษณะและคุณสมบัติของแร่
ประกอบหินต่างๆ  รวมถึงหินมีค่า  และอัญมณีต่างๆ ;  ผู้ที่ศึกษาธรณีวิทยาทางด้านโครงสร้างของช้ันหิน 
คุณสมบัติทางกายภาพของหินช้ันต่างๆ  ซ่ึงเกี่ยวกับส่วนที่จะกักเก็บนํ้าบาดาลได้ดี  เลว  หรือมากน้อย
เพียงใด  การไหลของนํ้าบาดาล  และคุณภาพของนํา้ในช้ันและชนิดของหิน (นักอุทกธรณี)  ;  ผู้ที่ศึกษา
เกี่ยวกับภูมิประเทศของพื้นผิวโลก  ซ่ึงประมวลเอาทั้งรูปร่าง   ธรรมชาติ  กระบวนการกําเนิด และการ
ปรับตัวของพืน้ผิวโลก ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่ประสบในปัจจุบัน (นักภูมิศาสตร์) ;  ผู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับ
คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของดิน กระบวนการกําเนิด  และการเปลี่ยนแปลงของช้ันดินช้ันต่างๆ  
การใช้ประโยชน์ของดนิในด้านต่างๆ  (นักปฐพวีทิยา) 
 

หมู่ 212     นักคณติศาสตร์   นักสถิติ   และผู้ประกอบวชิาชีพทีเ่กีย่วข้อง 
  ( Mathematicians,  Statisticians  and  Related  Professionals ) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหมู่น้ี ได้แก่  ผูท่ี้ทาํการวิจยั ปรับปรุง  และพฒันาทฤษฎี  วิธีการ 
และเทคนิคการปฏิบติัทางคณิตศาสตร์    สถิติ   การนาํความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานสาขาต่าง  ๆ   เช่น 
วิศวกรรม  ธุรกิจ  การแพทย ์ รวมทั้งงานในสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ  สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ท่ี
เก่ียวกบัชีวติ 
 

 กลุ่มอาชีพในหมู่นี ้ มีดังนี ้
 2121 นกัคณิตศาสตร์  และผูป้ระกอบวชิาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2122 นกัสถิติ 
 

หน่วย 2121     นักคณติศาสตร์และผู้ประกอบวชิาชีพทีเ่กีย่วข้อง 
  ( Mathematicians  and  Related  Professionals ) 
  ผู ้ปฏิบัติงานอาชีพในหน่วยน้ี ได้แก่ ผู ้ท่ีท ํางานเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห์  วิจัย    
ปรับปรุง  หรือพฒันาแนวคิด ทฤษฎี วิธีการและเทคนิคต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และทางคณิตศาสตร์
ประกนัภยั  ให้คาํแนะนาํหรือประยุกต์ใชค้วามรู้และเทคนิคในการแกไ้ขปัญหาและการปฏิบติังานใน
ศาสตร์ดา้นต่าง ๆ เช่น สังคมศาสตร์  วิทยาศาสตร์กายภาพ  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  วิทยาศาสตร์การแพทย ์ 
เป็นตน้  ตลอดจนปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้ง  และควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 

 อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

2121.10  นักคณติศาสตร์บริสุทธ์ิ  (Mathematician,  pure  mathematics) 
                      ทาํงานวิจยัด้านคณิตศาสตร์พื้นฐาน เพื่อพฒันาความรู้และปรับปรุงเทคนิคต่างๆ  ทาง
คณิตศาสตร์  :  ศึกษาทฤษฎีพื้นฐาน (พีชคณิต  เรขาคณิต)  ทฤษฎีตวัเลข ตรรกศาสตร์ และสาขาอ่ืน ๆ  
และทดสอบสมมติฐาน ; คน้ควา้หากฎและเทคนิคใหม่ทางคณิตศาสตร์ หรือพฒันาปรับปรุง  ระเบียบ
วิธีการทางคณิตศาสตร์ เพื่อนาํไปประยุกต์ใช้เฉพาะในงานโครงการวิศวกรรม  การวางแผนทางทหาร 
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ประมวลผลขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์  และการตดัสินใจเชิงบริหารจดัการ ;  อาจจะใช้คอมพิวเตอร์
อิเล็กทรอนิกส์ และเคร่ืองมืออ่ืน ๆ ในการแกปั้ญหา 
 

2121.20  นักคณติศาสตร์ประยุกต์ (Mathematician,  applied  mathematics) 
                      แนะนาํการใชก้ฎและเทคนิคทางคณิตศาสตร์ในการประยุกตใ์ชแ้กไ้ขปัญหาเก่ียวกบัการ
วิจยัทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม  การบริหารจดัการ  และกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  :  ใช้กฎและเทคนิค
ทางคณิตศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะอย่างในการวิจยั  การพฒันา    การผลิต    และอ่ืน ๆ   ท่ี
เก่ียวขอ้ง  ; นาํความรู้มาประยกุตใ์ชง้านเก่ียวกบัระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์    พลงังานปรมาณู   วิทยาศาสตร์
กายภาพ     วิทยาศาสตร์ชีวภาพ      สังคมศาสตร์   และการบริหารจดัการทางธุรกิจ   ;   ให้คาํแนะนาํการใช้
วิธีการทางคณิตศาสตร์ในงานสาขาต่าง ๆ โดยเฉพาะ อาจใช้เคร่ืองคาํนวณ  เคร่ืองคอมพิวเตอร์  และ
เคร่ืองมืออ่ืน ๆ ช่วยในการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร  การแกไ้ขปัญหาท่ีซับซ้อน  พฒันา    
ตวัแบบและประมวลขอ้มูลท่ีมีจาํนวนมาก 
 
2121.30  นักวเิคราะห์ด้านการวจัิยเชิงปฏิบัติการ    (Analyst,  operations  research) 
                      วิเคราะห์ปัญหาดา้นการบริหารจดัการ และกาํหนดแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ของ  แต่ละ
ปัญหาเพื่อป้อนขอ้มูล และแกไ้ขปัญหาโดยใชค้อมพิวเตอร์ :  วิเคราะห์ปัญหาท่ีตอ้งตดัสินใจ  เพื่อให้ได้
ความเป็นไปไดสู้งสุดในเร่ืองผลตอบแทน หรือผลลพัธ์ท่ีมีประสิทธิผลในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าใชจ่้าย
ทางการเงินหรือปัจจยันาํเขา้ (การวิเคราะห์และประเมินกระบวนการผลิตโดยคาํนึงถึงประสิทธิผลและ
ตน้ทุน) เตรียมแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ในรูปแบบของสูตรสมการท่ีมีตวัคงท่ี ตวัแปร ขอ้จาํกดั ทางเลือก
และพารามิเตอร์ท่ีเป็นตวัเลข 
 

2121.40  นักคณติศาสตร์ประกนัภัย  (Actuary) 
                      ประยุกตใ์ชค้วามรู้ทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั    สถิติ   และการเงินในการคาํนวณอตัรา
เบ้ียประกนัภยั   เงินสํารองประกนัภยั  เงินปันผลกรมธรรม์ในระบบการประกนัชีวิต   ประกนัสุขภาพ   
ประกนัวินาศภยั  ประกนัสังคม และระบบบาํนาญ และจดัทาํหรือรวบรวมสถิติต่าง ๆ  ของผูรั้บประกนัภยั :   
วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงสถิติโดยใช้หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัและสถิติในการสร้างตารางต่างๆ  เช่น ตาราง
มรณะ   ตารางอุบติัเหตุ   ตารางการเจบ็ป่วย    ทุพพลภาพ   การวา่งงาน   และการเกษียณอายุ  ;    คาํนวณ
อตัราส่วนค่าสินไหมทดแทน     อตัราเบ้ียประกนัภยั     เงินสํารองประกนัภยั     มูลค่าเวนคืนเงินสด    
มูลค่าใชเ้งินสําเร็จ    มูลค่าขยายระยะเวลา       รวมทั้งวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการดาํเนินงานของผูรั้บ
ประกนัภยัในดา้นการลงทุน    ดา้นการรับประกนัภยั  และค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน  การแบ่งผลกาํไร
จากการประกอบการใหแ้ก่ผูถื้อกรมธรรมแ์ละผูถื้อหุน้ 
   
หน่วย 2122    นักสถิติ   ( Statisticians ) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่  ผูท้าํงานเก่ียวกบัการศึกษา วิเคราะห์ วิจยั  ปรับปรุง
หรือพฒันาแนวคิด   ทฤษฎี   วธีิการและเทคนิคในการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัคณิตศาสตร์และสถิติ  วาง
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แผนการรวบรวมขอ้มูลทางสถิติ  การวิเคราะห์และแปลค่าขอ้มูลทางสถิติและเผยแพร่สู่สาธารณชน  
พฒันาระเบียบวิธีการทางสถิติ  นาํวิธีการเก็บขอ้มูลต่าง ๆ และเทคนิควิธีการทางสถิติไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานในศาสตร์ด้านต่าง ๆ เช่น สังคมศาสตร์  วิทยาศาสตร์กายภาพ  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
วิทยาศาสตร์การแพทย ์ เป็นตน้  ตลอดจนปฏิบติัหน้าท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้ง  และควบคุมดูแล ผูป้ฏิบติั            
งานอ่ืน ๆ 
  

 อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 
2122.10  นักสถิติทัว่ไป  (Statistician,  general) 
                      พฒันาและนําระเบียบวิธีท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดมาประยุกต์ใช้ในการเก็บรวบรวม  
ประมวลผล  และแปรค่าขอ้มูลเชิงปริมาณในสาขาใดสาขาหน่ึงของพื้นท่ีต่าง ๆ :   พิจารณากาํหนดลกัษณะ
และขนาดของขอ้มูล  ซ่ึงจาํเป็นสาํหรับการแกข้อ้ปัญหาทางสถิติ จดัหาหรือคน้หาระเบีบวิธีท่ีจะให้ไดม้าซ่ึง
ขอ้มูลท่ีตอ้งการ ;  จดัการลดทอนหรือกาํหนดเทคนิคท่ีมีประสิทธิผลดีท่ีสุดสําหรับใชใ้นการลดทอนขอ้มูล
ตามท่ีตอ้งการ;  แปลค่าขอ้มูลทางสถิติและนาํเสนอขอ้มูลในแบบของแผนภูมิ  กราฟ  แผนภาพ  รายงาน
สรุปหรือแบบอ่ืน ๆ อาจเขียนรายงานวิเคราะห์  และประเมินค่าของขอ้สรุปโดยยึดถือภาวะการณ์ท่ีเปล่ียน
แปรได ้ อนัมีผลกระทบกระเทือนถึงการแปลค่าขอ้มูล  หรือความสมบูรณ์ของขอ้สรุปเป็นมูลฐาน 
 

2122.20  นักสถิติทางคณติศาสตร์ (Statistician,  mathematical) 
                      ทาํงานวิจัยด้านทฤษฎีคณิตศาสตร์และการพิสูจน์ อนัประกอบกันเป็นมูลฐานแห่ง
สถิติศาสตร์  และพฒันาระเบียบวิธีทางสถิติ :  ตรวจสอบทฤษฎีต่าง ๆ เช่น  ทฤษฎีว่าดว้ยความน่าจะเป็น   
และความแปรปรวน  เพื่อคน้หาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สาํหรับระเบียบวิธีใหม่ ๆ และระเบียบวิธีท่ีไดรั้บ
การปรับปรุงให้ดีข้ึนเก่ียวกบัการจดัหาและประเมินค่าขอ้มูลเลขจาํนวน ;   พฒันาและทดสอบแผนแบบ
การทดลอง วิธีการสุ่มตวัอย่าง  และระเบียบวิธีวิเคราะห์ต่าง ๆ และเสนอขอ้แนะเก่ียวกบัการใช้ความรู้
เหล่าน้ีให้เป็นประโยชน์ในการสํารวจเชิงสถิติ  การทดสอบ และการทดลอง  ;  ตรวจสอบ  ประเมินค่า  
และเสนอขอ้แนะเก่ียวกบัความสามารถนาํมาใชป้ระยกุต ์ ประสิทธิภาพและความแม่นของระเบียบวิธีต่าง 
ๆ  ท่ีนกัวทิยาศาสตร์กายภาพและสังคม  รวมทั้งนกัสถิติประยกุตไ์ดน้าํมาใชใ้นการจดัหาและการประเมิน
ค่าของขอ้มูลดว้ย 
 
2122.30  นักสถิติประยุกต์  (Statistician,  applied  statistics) 
                      วางแผนการสาํรวจ  เก็บรวบรวม  จดัระบบ  แปลค่าขอ้มูลทางสถิติ  สรุปผล และวิเคราะห์
ขอ้มูลเลขจาํนวนซ่ึงไดม้าจากกลุ่มสุ่มตวัอยา่ง  หรือการแจงนบัโดยครบถว้น  โดยนาํทฤษฎี และระเบียบวิธี
สถิติมาใชใ้นการจดัหาขอ้มูลท่ีใชป้ระโยชน์ในงานสาขาวิทยาศาสตร์และสาขาอ่ืนๆ :  พฒันาแบบสอบถาม
เพื่อให้ไดข้อ้มูลตามท่ีตอ้งการ ;  ประเมินความน่าเช่ือถือของแหล่งท่ีมาของขอ้มูล    ปรับปรุงและถ่วง
นํ้าหนกัขอ้มูลดิบตามความจาํเป็น  จดัระบบและทาํสรุปขอ้มูลออกมาในรูปของตารางท่ีอาํนวยความสะดวก
ในการวิเคราะห์ความแปรปรวนและหลกัของการอนุมานทางสถิติ ;  เสนอขอ้มูลในรูปของตาราง  กราฟ  
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และแบบอ่ืน ๆ ; เขียนรายงานแสดงแหล่งท่ีมาของขอ้มูลและขอบเขตจาํกดัของความน่าเช่ือถือของขอ้มูลหรือ
ประโยชน์ของขอ้มูลท่ีทางฝ่ายจดัการ  นกัวิทยาศาสตร์และบุคคลอ่ืนๆ จะไดรั้บ ;  เป็นผูท่ี้ทาํงานเก่ียวกบัการใช้
ระเบียบวิธีการและกลวิธีทางสถิติมากกว่าการสร้างแผนแบบของเคร่ืองมือทางสถิติ     ซ่ึงเป็นงานของนัก
สถิติทางคณิตศาสตร์   อาจวิเคราะห์และแปลค่าขอ้มูลเพื่อแสดงถึงความแตกต่างและความสัมพนัธ์อย่างมี
นยัสาํคญัระหว่างท่ีมาต่าง ๆ ของขอ้มูล   จดัเตรียมขอ้สรุปและการพยากรณ์ตามผลสรุปของขอ้มูล   
 
2122.40  นักสถิติเฉพาะสาขา  (Statistician , specialist) 
                      วางแผนการสํารวจ  เก็บรวบรวม  จดัระบบงาน  แปลค่าข้อมูลทางสถิติ  ทาํขอ้คดัย่อ  
และวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดม้าจากการสํารวจหรือสํามะโน :  ปฏิบติังานหลกัมูลฐานเช่นเดียวกนักบันกัสถิติ
ประยกุต ์แต่เช่ียวชาญในงานสถิติสาขาใดสาขาหน่ึงโดยเฉพาะ  เช่น  สถิติประชากร (นกัประชากรศาสตร์)  
สถิติพยากรณ์  สถิติแรงงาน  สถิติการเกษตร   อาจมีช่ือเรียกตามสาขางานสถิติท่ีเช่ียวชาญ 
 
หมู่   213    นักวชิาชีพด้านคอมพวิเตอร์  ( Computing  Professionals ) 
  ผูป้ฏิบติังานในหมู่น้ี   ไดแ้ก่ ผูท่ี้ทาํงานเก่ียวกบัการวิจยั  วางแผน  พฒันาและปรับปรุง
ระบบฐานขอ้มูลคอมพิวเตอร์  และซอฟต์แวร์ต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง   เช่น   การออกแบบโครงสร้างขอ้มูล
และฐานข้อมูล การคาํนวณแบบอัลกอริซ่ึม (ALGORITHMS)   การส่ือสารข้อมูลในรูปของ
ภาษาคอมพิวเตอร์แบบต่าง ๆ การประเมินผล วางแผนและออกแบบฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์คอนฟิกเกอ
เรชัน่เพื่อการใชง้านเฉพาะดา้น   ทดสอบและบาํรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์  รวมทั้งควบคุมดูแลการ
ทาํงานของ     เจา้หนา้ท่ีอ่ืน ๆ 
 
 กลุ่มอาชีพในหมู่นี ้มีดังนี ้
 2131 นกัออกแบบและวเิคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
 2132 โปรแกรมเมอร์   นกัเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 2133 ผูป้ระกอบวชิาชีพดา้นคอมพิวเตอร์ท่ีมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
 
 
หน่วย 2131 นักออกแบบและวเิคราะห์ระบบงานคอมพวิเตอร์ 
  ( Computer  Systems  Designers  and  Analysts ) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ได้แก่   ผูท่ี้ทาํการวิจยั   ปรับปรุง   พฒันาแนวคิดและ
วิธีการปฏิบติัเก่ียวกบังานคอมพิวเตอร์   วิเคราะห์   วางแผนและออกแบบระบบงานดา้นคอมพิวเตอร์    
รวมทั้งเทคนิคต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบการจดัการฐานขอ้มูล การประมวลผลขอ้มูล การจดัทาํเครือข่าย
การพฒันาและทาํโปรแกรมซอฟตแ์วร์ต่าง ๆ  การบาํรุงรักษาฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์  ตลอดจนปฏิบติั
หนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืนๆ   
                        

 อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 



 (86) 

2131.10      นักวเิคราะห์ระบบ   (Analyst,  computer  systems  ;  Designer) 
                   วางแผน    ศึกษา   วิเคราะห์    ออกแบบ    นาํไปใช้งาน   ทดสอบ   ประเมินผลและ
บาํรุงรักษาระบบงานคอมพิวเตอร์  เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชง้าน 
 

2131.20      ผู้เช่ียวชาญด้านซอฟต์แวร์ประยุกต์   (Specialist,  application  software ) 
   วางแผน   ศึกษา   วิเคราะห์    ออกแบบ    นาํไปใช้งาน   ทดสอบ    ประเมินผลและ
บาํรุงรักษาซอฟตแ์วร์ประยกุต ์   รวมทั้งแกไ้ขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน 
 

2131.30 ผู้เช่ียวชาญด้านส่ือสารข้อมูล   (Specialist,  data  communication ) 
7217                     วางแผน    ศกึษา   วิเคราะห์    ออกแบบ    น าไปใช้งาน   

ทดสอบ   ประเมินผลและบ ารุงรักษาระบบเครือข่าย และระบบสื่อสารข้อมลู
อื่นๆ  รวมทัง้แก้ไขปัญหาตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ 

 

2131.40 ผู้เช่ียวชาญด้านฐานข้อมูล   (Specialist,  database) 
     วางแผน    ศึกษา   วิเคราะห์    ออกแบบ   นําไปใช้งาน   ทดสอ บ   ประเมินผลและ
บาํรุงรักษาระบบฐานขอ้มูลและโปรแกรมระบบจดัการฐานขอ้มูล  รวมทั้งแกไ้ขปัญหาต่างๆ  ท่ีเกิดข้ึน 
 

2131.50              ผู้เช่ียวชาญด้านความปลอดภัยของไอท ี (Specialist,  IT  security)  
วางแผน    ศึกษา    วเิคราะห์    ออกแบบ     นาํไปใชง้าน   ทดสอบและประเมินงานดา้น

ความปลอดภยัของไอที   รวมทั้งแกไ้ขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน 
 

2131.60 วศิวกรซอฟต์แวร์   ( Software  Engineer ) 
                           วิจยั   วิเคราะห์    ออกแบบ    นาํไปใชง้าน    ทดสอบวิธีการ / กระบวนการ   ตลอดจน
เทคโนโลยเีพื่อสนบัสนุนการพฒันาซอฟตแ์วร์ท่ีเป็นระบบใหญ่ใหมี้คุณภาพสูง 
 

2131.70               ผู้เช่ียวชาญด้านแคดแคม   (Specialist ,  CAD  &  CAM) 
   วางแผน    ศึกษา    วิเคราะห์    สร้างงานด้านการ ออกแบบและการผลิตโดยใช ้   
คอมพิวเตอร์   รวมทั้งนาํไปใชง้าน  ทดสอบ  ประเมินผลและใหค้าํปรึกษาดา้นเทคนิค 
หน่วย   2132      โปรแกรมเมอร์  ( Computer  Programmers ) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่ ผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามความ
ตอ้งการของผูใ้ชห้รือตามคาํแนะนาํและขอ้กาํหนดของนกัออกแบบและวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์  
ทดสอบและบาํรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์  เขียนและจดัทาํเอกสารประกอบการใชโ้ปรแกรม    เช่น   
รหัสเคร่ือง  ภาษาเคร่ืองท่ีจาํเป็น  รวมทั้งการจดัทาํโปรแกรมทดสอบเพื่อแก้ไข        ข้อผิดพลาด  
ตลอดจนปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
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 อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี ้
 

2132.10      โปรแกรมเมอร์    ( Programmer )  
       เขียน / สร้าง    ดัดแปลง    ทดสอบและแก้ไขซอฟต์แวร์ประยุกต์    (Application      
Software)  และ/หรือซอฟตแ์วร์ระบบ  (System  Software)   ให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดของโปรแกรม    
รวมถึงการใหค้าํแนะนาํดา้นเทคนิคและการแกไ้ขปัญหาต่างๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2132.20      เวบ็ มาสเตอร์   ( Web  Master )   
   ออกแบบ    สร้าง   ดดัแปลง    ทดสอบและแกไ้ข  ปรับปรุงเวบ็ไซต์และขอ้มูลต่าง ๆ   
จากเวบ็ไซตใ์หท้นัสมยั 
 

2132.30                เจ้าหน้าทีฝึ่กอบรมคอมพวิเตอร์    ( Computer  trainer ) 
   ให้การฝึกอบรมวิชาการทางด้านคอมพิวเตอร์ ท่ีเป็นหลกัสูตรระยะสั้ นและหลกัสูตร

เฉพาะทาง    รวมทั้งใหค้าํปรึกษาทางวชิาการและทางเทคนิค 
 
หน่วย 2139     ผู้ประกอบวชิาชีพด้านคอมพวิเตอร์ทีม่ิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ืน่ 
  ( Computing  Professionals  Not  Elsewhere  Classified ) 
  ผูป้ระกอบวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ท่ีมิได้จดัอยู่ในกลุ่มใด  เป็นผูท่ี้มีความรู้ทัว่ไปทั้ง
ดา้นฮาร์ดแวร์  และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์  ออกแบบและดาํเนินการดา้นการประยุกตใ์ชฮ้าร์ดแวร์และ
ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 
 อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 
2139.10    วศิวกรขายด้านไอท ี  ( Sales  Engineer )  
  วางแผน และดาํเนินงานดา้นการขายและการตลาด   วิเคราะห์ความตอ้งการของลูกคา้ให้
ความรู้และใหก้ารสนบัสนุนดา้นเทคนิคและการพฒันาธุรกิจ 
 
2139.90  ผู้ประกอบวชิาชีพด้านคอมพวิเตอร์  ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ืน่ 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี    รวมถึง    ผูป้ระกอบวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์  ซ่ึงมิได ้              
จดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
หมู่ 214     สถาปนิก   วศิวกร  และผู้ประกอบวชิาชีพทีเ่กีย่วข้อง 
  ( Architects,  Engineers  and  Related  Professionals ) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหมู่น้ี  ไดแ้ก่  ผูท่ี้ทาํการวิจยั  ปรับปรุง  พฒันาทฤษฎีและวิธีการ
ทาํงาน การนาํความรู้ทางดา้นสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมไปใชเ้พื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการ
ผลิต   ออกแบบและกาํกบัดูแลการสร้าง  บาํรุงรักษาและซ่อมแซมอาคาร   เมือง   ระบบจราจร   ภูมิทศัน์   
งานก่อสร้าง   งานวิศวกรรมโยธา และงานในอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์  เคร่ืองจกัรกล  
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พฒันาและใช้กระบวนการทางเคมี  หรือพฒันาวสัดุใหม่เพื่อใช้ในงานสํารวจ   ขุดเจาะนํ้ า  นํ้ ามนั  ก๊าซ 
แร่ธาตุ  สาํรวจพื้นดิน  พื้นนํ้า บริเวณต่าง ๆ  และจดัทาํภาพในรูปแบบต่าง ๆ ศึกษาและแนะนาํเทคนิคการ
ผลิตเพื่อความมีประสิทธิภาพ  จดัทาํรายงานทางวทิยาศาสตร์รวมทั้งควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 

 กลุ่มอาชีพในหมู่นี ้ มีดังนี ้
 2141 สถาปนิก   นกัวางผงัเมืองและระบบการจราจร 
 2142 วศิวกรโยธา 
 2143 วศิวกรไฟฟ้า 
 2144 วศิวกรอิเล็คทรอนิคส์  และการส่ือสารโทรคมนาคม 
 2145 วศิวกรเคร่ืองกล 
 2146 วศิวกรเคมี 
 2147 วศิวกรเหมืองแร่  นกัโลหะกรรม  และผูป้ระกอบวชิาชีพอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2148 นกัทาํแผนท่ีและนกัสาํรวจ 
 2149 สถาปนิก วศิวกรและผูป้ระกอบวชิาชีพอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมิไดจ้ดัประเภท 

  ไวท่ี้อ่ืน   
 

หน่วย     2141     สถาปนิก   นักวางผงัเมืองและระบบการจราจร 
  ( Architects,  Town  and  Traffic  Planners ) 

9349   ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่  ผูท้าํการวิจยั  ปรับปรุง  
พฒันา  และแนะนาํทฤษฎีหรือวิธีการทางสถาปัตยกรรม  ออกแบบอาคารท่ีพกั  
อาคารพาณิชย์และอุตสาหกรรม  จัดวางผังเมือง  ภูมิทัศน์  และวางระบบ
การจราจร  วางแผนควบคุมและตรวจสอบงานก่อสร้างดงักล่าว  รวมทั้งงาน
บาํรุงรักษาและงานบูรณะ    ตลอดจนปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุม
ผูป้ฏิบติังานอ่ืนๆ 

 

 อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

2141.20   สถาปนิกอาคาร  (Architect,  building) 
                ออกแบบอาคารและส่ิงก่อสร้างและควบคุมการก่อสร้าง  :  ปรึกษากบัผูว้่าจา้งในเร่ือง
แบบและชนิดของอาคารและส่ิงก่อสร้างอ่ืนๆ  ;  ให้คาํแนะนาํเก่ียวกบัประมาณราคา  การใช้วสัดุ
ระยะเวลาก่อสร้างและอ่ืนๆ  ;  ออกแบบอาคารรวมทั้งรูปลกัษณะและการตกแต่งให้เป็นไปตามกฎ
ขอ้บงัคบัทอ้งถ่ิน  และแบบลกัษณะทางสถาปัตยกรรม  ;  เตรียมออกแบบร่างและสร้างแบบจาํลอง ;  
เขียนแบบแปลนอาคารโดยละเอียดพร้อมกบัรวบรวมรายการละเอียดและปริมาณของวสัดุท่ีผูก่้อสร้าง
จะตอ้งใช ้ ;  ตรวจสอบงานก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามเง่ือนไขของสัญญา  อาจวางแผนควบคุมการ
ดดัแปลงและการซ่อมแซมอาคาร  อาจมีความชาํนาญในอาคารบางชนิดเป็นพิเศษ 
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2141.25 สถาปนิกตกแต่งภายในอาคาร  (Architect,  interior) 
 สํารวจ  วิเคราะห์  ออกแบบจดัระบบการใช้พื้นท่ีภายในอาคาร  ปรับปรุงและตกแต่ง   
ภายในบา้นเรือน  อาคารท่ีทาํการ  ร้านคา้  โรงภาพยนตร์  และโรงมหรสพ  :  ศึกษารายละเอียดต่างๆ  
หรือปรึกษากบัผูค้วบคุมงานหรือลูกคา้เพื่อให้ทราบถึงความตอ้งการ  ขอบเขตของเน้ือท่ีท่ีจะตกแต่ง  ;  
เขียนแบบร่างแสดงภาพภายในอาคารโดยแสดงให้เห็นถึงการตกแต่งผนงัดว้ยสีสรรและการวางเคร่ือง 
ตกแต่งแลว้เสนอเพื่อขอความเห็นชอบ  ให้มีความเหมาะสมถูกตอ้งสําหรับการใช้สอย  ;  ออกแบบ     
ครุภณัฑเ์คร่ืองใชแ้ละอุปกรณ์สํานกังาน  จดัวางตาํแหน่งครุภณัฑ์  ;  ควบคุมตน้ทุนและปริมาณวสัดุท่ีใช ้ 
;  ควบคุมดูแลการติดตั้งเคร่ืองเรือน   เคร่ืองไม ้  เคร่ืองตกแต่งท่ีทาํดว้ยผา้และเคร่ืองตกแต่งอ่ืนๆ  อาจ  
จดัซ้ือวสัดุท่ีตอ้งการ 
 

2141.30   สถาปนิกภูมิทศัน์ , ภูมิสถาปนิก  (Architect,  landscape) 
 วางแผน  เตรียมการเขียนแบบ  และควบคุมการตกแต่งพื้นท่ี  และวางแปลนจดัสถานท่ี
ต่างๆ  เช่น  สนามกอล์ฟ  สวนสาธารณะ   โรงพยาบาล  โรงเรียน  สนามบิน  ถนน  ทางหลวง  :  ศึกษา
สภาพของสถานท่ี  โดยคาํนึงถึงการระบายนํ้ าลกัษณะของผิวดิน  ตน้ไม ้ หิน  และส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ  ท่ีมีอยู่
เดิม ;  เตรียมแบบร่างโดยใชม้าตราส่วนท่ีเหมาะสมสาํหรับพื้นท่ีนั้น  แสดงให้เห็นถนน   ทางเทา้  ตึกราม
บา้นช่อง  สะพาน  ร้ัว  ท่อระบายนํ้าสกปรก ;  แนะนาํชนิดของตน้ไม ้ ไมพุ้ม่  และไมด้อกท่ีจะปลูกตามท่ี
ต่างๆ  ให้เหมาะสมกบัลกัษณะท่ีดินและสถาปัตยกรรมท่ีมีอยูแ่ลว้ ;  เตรียมรายการละเอียด  และประมาณ
ราคา  ;  ควบคุมรายละเอียดของแบบแปลน  รวมทั้งควบคุมการจดัซ้ือตน้ไม ้   ส่ิงของท่ีใชใ้นการก่อสร้าง  
และส่ิงของอ่ืน ๆ    อาจชํานาญในการตกแต่งพื้นท่ีแบบใดแบบหน่ึง   เช่น  การวางแปลนสนามกอล์ฟ   
สวนสาธารณะ   โรงพยาบาล   โรงเรียน   สนามบิน  ถนน  ทางหลวง   
 

2141.40 นักวเิคราะห์ผงัเมือง  (Analyst,  town  planning) 
  สํารวจ   รวบรวมสถิติขอ้มูล   ตรวจสอบ   วิเคราะห์ดา้นผงัเมือง  :   สํารวจ   รวบรวม
สถิติขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์    เกษตรศาสตร์    ภูมิศาสตร์   วศิวกรรมศาสตร์    สถาปัตยกรรมศาสตร์    
เศรษฐศาสตร์   สังคมศาสตร์   รัฐศาสตร์และสาขาอ่ืนๆ    ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวางผงัเมือง   ;  วิเคราะห์   
วจิยัและจดัทาํเอกสารเพื่อนาํมาประกอบในการวาง  จดัทาํและดาํเนินการเก่ียวกบัผงัเมืองรวม     ผงัเมือง
เฉพาะและผงัภาค   ;   กาํหนดโครงการ    แผนงาน   ประสานงาน   ประเมินผล   ประชาสัมพนัธ์และ
เผยแพร่การดาํเนินงานท่ีเก่ียวกบัผงัเมือง 
 

2141.45  นักผงัเมือง  (Town  planner) 
  วางและจดัทาํผงัเมือง  วางผงัและประสานงานการพฒันาเมือง  :  จดัเตรียมและควบคุม
การเก็บรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาเมือง ;  ตรวจสอบขอ้มูลต่าง ๆ  เพื่อให้ทราบถึง
ลกัษณะขอบเขตและอตัราการเจริญเติบโต  และการพฒันาในเขตเทศบาล  ; วางและจดัทาํผงัเมืองดา้น
การวางผงั  การใช้ประโยชน์ในท่ีดิน  ;  วางแผนผงัระบบเส้นทางคมนาคมและขนส่ง  ระบบกิจการ
สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ บริการชุมชนและแผนผงัอ่ืนตามท่ีกาํหนดในการวางผงัเมือง  ;  ปรึกษากบั
ผูเ้ช่ียวชาญแขนงต่าง ๆ  และเตรียมวางผงัสําหรับโครงการปรับปรุงในอนาคต  รวมถึงการแบ่งเขต  
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อุตสาหกรรม  เขตท่ีอยูอ่าศยั  สวนสาธารณะ  โรงเรียน  ถนน  และสถานท่ีอ่ืน ๆ  ;  ตรวจสอบขอ้เสนอท่ี
มีผลกระทบกระเทือนต่อการพฒันาทอ้งท่ี  และใหค้าํแนะนาํหรือเสนอมาตรการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
ทางผงัเมือง 
 

2141.50    วศิวกรจราจร  ; นักวางแผนการจราจร  (Traffic  engineer  ; Traffic  planner) 
  ศึกษา  วางแผน  และให้คาํแนะนาํเก่ียวกบัการจราจรเพื่อความปลอดภยัและลดการ   
ติดขดับนทอ้งถนน :  ปรึกษาหารือกบัวิศวกรโยธาและผูเ้ช่ียวชาญอ่ืนๆ  ในเร่ืองของปัญหาการจราจร  
สํารวจหาขอ้มูลเก่ียวกบัเส้นทาง   จาํนวนความจุของรถบนทอ้งถนน  ระบบการจราจร ความกวา้งของ
ถนน ความสามารถในการรับนํ้าหนกัการบรรทุกของถนน  สะพานและโครงสร้างอ่ืนๆ  เพื่อวางแผนและ
หาทางแกไ้ขให้ระบบการจราจรเกิดความคล่องตวัและปลอดภยั  ออกแบบเส้นทาง (ถนน)  และระบบ
การจราจร  ทาํการทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลอง   จดัทาํรายงานพร้อมขอ้เสนอแนะในเร่ืองของ
ระบบการควบคุมการจราจร  เส้นทางการจราจร ความปลอดภยัและการคล่องตวับนทอ้งถนน 
 

2141.90  สถาปนิก     นักวางผงัเมืองและระบบงานจราจรอืน่ๆ 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี    รวมถึง   สถาปนิก   นกัวางผงัเมืองและระบบงานจราจร
อ่ืน ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ือ่ืน 
 
หน่วย 2142     วศิวกรโยธา  ( Civil  Engineers ) 

 ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ได้แก่  ผูอ้อกแบบคาํนวณ  ควบคุม  พิจารณาตรวจสอบ  
รวมทั้งใหค้าํปรึกษาในงานวิศวกรรมโยธา ออกแบบและคาํนวณรายละเอียดในการก่อสร้างโดยแสดง
เป็นรูปขอ้กาํหนดและประมาณการ    ควบคุมการก่อสร้างหรืออาํนวยการการก่อสร้างให้เป็นไปตาม
หลกัวชิาการแบบรูปและขอ้กาํหนด    พิจารณาตรวจสอบ  คน้ควา้  วิเคราะห์  ทดสอบหาขอ้มูลทางสถิติ
เพื่อใช้เป็นหลกัเกณฑ์ประกอบการตรวจสอบวินิจฉัยงานในวิศวกรรมโยธา ให้คาํปรึกษา  เสนอแนะงาน
ทางดา้นการก่อสร้าง   ประสานงานดา้นเทคนิคและปรึกษากบัผูเ้ช่ียวชาญพิเศษท่ีเก่ียวขอ้ง  จดัทาํเอกสารและ
รายงานอยา่งเป็นระบบ   ตลอดจนปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืนๆ  

9350   

9351  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 
2142.10  วศิวกรโยธาทัว่ไป  (Civil  engineer,  general) 
  ออกแบบ  คาํนวณ  วางแผน  จดัระบบงาน  ควบคุมงานโครงการ  พิจารณาตรวจสอบ  
ให้คาํปรึกษาดา้นการก่อสร้างอาคารโรงงาน  อาคารสาธารณะ  สะพาน  อู่เรือ  เขื่อนกั้นนํ้ า  กาํแพงกั้น
นํ้า  โครงสร้างอ่ืน  รวมทั้งการติดตั้ง  การใชแ้ละการบาํรุงเคร่ืองจกัรต่าง ๆ  :  พิจารณาโครงการ  สํารวจ
หาสถานท่ีท่ีเหมาะสมท่ีสุดสําหรับการก่อสร้าง  ;  สํารวจและประเมินลกัษณะและความหนาแน่นของ
การจราจรทางอากาศ  ทางบก  และทางนํ้ า  เพื่อพิจารณาวา่จะมีผลต่อโครงการอยา่งไร  ;  สํารวจพื้นผิวดิน
และใตผ้ิวดิน  เพื่อนาํไปออกแบบฐานรากท่ีเหมาะสม ปรึกษาหารือในการก่อสร้างกบัผูช้าํนาญการสาขา
อ่ืน ๆ  เช่น  วศิวกรไฟฟ้า  วศิวกรส่ิงแวดลอ้มหรือวิศวกรเคร่ืองกล  กรณีท่ีมีการก่อสร้างงานระบบต่าง ๆ  
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เพื่อกาํหนดผงัฐานรองท่อร้อยสายไฟฟ้า  ท่องานระบบต่าง ๆ  และงานท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ  ;  คาํนวณหาค่า     
ความเคน้  ความเครียด  ปริมาณนํ้า  ความแรงของลมและอุณหภูมิ  ความลาดและตวัแปรอ่ืน ๆ  ท่ีมีผลต่อ
การคาํนวณออกแบบงานดา้นโยธา ตรวจสอบแปลนรายการก่อสร้าง  ปริมาณวสัดุ และประมาณการราคา
ในงานโยธา ;  กาํหนดอุปกรณ์  เคร่ืองจกัรต่าง ๆ  ในงานก่อสร้าง  เช่น  งานดินถมดินตดัในงานถนน  
งานเข่ือน  งานโยธาชนิดอ่ืน ๆ  ;  วางแผนการปฏิบติังานและควบคุมให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้ ;  
ทดสอบ  ตรวจสอบโครงสร้างทั้งเก่าและใหม่เพื่อวิเคราะห์ความมัน่คงแข็งแรง รวมทั้งควบคุมการซ่อมแซม
กรณีท่ีเกิดการชาํรุดเสียหายข้ึน 
 

2142.15   วศิวกรโยธา  (การก่อสร้าง)  ;  วศิวกรควบคุมการก่อสร้าง  
(Civil  engineer, construction) 

  วางแผน  จดัระบบงาน  และควบคุมการก่อสร้าง  หรือซ่อมแซมอาคาร  :  ปฏิบติังาน    
หลกัมูลฐานเช่นเดียวกนักบัวิศวกรโยธาทัว่ไป  แต่มีความชาํนาญในดา้นการควบคุมงานก่อสร้าง หรือ
ซ่อมแซมอาคาร  บา้นเรือน  โรงงาน  ส่ิงปลูกสร้าง  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเป็นอาคารท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็ก
หรือคอนกรีตเสริมเหล็ก  อาจชาํนาญงานก่อสร้างอาคารลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงโดยเฉพาะ  และมีช่ือ
เรียกตามงานท่ีทาํ 
 

2142.20  วศิวกรโยธา  (ออกแบบและก่อสร้างทาง)  ;  วศิวกรการทาง  
(Civil  engineer,  highway  and  street  construction) 

  วางแผน  จดัระบบงานสํารวจ  ออกแบบ  ควบคุมการก่อสร้าง  บาํรุงรักษาถนนและ    
ทางหลวง  :  ปฏิบติังานหลกัมูลฐานเช่นเดียวกนักบัวิศวกรโยธาทัว่ไป  แต่มีความชาํนาญในด้าน         
งานก่อสร้างและบาํรุงรักษาถนนและทางหลวงทั้งในเขตเทศบาล  ถนนในชนบทหรือทางในแผนงาน   
สายใหญ่  ;  ร่วมมือกบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐบาล  และหน่วยงานอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจราจรในการสร้างระบบ
จราจรให้มีประสิทธิภาพและปลอดภยั  ทั้งน้ีอาจมีความชาํนาญในการก่อสร้างถนนประเภทใดประเภท
หน่ึงโดยเฉพาะ 
 
2142.25  วศิวกรโยธา  (ออกแบบและก่อสร้างท่าอากาศยาน)  ;  วศิวกรท่าอากาศยาน 
  (Civil  engineer,  airport  construction) 
  วางแผน  จดัระบบงานและควบคุมการสร้างท่าอากาศยาน  อาคาร  และที่ข้ึนลงของ
เคร่ืองบิน  :  ปฏิบติังานหลกัมูลฐานเช่นเดียวกนักบัวิศวกรโยธาทัว่ไป    แต่มีความชาํนาญในการวาง
แผนผงั  ออกแบบ และการก่อสร้างทางวิ่ง  โรงเก็บอากาศยาน  หอบงัคบัการบิน  รวมทั้งอาคารอ่ืน ๆ  ใน         
ท่าอากาศยาน 
2142.30  วศิวกรโยธา  (ออกแบบและก่อสร้างทางรถไฟ),  วศิวกรรถไฟ   

(Civil  engineer,  railway  construction) 
  วางแผน  จดัระบบงานและควบคุมงานก่อสร้าง  บาํรุงรักษา  และซ่อมแซมทางรถไฟ  
ตลอดจนอาคารส่ิงก่อสร้างอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวกบัการรถไฟ  :  ปฏิบติังานหลกัมูลฐานเช่นเดียวกนักบัวิศวกร
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โยธาทัว่ไปแต่มีความชํานาญในการก่อสร้างทางรถไฟ  การก่อสร้างชุมทางสถานีรถไฟ  และอาคาร
สถานท่ีของรถไฟอ่ืน ๆ  รวมถึงการก่อสร้างสะพานและอุโมงคใ์หร้ถไฟแล่นผา่น 
 

2142.35  วศิวกรโยธา  (ออกแบบและก่อสร้างสะพาน)  ;  วศิวกรสะพาน 
  (Civil  engineer,  bridge  construction) 
  วางแผน   จดัระบบงาน และควบคุมการก่อสร้างหรือซ่อมแซมสะพาน    ท่าเทียบเรือ  
ท่อลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็กหรืองานอ่ืนๆ  ท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั   :   ปฏิบติังานหลกัมูลฐาน
เช่นเดียวกนักบัวิศวกรโยธาทัว่ไป    แต่มีความชาํนาญในงานก่อสร้างหรือซ่อมสะพานชนิดติดอยู่กบัท่ี
หรือชนิดท่ีเคล่ือนยา้ยไดต้ั้งแต่หน่ึงแบบข้ึนไป 
 

2142.40  วศิวกรโยธา  (ออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์)  ;  วศิวกรอุโมงค์   
  (Civil  engineer,  tunnel  construction) 
  วางแผน  จดัระบบงาน  และควบคุมการก่อสร้างหรือซ่อมแซมอุโมงคห์รือทางใตดิ้น  :  
ปฏิบติังานหลกัมูลฐานเช่นเดียวกนักบัวิศวกรโยธาทัว่ไป  แต่มีความชาํนาญในงานก่อสร้างหรืองาน
ซ่อมแซมอุโมงคห์รือทางใตดิ้นโดยเฉพาะ  ;  ให้คาํแนะนาํในการใชเ้คร่ืองมือขุดเจาะ  วสัดุท่ีใชร้องรับ
หลงัคาและผนังอุโมงค์และเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง    อาจติดตั้งระบบระบายอากาศ  ซ่ึงออกแบบและ
ก่อสร้างข้ึนภายใตก้ารควบคุมของวศิวกรเคร่ืองกล 
 

2142.45  วศิวกรโยธา  (ออกแบบและก่อสร้างระบบสุขาภิบาล)  ;  วศิวกรสุขาภิบาล   
(Civil  engineer,  sanitary) 

  วางแผน  จดัระบบงาน  และควบคุมการก่อสร้าง  หรือการดาํเนินงานสร้างส่ิงก่อสร้าง
อุปกรณ์และงานวศิวกรรมต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวกบังานสุขาภิบาล  การกาํจดัขยะมูลฝอย  และส่ิงโสโครก  การจดัหา
นํ้ าสะอาด  เช่น  นํ้ าบาดาล  นํ้ าประปา  หรือการดาํเนินงานอ่ืน ๆ  ซ่ึงทาํให้เกิดความสะอาด  และมีสุขภาพ
อนามยั  :  ปฏิบติังานหลกัมูลฐานเช่นเดียวกนักบัวิศวกรโยธาทัว่ไป  แต่มีความชาํนาญในการก่อสร้างและ
การใช้ระบบการกาํจดัส่ิงโสโครก   ทางระบายนํ้ า  โรงกรองนํ้ า  โรงเก็บและจ่ายนํ้ า  อุปกรณ์จดัเก็บขยะ     
มูลฝอย     ควบคุมดูแลเคร่ืองมือท่ีใชส้ําหรับควบคุมสารเคมีท่ีใชใ้นงานอุตสาหกรรม  และงานก่อสร้าง
อ่ืน ๆ  ท่ีคลา้ยคลึงกนั 
 

2142.50  วศิวกรโยธา  (ออกแบบและก่อสร้างระบบชลประทาน)  (Civil  engineer,  irrigation) 
  วางแผน  จดัระบบงาน  ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างตามโครงการชลประทาน  :  
ปฏิบัติงานหลักมูลฐานเช่นเดียวกันกับวิศวกรโยธาทัว่ไป  แต่มีความชํานาญในงานอาคารหัวงาน
ชลประทานหรืองานอาคารประกอบ  ไดแ้ก่  งานก่อสร้างเข่ือนกกัเก็บนํ้ า  เข่ือนระบายนํ้ า  ฝายโรงสูบนํ้ า  
ทาํนบ  ประตูระบาย  ประตูเรือสัญจร  ทางระบายนํ้ าลน้  อาคารทิ้งนํ้ าหรืองานก่อสร้างอ่ืนท่ีมีลกัษณะ
เดียวกนั  รวมถึงงานระบบส่งนํ้า  งานระบายนํ้า  ไดแ้ก่  งานก่อสร้างคลองส่งนํ้ า  คลองระบายนํ้ าและงาน
ชลประทานในแปลงเพาะปลูกรวมทั้งงานก่อสร้างท่ีคลา้ยคลึงกนั  อาจชาํนาญงานวิศวกรรมงานเข่ือน
และชลประทานอยา่งใดอยา่งหน่ึง  โดยเรียกช่ือตามลกัษณะงานท่ีทาํ 
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2142.55  วศิวกรโยธา  (ปฐพวีศิวกรรม)  (Civil  engineer,  soil  mechanics) 
  ทดสอบวเิคราะห์คาํนวณหาคุณสมบติัดา้นปฐพีวิศวกรรม เพื่อใชใ้นการออกแบบฐานราก
อาคารสะพาน  ถนน     สํารวจวิเคราะห์แหล่งวสัดุ  เพื่อตรวจสอบคุณสมบติัของดินท่ีดีมาใช้ในงาน    
ก่อสร้างต่าง ๆ  เช่น  ถนน  เข่ือน  งานโยธา :  ตรวจสอบตวัอยา่งดินหรือทาํการวิเคราะห์ดินตามความ
ตอ้งการ ;  คาํนวณและใหค้าํแนะนาํแก่ผูอ้อกแบบการวางฐานรากของสะพานหรืออาคาร  ตรวจสอบความ
หนาของชั้นดินและความหนาแน่นของเข่ือนดิน ;  จดัทาํรายละเอียดต่าง ๆ  เก่ียวกบังานดิน  เพื่อใชใ้น
การสร้างถนน  เข่ือนและงานก่อสร้างอ่ืน ๆ 
 

2142.60  วศิวกรโยธา  (ออกแบบและก่อสร้างระบบการขนส่ง)  ;  วศิวกรขนส่ง 
  (Civil  engineer,  transportation) 
  สํารวจ  ออกแบบ  วิเคราะห์ระบบการคมนาคมขนส่งต่าง ๆ  ทั้งในเขตชุมชนและนอก    
ชุมชน : วิเคราะห์และกาํหนดวิธีการขนส่งชนิดต่าง ๆ  ;  ติดต่อประสานงานกบัองค์การต่าง ๆ  ดา้น
คมนาคม  เร่ืองกฎ  ขอ้บงัคบั ; ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างระบบขนส่ง  รวมทั้งการปรับปรุง
เส้นทางต่าง ๆ เพื่อการขนส่ง 
 
2142.70   วศิวกรโยธา  (การเกษตร)  ;  วศิวกรการเกษตร  (Civil  engineer, agriculture) 
  วางแผน  จดัระบบงาน  และควบคุมงานวิศวกรรมต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวกบัการใชแ้ละพฒันา
ท่ีดินเพื่อการเกษตร  การก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างทางดา้นการเกษตร  และการใชแ้ละการพฒันาเคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์ต่าง ๆ  :  กาํหนดแผนผงัและควบคุมการสร้างส่ิงปลูกสร้างในฟาร์ม  ส่ิงท่ีให้บริการทาง    
ไฟฟ้า     โรงงาน  ผลิตภณัฑพ์ืชไร่  และการสาธารณูปโภคต่าง ๆ  ภายในฟาร์ม  วางแผนและควบคุมการ
ก่อสร้างเพื่อการชลประทาน  การระบายนํ้ า  ระบบควบคุมนํ้ าและป้องกนันํ้ าท่วม  รวมทั้งการบาํรุงรักษา
และซ่อมแซม  ปฏิบติังานหลกัมูลฐานเช่นเดียวกนักบัวิศวกรโยธาทัว่ไป  แต่มีความชาํนาญในงานดา้น
วศิวกรรมการเกษตรโดยเฉพาะ 
 
2142.90  วศิวกรโยธาอืน่ ๆ 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี    รวมถึงวศิวกรโยธา  ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน  เช่น  ผู ้
ชาํนาญในการตรวจ  ทดสอบ  ให้คาํปรึกษาหรือวิจยัและวางแผน  ผูจ้ดัระบบงานและอาํนวยการก่อสร้างส่ิง
ปลูกสร้างต่าง ๆ  ท่ีมิไดจ้ดัอยูใ่นหน่วยอาชีพใด 
 
 
หน่วย 2143 วศิวกรไฟฟ้า    ( Electrical  Engineers ) 

ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ีไดแ้ก่  ผูอ้อกแบบและคาํนวณอุปกรณ์ไฟฟ้า    ควบคุมการ
สร้าง     พิจารณาตรวจสอบ    วางโครงการ    อาํนวยการติดตั้ง    อาํนวยการซ่อม    อาํนวยการการใช ้ ให้
คาํปรึกษาระบบไฟฟ้ากาํลงั   ระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง   มอเตอร์ไฟฟ้า   อุปกรณ์ไฟฟ้าแบบต่าง ๆ  ดูแลการ
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ทาํงานของเคร่ืองอุปกรณ์  และบาํรุงรักษาซ่อมแซม  ศึกษาและให้คาํแนะนําเก่ียวกับเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมของวสัดุ  ผลิตภณัฑ ์ รวมทั้งการวางมาตรฐานและขั้นตอนการควบคุมให้ระบบทาํงานไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง  เพื่อความปลอดภยัของผูใ้ชแ้ละเกิดประสิทธิภาพแก่ระบบนั้น ๆ   ประสานงานดา้นเทคนิคและ
ปรึกษากบัผูเ้ช่ียวชาญพิเศษท่ีเก่ียวขอ้ง   จดัทาํเอกสารและรายงานอยา่งเป็นระบบ  ตลอดจนปฏิบติัหนา้ท่ี
การงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ  

 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

2143.10   วศิวกรไฟฟ้าทัว่ไป  (Electrical  engineer,  general) 
  ออกแบบระบบไฟฟ้า  และอุปกรณ์กบัส่วนประกอบทางไฟฟ้า  รวมทั้งการวางแผนและ
การควบคุมการผลิต  การก่อสร้าง  การติดตั้ง  การทดสอบ  การใช ้ การบาํรุงรักษา  การวิจยั  การพฒันา  
การเปล่ียนแปลงแกไ้ข  และการซ่อม  การจดัให้มีการใชพ้ลงังานไฟฟ้าอยา่งมีประสิทธิภาพ  และการอนุรักษ์
พลงังาน : วางแผนผงัระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่าง ๆ  ; จดัทาํตารางปฏิบติังาน  เขียนแบบร่าง  แบบวาด  และ
แผนทางไฟ  เตรียมขอ้มูลและรายละเอียดในการทาํงาน  และระบุวิธีการผลิต  การก่อสร้าง  การติดตั้ง  
วสัดุ และเคร่ืองมือท่ีจะตอ้งใช้ :  ประมาณค่าแรงงาน  ค่าวสัดุ  ค่าผลิต  ค่าก่อสร้าง  ค่าติดตั้ง  และค่า
ดาํเนินการ ;  ทดสอบเพื่อประเมินคุณภาพ  ประสิทธิภาพ  ลกัษณะการปฏิบติังานท่ีตรงตามรายละเอียดท่ี
ระบุไว ้ ความปลอดภยัตามเกณฑ์มาตรฐาน  และมาตรฐานอ่ืน ๆ  ;  วางแผนและควบคุมการใชแ้ละการ
บาํรุงรักษาระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้า  รวมถึงการให้คาํแนะนําและการฝึกอบรมการปฏิ บติังานทาง
วศิวกรรมไฟฟ้า 
 

2143.20   วศิวกรไฟฟ้ากาํลงั  (Electrical  engineer,  power  generation) 
  ออกแบบและควบคุมดูแลอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีใช้ในระบบผลิตไฟฟ้า  รวมทั้งการส่งผ่าน
กาํลงัไฟฟ้าแรงดนัสูง   และเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าท่ีใชพ้ลงังานในรูปแบบต่าง ๆ   :  ปฏิบติังานหลกัมูลฐาน
เช่นเดียวกนักบัวศิวกรไฟฟ้าทัว่ไป  แต่มีความเช่ียวชาญเก่ียวกบัระบบผลิตไฟฟ้า 
 

2143.30   วศิวกรไฟฟ้าระบบวดัคุม  (Electrical  engineer,  control  and  instrumentation) 
  ออกแบบกระบวนการและระบบควบคุม  ตลอดจนอุปกรณ์และเคร่ืองมือการวดั
ทางดา้นฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์  :  วางแผนและควบคุมการผลิต   การติดตั้ง   การทดสอบการใชง้าน    
การบาํรุงรักษาสอบเทียบเคร่ืองมือวดั    การวิจยัและพฒันา   การดดัแปลงและปรับปรุง   ;   ปฏิบติังาน
หลกัมูลฐานเช่นเดียวกนักบัวิศวกรไฟฟ้าทัว่ไป  แต่มีความเช่ียวชาญเก่ียวกบัอุปกรณ์และระบบควบคุม
และการวดั เช่น  อุปกรณ์ตรวจจบั    อุปกรณ์ควบคุมท่ีโปรแกรมได ้   ตวัควบคุมต่าง ๆ  (P, PI, PID Controller)   
เคร่ืองมือวดัต่างๆ  แขนกลหุ่นยนต ์ ระบบเก็บขอ้มูลและระบบควบคุมระยะไกล      เป็นตน้ 
2143.40   วศิวกรไฟฟ้าอุปกรณ์และเคร่ืองกลไฟฟ้า   

(Electrical  engineer,  electromechanical  equipment) 
  ออกแบบอุปกรณ์ไฟฟ้า รวมทั้งการวางแผนและควบคุมการผลิต  การติดตั้ง  การทดสอบ  
การใชง้าน   การบาํรุงรักษา   การพฒันา   การเปล่ียนแปลงแกไ้ข  และการซ่อม  :   ปฏิบติังานหลกัมูลฐาน



 (95) 

เช่นเดียวกนักบัวิศวกรไฟฟ้าทัว่ไป  แต่มีความเช่ียวชาญเก่ียวกบัอุปกรณ์ไฟฟ้า  เช่น  มอเตอร์  เคร่ืองกาํเนิด
ไฟฟ้า   เคร่ืองเปล่ียนกระแสไฟฟ้า  หมอ้แปลง  สวทิซ์เกียร์  เคร่ืองเช่ือมโลหะและอุปกรณ์ส่องสวา่ง 
 
2143.50   วศิวกรไฟฟ้าระบบส่งและจ่ายพลงังาน   

(Electrical  engineer,  transmission  power  system) 
  ออกแบบและควบคุมระบบส่งและจ่ายพลงังานไฟฟ้า  รวมทั้งการวางแผนและควบคุม
การก่อสร้าง  การติดตั้ง  การทดสอบ  การใชแ้ละควบคุม  การบาํรุงรักษา  การพฒันา   การเปล่ียนแปลง
แกไ้ขและการซ่อม  :  ปฏิบติังานหลกัมูลฐานเช่นเดียวกนักบัวิศวกรไฟฟ้าทัว่ไป     แต่มีความเช่ียวชาญ
เก่ียวกบัระบบส่งและจ่ายพลงังานไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าแรงสูง 
 
2143.90   วศิวกรไฟฟ้าอืน่ ๆ  
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึงวิศวกรไฟฟ้า  ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน เช่น   
ผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจและทดสอบระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ   ผูท้าํงานวิจยั    ผูใ้ห้คาํแนะนาํทางเทคนิค
หรือเป็นท่ีปรึกษา หรือเป็นผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบังานวศิวกรรมไฟฟ้า 
 
หน่วย 2144 วศิวกรอเิลก็ทรอนิกส์และการส่ือสารโทรคมนาคม   

(Electronics  and  Telecommunications  Engineers)  
              ผู้ปฏิบติังานอาชีพในหนว่ยนี ้  ได้แก่   ผู้ วิเคราะห์  วิจยั  แนะน า   ออกแบบและ
ควบคมุดแูลการสร้างระบบอปุกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม  และอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์  ก าหนด
มาตรฐานการผลิตและการติดตัง้เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและความปลอดภยั   ควบคมุการ
ท างานของระบบและอปุกรณ์ดงักลา่ว  รวมทัง้การบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  ศกึษาและให้
ค าแนะน าด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ  โดยละเอียด  ประสานงานด้านเทคนิคและปรึกษากบั
ผู้ เช่ียวชาญพิเศษท่ีเก่ียวข้อง  จดัท าเอกสารและรายงานอยา่งเป็นระบบ  ตลอดจนปฏิบติัหน้าท่ี
การงานท่ีเก่ียวข้องและควบคมุดแูลผู้ปฏิบติังานอ่ืน ๆ  

 

      อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

2144.20   วศิวกรอเิลก็ทรอนิกส์  (Electronics  engineer) 
   ออกแบบและทดสอบวงจรรวม (ไอซี) และแผ่นวงจรพิมพแ์ละวงจรอิเล็กทรอนิกส์     
ทัว่ไป : ควบคุมกระบวนการผลิตและซ่อมบาํรุงอุปกรณ์ทางดา้นอิเล็กทรอนิกส์และวงจรไฟฟ้าภายใน
อาคารและโรงงาน ;  ติดตั้งระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ  ภายในอาคารและโรงงาน ; วิจยัและ
พฒันาผลิตภณัฑท์างดา้นอิเล็กทรอนิกส์ 
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2144.30    วศิวกรคอมพวิเตอร์  (Computer  engineer) 
    วจิยั  ออกแบบ  พฒันา  ศึกษาและกาํหนดคุณลกัษณะ  ติดตั้ง  บริหาร  กาํหนดนโยบาย
การใชง้านและบาํรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์  (ตั้งแต่คอมพิวเตอร์ส่วนตวัจนถึงคอมพิวเตอร์สมรรถนะ
สูง)  วงจรดิจิตอล  ระบบการทาํงานฝังตวั (Embedded System)  ระบบจดัการ  ระบบฐานขอ้มูล  
โปรแกรมระบบ  ระบบซอฟต์แวร์ประยุกต์  (ทั้งชนิดสําเร็จรูปและท่ีพฒันาข้ึนเอง)  ระบบเครือข่าย     
ขอ้มูลและอุปกรณ์ส่ือสารแวดลอ้มทั้งหมด 
 

2144.40    วศิวกรส่ือสารโทรคมนาคม  (Telecommunications  engineer) 
    ออกแบบและทดสอบระบบและอุปกรณ์โทรคมนาคม : วางแผนและควบคุม
กระบวนการผลิต  รวมทั้งการบาํรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ทางดา้นโทรคมนาคม ; ติดตั้งระบบและ
อุปกรณ์โทรคมนาคมในสถานท่ีตั้งสาขาต่าง ๆ  ; วิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ทางดา้นโทรคมนาคม  การ
บริหาร  การจดัการโครงข่ายการส่ือสารและโทรคมนาคม  
 

2144.50    วศิวกรส่ือสาร (อุปกรณ์)  (Engineer,  telecommunication  equipment) 
    ออกแบบอุปกรณ์ไฟฟ้าส่ือสาร  รวมทั้งควบคุมดูแลการติดตั้ง  การทดสอบ  การใชง้าน  
การบาํรุงรักษา  การพฒันา  การเปล่ียนแปลงแกไ้ขและการซ่อม : ปฏิบติังานหลกัมูลฐานเช่นเดียวกนักบั
วิศวกรไฟฟ้าทั่วไป  แต่มีความเช่ียวชาญเก่ียวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าส่ือสาร  เช่น เคร่ืองรับส่งวิทย ุ 
เคร่ืองโทรศพัท ์       เคร่ืองมือส่ือสารดาวเทียม   เคร่ืองมือส่ือสารไมโครเวฟ   เคร่ืองมือส่ือสารผา่นเคเบิล
และเส้นใยแกว้นาํแสง  เป็นตน้ 
 

2144.90    วศิวกรอเิลก็ทรอนิกส์และการส่ือสารโทรคมนาคมอืน่ ๆ  
    ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในกลุ่มนี ้ รวมถงึ วศิวกรอเิลก็ทรอนิกส์และการส่ือสารโทรคมนาคม  ซ่ึง
มิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น เช่น ผู้เช่ียวชาญในการตรวจและทดสอบระบบและอุปกรณ์   ต่าง ๆ  ผู้ทํางานวิจัย 
ผู้ให้คาํแนะนําทางเทคนิคหรือเป็นที่ปรึกษา หรือเป็นผู้เช่ียวชาญเกีย่วกบังานอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
 
หน่วย     2145     วศิวกรเคร่ืองกล  (Mechanical  Engineers) 
   ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหน่วยนี้  ได้แก่ผู้วิเคราะห์  วิจัย  แนะนํา  ออกแบบและควบคุมการ
ติดตั้งเคร่ืองจักรกลที่ให้กําเนิดพลังงาน  เคร่ืองกําเนิดไอนํา้  เคร่ืองอัดก๊าซ  ภาชนะรับความดัน  เคร่ืองปรับ
สภาวะอากาศและเคร่ืองทําความเย็นทุกขนาดและทุกชนิด  เรือ  เคร่ืองบิน  เครน  ลิฟท์  ระบบท่อนํ้าใน
อาคารและยานพาหนะอื่น ๆ     กําหนดมาตรฐานการผลิตและการติดตั้งเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัย  ควบคุมการทํางานของเคร่ืองจักรดังกล่าว  รวมทั้งการบํารุงรักษาและซ่อมแซม  ศึกษาและให้
คําแนะนําด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ  อย่างละเอียด  ประสานงานด้านเทคนิคและปรึกษากับผู้เช่ียวชาญพิเศษที่
เกี่ยวข้อง  จัดทําเอกสารและรายงานอย่างเป็นระบบ  ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและ
ควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานอืน่ ๆ   
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  อาชีพในหน่วยนี ้มีดังนี้ 
 

2145.10    วศิวกรเคร่ืองกลทัว่ไป  (Mechanical  engineer,  general) 
 ออกแบบเคร่ืองจกัรกล  เคร่ืองกาํเนิดไอนํ้ าและภาชนะรับความดนั เคร่ืองอดัก๊าซ เคร่ือง
ปรับสภาวะอากาศสาํหรับระบบการทาํความเยน็ทุกขนาดและทุกชนิด  ยานพาหนะ  เครน  ลิฟท ์ ระบบท่อ
นํ้าในอาคารและอุปกรณ์เคร่ืองจกัรกลต่างๆ  รวมทั้งวางแผนและควบคุมการผลิต  การติดตั้ง  การใชแ้ละการ
บาํรุงรักษา :  กาํหนดแบบ  คาํนวณตน้ทุนและวิธีการผลิต  ออกแบบและคาํนวณพร้อมจดัทาํรายงานแสดง
รายละเอียดเก่ียวกบัการสร้าง ; วางแผนเก่ียวกบัวิธีการผลิตและควบคุมงานดา้นเทคนิคการผลิต  ;  ควบคุมการ
ติดตั้ ง  การบาํรุงรักษาและการซ่อมอุปกรณ์  ทดสอบอุปกรณ์เคร่ืองจักรเพื่อความปลอดภัย  ความมี
ประสิทธิภาพและความถูกตอ้งตรงตามรายละเอียดท่ีกาํหนดไว ้
 

2145.12 วศิวกรเคร่ืองกล  (เคร่ืองจักรและเคร่ืองมือกล)   
 (Mechanical  engineer,  machinery  and  tool) 
 ออกแบบเคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือกล  รวมทั้งวางแผนและควบคุมการผลิต  การติดตั้ง  การ
ใชห้รือการบาํรุงรักษา  :  ปฏิบติังานหลกัมูลฐานเช่นเดียวกนักบัวิศวกรเคร่ืองกลทัว่ไป  แต่มีความเช่ียวชาญ
เก่ียวกบัเคร่ืองจกัรหรือเคร่ืองมือตั้งแต่หน่ึงแบบข้ึนไป  เช่น  เคร่ืองจกัรเกษตรกรรม  เหมืองแร่  ส่ิงทอส่ิงถกั  
เคร่ืองพิมพ ์ เคร่ืองเคล่ือนยา้ย  เคร่ืองยก  เคร่ืองจกัรกลหรือเคร่ืองมือ  อุปกรณ์ท่ีประกอบเขา้กบัเคร่ืองจกัร  
หรือเคร่ืองมือต่าง ๆ     
 

2145.14    วศิวกรเคร่ืองกล  (เคร่ืองกงัหนั  ยกเวน้เรือ  และอากาศยาน)   
 (Mechanical  engineer,  turbines  except  marine  and  aeronautics) 
 ออกแบบเคร่ืองกงัหัน  ยกเวน้เคร่ืองกงัหันท่ีใชส้ําหรับเรือและเคร่ืองบินรวมทั้งวางแผน
และควบคุมการสร้าง  การติดตั้ง  การใชห้รือการบาํรุงรักษา : ปฏิบติังานหลกัมูลฐานเช่นเดียวกนักบัวิศวกร
เคร่ืองกลทัว่ไป  แต่มีความเช่ียวชาญเก่ียวกบัเคร่ืองกงัหนัซ่ึงขบัเคล่ือนดว้ยก๊าซ  ไอนํ้า หรือนํ้า 
 

2145.16 วศิวกรเคร่ืองกล  (ระบบท่อ)  (Mechanical  engineer,  pipe system) 
 ออกแบบระบบท่อในและนอกอาคาร ทั้งท่อท่ีมีความดนัและไม่มีความดนั วางแผนการ
ติดตั้ง ตรวจสอบระบบความปลอดภยั : ปฏิบติังานหลกัมูลฐานเช่นเดียวกนักบัวิศวกรเคร่ืองกลทัว่ไป  แต่
มีความเช่ียวชาญในระบบท่อ  เช่น  ท่อไอนํ้า  ท่อลม  หรือท่อของเหลวอ่ืน ๆ   
 

2145.18    วศิวกรเคร่ืองกล (เคร่ืองกาํเนิดไอนํ้า  และภาชนะรับแรงดนั)   
 (Mechanical  engineer,  boiler  and  pressure  plate) 
 ออกแบบเคร่ืองกาํเนิดไอนํ้า ภาชนะรับแรงดนั โรงติดตั้งระบบท่อไอนํ้ า  และอุปกรณ์ต่างๆ 
วางแผนควบคุมการสร้าง  การติดตั้ง  การใชห้รือการซ่อม : ปฏิบติังานหลกัมูลฐานเช่นเดียวกนักบัวิศวกร
เคร่ืองกลทัว่ไป  แต่มีความเช่ียวชาญเก่ียวกบัเคร่ืองกาํเนิดไอนํ้ าท่ีใชน้ํ้ ามนัเตา  ก๊าซ  หรือเช้ือเพลิงอ่ืน ๆ  โรง
ติดตั้งระบบท่อไอนํ้าและส่วนประกอบอ่ืนๆ 
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2145.20    วศิวกรเคร่ืองกล  (การเกษตร)  (Mechanical  engineer,  agricultural  machinery) 
 ออกแบบ  พฒันา ปรับปรุงเคร่ืองจักรกลการเกษตรให้เหมาะสมกบัขนาดอุตสาหกรรม  
กรรมวิธีการผลิตและการเลือกใชว้สัดุอุปกรณ์ต่างๆ  รวมทั้งการซ่อมบาํรุงรักษา :  ปฏิบติังานหลกัมูลฐาน
เช่นเดียวกนักบัวิศวกรเคร่ืองกลทัว่ไป  แต่มีความเช่ียวชาญในการออกแบบเคร่ืองจกัรทางการเกษตร  เช่น รถ
ไถเดินตาม    รถแทรกเตอร์   เคร่ืองจักรกลเกษตรต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพืชหรือสัตว์    เคร่ืองจักร     
อุตสาหกรรมเกษตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแปรรูป  และเคร่ืองจกัรอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2145.25    วศิวกรเคร่ืองกล  (หลงัเก็บเก่ียวและแปรสภาพ)   
 (Mechanical  engineer,  post  harvest  and  process) 
 นาํความรู้ทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ   พฒันา 
ปรับปรุงและทดสอบเคร่ืองจกัรกลเพื่อรักษาคุณภาพของผลิตผลเกษตร   ได้แก่  พืชไร่  ผกัและผลไม ้  
ตั้งแต่ขั้นตอนการทาํความสะอาด (Cleaning)  การคดัแยก (Separating)  การคดัเลือก (Serting)  การคดั
ขนาด  (Sizing)   การกะเทาะเปลือก (Milling)  การอบแห้ง (Drying)  การบรรจุหีบห่อ (Packing  and  
Packaging)   การเก็บรักษา (Storage)  การควบคุมสภาวะอากาศ  การรักษาคุณภาพผลผลิตเกษตร และ
การตรวจคุณสมบติัทางกายภาพ เพื่อใหผ้ลผลิตเกษตรมีคุณภาพสูงสุดตรงตามความตอ้งการของตลาด 
 

2145.30    วศิวกรเคร่ืองกล  (อาหาร)  (Mechanical  engineer,  food  machinery) 
 ออกแบบ  ติดตั้ งเคร่ืองมือ  เคร่ืองจักร  และกระบวนการแปรรูปอาหาร  รวมทั้ งการ
บาํรุงรักษาและซ่อมแซมเคร่ืองจกัรในโรงงานอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารต่าง ๆ  เช่น อาหารบรรจุใน
ภาชนะปิดสนิท อาหารสาํเร็จรูป  เคร่ืองด่ืม  ผลิตภณัฑน์ม  ผลิตภณัฑเ์น้ือสัตว ์การแปรรูปผกัและผลไม ้ วาง
ผงัโรงงานและระบบบาํบดันํ้ าเสีย  ตลอดจนสามารถคาํนวณหาปัจจัยท่ีเหมาะสมในกระบวนการแปรรูป
อาหาร  เช่น  อุณหภูมิและระยะเวลาในการฆ่าเช้ืออาหารบรรจุในภาชนะปิดสนิท  พลงังานและระยะเวลาท่ี
ตอ้งใชใ้นการแช่แขง็อาหาร 
 
2145.40    วศิวกรเคร่ืองกล ( พลงังานนิวเคลยีร์)  (Mechanical  engineer,  nuclear  power) 
 ศึกษาและออกแบบเคร่ืองจกัร  อุปกรณ์นิวเคลียร์และควบคุมการใชป้ระโยชน์จากพลงังาน
นิวเคลียร์  รวมทั้งวางแผน  ประดิษฐกรรม  ติดตั้ง   บาํรุงรักษาและซ่อมแซม :   ปฏิบติังานหลกั      มูลฐาน
เช่นเดียวกนักบัวิศวกรเคร่ืองกลทัว่ไปแต่มีความเช่ียวชาญดา้นปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ระบบคุม้กนั กระบวนการ
ของวตัถุกมัมนัตภาพรังสี  การกาํจดักมัมนัตภาพรังสีและเคร่ืองจกัรอ่ืนๆ  ท่ีสูญเปล่า  การ  แกไ้ขปัญหาดา้น
วิศวกรรมพลงังานนิวเคลียร์และการแสวงประโยชน์จากพลงังานนิวเคลียร์ 
 

2145.50    วศิวกรเคร่ืองกล  (อากาศยาน)  (Mechanical  engineer,  aeronautics) 
 ออกแบบและวิเคราะห์โครงสร้างรูปร่างทางพลศาสตร์เคร่ืองยนต ์ และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวกบั
การบิน  รวมทั้งการวางแผนและควบคุมการสร้าง  การทดสอบหรือการซ่อมบาํรุง  : กาํหนดแบบและรูปทรง
โครงสร้างอากาศยานหรือช้ินส่วน  เช่น  ลาํตวัเคร่ืองบิน  ปีก  หาง และชุดฐานลอ้  ใบพดัพร้อมเคร่ืองยนต์
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หรือชุดขบัเคล่ือนอ่ืน ๆ  ระบบนกับินกล หรือส่วนประกอบอ่ืนๆ ; คาํนวณจุดคุม้ทุน  ทาํ         รายละเอียด
เก่ียวกบัวสัดุและกรรมวิธีการผลิต ; ควบคุมงานด้านเทคนิคการผลิต  การติดตั้ งและประกอบโครงสร้าง
ระบบต่าง ๆ  การบาํรุงรักษาและซ่อมอุปกรณ์เคร่ืองจกัรผลิตอากาศยาน  อาจชาํนาญงานวิศวกรรมการบิน
ดา้นใดด้านหน่ึง  เช่น  งานระบบขบัเคล่ือน  วสัดุและกรรมวิธี  งานวางแผนและควบคุมหรืองานระบบ
นกับินกลนาํร่องอตัโนมติั  ซ่ึงอาจมีช่ือเรียกตามสาขางานท่ีปฏิบติั 
 

2145.55   วศิวกรเคร่ืองกล (รถไฟ)  (Mechanical  engineer,  railway  locomotive  engine) 
 ออกแบบเบ้ืองตน้เก่ียวกบัรถไฟและอุปกรณ์ของรถไฟ  รวมทั้งวางแผนควบคุมการสร้าง 
การติดตั้ง  การทดสอบ  การใช้และการซ่อมบาํรุง : ปฏิบติังานหลกัมูลฐานเช่นเดียวกันกับวิศวกร
เคร่ืองกลทั่วไป  แต่มีความเช่ียวชาญเก่ียวกับรถไฟหรืออุปกรณ์รถไฟตั้ งแต่หน่ึงชนิดข้ึนไป  เช่น  
ออกแบบเบ้ืองตน้และสร้างรถจกัร        รถดีเซลราง  รถพว่ง  หรือลอ้เล่ือนอ่ืน ๆ ท่ีใชใ้นกิจการรถไฟหรือ
ออกแบบสร้างตวัรถเคร่ืองพว่ง  เคร่ืองตน้กาํลงั  เคร่ืองถ่ายทอดกาํลงั เคร่ืองลอ้เล่ือน  เคร่ืองห้ามลอ้  หรือ
อุปกรณ์ส่วนประกอบอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวกบัรถไฟ 
 

2145.60  วศิวกรเคร่ืองกล  (ยานยนต์)  (Mechanical  engineer,  automotive  engine) 
 ออกแบบรถยนต์นั่งและรถยนต์บรรทุกผูโ้ดยสาร  หรือรถรับส่งสินคา้  รถบรรทุกขนาด
ใหญ่ รถแทรกเตอร์  รถจกัรยานยนต ์ หรือยานยนต์ประเภทอ่ืนๆ  รวมทั้งวางแผนและควบคุมการผลิตและ
การทดสอบ :  ปฏิบติังานหลกัมูลฐานเช่นเดียวกนักบัวิศวกรเคร่ืองกลทัว่ไป    แต่มีความเช่ียวชาญเก่ียวกบั
ยานยนตต์ั้งแต่หน่ึงแบบข้ึนไป  หรือเช่ียวชาญในเร่ืองเคร่ืองยนต ์ โครงสร้างรถยนต์  ตวัถงั  ระบบห้ามลอ้ 
หรือส่วนประกอบอ่ืนๆ ของยานพาหนะ 
 

2145.65    วศิวกรเคร่ืองกล   (เคร่ืองยนต์ชนิดสันดาปภายใน  ยกเว้นเคร่ืองยนต์ทีใ่ช้กบัเรือ   
 อากาศยาน   และรถยนต์)  (Mechanical  engineer,  internal  combustion  engine,   
 except  marine,  aeronautics  and  automotive  engine) 
 ออกแบบเคร่ืองยนต์ชนิดสันดาปภายใน  ยกเวน้เคร่ืองยนต์ท่ีใช้กบัเรือ  ยานยนต์  หรือ
อากาศยาน  รวมทั้งวางแผนและควบคุมการก่อสร้างและการติดตั้ง : ปฏิบติังานหลกัมูลฐานเช่นเดียวกนั
กบัวศิวกรเคร่ืองกลทัว่ไป  แต่มีความเช่ียวชาญเก่ียวกบัเคร่ืองยนตช์นิดสันดาปภายใน  เช่น  เคร่ืองยนตท่ี์
ใช้นํ้ ามนัเบนซิน  นํ้ ามนัดีเซล ก๊าซ หรือเช้ือเพลิงอ่ืน ๆ  เพื่อการขบัเคล่ือนเคร่ืองจกัร  หัวรถจกัรรถไฟ
หรือเพื่อวตัถุประสงคอ่ื์น ๆ   
 

2145.70  วศิวกรเคร่ืองกล  (เคร่ืองกลเรือ)   (Marine Engineer) 
  ออกแบบอุปกรณ์ของเรือรวมทั้งวางแผนควบคุมการสร้าง  การติดตั้ง  การทดสอบ  และการ
ซ่อมบาํรุง  โดยปฏิบติังานหลกัมูลฐานเช่นเดียวกนักบัวิศวกรเคร่ืองกลทัว่ไป  แต่มีความเช่ียวชาญเฉพาะ
เก่ียวกบัอุปกรณ์เรือ  เช่น  เคร่ืองยนตห์ลกัในการขบัเคล่ือนเรือและเคร่ืองยนตเ์ล็กๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกนั  อุปกรณ์
ในการถือทา้ยเรือ  อุปกรณ์ท่ีติดตั้งบนดาดฟ้าเรือ (ป้ันจัน่  เพลา   กวา้น ฯลฯ)  และอุปกรณ์ต่างๆ  บนเรือท่ี
คลา้ยคลึงกนั  รวมทั้งการตรวจสอบอุปกรณ์เรือระหว่างเดินเรือ 
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2145.75     วศิวกรเคร่ืองกล  (การต่อเรือ)  (Naval  Engineer)  
 ออกแบบเรือและโครงสร้างในทะเล รวมทั้งวางแผนและควบคุมการสร้างเรือ  ตลอดจน
การซ่อมโดยสามารถวิเคราะห์สมรรถนะดา้นความแขง็แรงของเรือและโครงสร้างในทะเล  ความเร็วของเรือ
ตามกาํหนด  ตลอดจนการเคล่ือนท่ีของเรือ  รวมถึงความปลอดภยั  ความคงทนของเรือและโครงสร้างใน
ทะเลเม่ือมีผลกระทบจากคล่ืนลม  นอกจากน้ียงัสามารถควบคุมและบาํรุงรักษา  ตรวจและทดสอบความ
ปลอดภยัตามมาตรฐานสากล  เพื่อใหเ้รือและโครงสร้างในทะเลสามารถใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 

2145.80   วศิวกรเคร่ืองกล (โครงสร้าง)  (Mechanical  engineer,  structural) 
 วางแผน ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างอาคารและสะพานท่ีเป็นเหล็ก และวัสดุ      
ก่อสร้างชนิดอ่ืน :  ออกแบบโครงสร้างให้สามารถรับภาระท่ีประมาณไวไ้ดโ้ดยการคาํนวณขนาด  รูปร่าง  
ความแขง็แรง  และชนิดของส่วนประกอบท่ีจะใชเ้ป็นโครงสร้าง  รวมถึงการตรวจสอบโครงสร้างต่างๆ  ท่ีมี
อยู่เดิมและให้คาํแนะนาํเก่ียวกบัการซ่อม  การบาํรุงรักษาและการเปล่ียนช้ินส่วนท่ีชาํรุดหรือการสร้างข้ึน
ใหม่ทั้งหมด 
 

2145.82   วศิวกรเคร่ืองกล (บาํรุงรักษา)  (Mechanical  engineer,  maintenance) 
 วางแผนงานการตรวจซ่อม ดูแล และบาํรุงรักษาช้ินส่วนต่างๆ  ซ่ึงเป็นอุปกรณ์ของ
เคร่ืองยนต ์ อุปกรณ์ของเคร่ืองจกัรกลและเคร่ืองจกัรในโรงงาน ในบริเวณก่อสร้างหรือในสถานท่ีอ่ืนๆ  : ใช้
เคร่ืองมือวิเคราะห์เคร่ืองยนต์  เคร่ืองวดัความดนัและคู่มือการทาํงานสําหรับตรวจหาอุปกรณ์ท่ีเสีย  และ
วิเคราะห์สาเหตุความเสียหายของอุปกรณ์เคร่ืองจกัรและเคร่ืองยนต ์จดัระบบงานซ่อม งานเปล่ียนช้ินส่วน
และงานซ่อมใหญ่  ช้ินส่วนท่ีเสียหายหรือชาํรุด ออกแบบและสั่งให้ทาํช้ินส่วนใหม่เม่ือจาํเป็น  รวมทั้ ง
ทดสอบเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ภายหลงัการซ่อม 
 

2145.84    วศิวกรเคร่ืองกล   (ระบบปรับอากาศ)  (Mechanical  engineer,  air  conditioning) 
 ออกแบบอุปกรณ์และระบบปรับอากาศ    การหมุนเวียนของอากาศ  การกาํจดัอากาศเสีย  
วางแผนและควบคุมการผลิต  การติดตั้งระบบปรับอากาศต่าง ๆ  ซ่อมหรือดดัแปลงระบบตรวจสอบความ
ปลอดภยัของระบบ : ปฏิบติังานหลกัมูลฐานเช่นเดียวกนักบัวิศวกรเคร่ืองกลทัว่ไป  แต่มีความเช่ียวชาญ
เฉพาะระบบการปรับอากาศอาคาร  สาํนกังาน  และศูนยก์ารคา้ต่าง ๆ   
 

2145.86 วศิวกรเคร่ืองกล  (ระบบทาํความเยน็)  (Mechanical  engineer,  refrigeration) 
 ออกแบบอุปกรณ์และระบบทาํความเยน็  วางแผน   ควบคุมการผลิต  การติดตั้งระบบทาํ
ความเยน็ต่าง ๆ  ซ่อมหรือดดัแปลงระบบ  ตรวจสอบความปลอดภยัของระบบ :  ปฏิบติังานหลกัมูลฐาน
เช่นเดียวกนักบัวศิวกรเคร่ืองกลทัว่ไป  แต่มีความเช่ียวชาญเฉพาะระบบทาํความเยน็ในอุตสาหกรรม  เช่น  
หอ้งเยน็เกบ็สินคา้  อุตสาหกรรมอาหารแช่แขง็อ่ืน ๆ   
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2145.90    วศิวกรเคร่ืองกลอืน่ๆ 
     ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึง  วิศวกรเคร่ืองกลซ่ึงไม่ไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
 
หน่วย 2146 วศิวกรเคมี    (Chemical engineers) 

ผูป้ฏิบัติงานอาชีพในหน่วยน้ี  ได้แก่  ผู ้ท ํางานในด้านการวิเคราะห์  ค้นควา้  ให้
คาํปรึกษา  แนะนาํ  วิจยัและพฒันา   คาํนวณ   ออกแบบกระบวนการทางเคมี และหรือทางเคมีกายภาพ  
และหรือทางชีวเคมี  ควบคุมกรรมวิธีทางเคมี และกระบวนการเพื่อผลิตสารเคมี หรือเคมีภณัฑ์ต่างๆ
ตามท่ีกําหนด  รวมถึงกระบวนการบําบัดของเสีย  การคาํนวณ ออกแบบ ทาํโครงการก่อตั้ ง และ
อาํนวยการทางเทคนิคในการสร้าง  ติดตั้ง ตรวจสอบ การอาํนวยการซ่อม ดดัแปลง ใช ้ ทาํลาย หรือร้ือถอน
เคร่ือง หรืออุปกรณ์ท่ีใช้ทางเคมีในโรงงานอุตสาหกรรมเคมี หรือสถานท่ีประกอบการ หรือสถานบาํบดั
ของเสียท่ีอาศยัปฏิกริยาเคมี  วจิยัและพฒันากรรมวิธีทางเคมีในการกลัน่นํ้ามนัดิบและของเหลวอ่ืนๆ หรือ
แก๊ส  กาํหนดลกัษณะดา้นต่างๆ  ของโครงสร้างโรงงานผลิตเคมีภณัฑ ์ รวมทั้งระบุวธีิการผลิต  วสัดุ  และ
มาตรฐานคุณภาพให้เป็นไปตามขอ้กาํหนด  วางมาตรฐานและขั้นตอนในการควบคุมเพื่อความปลอดภยั
และความมีประสิทธิภาพของการดาํเนินการผลิตและแกไ้ขระบบการทาํงานท่ีบกพร่อง รวมทั้งการเก็บ
และการขนส่งเคมีภณัฑ์ท่ีเป็นวตัถุอนัตราย การจดัระเบียบและดูแลดา้นการบาํรุงรักษาและซ่อมแซม
อุปกรณ์ใชง้านทางเคมีต่างๆ ท่ีมีอยู ่  ประสานการติดต่องานดา้นเทคนิคและปรึกษาหารือกบัวิศวกรอ่ืนๆ 
หรือผูเ้ช่ียวชาญพิเศษท่ีเก่ียวขอ้ง  จดัเตรียมเอกสารและรายงานทางเทคนิคสําหรับการติดต่องานและการ
ปรึกษาหารือเพื่อความปลอดภยัและความมีประสิทธิภาพอยา่งเป็นระบบ  ตลอดจนปฏิบติัหนา้ท่ีการงาน
และควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งในโรงงานอุตสาหกรรมเคมี หรือสถานท่ีประกอบการ หรือ
สถานบาํบดัของเสียท่ีอาศยัปฏิกริยาเคมี 

 

7  อาชีพในหน่วยน้ี  มีดงัน้ี 
 
2146.10    วศิวกรเคมีทัว่ไป (Chemical  engineer,  general) 

                   พฒันาและปรับปรุงประสิทธิภาพของกรรมวิธีทางเคมีเพื่อการผลิต : คาํนวณและ
ออกแบบกรรมวิธี เคร่ืองมือ  และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการถ่ายเทมวลสารและพลงังาน ;  ประยุกตใ์ช้
หลกัการเทคโนโลยทีางดา้นเคมีฟิสิกส์  และวิศวกรรมในการออกแบบกรรมวิธีในการผลิตเคมีภณัฑ์และ
ผลิตภณัฑต่์างๆ  รวมทั้งควบคุมดูแลระบบทางเคมี สนบัสนุนการผลิตโดยเฉพาะระบบผลิตนํ้ าและระบบ
บาํบดันํ้ าเสีย อากาศเสียและสารเคมีอนัตราย ตลอดจนปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมคุณภาพทาง
เคมี  และการป้องกนัสภาพแวดลอ้ม  คาํนวณ ออกแบบ ทาํโครงการก่อตั้ง และอาํนวยการทางเทคนิคใน
การสร้าง ติดตั้ง ตรวจสอบ อาํนวยการซ่อม ดดัแปลง ใช ้ทาํลาย หรือร้ือถอนเคร่ือง หรืออุปกรณ์ท่ีใชท้าง
เคมี ในโรงงานอุตสาหกรรมเคมี หรือสถานประกอบการ หรือสถานบาํบดัของเสียท่ีอาศยัปฏิกริยาเคมี  ; 
วิจยัและพฒันากรรมวิธีทางเคมีในการกลัน่นํ้ ามนัดิบและของเหลวอ่ืนๆ หรือแก๊ส ; กาํหนดลกัษณะดา้น
ต่างๆ  ของโครงสร้างโรงงานผลิตเคมีภณัฑ์  รวมทั้งระบุวิธีการผลิต  วสัดุ  และมาตรฐานคุณภาพให้
เป็นไปตามข้อกาํหนด ; วางมาตรฐานและขั้นตอนในการควบคุมเพื่อความปลอดภยัและความมี
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ประสิทธิภาพของการดาํเนินการผลิตและแกไ้ขระบบการทาํงานท่ีบกพร่อง รวมทั้งการเก็บและการขนส่ง
เคมีภณัฑ์ท่ีเป็นวตัถุอนัตราย   การจดัระเบียบและดูแลดา้นการบาํรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ใช้งาน
ทางเคมีต่างๆ ท่ีมีอยู่ ;  ประสานการติดต่องานด้านเทคนิคและปรึกษาหารือกบัวิศวกรอ่ืน ๆ หรือ
ผูเ้ช่ียวชาญพิเศษท่ีเก่ียวขอ้ง ; การจดัเตรียมเอกสารและรายงานทางเทคนิคสําหรับการติดต่องานและ
ปรึกษาหารือเพื่อความปลอดภยัและความมีประสิทธิภาพอยา่งเป็นระบบ  ตลอดจนปฏิบติัหนา้ท่ีการงาน
และควบคุมดูแล          ผูป้ฏิบติังานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งในโรงงานอุตสาหกรรมเคมี หรือสถานประกอบการ 
หรือสถานบาํบดัของเสียท่ีอาศยัปฏิกริยาเคมี 
 

2146.20   วศิวกรผลติภัณฑ์เคมี (Chemical  engineer,  products) 
                   วเิคราะห์ผลิตภณัฑ์ วิจยัและพฒันาสําหรับการปรับปรุงผลิตภณัฑ์เคมีชนิดเดิมหรือวิจยั
และพฒันา คน้หาผลิตภณัฑ์ชนิดใหม่ รวมถึงการคาํนวณ  ออกแบบกรรมวิธีการผลิต เคร่ืองจกัร และ
อุปกรณ์ สําหรับใช้ในการผลิตเชิงอุตสาหกรรมเพื่อใช้ผลิตผลิตภณัฑ์นั้น ๆ ตลอดจนคาํนวณ ออกแบบ 
ระบบและ     มาตรการความปลอดภยัทั้งในการผลิต  การป้องกันส่ิงแวดล้อม  การเก็บ  การขนส่ง/
เคล่ือนยา้ยและการใชผ้ลิตภณัฑด์งักล่าว 
 

2146.25    วศิวกรการผลติเคมีภัณฑ์  
(Chemical  engineer,  production  process) 

               ควบคุมกระบวนการผลิต พฒันาเทคนิคหรือกระบวนการผลิตใหม่ๆ หรือปรับปรุง
เทคนิคหรือกระบวนการผลิตผลิตภณัฑ์เคมีเดิมให้มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภยัต่อสุขภาพและ
ส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง  การติดตั้ง การซ่อม การร้ือถอน และใชเ้คร่ืองจกัร 
และอุปกรณ์สําหรับกระบวนการผลิตเคมีภณัฑ์ของโรงงานผลิตผลิตภณัฑ์ : ปฏิบติังานหลกัมูลฐาน
เช่นเดียวกนักบัวิศวกรเคมีทัว่ไป แต่มีความเช่ียวชาญเฉพาะงานออกแบบ ดูแลและควบคุมกระบวนการ
ผลิตทางเคมี และงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตผลิตภณัฑเ์คมีทัว่ไป 
 

2146.30          วศิวกรปิโตเลยีม :  การกลัน่และผสมนํา้มัน  และผลติภัณฑ์ปิโตรเลยีม 
  (Petrochemical  engineer) 

ควบคุมการปฎิบติังานทางกรรมวิธีเคมีทั้งหมดท่ีเก่ียวกบัการผลิตผลิตภณัฑ์จากนํ้ ามนั
ปิโตรเลียม : ศึกษารายละเอียดวธีิการผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีใชอ้ยูใ่นกรรมวิธีการผลิตท่ีกาํลงัดาํเนินการอยูห่รือ
ศึกษาวิธีการผลิตในห้องปฏิบติัการทางวิทยาศาสตร์ ;  ควบคุมและประสานงานการปฏิบติังานของ
คนงานท่ีใชเ้คร่ืองผสม  เตาให้ความร้อน  หอกลัน่  เคร่ืองปฏิกรณ์  เคร่ืองระเหย  เคร่ืองแลกเปล่ียนความ
ร้อน  และอุปกรณ์อ่ืน ๆ  ซ่ึงจาํเป็นต่อการผลิตผลิตภณัฑ์นํ้ ามนัปิโตรเลียม ;  ควบคุมการปรับปรุงโรงงาน
ตามผลของการทดสอบในห้องปฏิบติัการทางวิทยาศาตร์ หรือตามท่ีตอ้งการให้มีคุณภาพสูงข้ึน ;  คน้หา
ขอ้บกพร่องและความลม้เหลวท่ีเกิดข้ึนในกรรมวิธีการผลิต ;  ประสานงานระหว่างหน่วยต่าง ๆ  ใน
โรงงาน  ;  ร่วมมือกบัวิศวกรโยธา  วิศวกรเคร่ืองกล และวิศวกรไฟฟ้าเพื่อให้การดาํเนินงานในโรงงาน
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เป็นไปอยา่งเรียบร้อย  อาจเช่ียวชาญงานในสาขาใดสาขาหน่ึงของโรงงานกลัน่นํ้ ามนัปิโตรเลียมและอาจ
มีช่ือเรียกตามงานท่ีทาํ  
2146.40    วศิวกรอาหาร ( การผลติทางเคมี) : นักเทคโนโลยอีาหารและเคร่ืองดื่ม 
  (Chemical  engineer,  food  and  drink) 
                    วิเคราะห์   วิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์อาหาร อนัได้แก่อาหารและเคร่ืองด่ืมต่าง ๆ เพื่อ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตทางเคมี รวมถึงวิจยัและพฒันา คน้หาผลิตภณัฑ์อาหารและกระบวนการผลิต
ชนิดใหม่   คาํนวณและออกแบบกรรมวิธีการผลิต เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์ สําหรับใช้ในการผลิตเชิง
อุตสาหกรรมเคมี เพื่อใชผ้ลิตผลิตภณัฑ์อาหารนั้น ๆ  ตลอดจนคาํนวณและออกแบบระบบและมาตรการ
ความปลอดภยั  และการกาํจดัของเสีย ทั้งในการผลิต การใช้  การเก็บ การขนส่ง/เคล่ือนยา้ย  และการ
ป้องกนัส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบั     ผลิตภณัฑ์อาหารดงักล่าว : ปฏิบติังานหลกัมูลฐานเช่นเดียวกนักบั
วิศวกรเคมีทัว่ไป แต่มีความเช่ียวชาญเฉพาะงานออกแบบ ดูแลและควบคุมกระบวนการผลิตอาหารและ
เคร่ืองด่ืมทางเคมี และงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 
 
2146.50    วศิวกรเคมีส่ิงทอ   (Chemical  engineer,  textile) 
  ศึกษา   วิจยัผลิตภณัฑ์เคมีและปฏิกริยา  และกระบวนการทางเคมีสําหรับเคมีภณัฑ์ท่ีใชใ้น
อุตสาหกรรมส่ิงทอ     การผลิตเคมีภณัฑ์    วิเคราะห์คุณสมบติัเคมีส่ิงทอเหล่านั้นเพื่อประโยชน์ดา้นการใช้
งาน   ดา้นความปลอดภยั  และการควบคุมส่ิงแวดลอ้มอนัอาจจะเกิดจากเคมีส่ิงทอ  :   ออกแบบ   ควบคุมการ
ผลิต    จดัการและอาํนวยการการควบคุม    วางโครงการอุตสาหกรรม   พิจารณาตรวจสอบและให้คาํปรึกษา
ทั้งหมดเฉพาะสาํหรับอุตสาหกรรมเคมีส่ิงทอ 
 
2146.60     นักเทคโนโลยีเคมีอุตสาหกรรม  (Technologist,  industrial  chemical) 
                    ศึกษา วจิยัผลิตภณัฑเ์คมีและปฏิกริยา และกระบวนการทางเคมีสําหรับเคมีภณัฑ์ท่ีใชใ้น         
อุตสาหกรรมการผลิตทัว่ไป : วิเคราะห์คุณสมบติัเคมีอุตสาหกรรมเพื่อประโยชน์ดา้นการใช้งาน ดา้น
ความปลอดภยั และการควบคุมส่ิงแวดล้อม อนัอาจจะเกิดจากเคมีอุตสาหกรรมเหล่านั้น ; ศึกษาและ
แนะนาํลกัษณะทางเทคโนโลยขีองกระบวนการ ในการผลิตผลิตภณัฑแ์ละการใชเ้คมีอุตสาหกรรม รวมถึง
การควบคุมคุณภาพ  ควบคุมส่ิงแวดลอ้ม ศึกษา วิจยัและพฒันา และแนะนาํลกัษณะทางเทคโนโลยีของ
กระบวนการผลิตเฉพาะเคมีอุตสาหกรรม 
 

2146.90   วศิวกรเคมีอืน่ๆ   (Other chemical engineer) 
                   ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยอาชีพน้ี  รวมถึงวิศวกรเคมีซ่ึงมิได้จดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน  
เช่น     วศิกรเคมีท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง วิศวกรเคมีท่ีทาํหนา้ท่ีประสานงานและร่วมงานกบัวิศวกร
หรือผูเ้ช่ียวชาญสาขาอ่ืน ๆ ทางวิชาการในการออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง  การดาํเนินการและ
บาํรุงรักษาโรงงานเพื่อการผลิตหรือจ่ายแก๊ส วิศวกรเคมีท่ีทาํหนา้ท่ี ออกแบบ  วางแผน  หรือปฏิบติังาน
ดา้นวศิวกรรมซ่ึงเก่ียวกบัการป้องกนัควบคุมและแกไ้ขอนัตรายท่ีอาจมีต่อชีวติและทรัพยสิ์น การประเมิน



 (104) 

ความเส่ียงต่ออุบติัภยัทางเคมี ตลอดจนทาํงานดา้นการวิเคราะห์และบาํบดัของเสีย หรือเทคโนโลยีการ
ควบคุมมลภาวะ และสภาพส่ิงแวดลอ้มทัว่ไป  เป็นตน้ 
 
 
หน่วย 2147 วศิวกรเหมืองแร่  นักโลหกรรม  และผู้ประกอบวชิาชีพอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง  
               (Mining  Engineers,  Metallurgists  and  Relater  Professionals) 

9352   ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ได้แก่  ผูท้าํงานด้านการวิจยั  
ออกแบบ  และพฒันาวิธีการสกดัโลหะจากสินแร่  นํ้ า    นํ้ ามนั  หรือแก๊สจาก
พื้นโลก  รวมทั้งพฒันาโลหะผสม  เซรามิค  และวสัดุอ่ืนๆ ข้ึนใหม่  ศึกษาและ
ให้คาํแนะนาํดา้นเทคโนโลยีของวสัดุ  ผลิตภณัฑ์หรือกระบวนการต่าง ๆ  วิจยั
และแนะนาํในการออกแบบและพฒันาวิธีการใหม่ ๆ เก่ียวกบัวิศวกรรมด้าน
เหมืองแร่  และนํ้ ามนั  การสกดัแก๊ส  หรือนํ้ า  กาํหนดวิธีการทาํเหมืองแร่  การ
สกดัแร่  ชนิดของเคร่ืองจกัรท่ีนาํมาใช ้ ท่ีตั้งของเคร่ืองเจาะ  และวิธีการควบคุม
การไหลของนํ้ า  นํ้ ามันและแก๊ส วางแผนด้านผังงานและควบคุมการ        
ก่อสร้างอุโมงค์และปล่องของเหมืองแร่  วางมาตรฐานและขั้นตอนด้านความ
ปลอดภยัโดยเฉพาะงานใตดิ้น  ตรวจสอบคุณสมบติัของโลหะและโลหะผสม  
และพฒันา ให้คาํแนะนาํและควบคุมงานดา้นเทคนิค   เก่ียวกบัการผลิตและ
กรรมวธีิการผลิตโลหะและโลหะผสม  ประสานการติดต่องานดา้นเทคนิคและ
ปรึกษาหารือกบัผูเ้ช่ียวชาญพิเศษท่ีเก่ียวขอ้ง  จดัเตรียมเอกสารและรายงานอยา่ง
เป็นระบบ  ตลอดจนปฏิบติัหน้าท่ีการงาน  และควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืนๆ  
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

2147.10   วศิวกรเหมืองแร่ทัว่ไป  (Mining  engineer,  general) 
  วางแผน  จดัระบบงาน  และควบคุมการขุดแร่โลหะและแร่อโลหะจากพื้นดิน  และแต่ง
แร่ก่อน ท่ีจะนาํไปใชโ้ดยตรงหรือนาํไปใช้ในกรรมวิธีขั้นต่อไป   :  สํารวจทางธรณีวิทยาและทางภูมิ
ประเทศเพื่อพิจารณาท่ีตั้ง  ลกัษณะของแหล่งแร่  และลกัษณะของชั้นดินท่ีอยู่โดยรอบ ;  วางแผน
ปรับปรุงพื้นดิน เช่น  ท่ีตั้งของหน้าเหมือง  อุโมงค ์ หรือปล่อง  โรงแต่งแร่และขนแร่  การจ่ายนํ้ าและ
พลงังานและความสะดวกในการขนส่ง ;  คน้หาวิธีขุดแร่ท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะ  ชนิด  และขนาดของ
แหล่งแร่และเลือกชนิดของเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการขุดแร่ ;  สํารวจเพื่อปรับปรุงสภาพการ
ทาํงานใหป้ลอดภยัยิง่ข้ึน  และเพื่อปรับปรุงวิธีการผลิตให้ดียิ่งข้ึนดว้ย ; ควบคุมการขุดแร่หรือการยอ่ยแร่
ทั้งใตดิ้นและบนพื้นดิน ;  ควบคุมการแต่งแร่ท่ีบริเวณเหมืองหรือท่ีโรงแต่งแร่  เช่น  การย่อย  การบด  
การลา้ง  หรือการลอยแร่  อาจชาํนาญในงานวิศวกรรมเหมืองแร่ทัว่ไปดา้นใดดา้นหน่ึง  เช่น  การสํารวจ
หรือการพฒันา  และอาจมีช่ือเรียกตามงานท่ีทาํ 
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2147.20   วศิวกรเหมืองแร่โลหะ  (Mining  engineer,  metal) 
  วางแผน  จดัระบบงาน  และควบคุมการขุดแร่โลหะจากพื้นดิน  และการแต่งแร่ก่อนท่ี
จะนาํไปใชโ้ดยตรงหรือใชใ้นกรรมวิธีขั้นต่อไป :   ปฏิบติังานหลกัมูลฐานเช่นเดียวกนักบัวิศวกรเหมือง
แร่ทัว่ไป  แต่มีความเช่ียวชาญในการขุดแร่  เงิน  เหล็ก  ทองแดง  และแร่โลหะอ่ืนๆ  ทั้งท่ีเป็นงานใต ้  
พื้นดิน  และเช่ียวชาญในการสกดัสินแร่ดว้ยวธีิบด  ยอ่ย  ลอยแร่  หรือกรรมวธีิอ่ืนๆ 
 

2147.30    วศิวกรเหมืองแร่อโลหะ  (Mining  engineer,  non - ferrous  metal) 
  วางแผน  จดัระบบงาน  และควบคุมการขดุแร่อโลหะชนิดแขง็ออกจากดิน  และการแต่ง
แร่ก่อนท่ีจะนาํไปใชโ้ดยตรง  หรือนาํไปใชใ้นกรรมวิธีขั้นต่อไป  :  ปฏิบติังานหลกัมูลฐานเช่นเดียวกนั
กบัวศิวกรเหมืองแร่   ทัว่ไป  แต่มีความเช่ียวชาญในการขุดถ่านลิกไนท ์ หิน  ดิน และแร่อโลหะชนิดแข็ง
อ่ืนๆ  ทั้งท่ีเป็นงานใตพ้ื้นดินหรือบนพื้นดิน  และเช่ียวชาญในการสกดัสินแร่ เช่น  การลา้ง  เป็นตน้ 
 

2147.40   วศิวกรเหมืองแร่   (ปิโตรเลยีมและก๊าซ)   (Petroleum engineer)   
วางแผน  จัดระบบงาน  และควบคุมการเจาะ  การผลิต  การเก็บรักษา  และการขนส่ง

นํ้ ามนัดิบหรือแก๊สธรรมชาติ  :  กาํหนดชนิดของหอเจาะและอุปกรณ์การเจาะท่ีจะตอ้งใชค้วบคุมการเจาะ  
รวมทั้งใหค้าํแนะนาํทางเทคนิคเพื่อใหง้านดาํเนินไปไดผ้ลเป็นท่ีน่าพอใจและประหยดั ;  หาวิธีต่างๆ  ท่ีจะให้
หลุมเจาะสามารถผลิตนํ้ ามันหรือก๊าซได้  ควบคุมการไหลของนํ้ ามนัหรือก๊าซ  และหากรรมวิธีแยกส่ิง
สกปรก  เช่น  ตะกอน  นํ้ า  หรือก๊าซไข่เน่าออกจากนํ้ ามนัหรือก๊าซ ;   ควบคุมการบาํรุงรักษาหลุมผลิต    ถงั
เก็บและระบบท่อส่ง  ;  หาอตัราส่วนระหว่างนํ้ ามนัและก๊าซของหลุมผลิต  และกาํหนดอตัราการไหลของ
นํ้ามนัหรือก๊าซ  เพื่อให้ถูกตอ้งตามกฎเกณฑ์ ;  รวบรวมรายการทาํงานต่างๆ  บนัทึกการผลิต และเก็บขอ้มูล
อ่ืนๆ  จากแต่ละหลุมผลิต และทาํการศึกษาเป็นพิเศษในเร่ืองต่างๆ  เช่น เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทาํงาน 
 

2147.50    วศิวกรโลหการ   (Metallurgical engineer) 
   ศึกษา  คน้ควา้  วิจยัและพฒันางานทางด้านโลหกรรมในแขนงต่าง ๆ : ควบคุมการ    
แปรรูปโลหะและโลหะผสมทั้งประเภทใช้แรงกระทาํ  เช่น  การตีข้ึนรูป  การรีด  และการหล่อหลอม  ;
ปรับปรุงคุณสมบติัโดยเฉพาะคุณสมบติัทางกลของโลหะและโลหะผสมจากกระบวนการหล่อหลอมโดย
การปรับแต่งส่วนผสมทางเคมีของนํ้ าโลหะ และ/ หรือควบคุมอตัราการเยน็ตวั ; ควบคุมการอบชุบโดย
กรรมวิธีทางความร้อน ; ปรับปรุงคุณสมบติัของพื้นผิวช้ินงานดว้ยเทคนิคทางวิศวกรรมพื้นผิวต่าง ๆ  ;  
ศึกษา วิเคราะห์  รวมถึงแก้ไขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ของช้ินงานโลหะ ; ออกแบบช้ินส่วนและกาํหนด
กรรมวธีิการผลิตเพื่อใหไ้ดคุ้ณภาพและปริมาณสูงสุด ; คดัเลือกโลหะและโลหะผสมเพื่อให้เหมาะสมกบั
ลกัษณะการใชง้าน  ตรวจสอบโครงสร้างจุลภาค  วิเคราะห์องคป์ระกอบทางเคมี  และทดสอบคุณสมบติั
เชิงกลของโลหะและโลหะผสม  ;  มีความรู้ทางดา้นเทคนิคการวิเคราะห์และสามารถเลือกเทคนิคท่ี   
เหมาะสมในการตรวจสอบคุณสมบติัดา้นต่าง ๆ  ของโลหะและโลหะผสมรวมถึงมาตรฐานต่าง ๆ  ท่ีใช้
ในการทดสอบวสัดุ  มีความชาํนาญเก่ียวกบัเหล็ก  โลหะนอกกลุ่มเหล็ก  และโลหะผสม  หรือมีความ
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ชาํนาญในโลหะเฉพาะอย่าง  มีความรู้ทางด้านโลหะวิทยาของผงโลหะ  มีความชํานาญในวิชาการ           
ท่ี  เก่ียวขอ้ง    เช่น  การกดักร่อน  การตรวจสอบโดยไม่ทาํลาย  การวิเคราะห์ความวิบติัผลึกวิทยา                 
และความรู้เก่ียวกบัวสัดุอ่ืน ๆ  เช่น พอลิเมอร์  เซรามิกส์  และวสัดุประกอบ   
 

2147.60    นักโลหกรรมการถลุง  (Extractive metallurgist) 
   ศึกษา  คน้ควา้  วจิยัและทดลองงานทางดา้นโลหกรรมการถลุงโลหะ  ทั้งการถลุงโดยใช้
ความร้อน การใช้สารละลายแยกโลหะ  รวมไปถึงการใช้เทคนิคทางด้านเคมีไฟฟ้าแยกโลหะออกจาก
สารละลาย  และการผลิตเหล็กพรุน :  คดัเลือกกรรมวิธีการถลุงโลหะเพื่อให้เหมาะสมกบัชนิดและ
ปริมาณของสินแร่  ปรับปรุงกรรมวิธีการถลุงโลหะเพื่อให้ได้ผลผลิตในปริมาณสูง ; ปรัปปรุง
องค์ประกอบทางเคมีของโลหะท่ีได้จากการถลุงตลอดจนการใช้เทคนิคต่าง ๆ  เพื่อกาํจดัหรือลดสาร
มลพิษท่ีติดมาจากกรรมวธีิการถลุงโลหะและสินแร่ดั้งเดิม  ;  ตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคของโลหะท่ีได้
จาการถลุง ทดสอบคุณสมบัติเชิงกลของโลหะและตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมีของโลหะและ
สารละลาย ; เลือกใช้เทคนิคในการวิเคราะห์และปรับแต่งองค์ประกอบทางเคมีของสารละลายให้
เหมาะสม  มีความชาํนาญในวิชาการท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น  เทอร์โมไดนามิกส์ทางโลหวิทยา  (Metallurgical 
thermodynamics)  โลหะวิทยาเชิงเคมี  (Chemical  Metallurgy) วิทยาศาสตร์เคมี  ผลึกวิทยา  ความรู้
ทางดา้นแร่ธาตุต่าง ๆ  รวมไปถึงความรู้ในดา้นวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม     
 

2147.90    วศิวกรเหมืองแร่อืน่ๆ  (Other mining engineer) 
ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยอาชีพน้ี  รวมถึงวิศวกรเหมืองแร่ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน  

เช่น  ผูว้างแผนจดัระบบงาน  และควบคุมการขดุแร่เหลวและก่ึงเหลวจากพื้นดิน  ยกเวน้นํ้ ามนัปิโตรเลียม ;  
ผูเ้ช่ียวชาญงานวิจยัหรือผูใ้หค้าํปรึกษาแนะนาํทางเทคนิคต่างๆ 
 
 
หน่วย 2148 นักทาํแผนทีแ่ละนักสํารวจ  (Cartographers  and  Surveyors) 

 ผู ้ปฏิบัติงานอาชีพในหน่วยน้ี  ได้แก่  ผู ้ท่ีนําวิธีการและเทคนิคด้านการสํารวจไป
ประยุกต์ใชเ้พื่อกาํหนดตาํแหน่งท่ีแน่นอนของลกัษณะและเขตแดนของพื้นแผ่นดิน  ทะเล  พื้นท่ีใตดิ้นและ
ทอ้งฟ้า  จดัเตรียมหรือปรับปรุงแกไ้ขภาพกราฟฟิค  ดิจิตอล  และรูปภาพ  จดัหาค่าและวิเคราะห์แจกแจง
รายละเอียดของพื้นท่ีสํารวจ  วาดเค้าโครง  บนัทึกตาํแหน่งลักษณะท่ีสําคญัต่าง ๆ  และจดัทาํแผนภูมิ  
ตลอดจนปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมผูป้ฏิบติังานทาํแผนท่ีและนกัสาํรวจอ่ืน ๆ 
 

 อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

2148.10  นักสํารวจทัว่ไป  (Surveyor,  general) 
  สํารวจพื้นดินและทอ้งนํ้ า  เพื่องานทาํแผนท่ี  หรือแผนภูมิ  งานก่อสร้าง  งานเหมืองแร่  
งานประเมินราคาท่ีดินหรืองานอ่ืน ๆ  เพื่อกาํหนดอาณาเขตสถานท่ีท่ีตั้ง  และเขียนภาพแสดงลกัษณะภูมิ
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ประเทศ  :  ตรวจสอบบนัทึกแผนท่ี  แผนผงั  โฉนด  และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนทาํการคาํนวณ
เบ้ืองตน้  ซ่ึงจาํเป็นสําหรับงานสํารวจ  ;  ตรวจสอบและใชก้ลอ้งรังวดัหรือกลอ้งทาํแผนท่ี    เข็มทิศ  โต๊ะ
สํารวจ  และเคร่ืองมือสํารวจอ่ืน ๆ  ;  สํารวจ  และสั่งงานผูช่้วยเพื่อให้การปฏิบติังานตรงตามสถานท่ีท่ี
กาํหนดและเพื่อความแน่นอนเก่ียวกบัการวดัระหวา่งจุดต่าง ๆ  เส้น  มุม  ความสูงชนัและความสูงตํ่าของ
พื้นดิน  และขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัพื้นผิวดิน  พื้นท่ีใตดิ้น  พื้นท่ีผิวนํ้ า  และพื้นท่ีใตท้อ้งนํ้ า  ;  คาํนวณเพื่อ
ตรวจสอบความถูกตอ้งของส่ิงท่ีวดัได ้ ;  บนัทึกการใชม้าตรการต่าง ๆ  และการคาํนวณ  รวมทั้งการเขียน
แบบร่างพื้นท่ีบริเวณท่ีทาํการสาํรวจ  ;  จดัทาํแบบวาดโดยละเอียดและทาํรายงาน 
 

2148.20  นักทาํแผนที ่ (Cartographer ;  map – maker) 
  เขียนแผนท่ี  แผนภาพ รูปแสดงเส้นรอบนอก  รูปดา้นตดัจากภาพสเก็ตซ์หรือจากการ
บนัทึกขอ้มูลการสาํรวจต่าง ๆ  :  เขียนแบบรายละเอียดและรูปแบบทางดา้นเทคนิคเพื่อกาํหนดตาํแหน่งท่ี
แน่นอนของลกัษณะและเขตแดนของพื้นแผน่ดิน  ทะเล  พื้นท่ีใตดิ้น  แหล่งแร่  ทอ้งฟ้า  และสถานท่ีตั้งท่ี
สาํคญัต่าง ๆ  กาํหนดสัดส่วนท่ีใชใ้นการทาํแผนท่ีแต่ละประเภท 
 
2148.30  นักสํารวจพืน้ดิน  (Surveyor,  land  ;  Geodesic) 
  ควบคุมและทาํการสํารวจผิวพื้นดินเพื่องานทาํแผนท่ี  งานก่อสร้าง  การตีราคาท่ีดิน  
หรือเพื่องานอ่ืน ๆ  โดยการกําหนดอาณาเขตและสถานท่ีตั้ ง  วางภาพแสดงลักษณะภูมิประเทศ  :  
ปฏิบติังานหลกัเช่นเดียวกบันกัสาํรวจทัว่ไป   แต่ชาํนาญงานสาํรวจพื้นดิน 
 

2148.35  นักสํารวจเหมืองแร่    (Surveyor , mining) 
 ควบคุมและทาํการสํารวจเหมืองแร่เพื่อใช้ในการวางแผนงาน  การคาํนวณปริมาณแร่  
การเหมืองแร่บนพื้นดิน  การขุดอุโมงค์และการเช่ือมปล่องกับทางเดินของเหมืองแร่ใตดิ้น  และเพื่อ
วตัถุประสงค์ท่ีคลา้ยคลึงกนั  :  ปฎิบติังานหลกัมูลฐานเช่นเดียวกนักบันกัสํารวจทัว่ไป  แต่ชาํนาญงาน
สาํรวจเหมืองแร่บนพื้นดิน  ใตดิ้นและบริเวณเหมือง 
 

2148.40  นักสํารวจพืน้นํา้  (Surveyor,  hydrographic) 
 ควบคุมและทาํการสํารวจในพื้นท่ีและท้องนํ้ า  เพื่อให้ทราบถึงลักษณะแนวฝ่ังและ
ลกัษณะภูมิประเทศใตท้อ้งนํ้ า  ซ่ึงจะนาํมาเขียนเป็นภาพแสดงแนวฝ่ังและลกัษณะภูมิประเทศใตน้ํ้ า  เพื่อ
ประโยชน์ในการทาํแผนภูมิ  การกาํหนดร่องนํ้ าและเพื่อการวางแผนก่อสร้างตอม่อสะพาน  เข่ือนกั้นนํ้ า  :  
ปฏิบติังานหลกัมูลฐานเช่นเดียวกนักบันกัสาํรวจทัว่ไปแต่ชาํนาญงานสาํรวจพื้นท่ีผวินํ้าและพื้นท่ีใตท้อ้งนํ้า 
 

2148.90  นักทาํแผนทีแ่ละนักสํารวจอืน่ ๆ 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึง  นกัทาํแผนท่ีและนกัสาํรวจ  ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภท  ไว้
ในท่ีอ่ืน  เช่น  ผูว้างแผนและทาํการสํารวจท่ีใชว้ิธีถ่ายภาพทางอากาศ  ผูค้าํนวณเส้นรุ้ง  เส้นแวง      มุม
พื้นท่ี  และมาตรการต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวกบัเปลือกโลกจากการบนัทึกและขอ้มูลทางสถิติ 
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หน่วย  2149    วศิวกรอุตสาหการ  สถาปนิกและผู้ประกอบวชิาชีพวศิวกรรมทีเ่กีย่วข้องซ่ึงมิได้จัด 

ประเภทไว้ในทีอ่ืน่ 
  ( Architects,  Engineers  and  Related  Professionals  Not  Elsewhere  Classified) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ได้แก่  วิศวกรอุตสาหการ  สถาปนิก  และผูป้ระกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงมิได้จดัประเภทไวใ้นท่ีใด  ทาํหน้าท่ีตรวจสอบ ออกแบบ และ
ประเมินค่าระบบของคนกบัวสัดุ และส่ิงอาํนวยความสะดวก เพื่อผลทางเศรษฐกิจและประสิทธิภาพของ
การผลิต การใช้ และการจาํแนกแจกจ่ายซ่ึงผลิตภณัฑ์อนัเป็นผลผลิตของระบบนั้น  รวมถึงงานจดัทาํ
มาตรฐานงานควบคุมการทาํงานและตน้ทุนการผลิต ตลอดจนการจดัการวสัดุ ผลผลิตและคนทาํงานใน
องค์กร วิจยัและพฒันา  แนะนาํ เลือกทาํเลท่ีตั้งโรงงาน วางผงัการติดตั้งเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์การผลิต 
และบริหารจดัการโรงงาน วิเคราะห์ วดัและควบคุม ประเมินและคิดอตัราค่าจา้งงาน พฒันาวิธีการเพิ่ม
ประสิทธิภาพขององค์กรและการผลิต  วางแผนการผลิต   การเพิ่มผลผลิต  การควบคุมคุณภาพ  การ    
จดัการส่ิงแวดลอ้มในโรงงาน การจาํแนกแจกจ่าย การขน การเก็บวตัถุดิบและผลิตภณัฑ์  การใช้และ
ประเมินบุคคล  ตลอดจนวางแผนการใช้และการบาํรุงรักษาวสัดุและอุปกรณ์ต่างๆ  อย่างประหยดั  
ปลอดภยัและมีประสิทธิภาพ  ควบคุมการทาํงานใหบ้รรลุเป้าหมายตรงตามเวลาและทิศทางท่ีกาํหนด  ให้
คาํปรึกษาและแนะนาํเก่ียวกบัการผลิต การทาํแผนผงัโรงงานหรือส่ิงก่อสร้างอ่ืนๆท่ีเก่ียวกบัการผลิต
ขั้นตอน/วิธีการตดัสินใจเลือกและใช้เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ และแผนงานการป้องกันอนัตรายจาก
อุปกรณ์ดงักล่าวในสายการผลิต จดัเตรียมและควบคุมค่าใชจ่้ายและปริมาณของวสัดุท่ีใชใ้นการก่อสร้าง
โรงงาน การผลิตผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม ศึกษาและแนะนาํลักษณะทางเทคโนโลยีของกระบวนการ
ปริมาณของวสัดุท่ีใชใ้นการก่อสร้าง และในการผลิตผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม  ศึกษา วิจยัและพฒันา และ
แนะนาํลกัษณะทางเทคโนโลยีของกระบวนการผลิตเชิงอุตสาหกรรมเฉพาะ ทาง เช่น แกว้  เซรามิค 
เคร่ืองป้ันดินเผา ส่ิงทอ  หนัง  เส้ือผา้ เคร่ืองนุ่งห่ม พลาสติก ไมแ้ละวสัดุต่าง ๆ   รวมถึงงานการพิมพ ์ 
จดัทาํเอกสารและรายงานอยา่งเป็นระบบ   ตลอดจนปฏิบติัหน้าท่ีการงานและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังาน
อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
    

อาชีพในหน่วยนี ้มีดังนี ้
 
2149.10   วศิวกรอุตสาหการ  ; วศิวกรระบบและงานการผลติทัว่ไป   

(Industrial  engineer,  general) 
              วิเคราะห์   ตรวจสอบ โดย คน้ควา้วิจยั   ทดสอบ หรือหาขอ้มูลและสถิติต่างๆตลอดจน
การตรวจสอบด้วยกรรมวิธีอ่ืนเพื่อเป็นหลักเกณฑ์ประกอบการตรวจสอบวินิจ ฉัยงานการผลิตเชิง          
อุตสาหกรรม จัดการระบบสารสนเทศ  ศึกษาเร่ืองเวลาและการเคล่ือนท่ีในการทํางานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทาํงานขององคก์ร :วิจยั และวางแผนการผลิต  ออกแบบ และ อาํนวยการออกแบบ  
เพื่อให้ไดม้าซ่ึงรายละเอียดเก่ียวกบัการวางแผนผงั  การวางระบบ หรือกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งในการ
สร้าง การผลิต  การประกอบ การบรรจุ การทดสอบ การปรับปรุง   การลาํเลียง การเก็บรักษา หรือทาํลาย
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ส่ิงใด ๆ รวมถึงวางแผน ออกแบบ และควบคุมคุณภาพของผลิตภณัฑ์ทั้งขณะและหลงัการผลิต จดัการ
ระบบควบคุมมลพิษหรือการกาํจดัของเสีย สารพิษ วตัถุอนัตรายหรือกาํจดัส่ิงใดๆ ของโรงงาน  ตลอดจน
กรรมวิธีอ่ืน  โดยแสดงเป็นแบบรูป ขอ้กาํหนด หรือประมาณการสําหรับงานของโรงงาน ; จดัการระบบ
การผลิตและกาํกบังานตามแผนการผลิต  การประกอบ    การบรรจุ  การแปรสภาพ  การทดสอบ การ
ปรับปรุง  การลาํเลียง การเก็บรักษา  และการทาํลาย    ส่ิงใด ๆ  สําหรับกรรมวิธีอ่ืนใดเก่ียวกบังานของ
โรงงาน รวมทั้ง จดัการระบบการซ่อมบาํรุง ควบคุมคุณภาพ ควบคุมวธีิและควบคุมการทาํงานและตน้ทุน
การผลิต รวมทั้งความปลอดภยัในการทาํงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพการผลิตในโรงงานสูงข้ึน โดยเฉพาะ
ใหบ้รรลุเป้าหมายการเพิ่มผลผลิตท่ีกาํหนด ; วางระเบียบและประสานงานกบัฝ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ผลิต แนะนาํและใหค้าํปรึกษาวธีิการต่างๆ   เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและธุรกิจขององคก์รโดยรวมให้
เหมาะสมดียิง่ 
2149.20  วศิวกรควบคุมประสิทธิภาพ ;  เพิม่ผลผลติ  (Industrial  efficiency  engineer) 

              วิเคราะห์วิธีการผลิตเพื่อวางแผนการใช้กาํลงัคน เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ต่างๆ อย่างมี    
ประสิทธิภาพในการผลิตสูงสุด ตรวจสอบข้อมูลสถิติต่างๆ  เช่น  สถิติการขาย  ผลผลิต  และวสัดุ       
ส้ินเปลือง   ศึกษาแผนผงัของโรงงาน  คุณภาพของเคร่ืองจกัร  วธีิการผลิต  การใชก้าํลงัแรงงานและปัจจยั
อ่ืนๆ  เพื่อวางแผนปรับปรุงและพฒันาการผลิตให้ปริมาณผลผลิตสูงสุดและมีประสิทธิภาพ มากท่ีสุด 
รวมถึงการพิจารณากาํหนดหน้าท่ีและอตัราค่าจา้งให้กบัพนักงานอย่างเหมาะสม ปฏิบติังานหลกัมูลฐาน
เช่นเดียวกนักบัวิศวกรอุตสาหการ  แต่มีความเช่ียวชาญเฉพาะส่วนการควบคุมประสิทธิภาพการผลิตและการ
เพิ่มผลผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม 
 

2149.25             วศิวกรคุณภาพ  ; วศิวกรควบคุมคุณภาพ  (Quality  engineer) 
  วิเคราะห์หลกัการ ประเมินและควบคุมคุณภาพการใช้งานของผลิตภณัฑ์  :  วางแผน 

และพฒันา ระบบและวิธีการควบคุม ทดสอบ และตรวจสอบคุณภาพ การตรวจรับผลิตภณัฑ์ รวมถึงทาํ
การวเิคราะห์ช้ีเหตุบกพร่อง ขอ้ผิดพลาดและการแกไ้ขการควบคุมคุณภาพเพื่อความเช่ือถือ และมัน่ใจใน
ผลิตภณัฑ์วา่มีคุณภาพไดส้มํ่าเสมอตามมาตรฐานกาํหนด ปฏิบติังานหลกัมูลฐานเช่นเดียวกนักบัวิศวกร
อุตสาหการ  แต่มีความเช่ียวชาญเฉพาะงานส่วนการควบคุมคุณภาพ  และการประกนัคุณภาพ 
 

2149.30       วศิวกรอุตสาหกรรมการผลติ  ; วศิวกรอุตสาหกรรมโรงงาน   
(Manufacturing  industrial  engineer) 

                            ออกแบบและควบคุมกระบวนการผลิต พฒันาวิธีการผลิตผลิตภณัฑ์ และสินคา้อุปโภค
บริโภคทัว่ไปในเชิงอุตสาหกรรม  วิจยัและพฒันาเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือและอุปกรณ์ กรรมวิธี เพื่อการร่วมใช้
ในการผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีต้องการอย่างพอดี รวมถึงการใช้ การซ่อมบาํรุงรักษาเคร่ืองจักร เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์เหล่านั้นใหอ้ยูใ่นสภาพใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและปลอดภยั :วางโครงการอุตสาหกรรม โดย
วางแผนผงัท่ีตั้งเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ และวสัดุ วางแผนงานการสร้าง      วางแผนขั้นตอนการผลิต การ
ประกอบ  การลาํเลียง การเก็บรักษา หรือทาํลายส่ิงใด ๆ สาํหรับการผลิตผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม เลือกและ
ตรวจดูกรรมวิธีการผลิตท่ีมีอยูใ่นโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อวางแผนการผลิตหรือปรับปรุงให้ทนัสมยั 
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วางระเบียบและประสานงานกบัทุกฝ่ายในการปฏิบติังานของพนักงาน  เพื่อเพิ่มผลผลิตให้กับโรงงาน 
จดัการการอาํนวยการ และควบคุมดูแลการก่อสร้างโรงงานในส่วนท่ีเก่ียวกบัระบบขนถ่าย ระบบระบาย
อากาศ  ระบบแสงสว่าง  แผนผงั หรือระบบอย่างอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกับการผลิต   วางแนวทางและวิธีการ
ประกอบ  การบรรจุ  การปรับปรุง การลาํเลียง การเกบ็รักษาวสัดุและผลิตภณัฑ์ หรือทาํลาย ส่ิงใดๆ เก่ียวกบั
ระบบการผลิต  อาํนวยการ หรือจดัการซ่อมบาํรุง จดัการควบคุมมลพิษ  หรือการกาํจดัของเสีย สารพิษ วตัถุ
อนัตรายหรือระบบกาํจัดส่ิงใดๆ ของโรงงาน ตลอดจนให้คาํปรึกษา ให้ขอ้แนะนาํ  วินิจฉัย รับรองงาน
เก่ียวกบังานขา้งตน้สาํหรับโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต 
 

2149.32    วศิวกรเคร่ืองป้ันดินเผา  เคร่ืองเคลอืบดินเผาและเคร่ืองแก้ว ; วศิวกรเซรามิค 
  (Ceramics  engineer) 
                พฒันาและควบคุมกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกทั่วไป ซ่ึงรวมถึงการทาํอิฐ 
เคร่ืองป้ันดินเผา  เคร่ืองเคลือบดินเผาและเคร่ืองแกว้ :  ทดสอบคุณสมบติัทางฟิสิกส์   และทางเคมีของ
วตัถุท่ีใช ้ และเลือกวิธีการผสมวตัถุให้เป็นไปตามแบบและคุณภาพของผลิตภณัฑ์  ออกแบบผลิตภณัฑ์
และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิต  กาํหนดกรรมวิธีการผลิตและอุณหภูมิท่ีใช้เผาผลิตภณัฑ์  ทดสอบความ
เหนียวของผลิตภณัฑ์ตวัอย่างเพื่อให้ความเหนียวถึงขั้นมาตรฐาน  อาจชาํนาญในการผลิตผลิตภณัฑ์แบบใด
แบบหน่ึงโดยเฉพาะ ทั้งน้ีรวมถึงงานอาํนวยการออกแบบ งานควบคุมการผลิต งานควบคุม งานจดัการ
และการอาํนวยการควบคุมการก่อสร้าง งานวางโครงการอุตสาหกรรม งานพิจารณาตรวจสอบและงานให้
คาํปรึกษา ทั้งหมดเฉพาะสําหรับอุตสาหกรรมเคร่ืองป้ันดินเผา เคร่ืองเคลือบดินเผาและเคร่ืองแก้ว 
ปฏิบติังานหลกัมูลฐานเช่นเดียวกนักบัวศิวกรอุตสาหกรรมการผลิต  แต่มีความเช่ียวชาญเฉพาะอุตสาหกรรม
เซรามิค 
 

2149.34             วศิวกรส่ิงทอ ;  วศิวกรอุตสาหกรรมส่ิงทอ  (Textiles  engineer) 
                    วิเคราะห์  วางโครงการ อาํนวยการหรือควบคุมการสร้าง การผลิต การคาํนวณออกแบบ  
และติดตั้งเคร่ืองมือ  เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ต่างๆ  ท่ีใช้ในโรงงานส่ิงทอทัว่ไปรวมถึงการใช้  การซ่อม
บาํรุงรักษาเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือและอุปกรณ์เหล่านั้นให้อยู่ในสภาพใช้งานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และ
ปลอดภยั  : ศึกษาและแนะนาํลกัษณะทางเทคโนโลยีของกระบวนการ และปริมาณของวสัดุท่ีใช้ในการ
ก่อสร้าง และในการผลิตผลิตภณัฑ์ของโรงงานส่ิงทอทัว่ไป  รวมถึงควบคุณคุณภาพ  ควบคุมส่ิงแวดลอ้ม 
ศึกษา วจิยัและพฒันา และแนะนาํลกัษณะทางเทคโนโลยีของกระบวนการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมเฉพาะ
ส่ิงทอ  หนัง  เส้ือผา้ เคร่ืองนุ่งห่ม พลาสติก  และวสัดุต่างๆ ในการผลิตเคร่ืองนุ่งห่มและเส้ือผา้สําเร็จรูป 
ปฏิบติังานหลกัมูลฐานเช่นเดียวกนักบัวิศวกรอุตสาหกรรมการผลิต  แต่มีความเช่ียวชาญเฉพาะอุตสาหกรรม
ส่ิงทอ 
 

2149.36    วศิวกรเส้ือผ้าและเคร่ืองนุ่งห่ม  (Garment  engineer) 
  วจิยั   คน้ควา้ทางเทคโนโลยเีส้ือผา้สําเร็จรูป    การตกแต่งส่ิงทอ  เทคนิคการยอ้มเส้ือผา้
สําเร็จรูป วิธีทดสอบและควบคุมคุณภาพในกรรมวิธีการผลิตเส้ือผา้สําเร็จรูป รวมทั้งการบาํรุงรักษา         
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ดูแลความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มในโรงงาน  :   ปฏิบติังานหลกัมูลฐานเช่นเดียวกนักบัวิศวกรส่ิงทอ  
แต่มีความเช่ียวชาญเฉพาะการผลิตและออกแบบเส้ือผา้สาํเร็จรูป 

  
2149.40    วศิวกรความปลอดภัย  (Safety  engineer) 
                   วเิคราะห์และช้ีเหตุของการเกิดอุบติัภยั  ออกแบบระบบและวธีิควบคุมความปลอดภยัต่อ
บุคคลและทรัพยสิ์นทั้งโดยทัว่ไป และในองคก์ร  สร้าง ทดสอบ และตรวจสมรรถภาพระบบ เคร่ืองและ
อุปกรณ์ความปลอดภยัทัว่ไป รวมถึงงานให้คาํแนะนาํ และปรึกษางานขา้งตน้ :ปฏิบติังานเพื่อให้เกิด
ความปลอดภยั  ควบคุมและลดความสูญเสียทรัพยสิ์นและผูป้ฏิบติังาน คน้หาและตรวจสอบ วิเคราะห์
ความเส่ียงท่ีจะเกิดอุบติัเหตุ  ประเมินค่าความสูญเสียท่ีอาจจะเกิดข้ึนตามความเส่ียงพร้อมเสนอแนะ
มาตรการป้องกนั ออกแบบ  ติดตั้ง  ตรวจสอบระบบป้องกนัอคัคีภยั ตรวจแบบก่อสร้าง การก่อสร้าง
อาคาร  เคร่ืองมือและกรรมวิธีการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย  จัดทาํกฎ ระเบียบ      
มาตรฐานในการปฏิบติังาน  ใหค้วามรู้เพื่อใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปตามกฎระเบียบและมาตรฐาน 
 
2149.45    วศิวกรความปลอดภัย (ผลติภัณฑ์)   (Products  Safety  Engineer) 
  ปฏิบติังานดา้นการวจิยัและพฒันาวิธีการเพื่อป้องกนัอนัตรายท่ีเกิดจากการใชผ้ลิตภณัฑ ์
: คน้หาสาเหตุ  และวิเคราะห์อุบติัเหตุหรืออนัตรายท่ีเกิดจากการใชผ้ลิตภณัฑ์  ตรวจสอบผลิตภณัฑ์และ
ประเมินผลความเสียหายหรืออนัตรายท่ีเกิดข้ึน หาวิธีการป้องกนัอนัตรายหรือความเสียหายท่ีเกิดข้ึน
พร้อมทั้งใหค้าํแนะนาํแก่ผูใ้ชผ้ลิตภณัฑ ์
 

2149.50    วศิวกรส่ิงแวดล้อม (Environmental Engineer) ; วศิวกรประปา ;วศิวกรบําบัดนํา้เสีย 
      วิเคราะห์  วางโครงการ อํานวยการหรือควบคุมการสร้าง การผลิต การคํานวณ          
ออกแบบและติดตั้งเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใชใ้นกระบวนการป้องกนัมลพิษ การควบคุม 
มลภาวะทุกสถานะของส่ิงแวดลอ้ม   บาํบดันํ้ าเสียชุมชน     นํ้ าเสียจากอาคาร หมู่บา้น เมือง โรงงาน นิคม
อุตสาหกรรม กระบวนการผลิตนํ้าประปา   ระบบและวธีิการจดัการขยะ และของเสียอนัตราย  รวมทั้งการ
บาํรุงรักษาซ่อมแซม และการให ้คาํปรึกษางานขา้งตน้ 
 

2149.90          สถาปนิก  และผู้ประกอบวชิาชีพวศิวกรรมอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง ซ่ึงมิได้ จัดประเภทไว้ใน 
ทีอ่ืน่  

         ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึง  วิศวกรอุตสาหการ  สถาปนิกและผูป้ระกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีใด  เช่น  ผูเ้ช่ียวชาญเทคโนโลยีดา้นซีเมนต์  หนงั  
การพิมพ ์ ส่ิงทอ  ไม ้ เป็นตน้ 
 
หมวดย่อย   22  ููู้ผู้ประกอบวชิาชีพด้านวทิยาศาสตร์เกีย่วกบัส่ิงมีชีวติและสุขอนามัย 
  ( Life  Science  and  Health  Professionals ) 
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  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหมวดยอ่ยน้ี   ไดแ้ก่  ผูท่ี้ทาํงานดา้นวิจยั  ปรับปรุง   พฒันาแนวคิด 
ทฤษฎีและวิธีการทาํงานหรือการนาํความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัตววิทยา  ชีววิทยา   
พฤกษศาสตร์   นิเวศน์วทิยา   สรีระวทิยา   ชีวเคมี    จุลชีวเคมี   เภสัชวิทยา  การเกษตรและการแพทย ์ไป
ใชใ้ห้เกิดประโยชน์   เช่น   การศึกษาชีวิตมนุษย ์ สัตวแ์ละพืช  การศึกษาเก่ียวกบัอวยัวะ  เน้ือเยื่อ  เซลล์
และเช้ือจุลินทรียข์ององค์ประกอบทางส่ิงแวดลอ้ม  ยาหรือสสารอ่ืน ๆ   ศึกษาอาการเจ็บป่วยของมนุษย ์ 
สัตวห์รือพืช   ให้คาํแนะนาํและใช้มาตราการเพื่อป้องกนัและรักษาพยาบาลหรือส่งเสริมงานดา้นสุขภาพ
อนามยั 
 

9353  กลุ่มอาชีพในหมวดย่อยนี ้ มีดังนี ้
 221 ผูป้ระกอบวชิาชีพดา้นวทิยาศาสตร์เก่ียวกบัส่ิงมีชีวติ 
 222 ผู้ประกอบวชิาชีพเกีย่วกบัสุขภาพ  (ยกเว้นการพยาบาล) 
 223 พยาบาลวชิาชีพและผดุงครรภ์ 
 
หมู่ 221 ผู้ประกอบวชิาชีพด้านวทิยาศาสตร์เกีย่วกบัส่ิงมีชีวติ 
  ( Life  Science  Professionals ) 
  ผูป้ฏิบัติงานอาชีพในหมู่น้ี   ได้แก่   ผูท่ี้ทาํงานเก่ียวกับการวิจัย   ปรับปรุง  พฒันา   
ทฤษฏี   และวิธีการปฏิบัติ  การนําความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ท่ีเก่ียวกับชีววิทยา  จุลชีววิทยา  
พฤกษศาสตร์  สัตวศาสตร์  นิเวศวิทยา   กายวิภาค   แบคทีเรียวิทยา   ชีวเคมีวิทยา   สรีรวิทยา  จิตวิทยา   
พนัธุศาสตร์  เกษตรวิทยา  ปฐพีวิทยา  พยาธิวิทยา  หรือเภสัชวิทยา ไปใช้ประโยชน์ในงานสาขาต่าง ๆ  
เช่น งานการเกษตร  เภสัชกรรม   และวงการอุตสาหกรรมและการแพทย ์

9354  

9355  กลุ่มอาชีพ ในหมู่นี ้ มีดังนี ้
9356  2211 นกัชีววทิยา  นกัพฤษศาสตร์  นกัสัตววทิยาและอาชีพอ่ืน ๆ  ท่ี

เก่ียวขอ้ง 
 2212 นกัเภสัชวทิยา  และนกัพยาธิวทิยาและผูป้ระกอบวชิาชีพอ่ืน  ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2213 นกัเภสัชวทิยา  นกัพยาธิวทิยาและผูป้ระกอบวชิาชีพอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
หน่วย     2211 นักชีววทิยา  นักพฤกษศาสตร์  นักสัตววทิยาและผู้ประกอบวชิาชีพอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง 
        (Biologists, Botanists,  Zoologists  and  Related  Professionals) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี ไดแ้ก่ ผูท้าํหนา้ท่ีวิจยั ปรับปรุงหรือพฒันาแนวคิด  ทฤษฎี
และวธีิการปฏิบติัต่างๆ และนาํองคค์วามรู้ทางวิทยาศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีววิทยา จุลชีววิทยา แบคทีเรีย
วทิยา เช้ือราวทิยา ไวรัสวทิยา เซลลว์ทิยา พนัธุศาสตร์ สัตวศาสตร์ พฤกษศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ และ
นิเวศวิทยาไปใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์และเกษตรก รรม ทาํการทดลองทั้ งในภาคสนามและ
หอ้งปฏิบติัการเก่ียวกบัส่ิงมีชีวติทุกรูปแบบโดยจาํแนกและจดัประเภทของตวัอยา่งมนุษย ์สัตว ์แมลง พืช 
หรือจุลินทรีย ์และศึกษาถึงตน้กาํเนิด  พฒันาการ  รูปแบบ  โครงสร้าง พนัธุกรรม และส่วนประกอบทาง
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เคมีและกายภาพ และกระบวนการของชีวิตและการสืบพนัธ์ุ ศึกษาและทดลองเก่ียวกบัโครงสร้างการ
พฒันาการและลกัษณะเฉพาะของจุลินทรีย ์เช่น แบคทีเรีย หรือไวรัส ศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัตน้กาํเนิด  
การพฒันาการ  และการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมในมนุษย ์สัตว ์หรือพืช ศึกษาชีวิตของจุลินทรีย ์
พืชและสัตวใ์นทุกองคป์ระกอบ และพฒันานาํความรู้น้ีมาใชใ้นสาขาเกษตรกรรม อาหารและอายุรกรรม 
ศึกษาและทดลองเก่ียวกบัโครงสร้างและหน้าท่ีของเซลล์ส่ิงมีชีวิต และอิทธิพลขององค์ประกอบทาง
กายภาพและเคมีท่ีมีต่อเซลลท่ี์ปกติและไม่ปกติ  รวมทั้งศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งชีวิตจุลินทรีย ์ชีวิตพืช 
ชีวิตสัตว์และปัจจยัแวดล้อมท่ีเก่ียวขอ้ง และให้คาํแนะนาํทกัษะวิชาชีพแก่สาขาวิทยาการท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืนๆ 
 

9357  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

2211.10  นักชีววทิยาทัว่ไป   (Biologist,  general) 
  ศึกษาและปฏิบติังานทางวิทยาศาสตร์ของส่ิงมีชีวิต หรือจากของจริงตามธรรมชาติ  
เก่ียวกบัการกาํเนิด พฒันาการ โครงสร้างสรีรวิทยา การกระจายกรรมพนัธ์ุ ส่ิงแวดลอ้ม ความสัมพนัธ์ 
ภายในระหว่างกนั การจดัประเภทและรูปการมูลฐานของชีวิตพืชและสัตว ์ และนาํส่ิงท่ีคน้พบมาใช ้    
แกปั้ญหาดา้นวทิยาศาสตร์การแพทย ์การเกษตร อาหารและปัญหาอ่ืนๆ ซ่ึงมีผลกระทบต่อส่ิงมีชีวิต ; วาง
แผนการทดลอง ; ศึกษาท่ีอยูอ่าศยัตามธรรมชาติของพืช และสัตว ์หรือเก็บรวบรวมตวัอยา่งต่างๆ ; ให้ช่ือ 
จดัประเภท และเก็บรักษาตวัอยา่งไม่ให้เสียหาย ; เตรียมตวัอยา่งท่ีเก็บรวบรวมไดม้า ให้ช่ือและศึกษาถึง
พฒันาการของโรคต่างๆ และศึกษาเพื่อใชใ้นวตัถุประสงคอ่ื์นๆ ; ทาํการวิเคราะห์เชิงสถิติใน   ขอ้มูลท่ีได้
จากการทดลองและทาํรายงานผลการวเิคราะห์     อาจทาํการทดลองเก่ียวกบัพืชและสัตวข์องตนเอง   อาจ
นาํผลท่ีไดจ้ากการทดลองมาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจแก่ชีวิตมนุษย ์
 

2211.20  นักพฤกษศาสตร์ (Botanist) 
              ศึกษาและปฏิบติังานทางวิทยาศาสตร์ท่ีเก่ียวกับพืช หรือจากของจริงตามธรรมชาติ   
เก่ียวกบัการกาํเนิด พฒันาการ โครงสร้างสรีรวิทยา กายวิภาค และโมเลกุล การกระจายส่ิงแวดล้อม 
ความสัมพนัธ์ภายในระหวา่งกนั การจดัประเภท และรูปการมูลฐานอ่ืนๆ ของชีวิตพืชและนาํส่ิงท่ีคน้พบ
มาใชแ้กปั้ญหาทางเกษตรกรรม พืชกรรม ป่าไม ้และปัญหาอ่ืนๆ : ปฏิบติังานหลกัมูลฐานเช่นเดียวกนักบั
นกัชีววิทยาทัว่ไป แต่เช่ียวชาญในการศึกษาชีวิตพืช ศึกษาและจดัประเภทซากพืชหรือคต อาจเช่ียวชาญ
ในพฤกษศาสตร์เฉพาะสาขาเช่น พฤกษศาสตร์เศรษฐกิจ นิเวศวิทยาของพืช  อนุกรมวิธานวิทยาของพืช 
วชิาท่ีวา่ดว้ยสาหร่าย และวชิาท่ีวา่ดว้ยเช้ือรา 
 

2211.30  นักสัตววทิยา  (Zoologist) 
    ศึกษาและปฏิบติังานทางวิทยาศาสตร์ท่ีเก่ียวกบัสัตว ์หรือจากของจริงตามธรรมชาติ
เก่ียวกบัพนัธุกรรม โครงสร้าง การดาํรงชีวิต พฤติกรรม การเจริญเติบโตและพฒันาการส่ิงแวดลอ้ม การ
จัดประเภท และรูปการมูลฐานอ่ืนๆ ของชีวิตสัตว์ และนํา ส่ิงท่ีค้นพบมาใช้แก้ปัญหาต่างๆ ท่ี
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กระทบกระเทือนต่อสุขภาพอนามยั  และสวสัดิภาพของชีวิตมนุษย ์ สัตว ์ และพืช : ปฏิบติังานหลกัมูล
ฐานเช่นเดียวกนักบันกัชีววิทยาทัว่ไป แต่เช่ียวชาญในการศึกษาชีวิตสัตว ์อาจมีความเช่ียวชาญในสัตว
วิทยาสาขาใดสาขาหน่ึง เช่น วิทยาเอ็มบริโอ สัณฐานวิทยา เซลล์วิทยา วิชาวา่ดว้ยสัตวไ์ม่มีกระดูกสัน
หลงั          สัตววทิยาท่ีเก่ียวกบัปลา นก สัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม  และพาราสิตวทิยา   
 

2211.40  นักจุลชีววทิยาและไวรัส (Microbiologist) 
  ศึกษาและปฏิบติังานเก่ียวกบัจุลินทรีย ์ไดแ้ก่ เช้ือแบคทีเรีย เช้ือรา ไวรัส และโปรโตซวั ซ่ึง

เก่ียวข้องกับสุขภาพอนามยัของมนุษย ์สัตว์ และพืช หรือเก่ียวข้องกับกรรมวิธีทางอุตสาหกรรมใน
ห้องปฏิบติัการทางวิทยาศาสตร์ : ใช้กลอ้งจุลทรรศน์ตรวจตวัอยา่งของของเหลวหรือของแข็ง  ทาํการ
แยกเช้ือและตรวจพิสูจน์เช้ือตามสรีระ รูปพรรณสันฐาน ชีวเคมี โมเลกุล หรือคุณลักษณะอ่ืนๆ เพื่อ
พิจารณาว่าเป็นส่ิงท่ีมีอนัตรายหรือมีประโยชน์และเพื่อให้ทราบถึงการแพร่เช้ือในส่ิงท่ีมีชีวิต ; นาํเอา
ตวัอยา่งใส่ลงในของเหลวหรือสารอ่ืนๆ เพื่อศึกษาความเจริญเติบโต พฒันาการ และความตอ้งการอาหาร
ของจุลินทรีย ์ควบคุมความช้ืน  อากาศ  อุณหภูมิ  ความเป็นกรด และส่ิงซ่ึงเป็นอาหาร และคอยสังเกต
สภาวะท่ีอาํนวยใหเ้กิดความเจริญเติบโต  การสืบพนัธ์ุ หรือสภาวะท่ีเป็นอนัตราย ; สังเกตการทาํงานของ
จุลินทรียท่ี์มีต่อเน้ือของพืช สัตวช์ั้นสูงหรือจุลินทรียอ่ื์นๆ และต่ออินทรียสารซ่ึงตายแล้ว ; ทาํการ
วิเคราะห์ทางเคมีของสาร เช่น กรด แอลกอฮอล์  และเอนไซม์  ซ่ึงเกิดจากการกระทาํของจุลินทรียต่์อ
อินทรียสาร ; ทาํบนัทึกและรายงานส่ิงท่ีคน้พบ อาจชาํนาญในสาขาต่างๆ ของจุลชีววิทยา เช่น  ผลิตภณัฑ์
นม อาหาร หรือบกัเตรีวิทยาดา้นสาธารณสุขศาสตร์ หรือวิชาเก่ียวกบัไวรัส การป้องกนัตา้นทานโรค  หรือ
วชิาเซรุ่ม 

 

2211.50    นักนิเวศวทิยา (Ecologist) 
  ศึกษาคน้ควา้เก่ียวกับส่ิงมีชีวิต และความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตกับส่ิงแวดล้อม : 
ศึกษาระบบนิเวศของส่ิงมีชีวิตภายในส่ิงแวดลอ้มของส่ิงมีชีวิตเหล่านั้น รวมทั้งผลกระทบท่ีมีต่อส่ิงมีชีวิต
โดยเกิดจากอิทธิพลดา้นต่างๆ ขนาดประชากร มลภาวะ ปริมาณนํ้ าฝน อุณหภูมิ แสงแดด ความสูง ดิน 
ชั้นหิน และเช้ือโรค ; ทาํการวิจยัทางวิทยาศาสตร์เก่ียวกบัแหล่งกาํเนิด วิวฒันาการ ชนิด และการกระจาย
ของส่ิงมีชีวิตทั้งในปัจจุบนัและในอดีตซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงและการแปรผนัของปัจจยัแวดลอ้ม 
และทาํวิจยัเพื่อปกป้องระบบนิเวศและแกปั้ญหาผลกระทบระหวา่งส่ิงแวดลอ้มกบัส่ิงมีชีวิต ; อาจมีความ
เช่ียวชาญในนิเวศวทิยาสาขาใดสาขาหน่ึงโดยเฉพาะ เช่น ป่าไม ้พืช สัตว ์สัตวป่์า แมลง นํ้า และส่ิงแวดลอ้ม  
 

2211.60     นักเทคโนโลยชีีวภาพ   (Biotechnologist) 
  ประยุก ต์ใ ช้ค วาม รู้ทั้ ง หลักก า รและ วิ ธีก ารป ฏิบัติท า งด้านวิทย าศ า สตร์แล ะ
วศิวกรรมศาสตร์เพื่อพฒันาและปรับปรุงคุณภาพของพืช สัตว ์และผลิตภณัฑ์อาหาร : นาํยีน (gene) หรือ
หน่วยพนัธุกรรมของส่ิงมีชีวติมาศึกษาการถ่ายทอดลกัษณะพิเศษ และควบคุมกระบวนการแยกเซลล์หรือ
ยีน ; ศึกษาทดสอบ และคดัเลือกเช้ือจุลินทรีย ์เช่น แบคทีเรีย เช้ือรา เช้ือยีสต์ หรือเอนไซม์ หรือแยก
เฉพาะดีเอ็นเอ (DNA) จากเซลล์ท่ีมีคุณสมบัติเฉพาะตามต้องการออกมาเพื่อนํามาใช้ในการสร้าง
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ผลิตภณัฑ ์หรือพนัธ์ุพืชข้ึนใหม่ท่ีไดป้รับปรุงให้มีคุณภาพดีกวา่เดิม การขยายพนัธ์ุพืช การปรับปรุงพนัธ์ุ
สัตว์ การเพาะเล้ียงเน้ือเยื้อ การผลิตคิดค้นวคัซีนและตวัยาเพื่อป้องกนัและรักษาโรคติดต่อหรือโรค
ร้ายแรงต่างๆ ตลอดจนการผลิตอาหารท่ีใหคุ้ณค่าทางโภชนาการสูง 
 

2211.70   นักวทิยาศาสตร์ทางทะเล (Marine Scientist) 
  ประยุกต์ใช้หลักการและเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ คณิตศาสตร์และ
วศิวกรรมศาสตร์ในการศึกษาคน้ควา้ และวจิยัเก่ียวกบัการกาํเนิด โครงสร้าง การเคล่ือนไหว ลกัษณะทาง
กายภาพของทะเล พฤติกรรมของส่ิงมีชีวิตทุกรูปแบบในทะเลและความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั ตลอดจน
ผลกระทบจากปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม : ประมาณการความอุดมสมบูรณ์ของส่ิงมีชีวติในทะเลและวิเคราะห์
โครงสร้างและพลวตัรประชากร ; สังเกตโครงสร้างของกลุ่มส่ิงมีชีวิตในทะเลและพิจารณาถึงปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อโครงสร้าง ; ประเมินผลและให้คาํแนะนาํเก่ียวกบัพนัธ์ุของส่ิงมีชีวิตในทะเล รวมถึงสาเหตุ 
ผลกระทบ การป้องกนัและการควบคุม ; ใชท้กัษะดา้นตวัเลขและสถิติในการออกแบบห้องปฏิบติัการ
ทางวิทยาศาสตร์และวิธีการทดลองภาคสนาม ; ออกแบบและประเมินผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มเพื่อ
นาํมาพิจารณาว่าการเปล่ียนแปลงนั้นเกิดจากปัจจยัทางธรรมชาติหรือมนุษย ์; พฒันาแผนงานโครงการ
ระยะยาวเพื่อติดตามผลดา้นมลภาวะสภาพแวดลอ้ม ; ให้ขอ้มูลและคาํแนะนาํเพื่อการอนุรักษท์ะเล และ
นโยบายด้านการประมงทะเล รวมทั้งการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า ; อาจจะพฒันาเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการ
ป้องกนัมลภาวะทางทะเล และการป้องกนัชายฝ่ังจากการทาํลายของคล่ืนทะเลและกระแสนํ้าข้ึนนํ้าลง 
2211.90 นักชีววทิยาและนักวทิยาศาสตร์ทีเ่กีย่วข้องอืน่ ๆ 

ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึง  นกัชีววิทยาและนกัวิทยาศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกนั  ซ่ึง
มิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 

 
หน่วย   2212 นักเภสัชวทิยา   นักพยาธิวทิยา และผู้ประกอบวชิาชีพอืน่ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง 
        (Pharmacologists,  Pathologists  and   Related   Professionals) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี ไดแ้ก่ ผูท้าํหนา้ท่ีวิจยั ปรับปรุงหรือพฒันาแนวคิด  ทฤษฎี
และวิธีการปฏิบติัต่างๆ และนาํองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ดา้นกายวิภาคศาสตร์ ชีวเคมี ฟิสิกส์ชีวภาพ   
สรีรวิทยา พยาธิวิทยา หรือเภสัชวิทยามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย ์เกษตรกรรม หรืออุตสาหกรรม : 
วจิยั ปรับปรุง หรือคิดคน้แนวคิด ทฤษฎี และวธีิการต่างๆ ในสาขานั้นๆ ศึกษาและทาํการทดลองเก่ียวกบั
รูปแบบ โครงสร้าง และลกัษณะทางกายวิภาคของส่ิงมีชีวิต ส่วนประกอบทางเคมี และกระบวนการของ
ชีวิตและหน้าท่ีของอวยัวะ เน้ือเยื่อ เซลล์ ต่อม และระบบต่างๆ ของมนุษย ์สัตว ์และพืชทั้งท่ีปกติและ   
ผิดปกติ หรือภายใต้สภาวะท่ีไม่ธรรมดา ศึกษาและทาํการทดลองเก่ียวกับธรรมชาติ สาเหตุ และ
พฒันาการของโรคและความผิดปกติของมนุษย ์สัตว ์หรือพืช   ศึกษาและทดลองเก่ียวกบัผลของยาและ
สารต่างๆ ต่อเน้ือเยื่อ อวยัวะ และกระบวนการทางสรีระวิทยาของมนุษย์และสัตว์ พร้อมปรับปรุง
ประสิทธิภาพของยาท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัหรือยาท่ีกาํลงัพฒันาข้ึนใหม่ รวมทั้งพฒันาการนาํองคค์วามรู้ในแต่
ละสาขาไปประยุกต์ใชใ้นทางอุตสาหกรรม การแพทย ์และอ่ืนๆ  และจดัเตรียมเอกสารและรายงานทาง
วทิยาศาสตร์   ตลอดจนปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืนๆ 



 (116) 

 

       อาชีพในหน่วยนี ้ มีดงันี ้  
 
2212.20 นักเภสัชวทิยา  (Pharmacologist)     

              ศึกษา  วิจยัและพฒันาวิธีการวดัระดบัยาชนิดต่างๆ   ในเลือดเพื่อนาํไปใช้ในงานการ
ตรวจวดัระดบัยาในผูป่้วย /  อาสาสมคัรวิจยั     และการตรวจวดัระดบัความคงตวัของเภสัชผลิตภณัฑ์  :   
ตรวจ  วิเคราะห์ทางห้องปฏิบติัการ  หาปริมาณสาร  Catecholamine  ในเลือดและปัสสาวะ   เพื่อการ
วินิจฉัยและการรักษา   เตรียมเคร่ืองมือ  อุปกรณ์  วิธีการ  ยาและอาสาสมัครท่ีใช้ในการทดสอบ    
ดาํเนินการทดสอบ   รวบรวมขอ้มูล   คาํนวณผลโดยวิธีการทางสถิติ  และรายงานผลการทดสอบใน
งานวจิยัเก่ียวกบัฤทธ์ิทางเภสัชวทิยาของยาท่ีใชใ้นการรักษาผูป่้วย 
 
2212.25 นักสรีรวทิยา  (Physiologist) 

      ตรวจ  วิเคราะห์ทางห้องปฏิบติัการ เพื่อการวินิจฉัยและรักษาโรค :  ตรวจวดัโปรตีน  
ฮอร์โมน  ตวัรับฮอร์โมน   ตรวจสมรรถภาพของระบบประสาทอตัโนมติัท่ีควบคุมการไหลเวียนของ
เลือดแก่ผูป่้วย   และบนัทึกผลการตรวจให้แพทยผ์ูรั้กษาทราบ   จดัเตรียมอุปกรณ์   เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช ้  
สารเคมี  และสัตวท์ดลองท่ีจาํเป็นตอ้งใช ้สาํหรับการปฏิบติัการทดลอง   ทาํการทดลอง  และวิเคราะห์ผล
การทดลองพร้อมหาขอ้บกพร่องเพื่อนาํมาแกไ้ขและปรับปรุงการปฏิบติังานต่อไป 
2212.30  นักชีวเคมี   (Biochemist) 
  ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยองค์ประกอบทางเคมีของส่ิงมีชีวิตเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ และพฒันาเพื่อนํามาประยุกต์ใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ การเกษตร วิทยาศาสตร์
ส่ิงแวดล้อม และการผลิต : ศึกษาหลกัการทางเคมีของกระบวนการมีชีวิต เช่น การพฒันาเซลล์ การ
หายใจ การย่อย และการเปล่ียนแปลงพลงังานการดาํรงอยู ่ ; สังเคราะห์ วิเคราะห์และวินิจฉยัฮอร์โมน 
วิตามิน สารก่อให้เกิดภูมิแพ ้อนินทรียส์าร และเอนไซม ์เพื่อพิจารณาถึงผลกระทบท่ีมีต่อสมรรถนะการ
ทาํงานของร่างกาย ; ทดสอบลกัษณะทางเคมีของการก่อรูปของตวัปฏิชีวนะ (antibody) ; ทาํการวิจยัทาง
เคมีของเซลล์และเม็ดโลหิต และปฏิกิริยาทางเคมีขององคป์ระกอบของสารต่างๆ เช่น ยา เซรุ่ม ฮอร์โมน 
และอาหาร ; วิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของอาหารและผลท่ีมีต่อคุณค่าอนัเกิดจากกระบวนการผลิต 
การปรุงแต่ง และการบรรจุกระป๋อง ; พฒันาวิธีการแปรรูป การจดัเก็บ และการใชป้ระโยชน์จากอาหาร 
ยารักษาโรค และสารประกอบทางเคมี ตลอดจนออกแบบและสร้างเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีใชใ้นการทดสอบ
ในหอ้งปฏิบติัการท่ีจาํเป็นสาํหรับโครงงานวจิยัต่างๆ  และปฏิบติังานในหนา้ท่ีอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
2212.35 นักฟิสิกส์ชีวภาพ (Biophysicist) 
  ศึกษา และวิจัยเก่ียวกับหลักการทางฟิสิกส์ เช่น พลังงานไฟฟ้า และพลังงานกลและ
ปรากฎการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งของเซลลแ์ละส่ิงมีชีวติ  : ศึกษาและทดสอบความเสียหายของเน้ือเยื้อและเซลล์อนั
เกิดจากอนุภาครังสีเอก็ซ์และนิวเคลียร์ ; ศึกษาและวิจยัการเปล่ียนแปลงของสารประกอบในเซลล์โดยใช้
อะตอมมิคไอโซโทป รวมทั้งศึกษารูปร่างการจดัเรียงตวัของโมเลกุลขนาดเล็ก เช่น โปรตีน โดยใชรั้งสี
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เอก็ซ์หรือกลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ; วิเคราะห์การทาํงานของอิเล็กทรอนิกส์และสมองของมนุษย ์เช่น 
การเรียนรู้ การนึกคิด และความทรงจาํ และศึกษาสาเหตุท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงดา้นการมองเห็นและ
ไดย้ิน ; ทาํการทดสอบเก่ียวกบัการส่งผา่นของแรงกระตุน้ไฟฟ้า (electrical  impulse) ตามเส้นประสาท
และกลา้มเน้ือ และปฏิบติังานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
2212.40 นักพยาธิวทิยา  (Pathologist) 
                       ตรวจ  วิเคราะห์ทางห้องปฏิบติัการเพื่อคน้หาโรคและความผิดปกติต่างๆ  ของมนุษย ์  
โดยให้ทราบถึงลักษณะแก่นแท้   สมมติฐาน   อาการแสดงและผลของโรคและความผิดปกตินั้นๆ   
พร้อมกาํหนดวิธีการรักษา  :   เตรียมอุปกรณ์  เคร่ืองมือ   เคร่ืองใช ้  สารเคมี   ช้ินเน้ือ   เลือด  และส่ิง
อ่ืนๆ ท่ีจาํเป็น ตอ้งนาํมาทดสอบ    ทาํการทดสอบ   บนัทึกและรายงานผลการทดสอบกบัอายุรแพทย ์  
ศลัยแพทย ์  หรือผูช้าํนญัพิเศษอ่ืนๆ   เพื่อวนิิจฉยัโรคหรือความผดิปกติอ่ืนๆ   อาจทาํการตรวจศพ 
 

2212.45      นักโรคพชื  (Plant Pathologist)  
     ศึกษา คน้ควา้วิจยัเก่ียวกบัโรคพืชและสาเหตุของโรคพืช ซ่ึงไดแ้ก่ จุลินทรียช์นิดต่างๆ 

เช่น เช้ือรา แบคทีเรีย ไวรัส ไวรอยด์ ไฟโตพลาสมา และไสเดือนฝอย และนําองค์ความรู้ด้าน 
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เกษตรกรรมเก่ียวกบัพืช รวมทั้งเทคโนโลยีทางการเกษตรไปประยุกตใ์นการแกไ้ข
ปัญหาดา้นโรคพืช : ศึกษาวิจยัเก่ียวกบัทฤษฎีและหลกัปฏิบติัต่างๆ ในการป้องกนักาํจดัโรคพืช การ 
กกักนัโรค การปฏิบติัทางการเพาะปลูก การหลีกเล่ียงการเกิดและการระบาดของโรคและการใช้พนัธ์ุ
ตา้นทานโรค ; ศึกษาลกัษณะอาการของโรคพืชโดยการจาํแนกเช้ือหรือชนิดของจุลินทรียท่ี์เป็นสาเหตุ
ของโรคพืช การเจริญเติบโต การเขา้ทาํลาย และการแพร่ระบาดของโรค รวมทั้งหาความสัมพนัธ์กบั 
ส่ิงแวดล้อมและส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ เพื่อหาวิธีป้องกันกําจัดโรคพืชนั้ นๆ ตลอดจนศึกษาวิจยัเพื่อพฒันา
เทคโนโลยีใหม่ๆ หรือใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการควบคุมโรคพืช โดยใช้วิธีการท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อ
สภาพแวดลอ้มและสุขภาพ และใชเ้ทคนิคทางดา้นพนัธุวิศวกรรมในการผลิตพนัธ์ุพืชท่ีมีความตา้นทาน
ต่อโรคหรือปลอดโรค 
 
2212.50  นักเทคนิคการแพทย์  (Medical  Technologist) 

       ตรวจ  ทดสอบ  วิเคราะห์  วิจัยส่ิงส่งตรวจท่ีได้มาจากร่างกายมนุษย ์ โดยใช้วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางห้องปฏิบติัการท่ีครอบคลุมดา้นเคมีคลินิก    จุลทรรศนศาสตร์คลินิก  จุล
ชีววิทยาคลินิก  โลหิตวิทยา  คลงัเลือด  ภูมิคุม้กนัวิทยาคลินิก  พิษวิทยาคลินิก ฯลฯ  เพื่อนาํผลมาใชใ้นการ
วินิจฉัย  คน้หาสาเหตุ วิเคราะห์ความรุนแรงและติดตามการรักษาโรค   การประเมินสภาวะสุขภาพ    การ
ป้องกนัโรค    การส่งเสริมสุขภาพรวมถึงการควบคุมคุณภาพ    การกาํหนดคุณลกัษณะ  และการ  ควบคุม
การใชเ้คร่ืองมือรวมทั้งนํ้ ายาต่าง ๆ  ทางห้องปฏิบติัการทางเทคนิคการแพทย ์ การให้คาํปรึกษาแนะนาํและ
ฝึกอบรมเก่ียวกบัวิทยาการทางเทคนิคการแพทย ์ และปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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2212.55 นักรังสีเทคนิค  (Radiological  Technologist) 
 ให้บริการทางรังสีเทคนิคในการตรวจวิเคราะห์และรักษาดว้ยเคร่ืองมือทางรังสี รวมทั้ง
การป้องกนัอนัตรายจากรังสีแก่ผูป่้วย  ซ่ึงปฏิบติังานเก่ียวกบัรังสีวินิจฉยั  รังสีรักษา  เวชศาสตร์นิวเคลียร์  
และทางฟิสิกส์การแพทย ์ โดยกรรมวิธีพิเศษ  รับผิดชอบในการถ่ายภาพส่วนต่าง ๆ  ของร่างกายผูป่้วย
ดว้ยรังสีประเภทต่าง ๆ ตามคาํสั่งแพทย ์ ใชอุ้ปกรณ์ถ่ายภาพ  เช่น  เคร่ืองเอกซเรย ์ เคร่ืองฉายรังสี  เคร่ือง
นบัวดัรังสี  เคร่ืองอลัตราซาวนด ์ เคร่ืองเอกซเรยร์ะบบคอมพิวเตอร์  เคร่ืองตรวจดว้ยสนามแม่เหล็กแรงสูง  
เคร่ืองเร่งอานุภาพ  จดัท่าผูป่้วยให้อยู่ในตาํแหน่งท่ีเหมาะสมกบัเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ในการฉายรังสี  
บนัทึกผลจากภาพถ่ายรังสี  บนัทึกจากการฉายรังสีเพื่อนาํให้รังสีแพทยท์าํการรายงานผลเสนอแพทยผ์ูท้าํ
การรักษา  จดัเตรียมฟิล์มเอกซเรยแ์ละนํ้ ายาลา้งฟิล์ม รวมทั้งดูแลตรวจสอบคุณภาพของภาพรังสี  การ
ประกนัคุณภาพและการบาํรุงรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในทางรังสีเทคนิคให้อยูใ่นสภาพท่ีใชง้าน
ไดดี้และปลอดภยั    
 
2212.60  นักนิติเวชวทิยา  (Forensic  Scientist) 
  ตรวจร่างกายมนุษยห์รือวตัถุจากร่างกายหรือวตัถุพยานอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวกบัทางการแพทย ์  
เพื่อคน้หาและชนัสูตรเหตุของความผิดปกติในร่างกาย  :    พิจารณารายงานของแพทยห์รือผูเ้ช่ียวชาญ
อ่ืนๆ   เก่ียวกับคดีท่ีได้รับมอบหมาย     อาจทาํการตรวจศพ  ทั้ งน้ีเพื่อปฏิบติัตามกฎหมายและเพื่อ
ประโยชน์แห่งการพิจารณาคดีของตาํรวจหรือศาล 
 
2212.90 นกัเภสัชวิทยา  นกัพยาธิวิทยาและผูป้ระกอบวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ 

ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี    รวมถึง   นกัเภสัชวิทยา  นักพยาธิวิทยาและผูป้ระกอบ
วชิาชีพอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง   ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน    

 
8หน่วย  2213  นกัเกษตรกรรมและผูป้ระกอบ
วิชาชีพอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง  
                   (Agronomists  and  related 
professionals) 

   ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ได้แก่  ผูท่ี้ทาํหน้าท่ีวิจยั  ปรับปรุง   หรือพฒันาแนวคิด
ทฤษฎีและวิธีการปฏิบติัต่างๆ และนาํความรู้ทางวิทยาศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพืชผลทางการเกษตรและ   
กิจการสัตวเ์ล้ียงมาใชป้ระโยชน์ :  ทาํการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัพืชไร่นา หญา้ประเภทต่างๆ  พืชสวน ไมด้อก 
ไมป้ระดบั พืชผกัและผลไม ้และพฒันาวธีิการเพาะปลูกรูปแบบใหม่ วิจยัและพฒันาการ ทาํฟาร์มปศุสัตว์
และวิธีการผสมพนัธ์ุสัตว ์ เพาะพนัธ์ุและเล้ียงตน้ไม ้วางแผนและกาํกบัดูแลการปลูกป่า  และการใช้
ประโยชน์จากความหนาแน่นของตน้ไม ้ศึกษาวิจยัคุณลกัษณะ  สมรรถนะและความอุดมสมบูรณ์ของดิน
และนาํผลการศึกษาคน้ควา้มาใช้ประโยชน์ในการพฒันาและปรับปรุงแนวปฏิบติัทางดา้นเกษตรกรรม   
การปลูกพืชสวน ไมด้อกไมป้ระดบั พืชผกัและผลไม ้ และการปลูกป่า  ทาํการวิจยัและพฒันาวิธีการแบบ
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ใหม่เพื่อการอนุรักษส์ัตวป่์า และเพื่อการใชป้ระโยชน์พื้นท่ีเล้ียงปศุสัตวอ์ยา่งประหยดั จดัทาํเอกสารและ
รายงานทางวทิยาศาสตร์  ตลอดจนปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืนๆ   

 

 อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

2213.20    นักพชืไร่ ;  พชืกร (Agronomist) 
     ทาํการศึกษาและปฏิบติังานเก่ียวกบัการทดลองหรือคน้ควา้ปัญหาเก่ียวกบัพืชไร่ คน้หา
วธีิการปลูกพืชไร่ชนิดใหม่ และปรับปรุงวธีิการท่ีใชก้นัอยูเ่ดิมให้ดีข้ึน เพื่อให้ไดผ้ลผลิตและ  คุณภาพสูง
ข้ึน : วางแผนและทาํการศึกษาเก่ียวกบัการผสมพนัธ์ุพืชท่ีสถานีทดลองหรือท่ีไร่นา เพื่อให้ไดพ้นัธ์ุใหม่
และปรับปรุงพนัธ์ุของพืชไร่  เช่น  ฝ้าย  ยาสูบ  พืชท่ีให้เมล็ด  พืชหวั ป่านหรือปอ       โดยคาํนึงถึงปัจจยั
ต่างๆ เช่น ผลผลิตคุณภาพท่ีเหมาะสมกบัดินและอากาศในแต่ละแห่ง  การตา้นทานต่อโรคและแมลง ;  
วางแผนแนวการศึกษา  และทาํการศึกษาผลิตภณัฑ์ท่ีได้จากพืชไร่  เพื่อให้ทราบถึงดินท่ีพืชต้องการ        
วิธีการปลูก  การเก็บเก่ียว และการเก็บรักษาท่ีดี ตลอดจนผลของการใช้พืชหมุนเวียน การระบายนํ้ า         
การชลประทาน ระดบัสูงตํ่าของพื้นท่ีและสภาพดินฟ้าอากาศ ; หาวิธีป้องกนัวชัพืช  โรคพืช  และแมลงท่ี
เป็นอนัตรายแก่พืช ; ทาํการแสดงสาธิตให้เกษตรกรได้ทราบถึงเกษตรกรรม  แผนใหม่ อาจมีความ
ชาํนาญในพืชชนิดหน่ึงชนิดใด พืชหมู่หน่ึงหมู่ใดหรืองานทางเทคนิคอยา่งหน่ึงอยา่งใด เช่น การผลิต การ
ผสมพนัธ์ุ การป้องกนัวชัพืชและโรคพืช หรือการชลประทาน 
 

2213.30    นักพชืสวน   (Horticuturist) 
0     ทาํการศึกษาและปฏิบติังานการทดลองคน้ควา้และคน้หาวธีิการปลูกพืชชนิดใหม่และปรับปรุงวิธีการ

ท่ีใชก้นัอยูเ่ดิมเก่ียวกบัการผสมพนัธ์ุและการเพาะปลูกไมผ้ล พืชผกั ไมด้อกไมป้ระดบั  สมุนไพร ตลอดจนการแกปั้ญหา
การผลิต การเก็บรักษา และการขนส่ง : ทดลองเก่ียวกบัการผสมพนัธ์ุ  เพ่ือให้ไดพ้นัธ์ุใหม่หรือปรับปรุงพนัธ์ุท่ีมีอยูแ่ลว้
ให้มีผลผลิตสูงข้ึน คุณภาพดีข้ึน มีคุณค่าทางอาหารมากข้ึน มีความตา้นทานโรคและปรับตวัเขา้กบัดินฟ้าอากาศดีข้ึน  
และคน้ควา้วธีิการใชป้ระโยชน์ของพืชผลสดต่างๆ เช่น การใชห้อ้งเยน็ ; ทดลองหรือคน้ควา้เพื่อหาวธีิการปลูก  การใชย้า
กาํจดัศตัรูพืช การเขตกรรม  ธาตุอาหาร นํ้ า สารควบคุมการเจริญเติบโต ตลอดจนคน้ควา้พืชหมุนเวียน ปุ๋ย และการใช้
ประโยชน์จากดินใหเ้หมาะสมท่ีสุด ;  กาํหนดความตอ้งการของพืชเก่ียวกบัดิน  ภูมิอากาศ  และเลือกสถานท่ีท่ีเหมาะแก่
การเพาะปลูก กาํหนดเวลาท่ีดีท่ีสุดในการเก็บเก่ียว ;  กาํหนดอุณหภูมิและความช้ืนท่ีเหมาะสมสาํหรับการเก็บรักษาและ
ขนส่ง อาจมีความชาํนาญในการศึกษาพืชชนิดใดชนิดหน่ึง เช่น       ไมผ้ล ไมย้นืตน้ พืชผกั  ไมด้อกไมป้ระดบั สมุนไพร 
อาจ   เช่ียวชาญเก่ียวกบัการผลิตเมลด็พนัธ์ุ การตรวจสอบคุณภาพ วิธีการบรรจุและเก็บรักษาเมล็ดพืช อาจดาํเนินงานใน
กิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่หน่ึงอยา่งข้ึนไป เช่น การจดัการเก่ียวกบัสถานีทดลองสวนผลไม ้สวนขนาดใหญ่ในเชิงพาณิชย ์หรือ
สถานเพาะชาํ 

 

2213.40  นักวนวฒันวทิยา  (Silviculturist) 
 วิจยัปัญหาการปรับปรุงพนัธ์ุและการสืบพนัธ์ุของพนัธ์ุไม้ในพื้นท่ีป่าธรรมชาติและ    

พื้นท่ีสวนป่า การปลูกสร้างสวนป่าและการบาํรุงป่า : วิจยัดา้นวนวฒันวิธีต่างๆ  เช่น  อตัราความเจริญ
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ของตน้ไม ้การตดัสางขยายระยะซ่ึงมีผลต่อการเจริญเติบโตและผลิตผลจากป่า  การกระจายของเมล็ด การ
งอกของเมล็ดพรรณไมป่้านานาชนิด ผลท่ีเกิดจากไฟป่าและการเล้ียงสัตวใ์นป่าต่อความเจริญเติบโตของ
ตน้ไม ้;  พฒันาป่าโดยจดัใหมี้สถานีเพาะชาํกลา้ไม ้การยา้ยปลูกกลา้ไม ้กาํจดัตน้ไมท่ี้เป็นโรค      การตดั
สางขยายระยะ  การลิดก่ิง  และวธีิการอ่ืนๆ  เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของหน่อหรือกลา้ตน้ไม ้; พฒันา
ระบบวนวฒันาวิทยาเพื่อเพิ่มผลผลิตและสมดุลของสภาพแวดลอ้ม และปล่อยให้ตน้ไมท่ี้มีอายุน้อยข้ึน
และเจริญเติบโตต่อไป ;  พฒันาวิธีการวดัตน้ไม ้การประมาณความเจริญเติบโตและผลผลิตของหมู่ไม ้
และการกาํหนดช่ือของตน้ไมใ้หถู้กตอ้ง 
 

2213.45  นักวชิาการป่าไม้ (Forestry Scientist) 
  ทาํการศึกษาวิจยัดา้นวนวฒันาวิทยา ทั้งเพื่อในแนวทางเพื่อป่าผลิตผลและป่าป้องกนั
หรือการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไมเ้พื่อแกปั้ญหาทางวิชาการป่าไม ้: ดาํเนินการศึกษาวิจยัทางดา้นต่าง ๆ   
ไดแ้ก่      ดา้นการปรับปรุงพนัธ์ุไมป่้า การปลูกบาํรุงสวนป่า  เมล็ดพนัธ์ุไมแ้ละแปลงเพาะ ปฐพีวิทยาป่า
ไม ้เทคโนโลยีชีวภาพ ผลิตผลป่าไม ้โรคและแมลงป่าไม ้ วนเกษตร การวิจยัดา้นเกษตร -ปศุสัตว-์ป่าไม ้
การวจิยัลุ่มนํ้า พฤกษศาสตร์ป่าไม ้ ผลิตผลรองจากป่า สัตวป่์า การวจิยัดา้นการจดัการป่าไม ้              ดา้น
เศรษฐกิจป่าไม ้และการวจิยัดา้นทรัพยากรป่าไม ้โดยอาจใชภ้าพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายดาวเทียม  
 
2213.50      นักปฐพวีทิยา ;  นักวทิยาศาสตร์ของดิน    (Soil Scientist) 
  ศึกษาลักษณะและประโยชน์ท่ีเหมาะสมของดิน และใช้ผลของการศึกษาแก้ปัญหา
ทางการเกษตร  การป่าไม ้ การชลประทาน  และการระบายนํ้ า :  ศึกษากาํเนิด  องค์ประกอบและการ
กระจายของดิน ตลอดจนจดัประเภทดินใหเ้หมาะสมกบัการใชป้ระโยชน์ในดา้นต่างๆ ;  วิเคราะห์ดินทาง
เคมี  ทางแร่ ทางกายภาพ และทางชีวภาพ  และตีความหมายผลของการวิเคราะห์ในทศันะของการเกษตร    
การป่าไม ้ การชลประทาน  และการระบายนํ้ า ;  ทาํการทดลองเพื่อปรับปรุงหรือแกไ้ขลกัษณะและ    
คุณสมบติัของดินให้เหมาะสมต่อการเกษตร  การป่าไม ้ การชลประทาน และการระบายนํ้ า ;  ตรวจสอบ
ผลตอบสนองของดินท่ีมีต่อการเขตกรรม  การใส่ปุ๋ย การปลูกพืชหมุนเวียน การชลประทาน  การระบายนํ้ า  
และการปฏิบติังานอ่ืนๆ ; วางแผน  พฒันาและประสานการปฏิบติังานต่างๆ เพื่อสงวนความช้ืนในดิน
และเพื่อควบคุมการพงัทะลาย การทะลาย การใชป้ระโยชน์และการเส่ือมคุณภาพของดิน ; ทาํการทดลอง
เพื่อให้ทราบถึงลกัษณะและคุณสมบติัของดินท่ีเหมาะสมสําหรับพืชแต่ละชนิด ; ให้คาํแนะนาํเก่ียวกบั
การใช้ดินให้เป็นประโยชน์ การจดัการและการอนุรักษ์ดิน รวมทั้งการรักษาหรือการแก้ไขดินให้มี
ลกัษณะและคุณสมบติัท่ีเหมาะสมอยูเ่สมอ 
 

2213.60  นักสัตวบาล (Animal Scientist) 
     ทาํงานวิจยัและปรับปรุงวิธีการทางวิทยาศาสตร์เก่ียวกบัการผสมพนัธ์ุสัตว ์การเล้ียงดู 
และจดัการเก่ียวกบัสัตวเ์ล้ียง เช่น โคเน้ือ โคนม  สัตวปี์ก มา้ สุกร แกะ กวาง ฯลฯ  รวมทั้งอาหารสัตว ์ : 
ทดลองผลของการให้อาหารต่างชนิดกนั สภาพแวดลอ้มการผลิตนม ไข่ หรือผลิตภณัฑ์อ่ืน ๆ พนัธุศาสตร์ 
วิธีการฆ่าสัตวป์ระเภทท่ีให้เน้ือ การเตรียมและการเก็บผลิตภณัฑ์ และการทาํงานเก่ียวกบัการจดัการ ; 
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วิเคราะห์ขอ้มูลจากการทดลองทาํรายงาน และปรับปรุงโรงเรือนของสัตว ์ สุขาภิบาล  อุปกรณ์เคร่ืองใช ้ 
และวิธีป้องกนัและควบคุมโรคสัตว ์และตวัพาราสิต ตลอดจนเทคนิคของการผสมพนัธ์ุสัตวต่์างๆ อาจ
ชาํนาญงานตามชนิดของกิจกรรม เช่น การผสมพนัธ์ุ 
 

2213.65      นักกฏีวทิยา (Entomologist) 
  ศึกษาคน้ควา้และวจิยัเก่ียวกบัแมลง การเจริญเติบโต โครงสร้าง กระบวนการและระบบ
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํรงชีวิตของแมลง และความสัมพนัธ์ระหว่างแมลงกบัชีวิตพืชและชีวิตสัตว ์
และช่วยควบคุม แกไ้ขปัญหา และป้องกนักาํจดัแมลงศตัรูทางการเกษตร เช่น แมลงศตัรู   ธญัพืช พืชไร่
นา พืชสวน ไมย้ืนตน้ ป่าไม ้แมลงทาํลายผลผลิตในโรงเก็บ และแมลงพาหะนาํโรคมาสู่พืช : ดาํเนินการ
ศึกษาวิจยัเพื่อพฒันาเทคนิคใหม่ๆ ในการควบคุมหรือกาํจดัแมลงในพื้นท่ีท่ีได้รับความเสียหายและ
ป้องกนัการแพร่ระบาดของแมลงท่ีเป็นอนัตรายในพื้นท่ีทาํการเกษตรโดยใชเ้ทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม ; พฒันาและปรับปรุงสารฆ่าแมลง  วิธีการเพาะปลูกและวิธีการทางดา้น
ชีวภาพของแมลง ; ศึกษาและวิจยัอิทธิพลของปัจจยัต่าง ๆ ในสภาพ   แวดลอ้มและส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ ท่ีมีผล
ต่อการเจริญเติบโตและการแพร่ระบาดของแมลงเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกนักาํจดัศตัรูพืช และให้
ความรู้ความเขา้ใจในหลกัการจดัการศตัรูพืช ; ศึกษาเก่ียวกบัทฤษฎีและหลกัการในการระบุและให้ช่ือ
แมลง วิวฒันาการ การจดัหมวดหมู่ การวางรูปแบบ การวิเคราะห์ชนิดและการวินิจฉยัลาํดบัอนุกรมของ
แมลง รวมทั้งศึกษาวิวฒันาการของรูปร่าง ลกัษณะและกายวิภาคของแมลง ตลอดจนศึกษาวิจยัเก่ียวกบั
ส่ิงมีชีวิตต่างๆ ท่ีเป็นศตัรูธรรมชาติของแมลงและวชัพืช  และเช้ือจุลินทรียท่ี์ทาํให้เกิดโรคกบัแมลง 
วธีิการใชส่ิ้งมีชีวติต่างๆและเช้ือจุลินทรียใ์นการควบคุมแมลงศตัรูพืช 
 

2213.90   นักเกษตรกรรมและผู้ประกอบวชิาชีพทีเ่กีย่วข้องกนัอืน่ๆ  
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึง นกัเกษตรกรรมและผูป้ระกอบวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกนั
ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน    
 
หมู่ 222 ผู้ประกอบวชิาชีพเกีย่วกบัสุขภาพ   (ยกเว้นการพยาบาล)  
  ( Health  Professionals  ( except  nursing ) ) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหมู่น้ี  ไดแ้ก่  ผูท้าํการวิจยั  ปรับปรุง   พฒันาแนวคิด  ทฤษฎีและ
วิธีการปฏิบติัรวมทั้งนําความรู้ด้านวิชาการแพทย์   ทนัตกรรม   สัตวแพทย์   เภสัชกรรม   และการ       
ส่งเสริมสุขภาพมาใชป้ระโยชน์   โดยการรักษาใหค้าํแนะนาํป้องกนัและส่งเสริมสุขภาพ 
 

 กลุ่มอาชีพ ในหมู่นี ้  มีดังนี ้
 2221 แพทย ์
 2222 ทนัตแพทย ์
 2223 สัตวแพทย ์
 2224 เภสัชกร 
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 2229 ผูป้ระกอบวชิาชีพเก่ียวกบัสุขภาพอนามยั  (ยกเวน้การพยาบาล)  อ่ืนท่ีมิไดจ้ดั 
   ประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
 
หน่วย 2221 แพทย์    ( Medical  Doctors ) 
   ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่  ผูว้ิจยั  ปรับปรุงหรือคิดคน้แนวคิด  ทฤษฎี  และ
วิธีการต่าง ๆ   เพื่อนาํมาประยุกต์ใช้ในการป้องกนัและรักษาโรค  ทาํงานวิจยัเก่ียวกบัความผิดปกติของ
มนุษยแ์ละโรคต่าง ๆ  วธีิการรักษาและป้องกนัโรค ตรวจร่างกายและวินิจฉยัโรค  สั่งยาและให้การรักษา
โรค ความผิดปกติหรืออุบติัเหตุท่ีวินิจฉยัแลว้  รวมถึงให้การรักษาเฉพาะทางทั้งทางดา้นอายุรกรรมและ
ศลัยกรรม  ใหค้าํแนะนาํวธีิป้องกนัและรักษาโรค   มีส่วนร่วมในการพฒันาและสร้างกฎระเบียบเก่ียวกบั
การสร้างสุขภาพท่ีดี  ความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพอนามยัของสังคม  เขียนรายงานและวารสาร  
ทางวทิยาศาสตร์   ตลอดจนปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
  

   อาชีพในหน่วยนี ้ มีดงันี ้
 
2221.20 อายุรแพทย์   (Medical  doctor , internal  medicine)  
 ตรวจและวินิจฉัยโรค  อาการบาดเจ็บและอาการผิดปกติต่าง ๆ ของผูป่้วย และให้การ
รักษาโดยการใช้ยาหรือให้คาํแนะนาํเก่ียวกบัโรคหรือความผิดปกติเฉพาะอยา่ง  :  ตรวจผูป่้วยหรือสั่ง
ตรวจทางเอกซ์เรยห์รือการทดสอบพิเศษอ่ืน ๆ  เพื่อหารายละเอียดเพิ่มเติม ; พิจารณาผลการตรวจและ
ทดสอบ วินิจฉัยความผิดปกติ  สั่งยา  หรือใช้วิธีการรักษาอย่างอ่ืน  อาจปรึกษาแพทยเ์ฉพาะทางตาม
ความจาํเป็น  
 
2221.22 โสต - ศอ  - นาสิกและลาริงซ์วทิยา   
 (Medical  doctor , otolaryngology  ;  Otolaryngologist) 
 ตรวจและวินิจฉัยอาการบาดเจ็บ  อาการผิดปกติของโสต  ศอ  นาสิก  และลาริงซ์ของ
ผูป่้วย : ปฏิบติังานหลกัมูลฐานเช่นเดียวกนักบัอายุรแพทย ์ แต่มีความชาํนาญเฉพาะโรคทาง โสต  ศอ  
นาสิกและลาริงซ์  
 
2221.24 จักษุแพทย์  (Medical  doctor,  ophthalmology  ;  Ophthalmologist)  
 ตรวจสายตาและใหก้ารรักษาดว้ยวิธีการให้ยา  ผา่ตดั หรือสั่งประกอบแวน่ตาแก่ผูป่้วย : 
ตรวจตาและวดัสายตาเพื่อหาขอ้บกพร่องและความผิดปกติของตาและสายตาดว้ยเคร่ืองมือหรือวิธีการ
ทดสอบต่าง ๆ  เช่น  วดัความดนัตา  ดูกระจกตา  ความลึกของช่องหนา้ลูกตา  ลกัษณะม่านตา  บาํรุงรักษา
ท่อแสงสวา่งและดูจอประสาทตา ; ทาํการรักษาโดยการหยอดตา  สั่งยาหรือศลัยกรรม  ; ให้คาํแนะนาํ   ใน
การดูแลรักษาและฝึกสายตา  วดัสายตา และสั่งขนาดของเลนซ์เพื่อประกอบแว่นตา ; ติดตามผลการ
บนัทึกการสั่งยาและรักษาเป็นระยะ ๆ  อาจมีความชาํนาญในการรักษาโรคตาแต่ละชนิด 
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2221.30 ศัลยแพทย์  (Surgeon)  
 ทาํการผ่าตดัใหญ่และผ่าตดัเล็กชนิดต่าง ๆ  เพื่อรักษาอาการบาดเจ็บ โรคหรือความ
ผดิปกติของร่างกาย  ตรวจร่างกาย  วนิิจฉยัโรค  สั่งยาและใหก้ารรักษาผูป่้วย : โดยปฏิบติังานหลกัมูลฐาน
เช่นเดียวกบัอายรุแพทยท์ัว่ไป  แต่ทาํเฉพาะทางในรายท่ีตอ้งรักษาทางศลัยกรรม 
 
2221.35 แพทย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ   (Orthopedics  Surgeon  ;   Orthopedist)  
 ตรวจ  วินิจฉยั  และทาํการผา่ตดัเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บหรือความผิดปกติของกระดูก
และขอ้ผูป่้วย :  ปฏิบติังานหลกัเช่นเดียวกบัศลัยแพทย ์  แต่มีความชาํนาญในการทาํศลัยกรรมกระดูกและ
ขอ้ 
 
2221.37 วสัิญญแีพทย์  (Medical  doctor,  anesthetics  ;  Anesthetist)  
 ประเมินและเตรียมผูป่้วยให้พร้อมสําหรับการเขา้รับการให้ยาระงบัความรู้สึก :  ตรวจ
หรือสั่งตรวจทางห้องปฏิบติัการ  หรือการทดสอบต่าง ๆ  นาํผลมาวิเคราะห์หรือวินิจฉัยเพื่อพิจารณา  
เตรียมขั้นตอนและวธีิการใหย้าสลบ  ยาชาหรือใชเ้ทคนิคอ่ืน ๆ  ใหเ้หมาะสมกบัสภาพของผูป่้วย ; ปรึกษา
กบัแพทยเ์ฉพาะทางเพื่อการวินิจฉัยความผิดปกติก่อนเตรียมการให้ยาระงบัความรู้สึก  ให้ความรู้และ
คาํแนะนาํดา้นวสิัญญีวทิยาแก่ผูป่้วย  
 
2221.40 สูต-ินรีแพทย์  (Medical  doctor,  obstetrics  and  gynecology)   
 ตรวจ  วินิจฉัย  บาํบดัและป้องกนัโรคของสตรีในระบบการเจริญพนัธ์ุ  การช่วยการ
เจริญพนัธ์ุ  การคุมกาํเนิด  การตั้งครรภ ์ การคลอด  ระยะหลงัคลอด  และทารกในครรภ ์
 
2221.45 กุมารแพทย์  (Medical  doctor,  pediatrics  ;  Pediatrician)  
 ตรวจ  วินิจฉัย  และดูแลรักษาผู ้ป่วยเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้ งสามารถ
ให้บริการสุขภาพแก่เด็กแบบองคร์วม  ซ่ึงไดแ้ก่  การตรวจวินิจฉยั  บาํบดัรักษา  ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  การ
ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกนัการเจบ็ป่วยทั้งทางดา้นร่างกาย  และจิต - สังคมในสภาพท่ีเด็กเป็นปัจเจก
บุคคลและในบริบทท่ีเป็นส่วนหน่ึงของครอบครัวและสังคม 
 
2221.50 จิตแพทย์  (Medical  doctor,  psychiatry  ;  Psychiatrist) 
 ตรวจและวินิจฉยัอาการทางจิตและรักษาอาการผิดปกติของผูป่้วย :  ตรวจคน้โรคและ
ความผิดปกติต่าง ๆ  ของผูป่้วยเพื่อให้ทราบถึงสาเหตุ  อาการผลของโรคและความผิดปกติ  ;  โดยใช้
เคร่ืองมือทดสอบร่วมกบัการสังเกตพฤติกรรม  การสัมภาษณ์  วิเคราะห์และแปลผลทดสอบ ; ทาํงาน
ร่วมกบัแพทย์เฉพาะทางอ่ืน ๆ  เพื่อกาํหนดวิธีการรักษาและสั่งยา ; แนะนําผูป่้วยและญาติในการ
ปฏิบติังานเพื่อช่วยการรักษา ; บนัทึกประวติัการรักษาผูป่้วย 
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2221.60 รังสีแพทย์  (Medical  doctor,  radiology  ;  Radiologist)   
 ตรวจ  วินิจฉัยและรักษาผูป่้วยโดยการสั่งยาและการฉายรังสี  :  ศึกษาและวิเคราะห์
ผลการรักษาของแพทยด์า้นอ่ืน ๆ  เช่น  อายรุกรรม  ศลัยกรรม  เป็นตน้  เพื่อทาํการรักษาดว้ยการฉายรังสี  
;ตรวจร่างกายและบริเวณท่ีจะทาํการฉายแสง  วินิจฉัยและให้การรักษาโดยการสั่งยา  สั่งปริมาณและ
จาํนวนรังสีในการฉายแต่ละคร้ัง  ; ใหค้าํปรึกษาและคาํแนะนาํแก่ผูป่้วยก่อน ระหวา่งและหลงัการ      ฉาย
แสง  รวมทั้งใหค้าํแนะนาํแก่ญาติและผูดู้แลผูป่้วยและรังสีร่วมรักษาทุกระบบของร่างกาย (Interventional  
Rediology)                                                                                                                                       
 
2221.70 แพทย์เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู  (Medical  doctor,  rehabilitation  medicine  ;  Physiatrist) 
 ตรวจ วินิจฉยั รักษา และวางแผนฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูป่้วยและผูพ้ิการโดยเฉพาะผูพ้ิการ
ทางกายและการเคล่ือนไหว : ฉีดยาเฉพาะท่ีเพื่อรักษาอาการปวดและการอกัเสบ  เพื่อลดอาการเกร็งของ
กลา้มเน้ือ ; ตรวจวินิจฉยักลา้มเน้ือและระบบประสาทดว้ยเคร่ือง EMG ; ตรวจประเมินการทาํงานของ
ระบบปัสสาวะดว้ยวธีิ  Cystometry ฝึกการควบคุมการขบัถ่ายปัสสาวะและอุจจาระท่ีมีสาเหตุมาจากความ
ผดิปกติของระบบประสาท ; ออกเอกสารรับรองความพิการให้บริการคลินิกพิเศษทางเวชกรรม  ฟ้ืนฟู  ;  
ประชุมปรึกษาปัญหาผูป่้วย - ผูพ้ิการ  รวมทั้งการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูพ้ิการอยา่งต่อเน่ือง 
  
2221.80 แพทย์ตจวทิยา  (แพทย์โรคผวิหนัง)  (Dermatologist) 
 ตรวจ  วนิิจฉยั  โรคและอาการผดิปกติต่าง ๆ  ของผูป่้วยท่ีเก่ียวกบัผิวหนงั  :  ปฏิบติังาน
หลกัมูลฐานเช่นเดียวกบั  อายุรแพทย ์ แต่มีความชาํนาญเฉพาะสาขาโรคผิวหนงั  ;  อาจทาํการทดสอบ
ความผดิปกติ ท่ีเกิดข้ึนบนผวิหนงั  หรือทาํการตรวจสอบเศษผิวหนงัท่ีขดูออกเพื่อหาสาเหตุของโรคหรือ
อาการ  ใหค้าํแนะนาํในการดูแลรักษาผวิหนงั    
 
2221.90 แพทย์อืน่ๆ 

ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี    รวมถึง   แพทย ์ ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
 
หน่วย 2222 ทนัตแพทย์   ( Dentists ) 

   ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี   ไดแ้ก่  ผูว้ิจยั  ปรับปรุงหรือคิดคน้แนวคิด  ทฤษฎีและ
วิธีการต่าง ๆ  เพื่อนาํมาประยุกต์ใชใ้นสาขาวิชาทนัตกรรม  ทาํงานวิจยัในดา้นความผิดปกติทางทนัตก
รรมและโรคท่ีเก่ียวขอ้ง  วธีิการรักษาและป้องกนัโรค   ตรวจร่างกาย   ให้คาํแนะนาํและให้การรักษาทาง
ทนัตกรรมท่ีจาํเป็น  สั่งยาและให้การรักษาโรค  ความผิดปกติหรืออุบติัเหตุท่ีวินิจฉัยแลว้  ให้การรักษา
ทางดา้นอายุรกรรม  ศลัยกรรมและดา้นอ่ืนๆ  สําหรับโรคหรือความผิดปกติของฟันและช่องปาก มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมของสังคมเพื่อยกระดบัมาตรฐานของสุขภาพปากและการบาํรุงรักษาฟัน  เขียนรายงาน
และวารสารทางวิทยาศาสตร์   ตลอดจนปฏิบติัหน้าท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังาน           
อ่ืน ๆ 
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9  อาชีพในหน่วยน้ี  มีดงัน้ี 
 
2222.10   ทนัตแพทย์ทัว่ไป  (Dentist,  general) 

    ตรวจ   วินิจฉัย   บาํบดัหรือป้องกนัโรคฟัน   โรคอวยัวะท่ีเก่ียวกบัฟัน  โรคอวยัวะในช่อง
ปาก  โรคขากรรไกร  และกระดูกใบหนา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัขากรรไกร  รวมทั้งการกระทาํทางศลัยกรรมและการ
กระทาํใด ๆ  ในการบาํบัด : บูรณะและฟ้ืนฟูสภาพอวยัวะในช่องปาก  กระดูกใบหน้าท่ีเก่ียวเน่ืองกับ
ขากรรไกร  และการทาํฟันในช่องปาก 

 
2222.15  ทันตแพทย์เฉพาะทาง  (ทันตกรรมสําหรับเดก็)  (Dentist,  pedodontistry) 

      ปฏิบติังานหลกัมูลฐานเช่นเดียวกนักบัทนัตแพทยท์ัว่ไป : แต่มีความชาํนาญในการดูแล
สุขภาพในช่องปาก  ทนัตกรรมป้องกนัรวมทั้งการรักษาทางทนัตกรรมขั้นพื้นฐาน  และรวบยอดแก่เด็กปกติ
และเด็กพิเศษตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวยัรุ่น 

 
2222.20  ทันตแพทย์เฉพาะทาง  (ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล)   

(Dentist,  oral  surgery  and  maxillofacial) 
  ปฏิบติังานหลกัมูลฐานเช่นเดียวกนักบัทนัตแพทยท์ัว่ไป : แต่มีความชาํนาญในการรักษา
ทางศลัยกรรม และการรักษาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรค  การบาดเจ็บและความผิดปกติต่างๆ ในบริเวณ       ช่อง
ปาก   ขากรรไกรและกระดูกใบหนา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัขากรรไกร 
 
2222.25  ทันตแพทย์เฉพาะทาง  (วทิยาการวนิิจฉัยโรคช่องปาก)  (Dentist,  oral  medicine) 
  ปฏิบติังานหลกัมูลฐานเช่นเดียวกนักบัทนัตแพทยท์ัว่ไป : แต่มีความชาํนาญในการตรวจ
วิเคราะห์และวินิจฉยั  ตลอดจนการรักษาโรคช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล 
2222.30  ทันตแพทย์เฉพาะทาง  (ทันตกรรมจัดฟัน)  (Dentist,  orthodontistry) 
  ปฏิบติังานหลกัมูลฐานเช่นเดียวกนักบัทนัตแพทยท์ัว่ไป : แต่มีความชาํนาญในการแกไ้ข
การสบฟันผดิปกติ ตลอดจนการเปล่ียนแปลงของอวยัวะท่ีเก่ียวขอ้ง  ชกันาํให้ฟันและอวยัวะรองรับตวัฟันมี
ความสัมพนัธ์ถูกตอ้งเหมาะสม  เพื่อใหเ้กิดการสบฟันท่ีมีประสิทธิภาพในการบดเค้ียวและความสวยงามของ
ใบหนา้ 
 
2222.35  ทันตแพทย์เฉพาะทาง  (ทันตกรรมประดษิฐ์)  (Dentist,  prosthodontistry) 
  ปฏิบติังานหลกัมูลฐานเช่นเดียวกนักบัทนัตแพทยท์ัว่ไป : แต่มีความชาํนาญในการบูรณะ
การฟ้ืนฟู  รักษาฟันธรรมชาติและ/หรือทดแทนฟัน อวยัวะของช่องปาก  ขากรรไกรและกระดูกใบหน้าท่ี
เก่ียวเน่ืองกับขากรรไกร    อวยัวะเทียมหรือส่ิงประดิษฐ์เพื่อให้ผูป่้วยมีสภาพปกติ ทาํหน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสวยงาม 
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2222.40  ทันตแพทย์เฉพาะทาง  (ทันตสาธารณสุข)  (Dentist,  dental  public  health) 
  ปฏิบัติงานหลักมูลฐานเช่นเดียวกันกับทันตแพทย์ทั่วไป : แต่มีความชํานาญในการ       
ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก  และควบคุมป้องกนัโรคและสภาวะผดิปกติในช่องปาก 
 
2222.45  ทันตแพทย์เฉพาะทาง  (ทันตกรรมหัตถการ)  (Dentist,  operative  dentistry) 
  ปฏิบติังานหลกัมูลฐานเช่นเดียวกนักบัทนัตแพทยท์ัว่ไป : แต่มีความชาํนาญในการป้องกนั
และรักษาความบกพร่องของฟันดว้ยการบูรณะฟันให้มีรูปร่างท่ีถูกตอ้ง  มีความสวยงามและสามารถทาํ
หนา้ท่ีไดต้ามปกติหรือดีเท่าเดิม โดยคงคุณสมบติัทางสรีรวิทยาและให้สามารถทาํงานสอดคลอ้งกบัเน้ือเยือ่
ขา้งเคียงในช่องปาก 
 
2222.50  ทันตแพทย์เฉพาะทาง  (ปริทันตวทิยา)  (Dentist,  periodontistry) 
  ปฏิบัติงานหลักมูลฐานเช่นเดียวกันกับทันตแพทยท์ั่วไป  :  แต่มีความชํานาญในการ      
ป้องกันและรักษาโรคท่ีเกิดข้ึนกับอวยัวะท่ีรองรับฟันหรือส่ิงท่ีทดแทนฟัน เพื่อให้มีอวัยวะปริทันต์ท่ี    
แขง็แรง   สามารถใชง้านไดแ้ละมีความสวยงาม 
 
2222.55  ทันตแพทย์เฉพาะทาง  (วทิยาเอน็โดดอนต์)  (Dentist,  endodontistry) 
  ปฏิบติังานหลกัมูลฐานเช่นเดียวกนักบัทนัตแพทยท์ัว่ไป  แต่มีความชาํนาญในการรักษา
เน้ือเยือ่ในโพรงและเน้ือเยือ่รอบรากฟันท่ีเป็นโรคและท่ีไดรั้บภยนัตรายและเก่ียวโยงไปถึงสภาพรอบปลาย
รากฟัน 
 
2222.90 ทันตแพทย์อืน่ๆ 
                           ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี    รวมถึง    ทนัตแพทยเ์ฉพาะทางอ่ืนๆ  ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไว้
ในท่ีอ่ืน 
หน่วย 2223   สัตวแพทย์   ( Veterinarians ) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่  ผูท่ี้ทาํการศึกษา วิจยั  ปรับปรุงหรือพฒันาแนวคิด
ทฤษฎีเก่ียวกบัความรู้ทางการแพทย ์ สาขาสัตวแพทย ์ แลว้นาํมาประยุกต์ใชใ้นการปฏิบติังาน  ทาํการ
ตรวจและวินิจฉยัโรคหรืออาการบาดเจ็บของสัตว ์ บาํบดัรักษาโรคดว้ยการผา่ตดัหรือใชย้า   ฉีดวคัซีน
ใหก้บัสัตวใ์นฟาร์มและฝงูสัตวอ่ื์น ๆ เพื่อป้องกนัโรค  ให้คาํแนะนาํเก่ียวกบัสุขอนามยัและการเพาะพนัธ์ุ
สัตว ์ ตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภยัของอาหารท่ีผลิตจากเน้ือสัตว ์ หรือช้ินส่วนของสัตวก่์อน
บริโภค   จดัทาํเอกสารและรายงานทางวิทยาศาสตร์  ตลอดจนปฏิบติัหน้าท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและ
ควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
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 อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

2223.10  สัตวแพทย์ทัว่ไป  (Veterinarian,  general) 
  ตรวจและวินิจฉัยโรคหรืออาการบาดเจ็บของสัตว์ : บําบัดรักษาป้องกันและการกําจัดโรค
โดยการใช้ยา  การผ่าตัด  กายภาพบําบัด  การฝังเข็มหรือใช้รังสีในการรักษา  การผ่าซากสัตว์เพื่อการชันสูตร
โรคทําการตอนหรือขยายพันธ์ุสัตว์ด้วยเทคนิคที่สามารถป้องกันการแพร่หรือการติดต่อของโรคทางการ
สืบพันธ์ุ ; ค้นหาข้อมูลเหตุของโรคระบาดหรือโรคติดต่อ  พร้อมกับหาทางป้องกันไม่ให้เช้ือโรคแพร่ไปยัง
สัตว์หรือจากสัตว์มาสู่คน  รวมถึงการทํางานทางด้านนิเวศวิทยา  สุขศาสตร์การอาหาร  มาตรฐานอาหารและ
ปนเป้ือนในอาหารที่มีต้นกําเนิดมาจากสัตว์เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ; ทําการเพิ่มผลผลิตในฟาร์ม
เลีย้งสัตว์ให้มีประสิทธิภาพ  และทําการวจิัยและพฒันาทางด้านสัตวแพทย์ 
 

2223.20  สัตวแพทย์สัตว์เลีย้ง  (Veterinarian,  pet) 
  ปฏิบติังานหลกัมูลฐานเช่นเดียวกนักบัสัตวแพทยท์ัว่ไป : แต่มีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น
สัตวเ์ล้ียง 
 

2223.30  สัตวแพทย์สัตว์ป่า  (Veterinarian,  wild  animal) 
  ปฏิบัติงานหลักมูลฐานเช่นเดียวกันกับสัตวแพทย์ทั่วไป : แต่มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน
สัตว์ป่าและสัตว์สวนสัตว์ 
 

2223.40  สัตวแพทย์สัตว์นํา้  (Veterinarian,  livestock) 
  ปฏิบัติงานหลักมูลฐานเช่นเดียวกันกับสัตวแพทย์ทั่วไป : แต่มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน
สัตว์นํา้ 
 

2223.50  สัตวแพทย์สัตว์ปศุสัตว์  (Veterinarian,  farming) 
  ปฏิบัติงานหลักมูลฐานเช่นเดียวกันกับสัตวแพทย์ทั่วไป  แต่มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน
การปศุสัตว์  งานฟาร์มเฉพาะอย่าง 
2223.60  สัตวแพทย์สัตว์สาธารณสุข  (Veterinarian,  public  health) 
  ปฏิบัติงานหลักมูลฐานเช่นเดียวกันกับสัตวแพทย์ทั่วไป : แต่มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน
การสาธารณสุขในเร่ืองระบาดวิทยา   โรคสัตว์ติดคน   สุขศาสตร์สินค้าและผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์และ       
ส่ิงแวดล้อม 
 

2223.70  สัตวแพทย์สัตว์ชันสูตร  (Veterinarian,  veterinary  pathology) 
  ปฏิบัติงานหลักมูลฐานเช่นเดียวกันกับสัตวแพทย์ทั่วไป : แต่มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน
การวินิจฉัยโรคในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  ตรวจสอบตัวอย่างที่เก็บมาจากสัตว์  ฟาร์มเลีย้งสัตว์   ;   ทํา
การทดลองวิจัยและพัฒนาการวินิจฉัยโรคสัตว์และค้นคว้าถึงสาเหตุและลักษณะของโรค  ตลอดจนผลที่ทํา
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ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะของสัตว์  เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุของโรคและความ
รุนแรงของโรคที่เกดิขึน้กบัสัตว์  ลกัษณะของโรค  แหล่งที่สัตว์ได้รับเช้ือมา  หรือแหล่งที่เกดิโรคระบาด 
 

2223.90  สัตวแพทย์สัตว์อืน่ ๆ 
  ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในกลุ่มนี ้ รวมถงึสัตวแพทย์ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในที่อืน่ ๆ   
 
หน่วย 2224 เภสัชกร    ( Pharmacists ) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่  ผูท่ี้นาํแนวคิดและทฤษฎีทางดา้นเภสัชศาสตร์มา
ประยกุตใ์ชใ้นการเตรียม และผสมยา หรือจาํหน่ายเวชภณัฑแ์ละยาต่าง ๆ  เตรียมและจดัแจงเวชภณัฑ์ตาม
ใบสั่งยาของแพทย ์ทนัตแพทยแ์ละสัตวแพทย ์ หรือทาํการผสมสูตรยา  ตรวจดูใบสั่งยาเพื่อให้แน่ใจว่า
ขนาดของยาท่ีสั่งเป็นขนาดท่ีเหมาะสม  และเพื่อให้แน่ใจว่าคนไข้  หรือผูท่ี้จ่ายยาให้คนไข้  เข้าใจ
วิธีการใช้ยา  รวมทั้งให้การแนะนาํในกรณีท่ีเกิดการแพย้า  จดัเวชภณัฑ์และยาในโรงพยาบาล  หรือ
จาํหน่ายในร้านขายยาทัว่ไป จดบันทึกรายการยา  โดยเฉพาะอย่างยิ่งยาเสพติด  สารพิษ  และยาท่ี
ก่อใหเ้กิด     พฤติกรรมซํ้ าซาก  ทดสอบตวัยาเพื่อใหรู้้วา่เป็นยาอะไร  สกดัยาให้บริสุทธ์ิและเขม้ขน้ข้ึน  มี
ส่วนร่วมในการพฒันากฎ  ระเบียบ  และขอ้บงัคบัต่าง ๆ  เขียนรายงานและวารสารทางวิทยาศาสตร์ 
ตลอดจนปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 

9358   อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 
2224.20   เภสัชกรโรงพยาบาล  (Pharmacist,  hospital) 
   ทาํหน้าท่ีทางดา้นการจดัและจ่ายยา  การจดัระบบห้องยา  การบริบาลทางเภสัชกรรม  
การแนะนาํการใชย้าท่ีถูกตอ้ง  และการติดตามเฝ้าระวงัการใชย้าในผูป่้วย 
 

2224.25   เภสัชกรชุมชน  (Pharmacist,  community) 
  ทาํหน้าท่ีบริการชุมชนในร้านยา  แนะนาํการใช้ยาให้แก่ผูป่้วย  กระจายยาในระดับ     
ชุมชน    เผยแพร่ความรู้และใหค้าํปรึกษาดา้นยาและผลิตภณัฑสุ์ขภาพแก่ประชาชน 
2224.30  เภสัชกรการอุตสาหกรรม  (Pharmacist,  industrial) 
  ทาํหน้าท่ีดา้นการผลิตยาในระดบัอุตสาหกรรม  รวมถึงการพฒันาตาํรับยาและรูปแบบ  
เภสัชภณัฑ ์   ควบคุมคุณภาพวตัถุดิบยาสาํเร็จรูปและการวเิคราะห์ตวัยา 
 

2224.35  เภสัชกรวจัิยและพฒันาตัวยาและเภสัชภัณฑ์   (Druggist,  research   and  development) 
          ทาํหน้าท่ีคน้หาและประดิษฐ์คิดคน้ตวัยาใหม่  ทดสอบฤทธ์ิทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยา 
ทั้งในสัตวท์ดลองและในมนุษย ์  ในขั้นตอนก่อนนาํมาพฒันาเป็นตาํรับ 
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2224.40  เภสัชกรการตลาดยา  (Pharmacist ,  drug  marketing) 
  ทาํหน้าท่ีในหน่วยงานเอกชนในการนําเขา้ยาจากต่างประเทศ    การกระจายยาสู่         
โรงพยาบาลและชุมชน    การใหข้อ้มูลดา้นผลิตภณัฑย์าแก่ผูป้ระกอบวชิาชีพสาขาต่าง ๆ 
 

2224.50  เภสัชกรสาธารณสุขและการคุ้มครองผู้บริโภค  (Pharmacist,  consumer  protection) 
  ทาํหนา้ท่ีเลือกสรรยา  จดัหายา  กระจายยา และคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นยาและผลิตภณัฑ์
สุขภาพในหน่วยงานสาธารณสุขระดบัอาํเภอ  จงัหวดัและประเทศ 
 
2224.90     เภสัชกรอืน่ๆ   

   ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี    รวมถึง    เภสัชกร  ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืนใด 
 

หน่วย 2229 ผู้ประกอบวชิาชีพเกีย่วกบัสุขภาพอนามัย  (ยกเว้นการพยาบาล)   ทีม่ิได้จัดประเภท 
ไว้ในทีอ่ืน่   (Health  Professionals  (except  nursing )  not  elsewhere  classified )  
ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี   ไดแ้ก่  ผูป้ระกอบวิชาชีพเก่ียวกบัดา้นสุขภาพอนามยั  

(ยกเวน้การพยาบาล)   ซ่ึงไม่ไดมี้การจาํแนกประเภทไวใ้นหมู่   222   ผูป้ระกอบวิชาชีพเก่ียวกบัสุขภาพ
อนามยั  (ยกเวน้การพยาบาล) 
 
 อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 
2229.90       ผู้ประกอบวชิาชีพเกีย่วกบัสุขภาพอนามัย  (ยกเว้นการพยาบาล)  ทีม่ิได้จัดประเภทไว้ 
 ในทีอ่ืน่ 
  ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในกลุ่มนี ้   รวมถึง   ผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย  (ยกเว้น
การพยาบาล)    ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น    ดําเนินงานด้านวิชาการ เพื่อส่งเสริมสุขภาพ   ให้บริการด้าน
วิชาชีพการพยาบาล   สุขอนามัย   ให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่ผู้ป่วย  ผู้บาดเจ็บ  ผู้พิการทางกายและ
จิตใจ    เช่น   นักวชิาการสาธารณสุข   
 
 
หมู่ 223 พยาบาลวชิาชีพและผดุงครรภ์  ( Nursing  and  Midwifery  Professionals ) 
  ผู้ประกอบอาชีพในหมู่นี ้  ได้แก่  ผู้ที่ทําหน้าที่ช่วยเหลือแพทย์ทั่วไปในการป้องกัน  และ
รักษาจัดการกับเหตุฉุกเฉินในกรณีที่แพทย์ไม่อยู่  ให้บริการด้านวิชาชีพการพยาบาล  สุขอนามัย  ให้
คําแนะนําแก่ผู้ป่วย   ผู้บาดเจ็บ   ผู้พิการทางจิตใจและร่างกาย  และผู้อื่นที่ต้องการดูแล  กํากับดูแล       
เจ้าหน้าทีอ่ืน่ 
 กลุ่มอาชีพ ในหมู่นี ้ มีดังนี ้
 2230 พยาบาลวชิาชีพและผดุงครรภอ์าชีพ 
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หน่วย 2230 พยาบาลวชิาชีพและผดุงครรภ์อาชีพ   (Nursing  and  Midwifery  Professionals) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่  ผูท่ี้กระทาํต่อมนุษยเ์ก่ียวกบัการดูแล  การช่วยเหลือ
เม่ือเจ็บป่วย  การฟ้ืนฟูสภาพ  การป้องกนัโรค  การส่งเสริมสุขภาพ  และการช่วยเหลือแพทยก์ระทาํการ
รักษาโรคและทาํการคลอด  การช่วยเหลือหญิงมีครรภ์  หญิงหลังคลอดและทารกเพื่อป้องกันความ
ผดิปกติในระยะตั้งครรภ ์ ระยะคลอด   และระยะหลงัคลอด  ดูแลทารก  แนะนาํบิดา-มารดาในการอบรม
เล้ียงดูบุตรและการเจริญเติบโตของทารก  การใหภู้มิคุม้กนั  แนะนาํการปรับตวัในสังคมแก่ผูป่้วยท่ีทุพพล
ภาพทางร่างกาย  จิตใจ รักษาพยาบาล  แนะนาํตามบา้นเรือน  โรงเรียน  สถานสงเคราะห์หรือสถานเล้ียง
เด็ก  และหน่วยงานอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้บริการอนามยัชุมชน  ตลอดจนปฏิบติัหน้าท่ีการงานท่ี
เก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 

 อาชีพในหน่วยนี ้ มีดงันี ้
 
2230.10 พยาบาลวชิาชีพทั่วไป  (Registered  nurse,  general) 
 วางแผน  พฒันาและควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการพยาบาลในทุกสาขา : คิดคน้ ริเร่ิม  
ก ําหนดกลวิธี   หรือรูปแบบท่ีเหมาะสมสําหรับงานพยาบาลในหน่วยงาน ; ส่งเสริมพัฒนาความรู้
ความสามารถทางการพยาบาลให้กบัเจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบังานการพยาบาล ให้คาํปรึกษา แนะนาํ และ
แกไ้ขปัญหาทางการพยาบาล 
 
2230.12 พยาบาลวชิาชีพผู้ป่วยนอก  (Registered  nurse,  outpatient) 
 ให้บริการพยาบาลแก่ผูรั้บบริการดา้นสุขภาพ  ตามกระบวนการของการตรวจและรักษา  
โดยการคดักรองผูเ้ขา้รับบริการตามภาวะสุขภาพ  ประเภทความเจ็บป่วยและความรุนแรงของโรค :  ช่วย
แพทยใ์นการตรวจรักษาทัว่ไป  ให้การพยาบาลก่อนและหลงัการตรวจรักษา  ปฐมพยาบาลในรายท่ีเกิด
อาการรุนแรง   หรือมีภาวะเส่ียงอนัตรายต่อชีวิตเฉียบพลนั  ; บริการปรึกษาสุขภาพ  แนะนาํ  แนะแนวแก่
ผูรั้บบริการ   ผูป่้วยและญาติเก่ียวกบัการปฏิบติังาน ปรับเปล่ียนพฤติกรรมและดูแลสุขภาพ  รวมทั้งในรายท่ี
ไดรั้บการส่งต่อจากหน่วยงานของโรงพยาบาลหรือหน่วยงานในเครือข่าย  ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีปัญหารุนแรง   ยุง่ยาก  
ซบัซอ้น  ดว้ยการใชเ้ทคนิคการใหก้ารปรึกษาท่ีเหมาะสมกบัภาวะแวดลอ้ม  อาการหรือภาวะแทรกซอ้น 
 
2230.14 พยาบาลวชิาชีพผู้ป่วยใน  (Registered  nurse,  inpatient) 
 ใหบ้ริการพยาบาลผูป่้วยท่ีรับไวรั้กษาในหอผูป่้วย  โดยการให้การพยาบาลครอบคลุมและ
ต่อเน่ืองตลอด 24 ชัว่โมง ตามสภาพปัญหาและความตอ้งการของผูป่้วยแต่ละราย : ปฏิบติักิจกรรม การรักษา
ตามแผนการรักษาของแพทย ์ เฝ้าระวงัอนัตรายและภาวะแทรกซอ้น  แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดจากภาวะการเจ็บป่วย
ทั้งดา้น   ร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  และสังคม  เพื่อบรรเทาอาการและความทุกขท์รมานของผูเ้จ็บป่วย ; สอน   
แนะนาํ ใหค้าํปรึกษาผูป่้วยและญาติเก่ียวกบัการปฏิบติัตน การปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพและฟ้ืนฟูสภาพ  
เพื่อใหส้ามารถกลบัไปดูแลตนเองและครอบครัวได ้
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2230.20 พยาบาลวชิาชีพเฉพาะทาง  (Registered  nurse,  specialise) 
 ปฏิบติังานหลกัมูลฐานเช่นเดียวกันกับพยาบาลวิชาชีพผูป่้วยนอกและพยาบาลวิชาชีพ
ผูป่้วยใน : แต่ใชค้วามรู้ความสามารถพิเศษในการทาํหนา้ท่ีพยาบาลวิชาชีพเฉพาะทางสาขาใดสาขาหน่ึงใน
โรงพยาบาล  สถานการแพทย ์(คลินิก)  สถานพกัฟ้ืนหรือสถานพยาบาลอ่ืน ๆ  เช่น  พยาบาลผูป่้วยฉุกเฉิน
และวิกฤต  พยาบาลผูป่้วยทางจิต พยาบาลผูป่้วยผ่าตดั  พยาบาลวิสัญญี  พยาบาลผูค้ลอด  พยาบาลตรวจ
รักษาพิเศษ  เป็นตน้ 
 
2230.30 ผดุงครรภ์อาชีพ  (Professional  midwife) 
 ให้บริการสูติกรรมแก่ผูต้ ั้งครรภป์กติในโรงพยาบาล  สถานการแพทย ์ (คลินิก)  หรือตาม
บา้นเรือนส่วนบุคคล : ใหค้วามช่วยเหลือหรือคาํแนะนาํก่อนคลอด เพื่อให้มารดาและทารกมีสุขภาพอนามยั
ท่ีสมบูรณ์ ; ช่วยเหลือมารดาระหว่างคลอดและหลงัคลอด ขอความช่วยเหลือจากนายแพทยเ์ม่ือมีความจาํเป็น 
; ใหบ้ริการพยาบาลแก่มารดาและเด็ก  ใหค้าํแนะนาํมารดาและสมาชิกในครอบครัวเก่ียวกบัการเล้ียงดูเด็ก 
 
2230.40 พยาบาลวชิาชีพในชุมชน  (Registered  nurse,  community) 
 ใหบ้ริการพยาบาลแก่บุคคล ครอบครัวและเฝ้าระวงัคน้หา ผูป่้วย ผูพ้ิการและผูมี้ปัญหาดา้น   
สุขภาพ  ในเขตชุมชนท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบของสถานบริการนั้น ๆ  : ตรวจ  วินิจฉัย  บาํบดัรักษา  ติดตาม
ใหก้ารรักษาพยาบาล ฟ้ืนฟสูภาพผูป่้วย ผูพ้ิการหรือผูมี้ปัญหาดา้นสุขภาพท่ีบา้น ; ให้การปรึกษาสุขภาพแก่ผู ้
มีปัญหาด้านสุขภาพ อบรมการรักษา การปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐานและการใช้ยาสมุนไพรแก่อาสาสมคัร
สาธารณสุข และประชาชนในพื้นท่ีรับผดิชอบ 
 
2230.90  พยาบาลวชิาชีพและผดุงครรภ์อาชีพอืน่ๆ 
                           ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึง  พยาบาลวิชาชีพและผดุงครรภ์อาชีพซ่ึงมิได้จดั
ประเภทไวใ้นท่ือ่ืน  ตวัอยา่งเช่น ผูส้อนวชิาพยาบาล แก่นกัเรียนพยาบาลและบุคคลอ่ืนๆ 
 

7218 หมวดย่อย   23   ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการสอน   ( Teaching   

Professionals ) 

  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหมวดย่อยน้ี ได้แก่  ผูท่ี้ปฏิบติังานเก่ียวกบัการศึกษา  การให้การ    
อบรมแก่เด็ก  เยาวชน  และผูใ้หญ่ในสถานศึกษาและสถานท่ีอ่ืน ๆ      ทาํการปรับปรุงพฒันาหลกัสูตร
และวิธีการสอนให้เหมาะสมกบัระดับการศึกษา    รวมทั้งจดัทาํหลกัสูตรและวิธีการสอนพิเศษสําหรับ     
คนพิการทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจ   ตลอดจนบุคคลท่ีมีปัญหาดา้นการเรียนรู้ในแต่ละระดบัการศึกษา  
จดัทาํเอกสารทางวชิาการและตาํราต่าง ๆ  รวมทั้งทาํหนา้ท่ีควบคุมดูแลเจา้หนา้ท่ีอ่ืน ๆ   
 

 กลุ่มอาชีพในหมวดย่อยนี ้ มีดังนี ้
 231  ผูป้ระกอบวชิาชีพดา้นการสอนระดบัวทิยาลยั   มหาวทิยาลยัและ 
   สถาบนัอุดมศึกษา 
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 232  ผูป้ระกอบวชิาชีพดา้นการสอนระดบัมธัยมศึกษา 
 233  ผูป้ระกอบวชิาชีพดา้นการสอนระดบัประถมศึกษาและก่อนประถมศึกษา 
 234  ผูป้ระกอบวชิาชีพดา้นการสอนการศึกษาพิเศษ 
 235  ผูป้ระกอบวชิาชีพดา้นการสอนอ่ืน ๆ 
 
หมู่         231 ผู้ประกอบวชิาชีพด้านการสอนระดับวทิยาลยั   มหาวทิยาลยัและสถาบันอุดมศึกษา 
 ( College, University  and  Higher  Education  Teaching  Professionals ) 

 ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหมู่น้ี  ได้แก่  ผูท่ี้ปฏิบติังานเก่ียวกบัการสอนวิชาต่าง ๆ  ในระดับ
วิทยาลยั  มหาวิทยาลยั  และระดบัอุดมศึกษา   สร้างและพฒันาหลกัสูตรระบบการเรียนการสอนในวิทยาลยั
และมหาวิทยาลยัท่ีสามารถนาํไปประยุกต์ใชง้านได้ในภาคอุตสาหกรรมหรือสาขาอ่ืน  ๆ จดัสัมมนาและ
บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาในชั้นเรียน    กาํหนดกิจกรรมต่าง  ๆ  ข้ึนเพื่อให้เหมาะสมและสอดคลอ้งกบั
การศึกษา  จดัทาํเอกสารทางวิชาการและตาํราต่าง ๆ  รวมทั้งควบคุมดูแลเจา้หนา้ท่ีอ่ืน ๆ 
 

กลุ่มอาชีพในหมู่นี ้  มีดังนี ้
 2310    ผูส้อนในวิทยาลยั    มหาวิทยาลยัและสถาบนัอุดมศึกษา 
 
หน่วย     2310 ผู้สอนในวทิยาลยั    มหาวทิยาลยัและสถาบันอุดมศึกษา 
  ( College,  University  and  Higher  Education  Teaching  Professionals ) 
   ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่  ผูส้อนวิชาต่างๆ  ในวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัและ
สถาบนัอุดมศึกษาทัว่ไป  สร้างและพฒันาการเรียนการสอนในวิชาท่ีรับผิดชอบ  กาํหนดกิจกรรมให้
สอดคลอ้งกบัการศึกษาทั้งในและนอกหลกัสูตร   บรรยายใหค้วามรู้และจดัสัมมนาในชั้นเรียน    ทดสอบ
และทดลองในหอ้งปฏิบติัการทางวทิยาศาสตร์   จดัทาํหนงัสือ   เอกสาร   บทความทางวิชาการและตาํรา
ต่างๆ   เขา้ร่วมในการประชุมหรือสัมมนาและอาจมีส่วนร่วมในการบริหารงานของวิทยาลยั มหาวิทยาลยั  
ในเร่ืองงบประมาณ  นโยบายและอ่ืนๆ  ตลอดจนปฏิบติัหน้าท่ีการงานและควบคุมดูแล    ผูป้ฏิบติังานท่ี
เก่ียวขอ้ง 
    
   อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 
2310.20   ผู้สอน  (สาขาวชิามนุษยศาสตร์  ศาสนา  และเทววทิยา)   
   (Teacher,  humanities,  religion  and  theology) 
    เป็นบุคลากรวิชาชีพซ่ึงทาํหน้าท่ีหลกัทางดา้นการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้
ของผูเ้รียนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน  เพื่อสอนวิชาในสาขามนุษยศาสตร์  
ศาสนา  และเทววิทยาในวิทยาลยั   มหาวิทยาลยั   หรือสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนๆ   ตั้งแต่หน่ึงวิชาข้ึนไป   
ไดแ้ก่   โบราณคดี  ประวติัศาสตร์  ภาษาศาสตร์  อกัษรศาสตร์  บรรณารักษ์ศาสตร์  ปรัชญา  จิตวิทยา  
ศาสนศาสตร์  สังคมศาสตร์  ศิลปศาสตร์  มนุษยศาสตร์  และวชิาอ่ืนๆ  ท่ีจดัอยูใ่นสาขาน้ี 
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2310.22   ผู้สอน  (สาขาวชิาศึกษาศาสตร์และการฝึกหัดครู)   

(Teacher,  education  science  and  teacher  training) 
เป็นบุคลากรวิชาชีพซ่ึงทาํหน้าท่ีหลกัทางดา้นการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้

ของผูเ้รียนดว้ยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน  เพื่อสอนวิชาในสาขาศึกษาศาสตร์และ
การฝึกหัดครูในวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย  หรือสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนๆ   ตั้ งแต่หน่ึงวิชาข้ึนไป   ได้แก่  
ศึกษาศาสตร์  ครุศาสตร์  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม  และวชิาอ่ืนๆ  ท่ีจดัอยูใ่นสาขาน้ี 
 

2310.24   ผู้สอน  (สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์)   
(Teacher,  social  and  behavioral  science) 

  เป็นบุคลากรวชิาชีพซ่ึงทาํหนา้ท่ีหลกัทางดา้นการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ 
ของผูเ้รียนดว้ยวธีิการต่างๆ  ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน   เพื่อสอนวชิาในสาขาสังคมศาสตร์และ
พฤติกรรมศาสตร์ในวทิยาลยั   มหาวทิยาลยั   หรือสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนๆ    ตั้งแต่หน่ึงวิชาข้ึนไป   ไดแ้ก่  
การบริหารการปกครอง  รัฐศาสตร์  พฤติกรรมศาสตร์   ไทยคดีศึกษา  วฒันธรรม   การเมืองการปกครอง  
การพฒันาชุมชน    นโยบายสาธารณะ   มนุษยวทิยา  เศรษฐศาสตร์  พฒันาสังคม   และวิชาอ่ืนๆ  ท่ีจดัอยู่
ในสาขาน้ี 
 

2310.30     ผู้สอน  (สาขาวชิาวจิิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์)  (Teacher,  fine and  applied  arts) 
      เป็นบุคลากรวิชาชีพซ่ึงทาํหน้าท่ีหลกัทางดา้นการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้
ของผูเ้รียนดว้ยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน  เพื่อสอนวิชาในสาขาวิจิตรศิลป์และ
ประยุกต์ศิลป์ในวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย  หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ  ตั้ งแต่หน่ึงวิชาข้ึนไป  ได้แก่  
สถาปัตยกรรม  มณัฑนศิลป์  วาดเขียน  ดนตรี   จิตรกรรมและประติมากรรม  วาทศิลป์   วิชาการละคร  
ศิลปประยกุตแ์ละวชิาอ่ืนๆ  ท่ีจดัอยูใ่นสาขาน้ี  และจดัให้มีการสาธิตประกอบการสอนดว้ย  อาจขอความ
ร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกเพื่อการสอน เทคนิคและวธีิการภาคปฏิบติัท่ีทนัสมยัแก่นิสิตนกัศึกษา 
 

2310.35   ผู้สอน  (สาขาวชิาการส่ือสารมวลชนและการเอกสาร)   
(Teacher,  mass  communication  and  documentation) 

   เป็นบุคลากรวิชาชีพซ่ึงทาํหน้าท่ีหลกัทางดา้นการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้
ของผูเ้รียนดว้ยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน  เพื่อสอนวิชาในสาขาส่ือสารมวลชน
และการเอกสารในวทิยาลยั    มหาวทิยาลยั    หรือสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนๆ     ตั้งแต่หน่ึงวชิาข้ึนไป    ไดแ้ก่  
สารนิเทศศาสตร์   นิเทศศาสตร์   วารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน   การประชาสัมพนัธ์และวิชาอ่ืนๆ  ท่ี
จดัอยูใ่นสาขาน้ี 
 

2310.40     ผู้สอน  (สาขาวชิานิติศาสตร์)  (Teacher,  law) 
   เป็นบุคลากรวชิาชีพซ่ึงทาํหนา้ท่ีหลกัทางดา้นการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ 
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ของผูเ้รียนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน  เพื่อสอนวิชาในสาขานิติศาสตร์ใน
วิทยาลัย  มหาวิทยาลัย  หรือสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนๆ  ตั้ งแต่หน่ึงวิชาข้ึนไป  ได้แก่  กฎหมายอาญา  
กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์   กฎหมายว่าดว้ยสัญญาและการละเมิด  กฎหมายระหว่างประเทศ  กฎหมาย
มหาชน  กฎหมายเอกชน  กฎหมายธุรกิจ   กฎหมายรัฐธรรมนูญและนิติศาสตร์  และวิชาอ่ืนๆ  ท่ีจดัอยูใ่น
สาขาน้ี  อาจจดัใหมี้การฝึกหดัพิจารณาความในศาล 
 

2310.50   ผู้สอน  (สาขาวชิาการบริหารพาณชิยการและธุรกจิ)   
(Teacher,  commercial  and  business  administration) 

   เป็นบุคลากรวิชาชีพซ่ึงทาํหน้าท่ีหลกัทางดา้นการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้
ของผูเ้รียนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน   เพื่อสอนวิชาในสาขาการบริหาร
พาณิชยการและธุรกิจในวิทยาลยั  มหาวิทยาลัย  หรือสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนๆ  ตั้ งแต่หน่ึงวิชาข้ึนไป       
ได้แก่  การเงิน  การเงินและการธนาคาร   การจดัการ   การบญัชี   การบริหารธุรกิจ   การบริหารงาน
บุคคล    การโรงแรมและการท่องเท่ียว   การตลาด  การบริหารการขนส่งระหว่างประเทศ  การ
บริหารงานคลงั  การบริหารรัฐกิจ  เลขานุการ  เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ และวิชาอ่ืนๆ  ท่ีจดัอยูใ่น
สาขาน้ี 
 

2310.55   ผู้สอน  (สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์)  (Teacher,  home  economics) 
   เป็นบุคลากรวชิาชีพซ่ึงทาํหนา้ท่ีหลกัทางดา้นการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ 
ของผูเ้รียนดว้ยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน  เพื่อสอนวิชาในสาขาคหกรรมศาสตร์
ในวิทยาลยั    มหาวิทยาลยั    หรือสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนๆ    ตั้งแต่หน่ึงวิชาข้ึนไป    ได้แก่    คหกรรม
ศาสตร์  ธุรกิจอาหาร  การพฒันาการเด็กและครอบครัว  โภชนาการชุมชน  และวิชาอ่ืนๆ  ท่ีจดัอยู่ใน
สาขาน้ี 
 

2310.60   ผู้สอน  (สาขาวชิาแพทยศาสตร์และวชิาทีเ่กีย่วข้องกบัสุขภาพ) 
   (Teacher,  medical  science  and  health – related) 
   เป็นบุคลากรวชิาชีพซ่ึงทาํหนา้ท่ีหลกัทางดา้นการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ 
ของผูเ้รียนดว้ยวธีิการต่างๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน  เพื่อสอนวิชาในสาขาแพทยศ์าสตร์และ
วชิาท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพในวทิยาลยั   มหาวิทยาลยั   หรือสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนๆ   ตั้งแต่หน่ึงวิชาข้ึนไป   
ไดแ้ก่  พยาบาลและผดุงครรภ ์  วทิยาศาสตร์การแพทย ์  เวชกรรมฟ้ืนฟู   อาชีวอนามยัและความปลอดภยั   
อุปกรณ์การแพทย ์ กายภาพบาํบดั  สัตวแพทย ์ ทนัตแพทย ์ เทคนิคการแพทย ์ สาธารณสุข  แพทยศาสตร์  
เภสัชศาสตร์  รังสีเทคนิค   จกัษุวิทยา   จิตเวชศาสตร์   พยาธิวิทยา  โภชนาบาํบดั  วิชาแพทยเ์ฉพาะทาง
และวชิาอ่ืนๆ  ท่ีจดัอยูใ่นสาขาน้ี 
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2310.65   ผู้สอน  (สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ธรรมชาติ)  (Teacher,  natural  science) 
   เป็นบุคลากรวิชาชีพซ่ึงทาํหน้าท่ีหลกัทางดา้นการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้
ของผูเ้รียนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน  เพื่อสอนวิชาในสาขาวิทยาศาสตร์
ธรรมชาติในวิทยาลยั   มหาวิทยาลยั   หรือสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนๆ  ตั้งแต่หน่ึงวิชาข้ึนไป   ไดแ้ก่   เคมี  
ชีววิทยา  ฟิสิกส์   เคมีชีววิทยา   เคมีวิศวกรรม    เคมีอุตสาหกรรม   จุลชีววิทยา    ชีวเคมี    เทคโนโลยี
ชนบท    เทคโนโลยีธรณี  ธรณีวิทยา  นิเวศวิทยาส่ิงแวดลอ้ม  พฤกษศาสตร์  พนัธุศาสตร์  วสัดุศาสตร์  
วาริชศาสตร์  วิทยาศาสตร์ทัว่ไป   วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม  สัตววิทยา  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  และ
วชิาอ่ืนๆ  ท่ีจดัอยูใ่นสาขาน้ี 
 

2310.70     ผู้สอน  (วชิาวศิวกรรมศาสตร์)  (Teacher,  engineering) 
   เป็นบุคลากรวิชาชีพซ่ึงทาํหน้าท่ีหลกัทางดา้นการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้
ของผู ้เ รียนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาทั้ งของรัฐและเอกชน  เพื่อสอนวิชาในสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ในวิทยาลยั  มหาวิทยาลยั  หรือสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนๆ  ตั้งแต่หน่ึงวิชาข้ึนไป   ไดแ้ก่  
วิศวกรรมเกษตร   วิศวกรรมเคร่ืองกลการเกษตร  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  วิศวกรรมโทรคมนาคม  
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์   วิศวกรรมไฟฟ้า   วิศวกรรมการก่อสร้าง  วิศวกรรมเคมี   วิศวกรรมเคร่ืองกล  
วิศวกรรมชลประทาน  วิศวกรรมทรัพยากรนํ้ า   วิศวกรรมปิโตรเลียม   วิศวกรรมโยธา  วิศวกรรมเรือ  
วิศวกรรมระบบควบคุม  วิศวกรรมโลหการ  วิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม  วิศวกรรมสํารวจ   วิศวกรรมเหมือง
แร่  วศิวกรรมอาหาร      วิศวกรรมอุตสาหกรรม        วิศวกรรมการบินและอากาศยาน      วิศวกรรมยาน
ยนต ์
วศิวกรรมการผลิต    วศิวกรรมโครงสร้างและวชิาอ่ืนๆ  ท่ีจดัอยูใ่นสาขาน้ี 
 

2310.75     ผู้สอน  (สาขาวชิาสถาปัตยกรรมศาสตร์  และการผงัเมือง)   
   (Teacher,  architecture  and  town  planning) 
   เป็นบุคลากรวิชาชีพซ่ึงทาํหน้าท่ีหลกัทางดา้นการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้
ของผูเ้รียนดว้ยวธีิการต่างๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน  เพื่อสอนวิชาในสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการผงัเมืองในวิทยาลยั    มหาวิทยาลยั  หรือสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนๆ  ตั้งแต่หน่ึงวิชาข้ึนไป   
ได้แก่  สถาปัตยกรรม  ภูมิสถาปัตยกรรม  การผงัเมือง  เคหะการ  ประวติัศาสตร์สถาปัตยกรรม  
เทคโนโลยอีาคาร  วชิาอ่ืนๆ ท่ีจดัอยูใ่นสาขาน้ี 
 

2310.78     ผู้สอน  (สาขาวชิาคณติศาสตร์และวทิยาการคอมพวิเตอร์)   
   (Teacher,  mathematics  and  computer  science) 
   เป็นบุคลากรวิชาชีพซ่ึงทาํหน้าท่ีหลกัทางดา้นการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้
ของผูเ้รียนดว้ยวธีิการต่างๆ  ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน   เพื่อสอนวิชาในสาขาคณิตศาสตร์และ
วิทยาการคอมพิวเตอร์ในวิทยาลยั    มหาวิทยาลยั  หรือสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนๆ  ตั้งแต่หน่ึงวิชาข้ึนไป    
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ไดแ้ก่  คณิตศาสตร์  สถิติ   วิทยาการคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ    คอมพิวเตอร์   เทคโนโลยี
การจดัการระบบสารสนเทศและวชิาอ่ืนๆ  ท่ีจดัอยูใ่นสาขาน้ี 
 
2310.80     ผู้สอน  (สาขาวชิาเกษตรศาสตร์  วนศาสตร์  และการประมง) 
   (Teacher,  agriculture,  forestry  and  fishery) 
   เป็นบุคลากรวิชาชีพซ่ึงทาํหน้าท่ีหลกัทางดา้นการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้
ของผูเ้รียนดว้ยวธีิการต่างๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน  เพื่อสอนวิชาในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์  
วนศาสตร์และการประมงในวิทยาลยั  มหาวิทยาลยั  หรือสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนๆ  ตั้งแต่หน่ึงวิชาข้ึนไป  
ได้แก่  การประมง  กีฏวิทยา   เกษตรทัว่ไป   เคมีการเกษตร   เกษตรศาสตร์  เทคโนโลยีการเกษตร  
ทรัพยากรธรรมชาติ  วนศาสตร์   ธุรกิจการเกษตร  อุตสาหกรรมเกษตร  สัตวบาล  โรคพืชวิทยา  สัตว
ศาสตร์  พืชศาสตร์  ปฏพีวทิยาและวชิาอ่ืนๆ  ท่ีจดัอยูใ่นสาขาน้ี 
 

2310.90     ผู้สอนในวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัและสถาบันอุดมศึกษาอืน่ ๆ 
   ผู ้ปฏิบัติงานอาชีพในกลุ่มน้ี    รวมถึง  ผู ้สอนในวิทยาลัย    มหาวิทยาลัยและ
สถาบนัอุดมศึกษา  ซ่ึงมิได้จดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน  เช่น  ผูส้อนพิเศษในวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยและ
สถาบนัอุดมศึกษา 
ผูส้อนเฉพาะสาขาวชิาอ่ืนๆ  ท่ีไม่ไดจ้ดัอยูใ่นสาขาใด 

9359  
9360 หมู่   232      ผู้ประกอบวชิาชีพด้านการสอนระดับมัธยมศึกษา   

 ( Secondary  Education  Teaching  Professionals ) 
 ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหมู่น้ี ได้แก่  ผูท่ี้ทาํการสอนวิชาต่าง ๆ  ตั้ งแต่หน่ึงหรือหลาย

สาขาวชิาในสายการศึกษาทัว่ไปหรือสายอาชีวะแก่นกัเรียนตั้งแต่ชั้นมธัยมข้ึนไปถึงก่อนระดบัอุดมศึกษา  
สร้างและพฒันาหลกัสูตรในสาขาวิชาท่ีสอนหรือได้รับมอบหมาย   ดูแลชั้นเรียนและทาํการสอน 
ประเมินผลและจดัทาํรายงานนักเรียน  มีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบัการจดัระบบการสอนของ     
โรงเรียนและกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง  ควบคุมดูแลเจา้หนา้ท่ีอ่ืน ๆ 
 

กลุ่มอาชีพในหมู่นี ้ มีดังนี ้
 2320 ผูป้ระกอบวชิาชีพดา้นการสอนระดบัมธัยมศึกษา  ,  ผูส้อนในระดบัมธัยมศึกษา 
 
หน่วย     2320 ผู้ประกอบวชิาชีพด้านการสอนระดับมัธยมศึกษา , ผุ้สอนในระดับมัธยมศึกษา 
 ( Secondary  Education  Teaching  Professionals ) 

ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่  ผูส้อนวิชาต่างๆ  ตั้งแต่หน่ึงวิชาข้ึนไปในสายวิชา
สามญัหรือสายวิชาชีพแก่นกัเรียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษา   สร้างและพฒันาวิธีการสอนในวิชาท่ีสอน
หรือท่ีได้รับมอบหมายให้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตร   รวมทั้งพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน   ดูแลชั้นเรียนและ



 (137) 

สอนหนงัสือในแต่ละวิชา  ประเมินผลและจดัทาํ  รายงานผลการเรียนของนกัเรียน   มีส่วนร่วมในการ  
จดัระบบการเรียนการสอนและกิจกรรมของโรงเรียน   ตลอดจนปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
  
   อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 
2320.20     ผู้สอนในระดับมัธยมศึกษาสายสามัญ  (Teacher,  secondary  education) 
  เป็นบุคลากรวิชาชีพซ่ึงทาํหน้าท่ีหลกัทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ยวธีิการต่างๆ    ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน    เพื่อสอนรายวิชาตามหลกัสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานในระดบัมธัยมศึกษา : เตรียมการสอนและสอนวิชาให้กบัผูเ้รียนตามหลกัสูตรท่ี
กาํหนดไว ้ ควบคุมการทาํงานของผูเ้รียนในชั้นเรียนและสอบเพื่อวดัผลการเรียนการสอน   จดักิจกรรม
นอกหลกัสูตร  เพื่อเป็นแนวทางการศึกษาต่อให้กบัผูเ้รียนและเพื่อพฒันาความรู้ความสามารถของผูเ้รียน   
อาจสอนผูเ้รียนในชั้นเรียนภาคคํ่า  (ตอนเยน็)  รวมถึงการทาํหน้าท่ีอ่ืน ๆ  ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจาก      
ผูบ้งัคบับญัชา 
 

2320.30     ผู้สอนในระดับมัธยมศึกษาสายอาชีพ  (Teacher,  vocational  education) 
  เป็นบุคลากรวิชาชีพซ่ึงทาํหน้าท่ีหลกัทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนด้วยวิธีการต่างๆ  ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน   เพื่อสอนวิชาตามหลกัสูตร
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.)  :  เตรียมการสอนและสอนวชิาใหก้บัผูเ้รียนตามหลกัสูตรท่ีกาํหนดไวเ้พื่อ
เป็นวิชาเลือกให้กบัผูเ้รียนเลือกเรียนตามความชอบและความถนัดของตนเองและเป็นแนวทางในการ
ประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ   สอบทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบติัเพื่อวดัผลการเรียนการสอน   จดักิจกรรม
นอกหลกัสูตรหรือการให้ผูเ้รียนดูงานหรือฝึกงานจริงในโรงงานหรือสถานประกอบการต่างๆ   รวมถึง
การทาํหนา้ท่ีอ่ืนๆ   ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชา 
 

2320.90     ผู้สอนในระดับมัธยมศึกษาอืน่ๆ 
  ผูป้ฏิบัติงานอาชีพในหน่วยอาชีพน้ีรวมถึง  ผูส้อนในระดับมธัยมศึกษาซ่ึงมิได้จัด
ประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน  เช่น  ผูส้อนการศึกษานอกโรงเรียน  ผูส้อนในโรงเรียนกวดวิชาระดบัมธัยมศึกษา  
เป็นตน้ 
 

9361 หมู่      233 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการสอนระดับประถมศึกษาและก่อน
ประถมศึกษา 

  ( Primary  and  Pre – Primary  Education  Teaching  Professionals ) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหมู่น้ี   ไดแ้ก่  ผูท่ี้ทาํการสอนวิชาต่าง  ๆ  ในระดบัประถมศึกษา
และจดักิจกรรมการเรียนการสอนสําหรับเด็กท่ีมีอายุต ํ่ากวา่ระดบัประถมศึกษา  วางแผน  ออกแบบและ
จดักิจกรรมใหเ้ด็กไดมี้การพฒันาทางดา้นภาษา  ดา้นร่างกาย  และทกัษะต่าง ๆ  ทางสังคม  จดัเตรียมและทาํ
การสอนวชิาต่าง ๆ  ในระดบัประถมศึกษา  จดัทาํรายงานต่าง ๆ รวมทั้งควบคุมดูแลเจา้หนา้ท่ีอ่ืน ๆ 
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9362   กลุ่มอาชีพในหมู่นี ้ มีดังนี ้

  2331  ผูป้ระกอบวชิาชีพดา้นการสอนระดบัประถมศึกษา  , ผูส้อนในระดบัประถม 
2332 ผูป้ระกอบวชิาชีพดา้นการสอนระดบัก่อนประถมศึกษา , ผูส้อนในระดบัก่อน 
              ประถมศึกษา  (ชั้นอนุบาล) 

 
10หน่วย 2331 ผู ้ประกอบการวิชาชีพด้านการสอนระดับ
ประถมศึกษา , ผูส้อนในระดบัประถมศึกษา 

  ( Primary  Education  Teaching  Professionals )  
  ผูป้ฏิบัติงานอาชีพในหน่วยน้ี  ได้แก่  ผูส้อนวิชาต่างๆ  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานในระดบัประถมศึกษา  จดักิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อกระตุน้ให้ผูเ้รียนมีการพฒันาการทาง
บุคลิกภาพ   มีความรู้และประสบการณ์เพิ่มข้ึน   วดัและประเมินผลการเรียนการสอน  ร่วมปรึกษาหารือ
กบั     ผูบ้ริหารสถานศึกษาและผูป้กครองเก่ียวกบัปัญหาของผูเ้รียนและความกา้วหน้าดา้นการเรียนการ
สอน      ดูแลความประพฤติและความปลอดภยัของผูเ้รียน  จดัทาํรายงานต่างๆ  ตลอดจนปฏิบติัหน้าท่ี
การงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
  

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 
2331.20     ผู้สอนในระดับประถมศึกษา  (Teacher,  primary  education) 
  เป็นบุคลากรวิชาชีพซ่ึงทาํหน้าท่ีหลกัทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ยวธีิการต่าง ๆ   ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน   เพื่อสอนรายวิชาตามหลกัสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานให้กบัผูเ้รียนในระดบัประถมศึกษา  :  จดัเตรียมแผนการสอน   ควบคุมดูแลและ
อบรมสั่งสอนใหผู้เ้รียนอยูใ่นระเบียบวนิยัของโรงเรียน  ควบคุมการทาํงานของผูเ้รียนในชั้นเรียน  วดัและ
ประเมินผลการเรียนการสอน  จดัทาํรายงานผลการเรียนและความประพฤติของผูเ้รียนให้ผูป้กครองทราบ  
รวมทั้งทาํหนา้ท่ีอ่ืนๆ  ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชา 
 

2331.90     ผู้สอนในระดับประถมศึกษาอืน่ๆ 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยอาชีพน้ี  รวมถึง  ผูส้อนในระดบัประถมศึกษาซ่ึงมิได้จดั
ประเภทไวใ้นท่ีอ่ืนใด  เช่น  ผูส้อนการศึกษานอกโรงเรียน  ผูส้อนเด็กจรจดั  ผูส้อนเด็กสลมั  ผูส้อนใน
มูลนิธิต่างๆ  เป็นตน้ 
 

11หน่วย 2332 ผูป้ระกอบวิชาชีพด้านการสอนระดับก่อน
ประถมศึกษา , ผูส้อนในระดบัก่อนประถม 

  ศึกษา  (ช้ันอนุบาล)  ( Pre – Primary  Education  Teaching  Professionals ) 
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  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี   ไดแ้ก่    ผูจ้ดักิจกรรมทางการศึกษาแก่เด็กก่อนวยัเรียน    
เพื่อเตรียมความพร้อม  ส่งเสริมและสนบัสนุนพฒันาการทางดา้นร่างกาย  อารมณ์-จิตใจ  สติปัญญาและ
สังคมของเด็กตามหลกัสูตรพฒันาการของเด็กก่อนประถมศึกษา    เฝ้าสังเกตพฤติกรรมและประเมิน
พฒันาการ   รวมทั้งปัญหาอ่ืนๆ ของเด็ก  ปรึกษาหารือกบัผูป้กครองเก่ียวกับพฒันาการของเด็กและ
ตลอดจนปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

2332.20     ผู้สอนในระดับอนุบาล  (Teacher,  pre – primary  education) 
  เป็นบุคลากรวิชาชีพซ่ึงทาํหน้าท่ีหลกัทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนด้วยวิธีการต่างๆ  ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน  เพื่อเตรียมความพร้อมและ
พฒันาการทางด้านร่างกาย  อารมณ์-จิตใจ  สติปัญญาและสังคมของเด็กชั้นอนุบาล   จดักิจกรรมท่ี
เหมาะสมให้กบัเด็ก  เฝ้าสังเกตพฤติกรรม  และประเมินพฒันาการ  รวมทั้งปัญหาอ่ืนๆ ของเด็ก  เพื่อ
รายงานใหผู้ป้กครองทราบ  ทาํหนา้ท่ีอ่ืนๆ  ตามท่ีไดรั้บมอบหมายของผูบ้งัคบับญัชา 
 

9363 หมู่         234 ผู้ประกอบวชิาชีพด้านการสอนการศึกษาพเิศษ ,  ครูการศึกษา
พเิศษ 

  ( Special  Education  Teaching  Professionals ) 
 ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหมู่น้ี  ไดแ้ก่   ผูท่ี้ทาํการสอนเด็กวยัรุ่นหรือผูใ้หญ่ท่ีมีความพิการ

ทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจ  หรือบุคคลท่ีมีปัญหาดา้นการเรียนรู้    ทาํการปรับปรุงหลกัสูตรและทาํการ
สอนวิชาต่าง ๆ ตามท่ีกาํหนดให้แก่ผูพ้ิการหรือผูมี้ปัญหาต่าง ๆ เช่น  คนใบ ้  หูหนวก  ตาบอด  รวมทั้ง
การจดัทาํส่ือหรือใชเ้ทคนิคเฉพาะในการเรียน การสอน  จดัทาํรายงานและดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ  
 

 กลุ่มอาชีพในหมู่นี ้ มีดังนี ้
 2340 ผูป้ระกอบวชิาชีพดา้นการสอนการศึกษาพิเศษ  , ครูการศึกษาพิเศษ 

7219  

7220 หน่วย    2340     ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการสอนการศึกษาพิเศษ , ครู
การศึกษาพเิศษ 

  ( Special  Education  Teaching  Professionals ) 
ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี   ไดแ้ก่   ผูส้อนท่ีตอ้งใชว้ิธีการสอนแบบพิเศษเฉพาะกลุ่ม  

สร้างหรือพฒันาหลกัสูตรการศึกษาพิเศษ เตรียมบทเรียนและกิจกรรมให้เหมาะสมกบักลุ่มโดยใชเ้ทคนิค
หรือส่ือพิเศษ   ควบคุมดูแลและเอาใจใส่การทาํงานในชั้นเรียน  ประเมินผลและบนัทึกการพฒันาการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน  ร่วมปรึกษาหารือกบัผูป้กครอง    อาจารยใ์หญ่    แพทยบ์าํบดัและนกัสังคมสงเคราะห์
เพื่อช่วยเหลือผูเ้รียนเป็นรายบุคคล  ตลอดจนปฏิบติัหนา้ท่ีการงานและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 



 (140) 

             อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

2340.20     ครูสอนผู้เรียนทีม่ีความบกพร่องทางการเห็น   
(Teacher,  special  education,  for  the blind) 

                            เป็นบุคลากรวชิาชีพ  ซ่ึงทาํหนา้ท่ีหลกัทางดา้นการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้
ของผูเ้รียนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาทั้งของภาครัฐและเอกชนเพื่อสอนรายวิชาตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานให้กบัผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น  :  ศึกษาประวติัและขอ้มูลของผูเ้รียน   
ประเมินความสามารถของผูเ้รียนเพื่อจดัเตรียมแผนการสอน  วิธีการสอน  กิจกรรมการเรียนการสอนให้
เหมาะสมกบัขอ้จาํกดัและความตอ้งการของผูเ้รียน   ดาํเนินการสอนและบนัทึกผลการเรียนการสอนอยา่ง
ต่อเน่ือง   ผลิตส่ือการเรียนการสอน     หรือนาํอุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีจาํเป็นมาใช ้    เช่น     อุปกรณ์
ในการเรียนตวัหนงัสือเบรลล์  เคร่ืองบนัทึกเสียง    หนงัสือท่ีมีตวัอกัษรขนาดใหญ่    หนงัสือท่ีมีอกัษร
นูน   หนงัสืออกัษรเบรลล ์   เป็นตน้   เตรียมความพร้อมทางดา้นการศึกษา   ร่างกาย    อารมณ์และสังคม
ของผูเ้รียนเพื่อส่งเขา้ไปเรียนในโรงเรียนเรียนร่วม      สอนผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางการเห็นร่วมชั้น
เรียนกบัผูเ้รียนปกติในโรงเรียนสอนคนปกติทัว่ไป  ให้คาํปรึกษาแนะนาํแก่ครูประจาํชั้นใน    โรงเรียน
เรียนร่วม  รวมทั้งปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 
2340.25     ครูสอนผู้เรียนทีม่ีความบกพร่องทางการได้ยนิ   

(Teacher,  special  education,  for  the  deaf) 
                         เป็นบุคลากรวชิาชีพ    ซ่ึงทาํหนา้ท่ีทางดา้นการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียนดว้ยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนเพื่อสอนรายวิชาตามหลกัสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานให้กบัผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน  :  ศึกษาขอ้มูลและประวติัของผูเ้รียน   ประเมิน
ความสามารถของผูเ้รียน    เพื่อจดัเตรียมแผนการสอน    วิธีการสอน    กิจกรรมการเรียนการสอนให้
เหมาะสมกบัขอ้จาํกดัและความตอ้งการของผูเ้รียน    ดาํเนินการสอนและบนัทึกผลการเรียนการสอน
อยา่งต่อเน่ือง  ให้ผูเ้รียนใชเ้คร่ืองช่วยฟังและใชว้ิธีการส่ือสารเพื่อให้ผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้
ยินเขา้ใจความหมาย   เช่น    ภาษามือ  การสะกดตวัอกัษรดว้ยน้ิวมือ  การอ่านริมฝีปาก   ท่าแนะคาํพูด  
การส่ือสารรวม  เป็นตน้  เตรียมความพร้อมทางดา้นการศึกษา  ร่างกาย   อารมณ์และสังคมของผูเ้รียนเพื่อ
ส่งเข้าไปเรียนในโรงเรียนเรียนร่วม  สอนผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน  ร่วมชั้นเรียนกับ     
ผูเ้รียนปกติในโรงเรียนสอนคนปกติทัว่ไป   ให้คาํปรึกษาแนะนาํแก่ครูประจาํชั้นในโรงเรียนเรียนร่วม  
รวมทั้งปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ  ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
   
2340.30     ครูสอนผู้เรียนทีม่ีความบกพร่องทางสติปัญญา   

(Teacher,  special  education,  for  the  mentally  handicapped) 
                       เป็นบุคลากรวชิาชีพซ่ึงทาํหนา้ท่ีหลกัทางดา้นการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ 
ของผูเ้รียนด้วยวิธีการต่างๆ   ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน   เพื่อสอนรายวิชาตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานให้กบัผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา : ศึกษาประวติัและขอ้มูลของผูเ้รียน 
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ประเมินความสามารถของผูเ้รียน   เพื่อจดัเตรียมแผนการสอน   วิธีการสอน    กิจกรรมการเรียนการสอน
ให้เหมาะสมกบัขอ้จาํกดัและความตอ้งการของผูเ้รียน   ดาํเนินการสอนและบนัทึกผลการเรียนการสอน
อยา่งต่อเน่ือง   รวมถึงการผลิตส่ือหรือการนาํอุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีจาํเป็นมาใช ้ เตรียมความพร้อม
ทางดา้นการศึกษา  ร่างกาย    อารมณ์และสังคมของผูเ้รียนเพื่อส่งเขา้ไปเรียนในโรงเรียนเรียนร่วม    สอน
ผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาร่วมชั้นเรียนกบัผูเ้รียนปกติในโรงเรียนสอนคนปกติทัว่ไป  ให้
คาํปรึกษาแนะนาํครูประจาํชั้นในโรงเรียนเรียนร่วม  รวมทั้งปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ  ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 
2340.40     ครูสอนผู้เรียนทีม่ีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลือ่นไหว 
  (Teacher,  special  education,  for  the  physically  handicapped) 
                       เป็นบุคลากรวิชาชีพซ่ึงทาํหน้าท่ีหลกัทางดา้นการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้
ของผูเ้รียนดว้ยวธีิการต่างๆ  ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนเพื่อสอนรายวิชาตามหลกัสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานใหก้บัผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหว  :  ศึกษาประวติัและขอ้มูลของ
ผูเ้รียน   ประเมินความสามารถของผูเ้รียนเพื่อจดัเตรียมแผนการสอน    วิธีการสอน    กิจกรรมการเรียน
การสอนให้เหมาะสมกบัขอ้จาํกดัและความตอ้งการของผูเ้รียน   ดาํเนินการสอนและบนัทึกผลการเรียน
การสอนอยา่งต่อเน่ือง   รวมถึงการผลิตส่ือหรือการนาํอุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีจาํเป็นมาใช ้   เตรียม
ความพร้อมดา้นการศึกษา  ร่างกาย  อารมณ์และสังคมของผูเ้รียนเพื่อส่งเขา้ไปเรียนในโรงเรียนเรียนร่วม   
สอนผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหวร่วมชั้นเรียนกบัผูเ้รียนปกติในโรงเรียนสอน
คนปกติทัว่ไป   ให้คาํปรึกษาแนะนาํแก่ครูประจาํชั้นในโรงเรียนเรียนร่วม  รวมทั้งปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนๆ ท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 
 

2340.45    ครูสอนผู้เรียนทีม่ีความบกพร่องซ้ําซ้อน   
(Teacher,  special  education,  for  the  physical – mentally  handicapped) 

                          เป็นบุคลากรวิชาชีพซ่ึงทาํหน้าท่ีหลกัทางดา้นการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้
ของผูเ้รียนดว้ยวธีิการต่างๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนเพื่อสอนรายวิชาตามหลกัสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานให้กบัผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องซํ้ าซ้อน  :   ศึกษาประวติัและขอ้มูลของผูเ้รียน  ประเมิน
ความสามารถของผูเ้รียน  เพื่อจดัเตรียมแผนการสอน  วิธีการสอน  กิจกรรมการเรียนการสอนให้
เหมาะสมกับข้อจํากัดและความต้องการของผู ้เรียน    ดําเนินการสอน   โดยเน้นให้ผู ้เรียนฟ้ืนฟู
สมรรถภาพในด้านการช่วยเหลือตนเอง    การส่ือสาร   การเคล่ือนไหว  การปรับพฤติกรรมและการ
พฒันาการทางสังคมเพื่อให้เด็กปรับตวัอยู่ในสังคมได้และบนัทึกผลการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง    
รวมถึงการผลิตส่ือการเรียนการสอนหรือการนาํอุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีจาํเป็นมาใช้    เตรียมความ
พร้อมดา้นการศึกษา  ร่างกาย    อารมณ์และสังคมของผูเ้รียนเพื่อส่งเขา้ไปเรียนในโรงเรียนเรียนร่วม   
สอนผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่อง    ซํ้ าซ้อนร่วมชั้นเรียนกบัผูเ้รียนปกติในโรงเรียนสอนคนปกติทัว่ไป  ให้
คาํปรึกษาแนะนาํแก่ครูประจาํชั้นในโรงเรียนเรียนร่วม   รวมทั้งปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ  ท่ีรับมอบหมาย 
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2340.50     ครูสอนผู้เรียนทีม่ีปัญหาทางการเรียนรู้   
(Teacher  special  education,  for  the  difficult  learning) 

                          เป็นบุคลากรวชิาชีพ  ซ่ึงทาํหนา้ท่ีหลกัทางดา้นการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้
ของผูเ้รียนดว้ยวธีิการต่างๆ  ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนเพื่อสอนรายวิชาตามหลกัสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานให้กบัผูเ้รียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้  :  ศึกษาประวติัและขอ้มูล  ประเมินความสามารถของ  
ผูเ้รียนเพื่อจดัเตรียมแผนการสอน    วิธีการสอน    กิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกบัขอ้จาํกดั
และความตอ้งการของผูเ้รียน  ดาํเนินการสอนและบนัทึกผลการเรียนการสอนอยา่งต่อเน่ือง    รวมถึงการ
ผลิตส่ือหรือการนาํอุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีจาํเป็นมาใช ้ เตรียมความพร้อมในดา้นการศึกษา  ร่างกาย  
อารมณ์และสังคมของผูเ้รียนเพื่อส่งเขา้ไปเรียนในโรงเรียนเรียนร่วม    สอนผูเ้รียนท่ีมีปัญหาทางการ
เรียนรู้ร่วมชั้นเรียนกบัผูเ้รียนปกติในโรงเรียนสอนคนปกติทัว่ไป    ให้คาํปรึกษาแนะนาํแก่ครูประจาํ
ชั้นในโรงเรียนเรียนร่วม   รวมทั้งปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ  ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 

2340.55     ครูสอนผู้เรียนทีม่ีปัญหาทางพฤติกรรม   
(Teacher,  special education,  for  the  behaviour) 

                          เป็นบุคลากรวิชาชีพซ่ึงทาํหน้าท่ีหลกัทางดา้นการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้
ของผูเ้รียนดว้ยวธีิการต่างๆ  ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนเพื่อสอนรายวิชาตามหลกัสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานให้กบัผูเ้รียนท่ีมีปัญหาทางพฤติกรรม  :   ศึกษาประวติัและขอ้มูลของผูเ้รียน   ประเมิน
ความสามารถของผูเ้รียนเพื่อจดัเตรียมแผนการสอน  วธีิการสอน  กิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสม
กบัขอ้จาํกดัและความตอ้งการของผูเ้รียน     ดาํเนินการสอนโดยนาํกลวิธีในการปรับพฤติกรรมมาใชก้บั     
ผูเ้รียนเพื่อให้ผูเ้รียนเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์    และบนัทึกผลการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเน่ือง   รวมถึงการผลิตส่ือหรือการนาํอุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีจาํเป็นมาใช ้  เตรียมความพร้อมดา้น
การศึกษา  ร่างกาย   อารมณ์และสังคมของผูเ้รียน  เพื่อส่งเขา้ไปเรียนในโรงเรียนเรียนร่วม  สอนผูเ้รียนท่ี
มีปัญหาทางพฤติกรรมร่วมชั้นเรียนกบัผูเ้รียนปกติในโรงเรียนสอนคนปกติทัว่ไป  ให้คาํปรึกษาแนะนาํ
แก่ครูประจาํชั้นในโรงเรียนเรียนร่วม  รวมทั้งปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 

2340.60     ครูสอนผู้เรียนออทซิติค  (Teacher,  special  education,  for  the  autistic) 
                          เป็นบุคลากรวชิาชีพซ่ึงทาํหนา้ท่ีหลกัทางดา้นการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ 
ของผูเ้รียนดว้ยวธีิการต่างๆ   ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนเพื่อสอนรายวชิาตามหลกัสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานให้กบัผูเ้รียนออทิซติค  :  ศึกษาประวติัและขอ้มูลของผูเ้รียน  ประเมินความสามารถของ
ผูเ้รียนเพื่อจดัเตรียมแผนการสอน     วิธีการสอน    กิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกบัขอ้จาํกดั
และความตอ้งการของผูเ้รียน    ดาํเนินการสอนโดยเน้นขบวนการแกไ้ขปัญหาเพื่อบรรเทาปัญหาความ
บกพร่องของผูเ้รียนในดา้นต่างๆ เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถดาํรงชีพในสังคมไดแ้ละบนัทึกผลการเรียนการ
สอนอยา่งต่อเน่ือง   รวมถึงการผลิตส่ือหรือการนาํอุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีจาํเป็นมาใช ้ เตรียมความ
พร้อมดา้นการศึกษา   ร่างกาย   อารมณ์และสังคมของผูเ้รียนเพื่อส่งเขา้ไปในโรงเรียนเรียนร่วม  สอน
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ผูเ้รียนออทิซติคร่วมชั้นเรียนกบัผูเ้รียนปกติในโรงเรียนสอนคนปกติทัว่ไป    ให้คาํปรึกษาแนะนาํแก่ครู
ประจาํชั้นในโรงเรียนเรียนร่วม  รวมทั้งปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
2340.65     ครูสอนผู้เรียนสมาธิส้ัน  (Teacher,  special  education,  for  the  short – interested) 
                          เป็นบุคลากรวชิาชีพซ่ึงทาํหนา้ท่ีหลกัทางดา้นการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ 
ของผูเ้รียนดว้ยวธีิการต่างๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนเพื่อสอนรายวชิาตามหลกัสูตรการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานให้กบัผูเ้รียนสมาธิสั้ น  :  ศึกษาประวติัและขอ้มูลของผูเ้รียน  ประเมินความสามารถของ        
ผูเ้รียนเพื่อจดัเตรียมแผนการสอน  วิธีการสอน   กิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกบัขอ้จาํกดัและ
ความตอ้งการของผูเ้รียน  ดาํเนินการสอนและบนัทึกผลการเรียนการสอนอยา่งต่อเน่ือง  รวมถึงการผลิต
ส่ือหรือการนําอุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีจาํเป็นมาใช้   เตรียมความพร้อมด้านการศึกษา   ร่างกาย   
อารมณ์และสังคมของผูเ้รียนเพื่อส่งเขา้ไปเรียนในโรงเรียนเรียนร่วม   สอนผูเ้รียนสมาธิสั้นร่วมชั้นเรียน
กบัผูเ้รียนปกติในโรงเรียนสอนคนปกติทัว่ไป   ใหค้าํปรึกษาแนะนาํแก่ครูประจาํชั้นในโรงเรียนเรียนร่วม   
รวมทั้งปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ  ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 

2340.65     ครูสอนผู้เรียนปัญญาเลศิ  (Teacher,  special  education,  for  the  genius) 
                         เป็นบุคลากรวชิาชีพซ่ึงทาํหนา้ท่ีหลกัทางดา้นการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ 
ของผูเ้รียนดว้ยวธีิการต่างๆ  ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนเพื่อสอนรายวิชาตามหลกัสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานให้กบัผูเ้รียนปัญญาเลิศ  :  ศึกษาประวติัและขอ้มูลของผูเ้รียน  ประเมินความสามารถของ      
ผูเ้รียน   เพื่อจดัเตรียมแผนการสอน วิธีการสอน   กิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับความ
ตอ้งการและความสามารถของผูเ้รียน   ดาํเนินการสอนโดยส่งเสริมให้ผูเ้รียนปัญญาเลิศไดมี้โอกาสเต็มท่ี
ในการพฒันาศกัยภาพและความสามารถ  พร้อมทั้งบนัทึกผลการเรียนการสอนอยา่งต่อเน่ือง  รวมถึงการ
ผลิตส่ือการเรียน การสอนหรือการนาํอุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีจาํเป็นมาใช้    เตรียมความพร้อมดา้น
การศึกษา    ร่างกาย    อารมณ์และสังคมของผูเ้รียนเพื่อส่งเขา้ไปเรียนในโรงเรียนเรียนร่วม    สอนผูเ้รียน
ปัญญาเลิศร่วมชั้นเรียนกบัผูเ้รียนปกติในโรงเรียนสอนคนปกติทัว่ไป   ให้คาํปรึกษาแนะนาํแก่ครูประจาํ
ชั้นในโรงเรียนเรียนร่วม  รวมทั้งปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ  ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 

2340.90     ครูการศึกษาพเิศษอืน่ๆ 
                                         ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึงครูการศึกษาพิเศษ  ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 

 
หมู่         235 ผู้ประกอบวชิาชีพด้านการสอนอืน่ ๆ    ( Other  Teaching  Professionals ) 

 ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหมู่น้ี  ได้แก่  ผูท่ี้ทาํการวิจยัพฒันาหรือแนะนาํเก่ียวกบัหลกัสูตร
วธีิการสอนและการใชส่ื้อต่าง ๆ  วจิารณ์และทดสอบการทาํงานของครูในสาขาวิชาต่าง ๆ  ให้คาํแนะนาํและ 
แกไ้ขปรับปรุงหลกัสูตรเท่าท่ีจาํเป็น  จดัทาํและตรวจสอบการปฏิบติังานของครู   จดัทาํรายงานและดูแล
เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ   
 

9364  กลุ่มอาชีพในหมู่นี ้ มีดังนี ้
2351 ผูเ้ช่ียวชาญพิเศษดา้นการศึกษา 
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2352 ผูต้รวจการโรงเรียน 
2359 ผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นการสอนอ่ืน ๆ  ท่ีมิไดจ้ดัประเภทไวท่ี้อ่ืน 

 
12 
13หน่วย     2351 ผูเ้ช่ียวชาญพิเศษดา้นการศึกษา   ( Education  
Methods  Specialists ) 

ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี   ได้แก่   ผูศึ้กษา   วิจยั   ปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตร   
วธีิการสอนและส่ือการสอน  ให้คาํแนะนาํเก่ียวกบัเน้ือหาสาระของหลกัสูตร  วิธีการสอนและการใชส่ื้อ
ต่างๆ    จดัทาํรายงานและเอกสารทางวชิาการ    ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง 
   

อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 
2351.30     ศึกษานิเทศก์  (Educated  supervisor) 
                         ปฏิบติังานเก่ียวกบัการนิเทศการศึกษา  เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ไดม้าตรฐาน
และพฒันาคุณภาพการศึกษา  จดัทาํเอกสารทางวิชาการ  เขียนตาํรา  ผลิตคู่มือและส่ือการเรียนการสอน  
วิเคราะห์ วิจยั  เพื่อใช้ปฏิบติังานหรือเผยแพร่หรือพฒันารูปแบบการจดัการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  และปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2351.40     นักเทคโนโลยทีางการศึกษา  (Educated  technologist) 
  วางแผน  จดัหาเทคโนโลยี  และเทคนิคท่ีเหมาะสมต่อการทาํส่ือการสอน  จดัทาํและ
เตรียมวสัดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือ  ตลอดจนให้คาํแนะนาํและให้บริการดา้นส่ือการสอน  ส่ือกิจกรรม  :  
ศึกษาคน้ควา้เพื่อหาเทคโนโลยีหรือเทคนิคท่ีเหมาะสมกบัการทาํส่ือการเรียนการสอนเฉพาะวิชาหรือ
โดยทัว่ไปให้ทนัสมยัและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  ให้บริการอบรมการใช้ส่ือต่างๆ  เช่น  เคร่ืองมือ
โสตทศันูปกรณ์  เครืองฉายวีดีโอขนาดใหญ่    โทรทศัน์วงจรปิด   วีดีโอคอนฟิเรนซ์    อินเตอร์เน็ต    
เป็นต้น   ประสานงานด้านการบริการส่ือการสอน  ดูแล  เก็บบาํรุงรักษาอุปกรณ์และเคร่ืองมือต่างๆ             
ใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

2351.45     นักโสตทศันศึกษา  (Specialist,  audio – visual  and  other  teaching  aids) 
  วางแผนและจดัหาโสตทศันูปกรณ์สําหรับการสอน  :  ให้คาํแนะนาํเก่ียวกบัการซ้ือ  
โสตทศันูปกรณ์ท่ีเหมาะสม    ช่วยครูผูส้อนเลือกโสตทศันูปกรณ์ท่ีจาํเป็นในแต่ละวิชาและแต่ละชั้น   ให้
ความช่วยเหลือทางวิชาการเก่ียวกบัการจดัหาอุปกรณ์การสอน  วิจยัเพื่อพฒันาวิธีใชโ้สตทศันูปกรณ์ให้
เป็นประโยชน์ต่อการสอน  อาจจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์เพื่อใช้ในสถานศึกษา  ตรวจสอบ  
บาํรุงรักษาโสตทศันูปกรณ์ใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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2351.90   ผู้เช่ียวชาญพเิศษด้านการศึกษาอืน่ๆ 
ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยอาชีพน้ี  รวมถึง  ผูเ้ช่ียวชาญพิเศษดา้นการศึกษาซ่ึงมิไดจ้ดั

ประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
 

14หน่วย 2352   ผูต้รวจการโรงเรียน    (School  Inspectors )  
 ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี   ไดแ้ก่   ผูต้รวจสอบการทาํงานของครู   ให้คาํแนะนาํและ
คาํปรึกษาเพื่อปรับปรุงแผนการสอนของโรงเรียนให้ตรงกบัหลกัสูตรท่ีกาํหนดไว ้:   ตรวจเยี่ยมชั้นเรียน
เพื่อตรวจสอบและประเมินผลวิธีการสอน    และการใช้อุปกรณ์การเรียนการสอน    พร้อมกับให้
คาํแนะนาํแก่ผูบ้ริหารและครูผูส้อน    เพื่อปรับปรุงและพฒันาการเรียนการสอนให้ดีข้ึน   จดัทาํรายงาน
และปรับปรุงหลกัสูตร  วธีิการสอนและเร่ืองต่างๆ  ให้สอดคลอ้งกบัการศึกษา  ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานและ
ควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

 อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

2352.20   ผู้ตรวจการโรงเรียน  (Inspector,  school) 
  ตรวจสอบการทาํงานของครูและแนะนาํเทคนิคการสอนให้สอดคล้องกบัหลกัสูตรท่ี
กาํหนดไว ้ :  ให้คาํปรึกษาแนะนาํแก่ผูบ้ริหารโรงเรียน   ครูผูส้อน   เก่ียวกบัหลกัสูตร   เทคนิคการสอน   
การใชอุ้ปกรณ์การสอนและอ่ืนๆ    เยี่ยมชมห้องเรียนเพื่อตรวจสอบการสอนของครู   จดัทาํรายงานเพื่อ
เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระบบการศึกษา  เทคนิคการสอน  และการใชอุ้ปกรณ์การเรียนการสอน
เพื่อการแกไ้ขและปรับปรุงหลกัสูตรใหท้นัสมยัและสอดคลอ้งกบัความกา้วหนา้ของเทคโนโลย ี
 
หน่วย  2359 ผู้ประกอบวชิาชีพด้านการสอนอืน่ ๆ  ทีม่ิได้จัดประเภทไว้ในหน่วยอืน่ 
  ( Other  Teaching  Professionals  Not  Elsewhere  Classified )   

ผูป้ฏิบัติงานอาชีพในหน่วยน้ี   ได้แก่  ผูท่ี้ประกอบวิชาชีพด้านการสอนท่ีมิได้จัด
ประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน  

 

9365  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
  

2359.90     ผู้ประกอบวชิาชีพด้านการสอนอืน่ๆ  ทีไ่ม่ได้จัดประเภทไว้ในหน่วยใด 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยอาชีพน้ี   รวมถึง   ผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นการสอนท่ีมิไดจ้ดั
ประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน  เช่น  ครูสอนผูใ้หญ่  ครูสอนดนตรี  ครูสอนเตน้รํา  ครูสอนนาฏศิลป์   ครูสอน
คอมพิวเตอร์ในสถาบนัหรือโรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ  ครูสอนตดัเย็บเส้ือผา้  ครูสอนการ
ทาํอาหาร  เป็นตน้ 
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หมวดย่อย  24    ผู้ประกอบวชิาชีพด้านอืน่ ๆ  ( Other  Professionals ) 
 ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหมวดยอ่ยน้ี  ไดแ้ก่     ผูท่ี้ทาํการวิจยั  ปรับปรุงและพฒันาแนวคิด

ทฤษฎี  และวธีิการทาํงาน  การนาํความรู้ไปเผยแพร่หรือใชใ้นงานธุรกิจต่าง ๆ  ประยุกตใ์ชค้วามรู้ในดา้น
ต่าง  ๆ  เช่น  ปรัชญา  จิตวิทยา  รัฐศาสตร์  ประวติัศาสตร์  เศรษฐศาสตร์  กฎหมาย  การศึกษา  ศาสนา  
สังคมวิทยา  และสาขาสังคมศาสตร์อ่ืน ๆ  รวมถึงการศึกษาพฤติกรรมเฉพาะบุคคลหรือกลุ่มเพื่อการ
พฒันาสร้างสรรและปฏิบติังานด้านศิลปะและการบนัเทิง   จดัเตรียมรายงานและเอกสา รทางวิชาการ  
ตลอดจนควบคุมดูแลเจา้หนา้ท่ีอ่ืน ๆ   

9366  กลุ่มอาชีพในหมวดย่อยนี ้ มีดังนี ้
 241 ผูป้ระกอบวชิาชีพดา้นธุรกิจ 
 242 ผูป้ระกอบวชิาชีพดา้นกฎหมาย 
 243 บรรณารักษผ์ูเ้ก็บรักษาเอกสารสาํคญั  และวชิาชีพดา้นงานสนเทศท่ีเก่ียวขอ้ง 
 244 ผูป้ระกอบวชิาชีพดา้นสังคมศาสตร์และดา้นอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 245 นกัเขียนและศิลปินเชิงประดิษฐห์รือผูท้าํงานดา้นศิลปะการแสดงสาขาอ่ืนๆ 
 246  ผูป้ระกอบวชิาชีพดา้นศาสนา 
 
หมู่         241  ผู้ประกอบวชิาชีพด้านธุรกจิ   ( Business  Professionals ) 

 ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหมู่น้ี  ได้แก่  ผูท่ี้ทาํการปรับปรุง  พฒันา   หรือแนะนําวิธีการ
ปฏิบติังานเก่ียวกบัการจดัองคก์รธุรกิจให้เกิดประโยชน์   ศึกษา  วางแผน  และแนะนาํวิธีการปฏิบติังาน
ดา้นบริการเก่ียวกบังานบญัชี     งานนโยบายดา้นบุคลากรและงานอาชีพ      ติดต่อ    ประสานงานและตก
ลงธุรกิจในดา้นการตลาด  การโฆษณา   และการประชาสัมพนัธ์   ในงานจดัทาํ  ให้คาํแนะนาํเก่ียวกบั
หลกัการดา้นเศรษฐศาสตร์   การใชก้ฎระเบียบเก่ียวกบัสิทธิบตัรและขั้นตอนการจดัตั้งธุรกิจ   รวมทั้งการ
ควบคุมดูแลเจา้หนา้ท่ีอ่ืน ๆ   
 

9367  กลุ่มอาชีพในหมู่นี ้ มีดังนี ้
 2411 นกับญัชี 
 2412 ผูป้ระกอบวชิาชีพดา้นงานบุคคลและงานอาชีพ 
 2419  ผูป้ระกอบวชิาชีพทางธุรกิจท่ีมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 

 

หน่วย 2411      นักบัญชี    ( Accountants ) 
ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่   ผูใ้ห้บริการทางการบญัชีแก่สถานประกอบการ

ธุรกิจ  บุคคล  สถาบนัเอกชนหรือหน่วยงานรัฐบาล     รวมถึงการควบคุมดูแลการทาํบญัชี  การตรวจสอบ
บญัชี  แนะนาํการวางแผน  การจดัระบบการจดัทาํบญัชีและงบประมาณ  รับรองความถูกตอ้งและความ
ครบถว้นของงบการเงินเพื่อแสดงต่อผูบ้ริหาร  ผูถื้อหุ้น  และหน่วยงานทางกฎหมายและหน่วยงานอ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง  จดัทาํประมาณการรายได ้ ประมาณการรายจ่าย    ผลการดาํเนินงานและงบประมาณอ่ืน ๆ  
ดาํเนินการเก่ียวกบัการคืนภาษี  และให้คาํแนะนาํเก่ียวกบัปัญหาดา้นการจดัเก็บภาษี    ตรวจสอบเงินได้
พึงประเมินเพื่อยื่นต่อเจ้าพนักงานประเมิน  หรือจัดส่งให้ เจ้าหน้า ท่ีผู ้ประเมินภาษีเพื่อยื่นต่อ         
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เจา้หน้าท่ีสรรพากร  รวมถึงตรวจสอบหลกัฐานทางการเงินต่าง ๆ เช่น  การฉ้อฉล  และการลม้ละลาย  
ตลอดจนปฏิบติังานหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้ง  และควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ  

 

อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

2411.10  นักบัญชีทัว่ไป  ;  สมุห์บัญชี  (Accountant,  general) 
  วางแผน และดาํเนินงานดา้นการเงินและการคลงัของสถานประกอบการธุรกิจ   บุคคล 
สถาบนัเอกชน และหน่วยงานของรัฐบาล โดยมีส่วนร่วมกาํหนดนโยบายและวางระบบและระเบียบดา้น
บญัชี  การเงิน  และงบประมาณ  :  คิดคน้  วางระบบ ควบคุมงานบญัชีต่างๆ  และงบประมาณ ; กาํหนด
รหสับญัชี  ; ศึกษาและติดตามมาตรฐานการบญัชี ขอ้กาํหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ; วางแผนดา้นการ
จดัตั้งงบประมาณ วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของตน้ทุน ปริมาณ และผลตอบแทน รวมทั้งวิเคราะห์สภาพ
คล่องของกิจการ และขอ้มูลต่างๆ ท่ีใช้เก่ียวกบัการดาํเนินงาน  ;  ติดตามการใช้เงินของหน่วยงาน  
วิเคราะห์งบการเงิน และประเมินผลการลงทุน ; จดัทาํรายงานทางการเงินไดอ้ย่างรวดเร็ว ถูกตอ้งและ
เช่ือถือได ้; วิเคราะห์และจดัทาํระบบสารสนเทศดา้นการเงิน  (Financial  Management  Information  
System)  เพื่อใหผู้บ้ริหารใชใ้นการบริหารและตดัสินใจในการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพและไดรั้บ
ผลตอบแทนสูงสุด ตลอดจนให้คาํแนะนาํและคาํปรึกษาเก่ียวกบัวิธีปฏิบติังานด้านบญัชี  การเงินและ   
งบประมาณเพื่อใหส้อดคลอ้งและเป็นมาตรฐานเดียวกนั 

 

2411.20  นักบัญชีเฉพาะสาขา  (Accountant,  specialist) 
  ควบคุมดูแลการทาํบญัชี พฒันา และวางระบบและระเบียบบญัชีเฉพาะสาขาใดสาขา
หน่ึง : ปฏิบติังานหลกัมูลฐานเช่นเดียวกบันกับญัชีทัว่ไป แต่เช่ียวชาญในงานบญัชีเฉพาะสาขาใดสาขา
หน่ึง  เช่น  นกับญัชีตน้ทุน  นกับญัชีภาษี    ;  อาจมีช่ือเรียกตามสาขางานบญัชีท่ีเช่ียวชาญ 
 

2411.30    ผู้สอบบัญชี   ;  ผู้ตรวจสอบภาษี  (Auditor) 
             ตรวจสอบและรับรองความถูกตอ้งและความครบถว้นของจาํนวนเงินท่ีบนัทึกลงในสมุด
บัญชี รวมทั้ งเอกสารทางการเงินของสถานประกอบการ สถาบันเอกชน หรือหน่วยงานรัฐบาล : 
ตรวจสอบรายการต่าง ๆ ท่ีบนัทึกไวใ้นสมุดบัญชีและการโอนรายการต่างๆ  เป็นไปโดยถูกต้อง  ;   
ตรวจสอบบญัชีเงินฝากธนาคาร จาํนวนเงินท่ีรับมาและจ่ายไป  ตลอดจนหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือขาย ; ตรวจสอบ
ความถูกตอ้งครบถ้วนของใบสําคญัคู่จ่ายให้เป็นไปตามท่ีกาํหนดในขอ้บงัคบั   คาํสั่ง   ระเบียบของ
หน่วยงาน และระเบียบของราชการ มติคณะรัฐมนตรี และตามเง่ือนไข  เง่ือนเวลาท่ีระบุไวใ้นสัญญา  ;  
ตรวจสอบและให้คาํแนะนาํการดาํเนินการดา้นภาษี ;  เสนอรายงานผลการตรวจสอบและเสนอแนะการ
จดัทาํเอกสารทางการเงินต่างๆ  
 

2411.40  ผู้ตรวจสอบภายใน  (Internal  auditor) 
  ทาํงานเก่ียวกบัการตรวจสอบ  วิเคราะห์  และประเมินผลระบบการควบคุมภายในดา้น
การปฏิบติังานของหน่วยงานในดา้นงบประมาณ บญัชี  และการบริหารงานดา้นต่างๆ  โดยใช้ความรู้
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เก่ียวกบัการเงิน การบญัชี เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาษีอากร  การตลาด และเหตุการณ์
ปัจจุบนัในดา้นการเมือง  เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ : ตรวจสอบการปฏิบติังานในดา้นงบประมาณ  
การบญัชี และการบริหารการเงินใหเ้ป็นไปตามกระบวนการและมาตรฐานการตรวจสอบ ;  ตรวจสอบเงิน
สด  ตราสารการเงิน  ยอดเงินทดรองคงเหลือ รวมทั้งควบคุมเอกสารทางการเงิน ; ตรวจสอบ         
รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย การก่อหน้ีผูกพนั เงินยืมและการจ่ายเงินทดรอง ; ตรวจสอบหลกัฐาน
เอกสารทางบญัชี และการลงบญัชี ; ตรวจสอบการบริหารและการจดัระบบงานดา้นพสัดุ โดยตรวจสอบ
การทาํสัญญา การจดัซ้ือ การเบิกจ่าย การใช้และการเก็บรักษาพสัดุให้ประหยดัและมีประสิทธิภาพ ; 
รวมถึงการตรวจสอบและควบคุมการบริหารงานบุคคล และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ; รายงานผลการ
ตรวจสอบเพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลตัวเลขทางการเงิน  การบญัชี  และการ
บริหารงานด้านอ่ืนๆ ; สอบทานการปฏิบติังานเก่ียวกบัการบริหารการเงิน  การบญัชี การบริหารงาน
บุคคล และการบริหารงานพัสดุว่าถูกต้องตามพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง  ระเบียบ คําสั่ง มติ
คณะรัฐมนตรี และนโยบายของหน่วยงาน ;  เสนอรายงานการตรวจสอบประจาํปี และเสนอแนะวิธีการ
หรือมาตรการในการป้องกนัการทุจริตหรือผิดพลาดเก่ียวกบัการเงินและทรัพยสิ์นต่างๆ  รวมทั้งวิธีการ
ปรับปรุงการปฏิบติังานด้านต่างๆ ให้เป็นไปอย่างถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ ;  อาจจดัทาํคู่มือการ
ตรวจสอบ 
 
หน่วย 2412 ผู้ประกอบวชิาชีพด้านงานบุคคลและงานอาชีพ 
  ( Personal  and  Careers  Professionals ) 

ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี     ไดแ้ก่    ผูท่ี้ทาํการศึกษา  วางแผนและให้บริการดา้น
งานบุคคล  สรรหาบุคลากรเขา้มาทาํงานในองคก์ร   โดยการรับสมคัร   สอบสัมภาษณ์หรือสอบขอ้เขียน
และทาํการบรรจุ  จดัฝึกอบรมเพื่อพฒันาบุคลากร   เล่ือนขั้นเงินเดือน    จ่ายค่าตอบแทนแก่พนกังาน    จดั
สวสัดิการแก่พนกังาน  สร้างความสัมพนัธ์ในองคก์ร   ศึกษาและวิเคราะห์ลกัษณะงานในรายละเอียดเพื่อ
จดัทาํและแบ่งประเภทงานตามความรับผิดชอบ  เช่น  งานบุคคล  งานวิจยัและวางแผนอตัรากาํลงั   งาน
ฝึกอบรมหรืองานข่าวสารขอ้มูลเก่ียวกบังานอาชีพ   รวมทั้งแนะแนวทางเก่ียวกบังานอาชีพนั้น ๆ    ศึกษา
และให้คาํแนะนาํเก่ียวกบัแนวโน้มในการจา้งงาน  ทางเลือกในแต่ละอาชีพ  และการศึกษาต่อหรือการ
ฝึกอบรมต่าง ๆ  ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้ง  และกาํกบัดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ    
 

 อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

2412.20  นักวเิคราะห์งานอาชีพ  (Job  analyst) 
  รวบรวม  วิเคราะห์  และจดัทาํขอ้มูลด้านอาชีพท่ีเก่ียวกบัรายละเอียดต่าง ๆ  ของงาน
และลักษณะงาน  เพื่อใช้ประโยชน์ในการแนะแนวอาชีพการประเมินค่าจ้าง  การหางาน  และการ
ปฏิบติังานอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวกบับุคคล  :  ศึกษาลกัษณะของงานท่ีทาํอยูใ่นหน่วยงานทางอุตสาหกรรม  พาณิช
ยกรรม  และหน่วยงานอ่ืน ๆ  และเขียนคาํบรรยายลกัษณะงาน  ความตอ้งการในคุณสมบติัทางร่างกาย  
และความรู้  ;  วเิคราะห์จดัประเภทและหาความสัมพนัธ์ของขอ้มูล  จดัทาํเคร่ืองมือต่าง ๆ สําหรับช่วยใน
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การให้คาํปรึกษาแนะนาํและจดัทาํคู่มือใช้ในการสัมภาษณ์เพื่อสะดวกแก่การพิจารณาบรรจุคนงานเขา้
ทาํงาน  ;  ใชข้อ้มูลและขอ้แนะนาํเก่ียวกบัการจดัประเภทและอตัราการจ่ายค่าจา้ง  อาจจดัทาํแผนภูมิแบ่ง
หน่วยบริหารงานและหนา้ท่ีการงาน   และการสร้างเคร่ืองมือทดสอบเพื่อใชใ้นการวดัความรู้เก่ียวกบัอาชีพ 
 

2412.30  นักแนะแนวอาชีพ  ;  เจ้าหน้าทีแ่นะแนว   (Counsellor) 
  ให้ค ําปรึกษาแนะนําด้านอาชีพแก่บุคคลเฉพาะรายหรือเป็นกลุ่ม :  รวบรวม  จัด
ระบบงาน  และวิเคราะห์เร่ืองราวของแต่ละบุคคลจากบนัทึกประวติัความเป็นมา  การทดสอบ  การ
สัมภาษณ์และวชิาชีพท่ีศึกษาเพื่อประเมินความสนใจ  แนวถนดั  ความสามารถและบุคลิกลกัษณะเพื่อใช้
ในการวางแผนการศึกษา  และการประกอบอาชีพของบุคคลนั้น  ;  รวบรวมและศึกษาข่าวสารเก่ียวกบั
อาชีพ  การศึกษา  การเศรษฐกิจ  เพื่อช่วยผูท่ี้มาขอคาํแนะนําในการหางาน  บริการด้านสังคม  หรือ
บริการดา้นวชิาชีพ  ;  ช่วยแนะนาํบุคคลต่าง ๆ  ใหเ้ขา้ใจและสามารถขจดัปัญหาทางสังคมและปัญหาทาง
อารมณ์ท่ีเกิดข้ึน  ;  ทาํงานวจิยัและติดตามผลงาน  เพื่อประเมินค่าของเทคนิคท่ีใชใ้นการใหค้าํแนะนาํ 
 

2142.90  ผู้ประกอบวชิาชีพด้านงานบุคลากรและงานอาชีพอืน่ ๆ 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึง  ผูท่ี้ใชว้ิชาชีพในการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน
บุคคลและงานอาชีพ  ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
 
หน่วย 2419         ผูป้ระกอบวิชาชีพทางธุรกิจท่ีมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
      ( Business  Professionals  Not  Elsewhere  Classified )   

    ผูป้ฏิบัติงานอาชีพในหน่วยน้ี  ได้แก่  ผู ้ท่ีท ําการวิจัย วางแผน และแนะนําการ    
ดาํเนินงานธุรกิจในดา้นการตลาด  การโฆษณา  และการประชาสัมพนัธ์  ให้คาํแนะนาํการใชก้ฎระเบียบ
เก่ียวกบัสิทธิบตัรและช่วยเหลือในการจดัเตรียมคาํขอเพื่อยื่นขอจดทะเบียน    รวมทั้งเขียนรายงานระบุ
เหตุผลสนบัสนุนหรือคดัคา้นการอนุมติัสิทธิบตัร   ทาํการศึกษาดา้นการเงิน  กฎหมาย   การจดัองค์กร
และอ่ืน ๆ   ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัตั้งองค์กรธุรกิจ  ทาํการศึกษาและวิเคราะห์หลกัการท่ีสําคญัทางคหะ
เศรษฐศาสตร์และการบริหารการจดัการ  ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดุแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน 
ๆ 
  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

2419.20  นักโฆษณา ;  ผู้สร้างสรรค์งานโฆษณา  (Advertiser) 
            กาํหนดแนวคิดและสร้างสรรครู์ปแบบและคาํโฆษณา   รับฟังแผนการตลาดและความ

ตอ้งการของลูกคา้  กาํหนดแนวคิดหลกัของงานโฆษณาเสนอลูกคา้  คิดรูปแบบและเขียนคาํหรือขอ้ความ
โฆษณาสินคา้หรือบริการ ตามแนวคิดหลกั   กาํหนดบุคลิกเสียงของผูใ้ห้เสียงสปอตโฆษณา  อาจทาํ
หน้าท่ีกาํกบัการผลิตงานโฆษณาทุกขั้นตอนหรือบางส่วน  อาจจดัหาอุปกรณ์   เสียง   เพลงประกอบ   
ประสานงานกบัฝ่ายเทคนิคเพื่อนดัหมายวนั-เวลาในการบนัทึกเสียง    แกไ้ข  ปรับแต่ง คาํหรือขอ้ความ
ตามความตอ้งการของลูกคา้เพื่อความเหมาะสม 
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2419.30    เจ้าหน้าทีป่ระชาสัมพนัธ์  ; นักประชาสัมพนัธ์  (Public  relation) 
9368                  วางแผนและดาํเนินการประชาสัมพนัธ์ทั้งภายในและภายนอก

องค์กร  เพื่อเสริมสร้างให้เกิดภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อองค์กร     โดยรวบรวมและ
เผยแพร่ข้อมูลผ่านส่ือต่างๆ  หรือเม่ือมีผู ้ติดต่อขอ   ข้อมูล   จัดทํา ส่ือ
ประชาสัมพนัธ์  เช่น   ข่าวแจก    ภาพข่าว    บทความ  วารสาร  สไลด์หรือ
วิดีทศัน์  เป็นตน้   อาจเขียนบทความพิเศษด้วยการสัมภาษณ์บุคคลต่างๆ ใน
องคก์ร    ติดต่อพบปะกบัส่ือมวลชนและสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัส่ือมวลชน
ทุกแขนง     ดาํเนินการตามโครงการพิเศษ / กิจกรรมพิเศษเพื่อสังคมรวมทั้ง
กิจกรรมใหม่ๆ ท่ีจดัข้ึนโดยองคก์ร   ประสานการดาํเนินงานกบับริษทัท่ีปรึกษา
ดา้นการประชาสัมพนัธ์  และปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ  ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย      

 

2419.35  เจ้าหน้าทีส่ร้างสรรค์งานประชาสัมพนัธ์  (Creator,  public  relation) 
                            สร้างสรรคกิ์จกรรม หรือประเด็นท่ีน่าสนใจ เพื่อโนม้น้าวให้ส่ือมวลชนเขา้ร่วมการแถลง
ข่าว หรือเปิดตวักิจกรรม ตลอดจนโน้มนา้วกลุ่มเป้าหมายให้เกิดความสนใจท่ีจะเขา้มาร่วมงาน และปฏิบติั
ตามใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการจดักิจกรรมนั้น ๆ 
 

2419.40           นักวเิคราะห์การตลาด  (Marketing  analyst)  
                             วิเคราะห์และคาดการณ์สถานการณ์สภาพแวดล้อม  ความตอ้งการของตลาดและ 
สถานการณ์ของสินคา้และผลิตภณัฑ์  เพื่อวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด  : ศึกษาขอ้มูลจากหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งในองคก์ร เช่น ฝ่ายวจิยั  และพฒันาผลิตภณัฑ์    ฝ่ายการเงิน    และฝ่ายการผลิต  มาประกอบกบั
สถานการณ์ตลาดสินคา้ของคู่แข่งและสถานการณ์ของตลาดภายในและภายนอก  ; วิเคราะห์ขอ้มูลต่าง ๆ 
ร่วมกบัปัจจยัและพฤติกรรมของผูบ้ริโภค    เพื่อคาดการณ์สถานการณ์ความตอ้งการสินคา้หรือผลิตภณัฑ์
ในอนาคตทั้งระยะสั้นและระยะยาว  ;  วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด    กระบวนการผลิต  งบประมาณท่ี
ตอ้งใช้และผลกาํไรท่ีคาดว่าจะได้รับเสนอต่อผูบ้ริหาร  ;   ควบคุมดูแลการนาํแผนกลยุทธ์ไปปฏิบติั      
ติดตามประเมินผล  และปรับแผนตามความจาํเป็น 
 

7221 2419.50  นักวจิยัตลาด  (Marketing  researcher) 

7222                            วางแผนเพ่ือหาข้อมูลมาช่วยฝ่ายบริหารในการวิเคราะห์  
วางแผน และดาํเนินการ     รวมทั้งควบคุมงานท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้นการตลาด : 
ศึกษาหาวิธีท่ีจะไดข้อ้มูลทางการตลาด อาทิ  ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้  คู่แข่งขนั  
สินคา้ พฤติกรรมผูบ้ริโภค  สภาพแวดลอ้มต่างๆ  เพ่ือมาช่วยในการตดัสินใจ
ดา้นผลิตภณัฑ ์ ราคา  ช่องทางการจาํหน่าย  การส่งเสริมการตลาดใหเ้หมาะสม
และมีประสิทธิภาพ 
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2419.60  นักการตลาด  (Market  Officer) 
  ศึกษา  วิเคราะห์  และวางแผนการตลาดเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์การและ
ตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา้  :  ดาํเนินการศึกษา  วิจยั  และวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดเป้าหมาย
เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเก่ียวกบัขนาดของตลาด  อตัราการเจริญเติบโตของตลาด  ส่วนครองตลาด  องคป์ระกอบ
ของตลาด  แนวโน้มความต้องการของตลาด  ลักษณะการเปล่ียนแปลงของตลาด  ฤดูกาลจาํหน่าย  
ตลอดจนความตอ้งการและพฤติกรรมของผูบ้ริโภค  ;  วิเคราะห์โอกาสทางการตลาดและส่ิงแวดลอ้ม
ภายนอกต่าง ๆ  เพื่อคน้หาโอกาส  ช่องทางและขอ้ไดเ้ปรียบ  เพื่อทาํให้ผลิตภณัฑ์ของหน่วยงานมีโอกาส
เจาะตลาด  เพิ่มยอดขาย  เพิ่มส่วนครองตลาดและเพิ่มกาํไรให้แก่ธุรกิจ  ;  นาํผลการวิเคราะห์  วิจยัมา
ประกอบการวางแผนงานการตลาดและการกาํหนดราคาสินคา้  ;  จดัทาํแผนกลยุทธ์การเจาะตลาด  การ
ส่งเสริมการตลาด  และการจาํหน่ายคุณค่าในผลิตภณัฑ์  บริการและความคิดไปยงัตลาดเป้าหมาย  ;  ทาํ
การทดสอบตลาดเพื่อนําผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ  ของหน่วยงานท่ีผ่านการพฒันาแล้วไปทดสอบกับตลาด
เป้าหมายเพื่อให้ได้ทราบขอ้มูลและปฏิกิริยาของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการใช้สินคา้และเพื่อนาํขอ้มูลท่ีได้ไป
ปรับปรุงผลิตภณัฑ ์
 

2419.70   เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานลูกค้า  (Officer,  Customer  service) 
 ประสานงานระหว่างองคก์รท่ีเป็นลูกคา้กบัฝ่ายต่าง ๆ  ในบริษทัท่ีปรึกษาเพื่อดาํเนินการงาน
ประชาสัมพนัธ์ใหป้ระสบความสาํเร็จตามท่ีลูกคา้คาดหวงั อาจใหค้วามรู้ และวดัผลงานเพื่อเสนอ    ลูกคา้เป็น
ระยะ      
 

2419.80  นักวางแผนงานประชุม  (Meeting  Planner) 
  วางแผน  กาํกบัดูแลและประสานงานในการประชุม  การอภิปราย  การสัมมนา  งาน
แสดงสินคา้และนิทรรศการ  งานเทศกาลและกิจกรรมอ่ืน ๆ  :  ปรึกษาหารือกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อ
กาํหนดวตัถุประสงคแ์ละระเบียบวาระในการจดังาน  ;  พบปะกบัผูส้นบัสนุนออกทุน  (sponsors)   และ
คณะกรรมการจดังาน  เพื่อกาํหนดแผนปฏิบติังานและรูปแบบของงาน  ;  จดัทาํและควบคุมงบประมาณ  
;  พิจารณาตรวจสอบขั้นตอนการดาํเนินงานและติดตามความกา้วหน้า   ;  ประสานงานท่ีเก่ียวขอ้งใน   
ขั้นตอนก่อนการประชุม  ระหว่างการประชุมและหลงัการประชุม  ;  จดัระบบการลงทะเบียนของ
ผูเ้ขา้ร่วมงาน  จดัเตรียมแผนงานเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์   ;  วางแผนจดักิจกรรมบนัเทิงให้แก่ผูร่้วมงาน  ;  
เจรจาต่อรองเก่ียวกบัการทาํสัญญาขอ้ตกลงในการบริการจดังาน  รวมถึงการจดัเตรียมรายงานผลการจดั
งานเสนอแก่ลูกคา้  และควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
2419.90 ผู้ประกอบวชิาชีพทางธุรกจิ ทีม่ิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ืน่ 

ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี   รวมถึง   ผูป้ระกอบวิชาชีพทางธุรกิจ  ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภท
ไวใ้นท่ีอ่ืน 
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หมู่         242  ผู้ประกอบวชิาชีพด้านกฎหมาย   ( Legal  Professionals ) 

 ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหมู่น้ี  ไดแ้ก่  ผูท่ี้ทาํการศึกษาและยกร่างกฎหมายและกฎระเบียบ
ต่าง ๆ    ให้คาํแนะนาํดา้นกฎหมายแก่ลูกความ     ดาํเนินการทางธุรกิจดา้นกฎหมายแทนลูกความและ
ฟ้องร้องเม่ือจาํเป็น ทาํหนา้ท่ีเป็นประธานในการพิพากษาคดีและประกาศคาํพิพากษาในศาลสถิตยุติธรรม    
รวมทั้งควบคุมดูแลเจา้หนา้ท่ีอ่ืน ๆ   

 

 กลุ่มอาชีพในหมู่นี ้ มีดังนี ้
2421 นกักฎหมาย 
2422 ผูพ้ิพากษา ;  อนุญาโตตุลาการ 
2429     ผูป้ระกอบวชิาชีพดา้นกฎหมายท่ีมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 

 
หน่วย 2421 นักกฎหมาย   (  Lawyers  ) 

ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี    ไดแ้ก่     ผูท้าํหน้าท่ีให้คาํปรึกษาแนะนาํทางกฎหมาย ยก
ร่างกฎหมายและจดัทาํกฎ  ระเบียบของทางราชการ จดัทาํนิติกรรม ให้คาํแนะนาํแก่ลูกความ  ส่วนราชการ  
หน่วยงานของ  รัฐและรัฐบาล  ทาํการแทนลูกความในเร่ืองต่างๆ  ท่ีเก่ียวกบักฎหมาย   เจรจา  ตกลงกบั
คู่กรณีแทนลูกความ   ตรวจสอบและสืบหาข้อเท็จจริงเพื่อดําเนินการในชั้ นศาล ว่าความและดําเนิน
กระบวนการพิจารณาในศาลแทนลูกความในศาลยุติธรรมและศาลอ่ืนๆ   กระทาํการในฐานะอยัการในคดี
ต่างๆ  จดัทาํเอกสารทางกฎหมาย  ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืนๆ 

 อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี ้
 

2421.10  นักกฎหมายกฤษฎกีา  (Lawyer) 
  ดาํเนินการยกร่างกฎหมายและให้ความเห็นทางกฎหมาย   ศึกษาและแปลกฎหมาย           
ต่างประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศ เปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศกบักฎหมายไทย ศึกษา     
คน้ควา้กฎหมายท่ีสมควรจะไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขเพื่อเป็นขอ้มูลในการพฒันากฎหมาย ให้คาํปรึกษา  
แนะนาํ  ตอบปัญหาและช้ีแจงเร่ืองต่างๆ  เก่ียวกบักฎหมาย  รวมถึงการปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2421.15  นิติกร  (Solicitor) 
   ให้คาํปรึกษาแนะนาํกฎหมาย   ร่างและพิจารณาตรวจร่างกฎหมาย  กฎ   ระเบียบ  และ
ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง จดัทาํนิติกรรม รวบรวมขอ้เทจ็จริงและพยานหลกัฐานเพื่อดาํเนินการทางคดีและการ
สอบสวนต่างๆ    พิจารณาตอบข้อหารือปัญหาทางกฎหมายและดาํเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย   
ติดตามและประสานงานการดาํเนินคดี  การติดตามหน้ีสินและบงัคบัคดี  ตรวจพิจารณาและดาํเนินการ
เก่ียวกบัวนิยั  การร้องทุกขห์รืออุทธรณ์  ตลอดจนปฏิบติังานอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมาย 
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2421.20 ทนายความ  (Barrister)    
  ว่าความและให้คาํปรึกษากฎหมายรวมทั้งจดัทาํนิติกรรมสัญญา และดาํเนินกระบวน
พิจารณาแทนคู่ความ 
 
2421.30  พนักงานอยัการ  (Attorney) 
  อาํนวยความยุติธรรมในสังคมและรักษาผลประโยชน์ของรัฐ  โดยในคดีอาญามีฐานะเป็น
โจทก์แทนแผ่นดินมีอํานาจและหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่น  ใน
ด้านคดีแพ่ง  มีอํานาจและหน้าที่ให้คําปรึกษาด้านกฎหมายแก่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ  ของรัฐ  
ดําเนินคดีแทนรัฐบาลในศาลทั้งปวง   พิจารณารับว่าแก้ต่างให้แก่นิติบุคคล ซ่ึงได้มีพระราชบัญญัติหรือ
พระราชกฤษฎกีาจัดตั้งขึน้หรือให้แก่รัฐบาล  ซ่ึงเป็นโจทก์หรือจําเลยและมิใช่เป็นคดีที่พิพาทกับ     รัฐบาล
เมื่อพนักงานอัยการเห็นสมควร  และในด้านคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน  มีอํานาจหน้าที่
ให้บริการ    ช่วยเหลอืทางกฎหมายแก่ประชาชน  เช่น  การประนอมข้อพิพาท  การให้ความช่วยเหลือทาง
อรรถคดี  และการฟ้องคดีแทนราษฎรผู้หน่ึงผู้ใดที่ไม่อาจฟ้องเองได้เพราะกฎหมายห้าม  เป็นต้น  รวม
ตลอดถึงการให้ความช่วยเหลอืในการรับแก้ต่างให้เจ้าพนักงานผู้ถูกฟ้องทั้งในคดีแพ่งและคดีอาญาในเร่ือง
การที่ได้กระทําไปตามหน้าที่  หรือรับแก้ต่างให้แก่ราษฎรผู้หน่ึงผู้ใดในเร่ืองการที่ได้กระทําตาม     คําส่ัง
ของเจ้าพนักงานซ่ึงได้ส่ังการโดยชอบด้วยกฎหมาย 
2421.90                  นักกฎหมายอืน่ๆ 
     ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึงนกักฎหมายซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
 
หน่วย     2422 ผู้พพิากษา   ,  อนุญาโตตุลาการ   ( Judges ) 

ผูป้ฏิบัติงานอาชีพในหน่วยน้ี  ได้แก่  ผู ้ท่ีทาํหน้าท่ีพิจารณาคดีในศาลโดยวินิจฉัย
พยานหลกัฐานตดัสินช้ีขาดคดีภายใตบ้ทบญัญติัแห่งกฎหมาย  หรือทาํหน้าท่ีช้ีขาดขอ้พิพาท  ปฏิบติั
หนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืนๆ 

 

 อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

2422.20  ผู้พพิากษา  (Judge) 
  พิจารณาพิพากษาอรรถคดีทั้งปวงในพระปรมาภิไธยพระมหากษตัริยใ์นศาลยุติธรรม  
เวน้แต่คดีท่ีรัฐธรรมนูญบญัญติัให้อยู่ในอาํนาจของศาลอ่ืน มีอาํนาจหน้าท่ีวินิจฉัยข้อเท็จจริงและข้อ
กฎหมาย  ใช้ดุลยพินิจชั่งนํ้ าหนกัพยานหลกัฐานและทาํคาํสั่งหรือคาํพิพากษาในคดีแพ่งและคดีอาญา  
ปฏิบติัหนา้ท่ีในศาลชั้นตน้  ศาลอุทธรณ์  และศาลฎีกา 
 

9369 2422.30  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  (Judge,  high  count) 
  พิจารณาพิพากษาคดีที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอํานาจของศาล          
รัฐธรรมนูญ  เช่น  การพิจารณาว่าร่างพระราชบัญญัติ  หรือกฎหมายใดขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่หรือ
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ตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ  และพิจารณาวินิจฉัยกรณีผู้ดํารงตําแหน่งทาง
การเมืองจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบตามที่กําหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญ หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบด้วยข้อความอัน
เป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ     รวมทั้งพิจารณาวินิจฉัยการส้ินสุดสมาชิกภาพของ
สมาชิกสภา        ผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา   การส้ินสุดของการเป็นรัฐมนตรี 
 

2422.40  ตุลาการศาลปกครอง  (Judge,  magistrate) 
  พิจารณาพิพากษาคดีปกครองตามท่ีรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบญัญติัให้อยู่ในอาํนาจ
ของศาลปกครอง เช่น คดีพิพาทเก่ียวกบัการท่ีหน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐกระทาํโดยไม่
ชอบด้วยกฎหมาย หรือมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบติัท่ีไม่เป็นธรรม รวมทั้งคดีพิพาท    เก่ียวกบัการ
กระทาํละเมิด  หรือความรับผดิชอบอยา่งอ่ืนของหน่วยงานทางปกครอง หรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐอนัเกิดจาก
การใชอ้าํนาจตามกฎหมาย     หรือจากกฎคาํสั่งทางปกครอง  
 
2422.50  อนุญาโตตุลาการ  (Arvitator) 
  ทาํหนา้ท่ีช้ีขาดขอ้พิพาทอนัเกิดจากสัญญา  โดยไดรั้บการแต่งตั้งจากคู่กรณีแห่ง         ขอ้
พิพาท  ซ่ึงมิใช่ระบบกระบวนการทางศาล 

 
หน่วย 2429 ผู้ประกอบวชิาชีพด้านกฎหมายทีม่ิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ืน่ 
  ( Legal  Professionals  Not  Elsewhere  Classified ) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี    ไดแ้ก่   ผูท่ี้ทาํงานดา้นกฎหมายซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ี
อ่ืน   ทาํหนา้ท่ีให้คาํปรึกษาแนะนาํขอ้กฎหมายในการแกไ้ขปัญหาดา้นงานบุคคล  ธุรกิจและงานบริหาร  
การร่างเอกสารทางกฎหมายและสัญญาต่างๆ   การโอนทรัพยสิ์นและกิจการ รวมถึงงานด้านอ่ืนๆ  ท่ี
เก่ียวขอ้งกบักฎหมายท่ีไม่ไดจ้ดัไวใ้นท่ีใด  
 

15  อาชีพในหน่วยน้ี  มีดงัน้ี 
 
2429.20  ทีป่รึกษากฎหมาย   , เจ้าหน้าทีฝ่่ายกฎหมาย  (Advisor,  legal  ;  Notary) 
  ให้คาํปรึกษาแนะนําหน่วยงาน  องค์กรของรัฐ  และเอกชน  ในงานด้านกฎหมาย        
ใหค้าํปรึกษาแนะนาํและขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัการร่างกฎหมาย  ร่างพระราชบญัญติั  คาํสั่ง  และเอกสารทาง
กฎหมายอ่ืนๆ  ดาํเนินการบทบญัญติัแห่งกฎหมายต่าง ๆ รวมทั้งเร่ืองสิทธิหน้าท่ีและข้อผูกพนัตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบติังานขององค์กรให้ผูบ้ริหารทราบ  สนับสนุนและประสานงานกับ
ทนายความขององคก์รเก่ียวกบัการเตรียมคดีฟ้องร้องในศาล 
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2429.30  เจ้าหน้าทีชั่นสูตรศพ  (Coroner) 
  สรุปสาเหตุการตายโดยการสืบสวน  สอบสวนและตรวจสอบหลกัฐานจากการชนัสูตร
ศพ  และหลกัฐานประกอบอ่ืน ๆ  :  ปฏิบติัหนา้ท่ีในนามของเจา้หนา้ท่ีรัฐ  เพื่อหาสาเหตุการตายท่ีไม่ปกติ
โดยใชว้ชิาความรู้เฉพาะ 
 

2429.90  ผู้ประกอบวชิาชีพด้านกฎหมายทีม่ิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ืน่ 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี รวมถึงผูป้ระกอบวชิาชีพดา้นกฎหมายซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไว้
ในท่ีอ่ืน    
 

หมู่         243 บรรณารักษ์  ผู้เกบ็รักษาเอกสารสําคัญ  และวชิาชีพด้านงานสนเทศทีเ่กีย่วข้อง 
  ( Archivists,  Librarians  and  Related  Information  Professionals ) 

 ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหมู่น้ี  ไดแ้ก่  ผูท่ี้ทาํการพฒันางานดา้นการจดัเก็บ  รวบรวมและ   
ดูแลเอกสารสําคญัและส่ิงประดิษฐ์ท่ีมีค่าทางประวติัศาสตร์  วฒันธรรมและศิลปะ  ของห้องเก็บเอกสาร
องสมุด  พิพิธภณัฑ์  ห้องแสดงงานศิลปะและสถานท่ีต่าง ๆ  ท่ีคล้ายคลึงกนัไวอ้ย่างเป็นระบบเพื่อให ้    
ผูใ้ช้บริการไดรั้บความสะดวกและรวดเร็ว  รวมถึงการรักษาและอนุรักษ์ไวใ้ห้ปลอดภยั   จดัการแสดง          
นิทรรศการต่าง ๆ    จดัเตรียมเอกสารและรายงานทางวชิาการ  รวมทั้งควบคุมดูแลเจา้หนา้ท่ีอ่ืนๆ 
 

  กลุ่มอาชีพในหมู่นี ้ มีดังนี ้
2431 ผูเ้ก็บหรือดูแลเอกสารสาํคญัและผูดู้แลพิพิธภณัฑ ์
2432 บรรณารักษแ์ละผูป้ระกอบวชิาชีพดา้นงานสนเทศท่ีเก่ียวขอ้ง 

หน่วย 2431 ผู้เกบ็หรือดูแลเอกสารและผู้ดูแลพพิธิภัณฑ์  ( Archivists  and  Curators ) 
 ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่  ผูท่ี้ทาํการวจิยั  ประเมินค่า  หรือพฒันาการจดัเก็บ

รักษาและอนุรักษ์เอกสารและส่ิงประดิษฐ์ท่ีมีความสําคญัและมีค่าทางประวติัศาสตร์  วฒันธรรมและ
ศิลปะ   จดัทาํดชันี  บรรณานุกรม สาํเนาไมโครฟิล์มและเอกสารอา้งอิงอ่ืนๆ  เพื่ออาํนวยความสะดวกแก่
ผูใ้ชบ้ริการ  วิจยัถึงจุดกาํเนิด  การไดม้าและการใชส่ิ้งประดิษฐ์ทางประวติัศาสตร์  วฒันธรรมและศิลปะ
ใหเ้กิดประโยชน์   จดัทาํบญัชีรายช่ือส่ิงประดิษฐต่์างๆ  ท่ีไดร้วบรวมไวใ้นพิพิธภณัฑ์  และห้องแสดงงาน
ศิลปะและจดัแสดงนิทรรศการต่าง ๆ  จดัเตรียมเอกสารและรายงานทางวิชาการ  ปฏิบติัหน้าท่ีการงาน
เก่ียวขอ้ง  รวมทั้งควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ  
 

9370   อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

2431.10  ภัณฑารักษ์  (Curators) 
  ศึกษา     คน้ควา้     วิจยั    เพื่องานทางดา้นพิพิธภณัฑ์    วางแผน      คิดคน้วางรูปแบบ
พิพิธภณัฑสถาน   การจดัแสดง    วธีิการเก็บรักษา    วธีิให้การศึกษา    วิธีการเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์  
เพื่อให้พิพิธภัณฑสถานเป็นสถาบันทางการศึกษาของสังคมและเป็นหน่วยบริการทางวิชาการแก่           
สาธารณชนทาํหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาหรือดาํเนินการโครงการจดัตั้งพิพิธภณัฑสถาน     โดยการสํารวจเก็บ
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ขอ้มูลทั้งในภาคเอกสารและในภาคสนาม  ประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืนท่ีเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลเฉพาะ
เร่ืองท่ีจดัแสดง  จดัทาํเอกสาร ตาํรา ผลงานทางวิชาการเก่ียวกบัพิพิธภณัฑสถาน   ให้คาํปรึกษา  แนะนาํ
และบริการตอบคาํถามทางวิชาการตรวจพิสูจน์โบราณวตัถุ  ประสานงานและปฏิบติังานอ่ืนท่ีได้รับ    
มอบหมาย  อาจมีช่ือเรียกตามสาขาท่ีเช่ียวชาญ  เช่น  ภณัฑารักษห์อศิลป์  ภณัฑารักษพ์ิพิธภณัฑ์พืชศาสตร์  
ภัณฑารักษ์  พิพิธภัณฑ์แพทย์  ภัณฑารักษ์พิพิธภัณฑ์สัตว์  ผู ้อ ํานวยการพิพิธภัณฑ์อุตสาหกรรม  
ภณัฑารักษศิ์ลปะตะวนัออก  ภณัฑารักษก่์อนประวติัศาสตร์  เป็นตน้ 
 

9371 2431.20  นักจดหมายเหตุ  (Archivist) 
  รวบรวม  เก็บรักษา  บนัทึกเหตุการณ์สําคญั  และให้บริการเอกสารสําคญัท่ีมีคุณค่าทาง
ประวติัศาสตร์ของหน่วยงานหรือของชาติ  ; วิเคราะห์และประเมินคุณค่าเอกสารท่ีรับมอบจากหน่วยงาน
อ่ืนทั้งภาครัฐและเอกชน  กาํหนดหลกัเกณฑ์และวินิจฉัยคุณค่าเอกสารและเอกสารทาํลาย  จดัทาํตาราง
กาํหนดอายเุอกสาร  จดัหมวดหมู่เอกสาร  ทาํเคร่ืองมือช่วยคน้    เช่น   บญัชีรายการเอกสาร  คู่มือแนะนาํ
เอกสาร  สาระสังเขป  ดชันีคน้เร่ือง  เป็นตน้  ซ่อมสงวนรักษาเอกสาร  ทาํสําเนาเอกสารในรูปไมโคร
ฟอร์ม  รวบรวมและอนุรักษส่ื์อโสตทศัน์ท่ีมีคุณค่าทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรม  ให้บริการเอกสาร
จดหมายเหตุเพื่อการศึกษาคน้ควา้วจิยัแก่สาธารณชน 
   

9372 2431.90  ภัณฑารักษ์อืน่ ๆ 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึงภณัฑารักษซ่ึ์งมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน ๆ ตวัอยา่งเช่น  
ผูเ้กบ็รักษาฟิลม์ภาพยนตร์  ผูช่้วยภณัฑารักษ ์ ผูดู้แลหอ้งแสดงศิลปะ  เป็นตน้   
 
หน่วย 2432 บรรณารักษ์และผู้ประกอบวชิาชีพด้านงานสนเทศที่เกีย่วข้อง 
  ( Librarians  and  related  Information  Professionals ) 

ผูป้ฏิบติังานอาชีพหน่วยน้ี  ไดแ้ก่  ผูท่ี้คดัเลือกและเก็บรวบรวมหนงัสือ  วารสาร  วตัถุ
ส่ิงพิมพแ์ละวตัถุท่ีบนัทึกภาพและเสียงอยา่งเป็นระบบ   ทาํการจดัแบ่งประเภทหนงัสือ  และจดัทาํระบบ
รายช่ือหนงัสือและวสัดุอ่ืนๆ  ในหอ้งสมุด  จดัทาํระบบการยมืและเครือข่ายขอ้มูล  ใชค้อมพิวเตอร์ในการ 
ให้ข้อมูลข่าวสารกบัผูม้าขอรับบริการ  ทาํการวิเคราะห์และปรับปรุงแก้ไขการให้บริการต่างๆ  ของ
ห้องสมุดและบริการดา้นข่าวสารขอ้มูลตามความตอ้งการของผูใ้ช้บริการ  จดัเตรียมเอกสารและรายงาน
ทางวชิาการ  ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืนๆ 

7223                      อาชีพในหน่วยนี ้ มดีงันี ้

 
7224 2432.10            บรรณารักษ์  (Librarian) 

  กาํหนดนโยบายและแนวทางการดาํเนินงานของหอ้งสมุด  และหรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ือ
อ่ืนท่ีใหบ้ริการทรัพยากรสนเทศในกลุ่มวชิาเฉพาะสาขาใดสาขาหน่ึง  จดัระบบงานและเก็บรักษาหนงัสือ
วารสาร  ส่ิงพิมพ์และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ไว้ในห้องสมุดอย่างมีระบบและเป็นระเบียบ ;  
ประสานงานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานบริการทางด้านสารสนเทศต่าง ๆ ในห้องสมุด  กาํหนด
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แนวทางคดัเลือกและจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ  ควบคุมดูแลการจดัหมวดหมู่และทาํรายการสารสนเทศ    
จดัทาํเคร่ืองมือช่วยคน้  เช่นบรรณานุกรม  ดชันี  สาระสังเขป  คู่มือช่วยคน้  เป็นตน้   บริการตอบคาํถาม
และช่วยคน้ควา้  บริการเผยแพร่ข่าวสารทนัสมยัและบริการเลือกสรรสารเทศเฉพาะเร่ืองหรือบริการอ่ืน ๆ 

7225  

7226 2432.20             นักเอกสารสนเทศ  (Documentarian) 

 ปฏิบติังานพื้นฐานทัว่ไปเช่นเดียวกบับรรณารักษ ์ แต่มีความรู้เฉพาะสาขาวิชา  เช่น      มี
ความรู้เฉพาะดา้นเศรษฐศาสตร์  วทิยาศาสตร์  กฎหมาย  แพทย ์ ประวติัศาสตร์  เป็นตน้   
 

9373 2432.90  บรรณารักษ์และผู้ประกอบวชิาชีพด้านงานสนเทศอืน่ ๆ 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึงบรรณารักษ ์ และผูป้ระกอบวชิาชีพดา้นงานสนเทศ 
อ่ืน ๆ ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน ๆ 
 

หมู่         244 ผู้ประกอบวชิาชีพด้านสังคมศาสตร์และด้านอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วข้อง 
 ( Social  Science  and  Related  Professionals ) 

 ผูป้ฏิบัติงานอาชีพในหมู่น้ี  ได้แก่  ผู ้ท่ีทาํการวิจัยและพัฒนาแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ  
ทางดา้นสังคมศาสตร์และนาํความรู้ไปประยกุตใ์ช ้ เช่น  ความรู้เก่ียวกบัปรัชญา  รัฐศาสตร์  เศรษฐศาสตร์  
สังคมวิทยา  มานุษยวิทยา  ประวติัศาสตร์  นิรุกติศาสตร์  ภาษาศาสตร์ จิตวิทยาและสังคมศาสตร์อ่ืน ๆ  
ทาํการศึกษาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีผา่นมาเพื่อเป็นขอ้มูลในการวางแผนการแกปั้ญหาดา้นเศรษฐกิจ 
การเมือง และสังคมทั้งในปัจจุบนัและอนาคต  รวมทั้งศึกษาตน้กาํเนิดและวิวฒันาการของเผา่พนัธ์ุมนุษย ์ 
การพฒันาการของภาษา  ศึกษาพฤติกรรมและจิตใจของบุคคล  กลุ่มบุคคลและให้บริการทางสังคม      
จดัเตรียมเอกสารและการงานทางวชิาการ  รวมทั้งควบคุมดูแลเจา้หนา้ท่ีอ่ืน ๆ 
  กลุ่มอาชีพในหมู่นี ้มีดังนี ้

2441 นกัเศรษฐศาสตร์ 
2442 นกัสังคมวทิยา  นกัมนุษยวทิยาและผูป้ระกอบวชิาชีพอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
2443 นกัปรัชญา  นกัประวติัศาสตร์และนกัรัฐศาสตร์ 
2444 นกัภาษาศาสตร์  นกัแปลและล่าม 
2445 นกัจิตวทิยา 
2446 นกัสังคมสงเคราะห์และผูป้ระกอบวชิาชีพอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
หน่วย 2441 นักเศรษฐศาสตร์    ( Economists ) 
  ผูท่ี้ปฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ได้แก่ ผูท่ี้ทาํการศึกษา คน้ควา้ ปรับปรุง หรือพฒันา
แนวคิดทฤษฎีและวิธีการปฏิบติังานทางดา้นเศรษฐกิจ  นาํความรู้ความเขา้ใจทางทฤษฎีและปฏิบติัไปใช้
อธิบายได้ภาวะการเปล่ียนแปลงของตลาดและสินคา้  คาดการณ์แนวโน้มทางการคา้ในประเทศและ
ระหวา่งประเทศ  นโยบายดา้นการเงิน  งบประมาณ  ภาวะการวา่งงาน รายได ้ผลผลิตและการบริโภค   ทาํ
การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชท้ฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์  ขอ้มูลสถิติและวิธีการอ่ืน ๆ เพื่อนาํไปประยุกตไ์ชใ้น
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การกาํหนดนโยบายทางเศรษฐกิจ  อาจพิจารณาจากองค์ประกอบและแนวโน้มของเศรษฐกิจในอดีต
ปัจจุบนัและท่ีไดว้างแผนไว ้ จดัเตรียมเอกสารและรายงานทางวิชาการ  ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้ง
และควบคุมดูแลผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีการงานอ่ืน ๆ 
 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี ้
 

2441.10  นักเศรษฐศาสตร์ทัว่ไป  (Economist,  general) 
  ศึกษา วิเคราะห์  วิจยั  ทาํรายงาน  และวางแผนงาน  เพื่อส่งเสริมพฒันาและแกปั้ญหา
เศรษฐกิจอนัเน่ืองมาจากการผลิตและการจาํหน่ายสินคา้และบริการ : ศึกษากรรมวิธีทั้งหมดท่ีเก่ียวกบัการ
ดาํรงชีพของมนุษย ์ และจดัหาส่ิงต่าง ๆ มาบาํบดัความตอ้งการของมนุษย ์ ซ่ึงไดแ้ก่  ผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ ท่ี
อยูอ่าศยั  บริการ  หรือการบนัเทิง  ตลอดจนการศึกษาส่ิงท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาเศรษฐกิจ หรือ ส่ิงท่ี
ช่วยให้การพฒันาเศรษฐกิจบรรลุผลสําเร็จ ;  คน้หา วิธีเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติและ
ขอ้มูลทางเศรษฐกิจ  รวบรวมและตีความขอ้มูลดงักล่าว ; ทาํรายงานและวางแผนงานตามผลการศึกษา
งานทางเศรษฐกิจและตามข้อมูลท่ีได้ตีความและวิเคราะห์แล้ว ; ให้คาํปรึกษาแนะนําแก่หน่วยงาน
ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมของเอกชนหรือหน่วยงานรัฐบาลในเร่ืองต่าง ๆ เช่น ประสิทธิภาพของการ
ทาํงาน  การตลาดและปัญหาเก่ียวกบัการเงิน รายได ้ รายจ่าย  การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติ การผลิต 
การบริโภคสินคา้และบริการเพื่อการส่งเสริม  พฒันาและแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจ 
 

2441.20  นักเศรษฐศาสตร์เฉพาะสาขา  (Economist,  specialist)  
             ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั และแนะนาํการแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจเฉพาะสาขาใดสาขาหน่ึง 
ปฏิบติังานหลกัมูลฐาน เช่นเดียวกนักบันักเศรษฐศาสตร์ทัว่ไปแต่เช่ียวชาญงานในดา้นเศรษฐศาสตร์เฉพาะ
สาขา  เช่น  เศรษฐศาสตร์การเงิน  การคลงั  การคา้ระหว่างประเทศ  การแรงงานหรือราคา  การภาษีอากร  
เกษตร-กรรมหรืออุตสาหกรรม  และอาจมีช่ือเรียกตามความเช่ียวชาญ 
 

9374 หน่วย 2442 นักสังคมวิทยา  นักมนุษยวิทยา  และผู้ประกอบวิชาชีพอื่น ๆ 
ทีเ่กีย่วข้อง 

  ( Sociologists, anthropologists  and  Related  Professionals ) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่  ผูท่ี้ทาํการศึกษาคน้ควา้และอธิบายถึงตน้กาํเนิด
และการพฒันาการเก่ียวกบัโครงสร้างทางสังคมของมนุษย ์ การอยู่ร่วมกนัในสังคมของมนุษย์  การ
ววิฒันาการของมนุษยช์าติ  โดยศึกษาจากการเปล่ียนแปลงลกัษณะท่ีสําคญัทางวฒันธรรมและสังคมจาก
ส่ิงปรักหกัพงัต่าง ๆ จากในอดีต  เช่น  ท่ีอยูอ่าศยั  วดั  วิหาร  ถว้ยชาม  เหรียญต่าง ๆ อาวุธ  หรือรูปสลกั  
รูปป้ัน  จากลกัษณะทางกายภาพ  ฤดูกาลและศาสนา  แลว้นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้  รวมทั้ง  
กิจกรรมต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจ  สังคม  และวฒันธรรมมาประยกุตใ์ชใ้นการกาํหนดนโยบายดา้นสังคมและ
เศรษฐกิจ   จดัเตรียมเอกสารและรายงานทางวิชาการ  ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแล  
ผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
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9375   อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 
2442.20  นักสังคมวทิยา  (Sociologist) 

สืบสวนจุดเร่ิมต้น  พฒันาการวิถีชีวิตมนุษย์  และความสัมพนัธ์ทางสังคมของกลุ่ม
มนุษยชาติ  :  รวบรวม   จัดระบบงาน  และตีความข้อมูลทางวิชาการท่ีเก่ียวกับองค์การชุมชน  
ขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคม  ครอบครัว  และปรากฏการณ์ทางสังคมอ่ืน ๆ  เพื่อให้นักบริหาร              
ผูบ้ญัญติักฎหมาย  นกัศึกษา  บุคคลโดยทัว่ไป  และองคก์ารต่าง ๆ  ไดน้าํไปใชใ้นการแกปั้ญหาทางสังคม
ต่อไป  อาจเช่ียวชาญในสังคมวิทยาสาขาใดสาขาหน่ึง  เช่น  อาชญวิทยา  ประชาวรรณา         ทณัฑ
ศาสตร์  นิเวศน์วิทยาทางสังคม  การวินิจฉยัผลร้ายแรงของสังคม  การวิจยัสังคม  สังคมวิทยาในชนบท  
สังคมวทิยาในเขตเมืองและสังคมวทิยาทางอุตสาหกรรม  และอาจมีช่ือเรียกตามความเช่ียวชาญ 
 

2442.30  นักมานุษยวทิยา  (Anthropologist) 
ศึกษากาํเนิด  และววิฒันาการของเผา่พนัธ์ุมนุษย ์ โดยการศึกษาถึงความเปล่ียนแปลงใน

ลกัษณะรูปร่างของมนุษยแ์ละความเป็นมาของวฒันธรรมและสังคม  :  จดัประเภทเผ่าพนัธ์ุออกตาม
คาบเวลากาํเนิด  และความมากนอ้ยของพฒันาการเผา่พนัธ์ุมนุษยต์ลอดจนการศึกษาขอ้มูลจากแหล่งท่ีมา
ต่าง ๆ  เช่น  บนัทึกทางประวติัศาสตร์  โบราณวตัถุ  ชาติพนัธ์ุวิทยาและขอ้ประสบทางวิชาการต่าง ๆ  
เพื่อนาํมาใชใ้นการเปรียบเทียบลกัษณะรูปร่างของมนุษยใ์นสมยัดึกดาํบรรพแ์ละวฒันธรรมของมนุษยใ์น
สมยัท่ีเจริญแล้ว  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเร่ืองของสังคมท่ีสืบเน่ืองมาแต่โบราณกาล  รวมทั้งการสังเกต
เก่ียวกบัความเป็นมาของวฒันธรรม  เช่น  พิธีการทางศาสนา  วรรณคดี  งานฝีมือ  และความเป็นมาของ
สังคม  อาจเช่ียวชาญในเร่ืองรูปร่างของมนุษยชาติ  มนุษยส์มยัดึกดาํบรรพ ์ ชีววิทยาของประชากรมนุษย ์ 
และการสืบพนัธ์ุ  อาจเช่ียวชาญทางด้านภาษาของมนุษยชาติตามสาขาวฒันธรรมท่ีสําคัญ ๆ  อาจ      
เช่ียวชาญทางโบราณคดีท่ีเก่ียวกบัวฒันธรรมของมนุษยชาติเฉพาะเร่ืองท่ีสาํคญั 
 
2442.40  นักโบราณคดี  (Archaeologist) 
  สํารวจขุดคน้โบราณสถานหรือวตัถุ   เพื่อศึกษาวิจยัเร่ืองราวในอดีตและแหล่งวฒันธรรม
ของมนุษยใ์นสมยัโบราณ  :  ทาํการสํารวจและขุดคน้แหล่งท่ีคาดวา่จะพบสถานท่ีหรือวตัถุโบราณ  ;  ทาํ
การวิจยัโบราณศิลปวตัถุ  ท่ีไดจ้ากการขุดคน้หรือขุดแต่งโบราณสถาน  ศึกษา  หาหลกัฐานเพื่ออา้งอิง
หรือเปรียบเทียบ  และสรุปถึงยุคสมยัของศิลปวตัถุช้ินนั้ น ๆ  ทาํการบันทึกการค้นพบและผลการ
วเิคราะห์ 
 
2442.50  นักภูมิศาสตร์  (Geographer) 

ศึกษาลกัษณะและประโยชน์ของเปลือกโลกท่ีเก่ียวกบัความสัมพนัธ์และการตีความใน
ปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนระหว่างปรากฎการณ์ทางธรรมชาติและวฒันธรรม  :  ทาํการวิจยัลกัษณะหรือสภาพ
ทอ้งท่ีในแง่ภูมิประเทศและภูมิอากาศโดยใชค้วามสังเกตโดยตรง และนาํความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในสาขา
ท่ีเก่ียวขอ้งมาใช้  เช่น  ฟิสิกส์  ธรณีวิทยา  สมุทรศาสตร์  อุตุนิยมวิทยา  และชีววิทยา  ;  ศึกษากิจกรรม
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ของมนุษย ์ เช่น  การขยายเผา่พนัธ์ุ  กิจกรรมทางเศรษฐกิจและองคก์ารทางการเมือง  ;  อาจทาํหนา้ท่ีเป็น
ผูใ้ห้คาํแนะนาํหรือเป็นท่ีปรึกษาในเร่ืองการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจภายในทอ้งท่ี  การกาํหนด
พรมแดน  และเส้นทางท่ีจะทาํการคา้ใหไ้ดผ้ลดีท่ีสุด  อาจเช่ียวชาญในงานหลายสาขา  เช่น  กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจในภาคพื้นภูมิศาสตร์  หรือการวางรูปลกัษณะ  โครงสร้างและการจดัสรรท่ีดิน  และงานท่ี   
เก่ียวกับเปลือกโลก  หรือปัญหาท่ีเกิดข้ึนในประเทศ  หรือระหว่างประเทศ  และอาจมีช่ือเรียกว่า            
นกัภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ  นกัภูมิศาสตร์กายภาพ  หรือนกัภูมิศาสตร์การเมือง  เป็นตน้ 
 

9376 หน่วย 2443 นักปรัชญา  นักประวตัิศาสตร์และนักรัฐศาสตร์ 
  ( Philosophers,  Historians  and  Political  Scientists ) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่  ผูท่ี้ทาํการศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัการใชเ้หตุผลและ
ข้อจาํกัดของความรู้ในเร่ืองของปรัชญาท่ีเก่ียวกับการกําเนิดธรรมชาติและความจริงในธรรมชาติ        
จริยธรรมพฤติกรรม  ประสบการณ์  และการดาํรงชีวิตของมนุษย ์  ทาํการศึกษาคน้ควา้และอธิบายถึง
เหตุการณ์ต่างๆ  ท่ีเกิดข้ึนในอดีต  โดยเปรียบเทียบจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ  เพื่อนํามา
วิเคราะห์และอธิบายถึงประวติัศาสตร์ท่ีเกิดข้ึนในแต่ละช่วงเวลาของประเทศ  หรือแง่มุมของปัญหา    
ต่าง ๆ เช่น  ปัญหาด้านเศรษฐกิจสังคม  หรือการเมืองของประเทศนั้น ๆ นอกจากนั้นยงัทาํการศึกษา   
คน้ควา้ปรัชญาทางการเมือง  ทฤษฎีการเมืองและสถาบนัการเมืองทั้งในอดีตและปัจจุบนัรวบรวมขอ้มูลท่ี
ไดม้าวิเคราะห์เป็นขอ้สรุปเพื่อนาํเสนอแก่สาธารณชน  รัฐบาล  พรรคการเมือง  องค์กรต่าง ๆ รวมทั้ง
บุคคลทัว่ไปท่ีสนใจ  ทาํการจดัเตรียมเอกสารและรายงานทางวิชาการ  ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้ง
และควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 

9377  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

9378  
9379 2443.20  นักปรัชญา  (Philosopher) 
ศึกษา  คน้ควา้  วิจยัเก่ียวกบัความคิดของมนุษย ์ และความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บั

การดาํรงอยูข่องโลก  :  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  เช่น  ทฤษฎีทาง       จริย
ศาสตร์  ทฤษฎีทางสุนทรียศาสตร์  และทฤษฎีทางอรรถศาสตร์ในภาษาศาสตร์  เพื่อให้เกิดความรู้
ความคิดใหม่ ๆ  ในเชิงวิพากษ ์ ;  ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปรัชญากบัการเมือง  การปกครองและรัฐ  
ปรัชญากบัสังคมในเร่ืองของเสรีภาพ  ความเสมอภาค  และความยุติธรรม  ปรัชญากบัวรรณคดีซ่ึงมี
อิทธิพลต่อการสร้างความรู้และความสํานึกทางจริยธรรม  และปรัชญากบัศาสนา  ;  ศึกษาเปรียบเทียบ
ปรัชญาของแต่ละประเทศเพื่อคน้หาแนวความคิดและปัญหาต่าง ๆ  ;  อาจทาํงานดา้นการสอนให้ความรู้
ดา้นปรัชญาแก่นกัศึกษา  หรือบุคคลทัว่ไป 
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9380 2443.30  นักประวตัิศาสตร์  (Historian) 
ทาํงานวจิยัเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอดีต  หรือเหตุการณ์ในปัจจุบนั  ประเมินค่าของขอ้มูลท่ี

ได้รับ  และบันทึกกิจกรรมท่ีมนุษย์ได้ท ําไปแล้วตามลําดับวนัเดือนปี  :  เก็บรวบรวมข้อมูลทาง
ประวติัศาสตร์โดยการปรึกษาหารือ  และคน้ควา้หาหลกัฐานต่าง ๆ  จากดชันีและบญัชีรายการ  เอกสารท่ี
สําคญั  บนัทึกของศาล  บนัทึกประวนัวนั  แฟ้มข่าว  และจากเอกสารท่ีตีพิมพแ์ละไม่ตีพิมพอ่ื์น ๆ  ;  ตดั
ตอน    ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์จากบนัทึกตน้เร่ือง  และประเมินค่าของความเช่ือถือและนยัสําคญั
เปรียบเทียบ  ;  จดัและบนัทึกขอ้มูลเก่ียวกบัเวลาสถานท่ีและลาํดบัของสาเหตุ  เหตุการณ์และผลท่ีเกิดข้ึน
ลงในแบบบนัทึกขอ้มูล  ;  ทาํหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาและผูใ้ห้คาํแนะนาํเก่ียวกบัประวติัศาสตร์  โดยปกติ
มักจะเป็นผูเ้ช่ียวชาญในประวติัศาสตร์ของประเทศใดประเทศหน่ึงโดยเฉพาะ  หรือเช่ียวชาญใน
ประวติัศาสตร์ตอนใดตอนหน่ึง  หรือเช่ียวชาญในประวติัศาสตร์เก่ียวกบักลุ่มสังคมมนุษย ์ กลุ่มการเมือง  
หรือกลุ่มชนในภาคพื้นภูมิศาสตร์  หรือพฒันาการต่าง ๆ 
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2443.40  นักรัฐศาสตร์  (Political  scientist) 
ทาํงานวิจยัเก่ียวกับรากฐาน  พฒันาการ  การปฏิบติัการ  และความสัมพนัธ์ภายใน

ระหวา่งสถาบนัการเมือง  ตลอดจนการศึกษา  ปรากฏการณ์ต่าง ๆ  เก่ียวกบัพฤติกรรมทางการเมือง  และ
การปรับปรุงทฤษฎีการเมือง  :  ทาํงานวิจยัเก่ียวกบัปรัชญาการเมืองและทฤษฎีท่ีมีหลกัการ  ทาํงานวิจยั
เก่ียวกบัสถาบนัของรัฐบาล  กฎหมายมหาชนและรัฐประศาสน์  ระบบพรรคการเมือง  การสร้างความ
คิดเห็นของประชาชนผ่านส่ือมวลชน  ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลและธุรกิจ  กฎหมายและ
ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ  และเร่ืองต่าง ๆ   ท่ีเก่ียวกบัการเมือง  ;  ปรึกษาหารือกบัขา้ราชการ  ;  
วเิคราะห์สังเคราะห์และตีความผลของการศึกษาและเสนอขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัโครงการและนโยบายต่าง ๆ  
แก่สถาบนัและองคก์าร  อาจจดัระบบงานสํารวจความคิดเห็นของมหาชน  และตีความผลของการสํารวจ  
อาจเช่ียวชาญในรัฐศาสตร์สาขาใดสาขาหน่ึงโดยเฉพาะ  และอาจมีช่ือเรียกตามสาขาท่ีชาํนาญ 
 
 

9382 หน่วย     2444 นักภาษาศาสตร์  นักแปลและล่าม  ( Philologists,  
Translators  and  Interpreters ) 

  ผู ้ปฏิบัติงานอาชีพในหน่วยน้ี  ได้แก่  ผู ้ท่ีท ําการศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับต้นกําเนิด       
โครงสร้างและการพฒันาการของภาษาต่าง ๆ   ศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างภาษาโบราณท่ีเป็นตน้
กาํเนิดของภาษาต่าง ๆ กบักลุ่มภาษาใหม่   ววิฒันาการของคาํ  รูปแบบ  ไวยากรณ์และภาษา  จดัทาํระบบ
การจาํแนกประเภท  กลุ่มภาษา  ไวยากรณ์  พจนานุกรมต่าง ๆ และอ่ืน ๆ ท่ีคลา้ยคลึงกนั  แปลความหมาย
จากภาษาหน่ึงไปอีกภาษาหน่ึง  ให้ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ กฎหมายและวิทยาศาสตร์ของภาษา  นั้น ๆ 
อาจใชค้อมพิวเตอร์หรือเคร่ืองมืออ่ืน ๆ ช่วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานแปล   ทาํหนา้ท่ีเป็นล่าม  ถอด
ความจากภาษาหน่ึงเป็นอีกภาษาหน่ึง  ให้ไดใ้จความสําคญัและความหมายท่ีถูกตอ้งตามหลกัภาษานั้น  
จัดเตรียมเอกสารและรายงานทางวิชาการ  ปฏิบัติหน้าท่ีการงานท่ีเก่ียวข้อง  และควบคุมดูแล          
ผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
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  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

2444.20  ล่าม  (Interpreter) 
แปลถอ้ยคาํจากภาษาท่ีพูดเป็นภาษาอ่ืน  :  แปลจากคาํพูดโดยตรงจากการบนัทึกเสียง

โดยการใชค้วามรู้ในภาษาเดิม  และภาษาต่างประเทศ  อาจจดชวเลขเพื่อช่วยในการแปลคาํพูด อาจแปล
บทความและเอกสารโดยการเขียนไวเ้ป็นลายลักษณ์อกัษร  โดยปกติมกัเช่ียวชาญในภาษาหรือเร่ือง
ประเภทใดประเภทหน่ึงโดยเฉพาะ  และอาจมีช่ือเรียกตามงานท่ีทาํ 
 

2444.30  นักนิรุกติศาสตร์  ,  นักภาษาศาสตร์  (Philologist) 
ศึกษารากศพัท ์ (ธาตุ)  ลกัษณะ  โครงสร้าง  และความสัมพนัธ์ระหวา่งภาษาโบราณและ

ภาษาสมยัใหม่  และจดัทาํระบบการจดัจาํแนกภาษา  พจนานุกรม  และหนงัสือท่ีเก่ียวขอ้งกนั  :  ศึกษา
โครงสร้างและพฒันาการของภาษาโดยการนาํหลกัเก่ียวกบัเสียงของภาษา วิชาว่าดว้ยเสียงของภาษา  การ
สร้างประโยค  และการตรวจสอบหลกัฐานแสดงความเก่ียวขอ้งของภาษากบัสังคม  และวิทยาศาสตร์  มาใช้
ในการพิสูจน์และแปลภาษา  ;  ศึกษาถึงบ่อเกิดของภาษา  การสืบเน่ืองกนัมาของการประกอบคาํหรือ
ตอนต่าง ๆ  ของถอ้ยคาํเขา้ด้วยกนั  ;  ศึกษาความเปล่ียนแปลงในความหมายของคาํและแบบของ
ภาษาศาสตร์สาขาใดสาขาหน่ึงโดยเฉพาะ  เช่น วิชาวา่ดว้ยเสียงของภาษา  วิชาวา่ดว้ยการทาํพจนานุกรม  
วชิาวา่ดว้ยท่ีมาของคาํ  วชิาวา่ดว้ยความหมายและการเปล่ียนแปลงความหมายของคาํ  วิชาวา่ดว้ยโครงรูป
ภาษีมีวภิติัปัจยั  หรือการสร้างประโยคอาจมีช่ือเรียกตามสาขาภาษาศาสตร์ท่ีเช่ียวชาญ 

 

2444.40  นักแปล  (Translator) 
แปลข้อความท่ีพิมพ์หรือเขียนเป็นลายลักษณ์อกัษรจากภาษาเดิมเป็นภาษาอ่ืน  :  แปล     

วรรณคดี  บทความทางวิชาการ  บทความในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร  เอกสารทางการเมือง  และ
เอกสารเก่ียวกบักฎหมาย  จดหมายโตต้อบ  และขอ้ความท่ีพิมพห์รือเขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากภาษา
เดิมเป็นภาษาอ่ืน  โดยการใช้ความรู้จากภาษาเดิม  และความรู้ในภาษาต่างประเทศ  และคน้หาคาํแปลจาก
พจนานุกรมเท่าท่ีจาํเป็น  โดยปกติเช่ียวชาญในภาษาใดภาษาหน่ึง  หรือเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะ  และ
อาจมีช่ือเรียกตามงานท่ีทาํ 
2444. 50    นักแปลบท  (โทรทัศน์ , ภาพยนตร์)  (Translator,  script / television,  motion  picture) 
    แปล เรียบเรียง เขียนบทภาพยนตร์ทางโทรทศัน์ บทละครโทรทศัน์หรือบทรายการอ่ืนใดท่ี
เป็นภาษต่างประเทศให้เป็นภาษาไทยท่ีสละสลวย มีระดับของการใชภ้าษาท่ีตรงกบัตน้ฉบบัของงานเดิม   
เพื่อส่งต่อใหน้กัพากย ์  ผูป้ระกาศ หรือผูบ้รรยายทาํการพากย ์ บรรยาย  หรือประกาศต่อไป 
 

2444. 55    ผู้แปลข่าว  (Translator,  news) 
                  แปลข่าวประเภทต่างๆ   ท่ีรับจากสํานักข่าวต่างประเทศและข้อมูลข่าวสารจาก
อินเตอร์เน็ต  โทรสารหรือส่ืออ่ืนๆ  จากภาษาต่างประเทศให้เป็นภาษาไทยท่ีสละสลวยและถูกต้อง  
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ตรวจสอบ  ค้นควา้ข้อมูลและเรียบเรียงข่าวพร้อมนําเสนอกองบรรณาธิการ  รวมทั้งติดตาม  ศึกษา     
รวบรวมขอ้มูลข่าวสารท่ีเกิดข้ึนทัว่โลกอยา่งต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ 
 

9383 หน่วย  2445  นักจิตวทิยา   ( Psychologists ) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ได้แก่  ผูว้ิจัยและศึกษากระบวนการทางด้านจิตใจ  และ
พฤติกรรมของมนุษยเ์ป็นกลุ่มและเฉพาะบุคคล  และนาํความรู้ไปใชเ้พื่อส่งเสริมการศึกษาของบุคคลแต่ละ
คนของสังคมหรือเพื่อการพฒันาและปรับระดบัอาชีพ  :  วางแผนและทดสอบเพื่อวดัระดบัคุณสมบติัดา้น
จิตใจและร่างกาย  ความเฉลียวฉลาด  ความสามารถธรรมดา  ความสามารถพิเศษ  ศกัยภาพและอ่ืน ๆ  พร้อม
แปลผล  ประเมินผล  และให้คาํแนะนํา  วิเคราะห์ผลของกรรมพนัธ์ุ  สังคม อาชีพและปัจจัยอ่ืน ๆ ท่ีมี
ผลกระทบต่อความคิดและพฤติกรรมของบุคคล ให้คาํปรึกษาแนะนาํและบาํบดัรักษาอาการป่วยทางจิตของ
แต่ละบุคคล  หรือกลุ่มบุคคลด้วยการสนทนาพร้อมทั้ งติดตามผล  ในกรณีท่ียากแก่การบาํบัดรักษา  
จาํเป็นตอ้งขอความร่วมมือกบัสมาชิกในครอบครัว  เจา้หนา้ท่ีหรือผูป้ฏิบติังานดา้นการศึกษา ร่วมแกปั้ญหา
ในการบาํบดัรักษาหรือปัญหาต่าง ๆ  ศึกษาองคป์ระกอบทางดา้นจิตวิทยา  เพื่อการบาํบดัรักษาและป้องกนั
อาการป่วยทางจิตและอารมณ์  หรือการแปรปรวนทาง      พฤติกรรม รวมถึงการเช่ือมโยงระหว่างวิชาชีพต่าง 
ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง เขียนรายงานและเอกสารทางวิชาการ  ปฏิบติัหน้าท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและ  ควบคุมดูแล
ผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดงันี ้
 
2445.10  นักจิตวทิยาทั่วไป  (Psychologist,  general) 
 วิจยัและศึกษากระบวนการทางจิตใจและพฤติกรรมของมนุษย ์ วินิจฉัยและให้การ
บาํบดัรักษาหรือป้องกนัความผิดปกติ/ความแปรปรวนทางจิต : ทดสอบ  วิเคราะห์  ตรวจวินิจฉยั  เป็นท่ี
ปรึกษาทางจิตวิทยา  เก่ียวกบับุคลิกภาพ  เชาวปั์ญญา  ความฉลาด  ความสามารถ  ทศันคติ  สภาพทาง
สมอง  วุฒิภาวะทางจิตใจ  ประเมินผล  ให้คาํปรึกษาแนะนาํ  บาํบดัรักษาทางจิตวิทยา  โดยจิตบาํบดั
รายบุคคล   รายกลุ่ม  ครอบครัวบาํบดั  พฤติกรรมบาํบดั  ผลิตเอกสาร  ส่ือต่าง ๆ  เผยแพร่ความรู้  เพื่อ       
ส่งเสริมและป้องกนัปัญหาสุขภาพจิต   ป้องกนั    ควบคุมและรักษาการติดยาและสารเสพติด ปฏิบติัหนา้ท่ี
อ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง 
2445.20 นักจิตวทิยาเฉพาะสาขา  (Psychologist,  specialist) 
 วิจยัและศึกษากระบวนการทางดา้นจิตใจและพฤติกรรมของมนุษย ์ วินิจฉยัและให้การ
บาํบดัรักษาหรือการป้องกนั  :  ปฏิบติังานหลกัมูลฐานเช่นเดียวกนักบันกัจิตวิทยาทัว่ไป  แต่มีความรู้
ความชาํนาญเฉพาะสาขาใดสาขาหน่ึง  เช่น  สาขาพยาบาล  การศึกษา  สังคม  หรืออุตสาหกรรม  และ
อาจมีช่ือเรียกตามสาขาท่ีมีความชาํนาญ 
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2445.90 นักจิตวทิยาอืน่ ๆ 
9384  ผูป้ฏิบัติงานอาชีพในหน่วยอาชีพน้ีรวมถึง  นักจิตวิทยาซ่ึงมิได้จัด

ประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
 
หน่วย 2446 นักสังคมสงเคราะห์และผู้ประกอบวชิาชีพด้านสังคมสงเคราะห์ 
  ( Social  Work  Professionals ) 
   ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่  ผูท่ี้ใหค้าํแนะนาํดา้นสังคมสงเคราะห์  และดา้นอ่ืน 
ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อช่วยแกปั้ญหาให้กบัผูม้าใช้บริการ : ให้ความช่วยเหลือครอบครัวและบุคคลทัว่ไปท่ี
ประสบกบัปัญหาส่วนตวัและปัญหาสังคม  ;  สอบถามปัญหาและความตอ้งการการช่วยเหลือ  ให้
คาํปรึกษา  แนะนาํ  วเิคราะห์ปัญหาและหาวธีิการแกไ้ขปัญหา  ในกรณีท่ีมีคดีความทางกฎหมาย อาจตอ้ง
รวบรวมขอ้มูลของผูป้ระสบปัญหารายงาน   ต่อศาลเพื่อดาํเนินการไปตามขั้นตอนของกฎหมาย วางแผน 
ประเมิน  ปรับปรุง และพฒันาการให้บริการดา้นสวสัดิการ  จดัตั้งองคก์รทางสังคม  ศูนย ์หรือหน่วยงาน
ท่ีดาํเนินงานในลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนัเพื่อจดัระเบียบและกิจกรรมดา้นสันทนาการ  สังคมและการศึกษา  
หรือโดยวิธีการอ่ืน ๆ  เพื่อป้องกนัปัญหาท่ีอาจเกิดกับเด็ก  วยัรุ่นหรือให้มีการฟ้ืนฟูจิตใจของเด็กท่ีมี
ปัญหา ช่วยเหลือผูท่ี้มีความบกพร่องทางกายและจิตใจให้ไดรั้บการบาํบดัรักษาอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ
เพื่อใหอ้ยูใ่นสังคมได ้ วางแผน จดัตั้งองคก์รหรือให้บริการปัญหาของครอบครัว  ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ี
เก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 

9385   อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 
2446.10 นักสังคมสงเคราะห์  (Social  worker,  general) 
 ช่วยบรรเทาหรือป้องกันการขยายตัวของปัญหาทางสังคมและปัญหาส่วนบุคคลท่ี
เกิดข้ึนเฉพาะรายบุคคลและรายกลุ่ม  ให้คาํปรึกษาแนะนาํการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ท่ีเกิดข้ึนให้กบัผูท่ี้
ประสบปัญหา ให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ  เช่น  หาอาชีพให้  ให้บริการทางด้านสวสัดิการอ่ืน ๆ  
และให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงิน และทางการแพทย์ : ใช้วิธีการสัมภาษณ์และวิธีการอ่ืน ๆ  
สอบถาม        ผูป้ระสบปัญหาเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปและปัญหาท่ีเกิดข้ึน       ช่วยเหลือผูป้ระสบปัญหาโดย
การศึกษา ประเมิน และวิเคราะห์ลกัษณะปัญหาพร้อมกบั   แนะนาํวิธีการแก้ไขปัญหานั้น ๆ กาํหนด
บุคคลท่ีตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือทางการเงิน ทางการบาํบดั ทางสังคมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางสังคม  
การเฝ้าระวงัและป้องกนัปัญหาทางสังคมอ่ืน ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัของผูป้ระสบปัญหา  
รวมทั้งการช่วยเหลือดา้นอ่ืนๆ เพื่อให้ผูป้ระสบปัญหาสามารถแกไ้ขปัญหาให้ตวัเองสามารถดาํรงชีพอยู่
ไดใ้นสังคม 
2446.20 นักสังคมสงเคราะห์  (เฉพาะราย)  (Social  worker,  case  work) 
 ใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบปัญหาเป็นรายบุคคลหรือเป็นครอบครัว  พร้อมกบัหาวิธีการ
แกไ้ขปัญหาจนกระทัง่ผูป้ระสบปัญหาสามารถดาํรงชีพได ้: ปฏิบติังานหลกัมูลฐานเช่นเดียวกนักบันกั
สังคมสงเคราะห์ทัว่ไป  แต่มีความเช่ียวชาญในงานสงเคราะห์เฉพาะราย  ตั้งแต่หน่ึงประเภทข้ึนไป เช่น 
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ปัญหาท่ีทาํให้ครอบครัวเกิดการแตกแยกและปัญหาเก่ียวกบัสวสัดิการของครอบครัว  การรับเด็กเขา้อยู่
ในสถาบนัหรือบา้นสงเคราะห์  การให้สวสัดิการแก่เด็ก  การให้สวสัดิการแก่ผูป่้วยทางจิตใจ  ทาง   
ร่างกายหรือผูพ้ิการ การอบรมทางสังคมแก่ผูท่ี้ไดรั้บทณัฑบ์นและการช่วยเหลือนกัท่องเท่ียวและผูอ้พยพ 
 
2446.25 นักสังคมสงเคราะห์  (เฉพาะกลุ่ม)  (Social  worker,  group  work) 
 จดัระบบงานเก่ียวกบัโครงการทางสังคม  การบนัเทิง  และการศึกษา  ควบคุมและเป็น   
ผูน้าํกลุ่ม    ท่ีเขา้ร่วมในโครงการดงักล่าว  เพื่อพฒันาและปรับลกัษณะทางสังคมให้เป็นไปตามท่ีตอ้งการ  :  
ปฏิบติังานหลกัมูลฐานเช่นเดียวกนักบันักสังคมสงเคราะห์ทั่วไป แต่มีความเช่ียวชาญในงานสงเคราะห์
เฉพาะกลุ่ม ตั้งแต่หน่ึงประเภทข้ึนไป  เช่น  จดัระบบงาน ควบคุมและเป็นหัวหนา้ในกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการ
จดังานบนัเทิงและการจดัหางานอาชีพในศูนยชุ์มนุมชน  ค่ายพกัผ่อน หรือค่ายทาํงาน หรือสนามสาํหรับเล่น
กีฬา หรือส่งเสริมงานสวสัดิการกลุ่มเก่ียวกบัการพฒันาบา้นเรือน 
 
2446.90 นักสังคมสงเคราะห์อืน่ ๆ  
   ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยอาชีพน้ีรวมถึงนกัสังคมสงเคราะห์  ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ี
อ่ืน  เช่น  ผูจ้ ัดระบบงาน  วางแผนงาน และประสานงานกบัหน่วยบริการทางสังคมภายในทอ้งถ่ิน  ผูท้าํ
งานวิจัยเก่ียวกับการสังคมสงเคราะห์เพื่อใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคมสงเคราะห์  ผูใ้ห้
คาํแนะนาํเก่ียวกบัการแกปั้ญหาท่ีค่อนขา้งยากแก่นกัสังคมสงเคราะห์ของหน่วยงานต่าง ๆ  

  
หมู่       245 นักเขียนและศิลปินเชิงประดิษฐ์หรือผู้ทาํงานศิลปะการแสดงสาขาอืน่ๆ 
  ( Writers  and  Creative  or  Performing  Artists ) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหมู่น้ี  ได้แก่  ผูท่ี้คิด  สร้างสรรค์  รวบรวมและทาํงานศิลปะดา้น
อกัษรศาสตร์   งานแกะสลกัรูปป้ัน  งานหนงั  งานวาดภาพ  งานแกะสลกัภาพพิมพ ์ งานเขียนการ์ตูน  งาน
บูรณะภาพเขียน  งานประพนัธ์เพลง  งานเตน้รํา  งานละครหรือการกาํกบัละคร และผลงานทางศิลปะอ่ืน 
ๆ  รวมทั้งควบคุมดูแลเจา้หนา้ท่ีอ่ืน ๆ   
 

               กลุ่มอาชีพในหมู่นี ้ มีดังนี ้
2451 นกัประพนัธ์  นกัหนงัสือพิมพ ์ และนกัเขียนอ่ืน ๆ 
2452 ช่างแกะสลกั  ช่างป้ัน  ช่างหล่อ  จิตกร  และผูท้าํงานศิลปะอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง 
2453 นกัประพนัธ์เพลง  นกัดนตรีและนกัร้อง 
2454 นกัออกแบบท่าเตน้  และนกัเตน้รํา 
2455 นกัแสดงผูก้าํกบัภาพยนต ์ ละคร  และอาชีพอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง 

หน่วย 2451 นักประพนัธ์  นักหนังสือพมิพ์และนักเขียนอืน่ ๆ  
  ( Authors ,  Journalists  and  Other  Writers )   

ผูท่ี้ปฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่   ผูท่ี้คิดและเขียนงานเชิงวรรณกรรม  เพื่อจดัพิมพ ์
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หรือนาํเสนอในรูปของละคร  เขียนบทละคร   ภาพยนตร์  เพื่อผลิตผลงานทางดา้นการแสดงและนาํเสนอ
ต่อสาธารณชนในรูปแบบของละครเวที  ละครวิทยุ  ละครโทรทศัน์  และภาพยนตท์ัว่ไป  เขียนวิเคราะห์  
วจิารณ์และยกยอ่งผลงานดา้นวรรณกรรม  ดนตรี  การแสดง  และงานศิลปะอ่ืน ๆ  รวบรวม  รายงานและ
แสดงข้อคิดเห็นเก่ียวกับข่าวและเหตุการณ์ต่าง ๆ  ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบันเพื่อพิมพ์ข้อความในหน้า
หนงัสือพิมพแ์ละวารสารต่าง ๆ  หรือเพื่อเผยแพร่ทางวิทยุและโทรทศัน์   รวมทั้งข่าวของนกัการเมืองและ
บุคคลต่าง  ๆ  เขียนบทบรรณาธิการ  คดัเลือก  ปรับปรุงแกไ้ขเน้ือหาสาระและเรียบเรียงบทความต่าง ๆ  
เพื่อการเผยแพร่ในหน้าหนงัสือพิมพ์  และวารสาร   เขียนบทโฆษณาสินคา้หรือบริการต่าง ๆ  คดัเลือก
และเตรียมช้ินงานโฆษณาให้เหมาะสมกบัธุรกิจหรือองค์กรเผยแพร่ทางหนงัสือพิมพ ์ วิทยุ  โทรทศัน์  
และส่ืออ่ืน ๆ  ออกแบบและเขียนคู่มือและส่ิงพิมพท์างวชิาการต่าง ๆ  ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและ
ควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ  

 อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 
2451. 10     นักประพนัธ์  (Author) 
       คิดและเขียนบทประพนัธ์ เก่ียวกับเร่ืองอ่านเล่น    ชีวประวติับุคคลสําคญั   เรียงความ   
โคลง    ฉนัท ์  กาพย ์   กลอน  หรือบทประพนัธ์เชิงวรรณคดีท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั     กาํหนดเร่ืองราวท่ีจะ
เขียน     ศึกษา  คน้ควา้ขอ้มูลประกอบการเขียน    วางโครงเร่ืองและเขียนเร่ือง    กาํหนดช่ือเร่ือง    แกไ้ขบท
ประพนัธ์เพื่อใหไ้ดล้กัษณะการประพนัธ์ท่ีดี   อาจมีช่ือเรียกตามประเภทของบทประพนัธ์ท่ีเขียน 
 

2451. 15     นักเขียนด้านวชิาการ   (Technical  copywriter) 
      เขียนเร่ืองทางวิชาการ สาํหรับใชเ้ป็นหนงัสือคู่มือ  หรือเขียนลงในวารสารและส่ิงพิมพอ่ื์นๆ 
ท่ีเป็นเอกสารทางวิชาการ       คิดและกาํหนดประเด็นหรือเร่ืองท่ีจะเขียน    ศึกษา  คน้ควา้ขอ้มูล  หาความรู้
ทางวิชาการ    เขียนและกาํหนดรูปของบทความ   วารสาร   คู่มือ  และเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัเร่ืองท่ีเขียน    อาจ
มอบหมายช่างภาพถ่ายภาพ หรือสั่งใหท้าํภาพประกอบเรือง    อาจเช่ียวชาญในการเขียนเร่ืองทางวิชาการดา้น
ใดดา้นหน่ึงโดยเฉพาะ 
 

2451. 20    บรรณาธิการหนังสือพมิพ์  (Editor,  newspaper) 
      ควบคุม ดูแล   ตรวจสอบการจดัทาํข่าว  บทความ  บทวิจารณ์  สารคดีของผูส่ื้อข่าวและ
หัวหน้าข่าวในความรับผิดชอบ   พิจารณาคดัเลือกข่าวเพื่อพิมพ์เผยแพร่  ติดตามความคืบหน้าของ      
เหตุการณ์จากส่ือ หรือสอบถามจากหวัหนา้โต๊ะข่าว   ติดต่อประสานงาน  ติดตาม  ให้คาํปรึกษา  แนะนาํ  
ตดัสินใจ และแกไ้ขปัญหาในการดาํเนินงาน   ประชุมร่วมกบัหวัหน้าข่าวต่าง ๆ เพื่อกาํหนดข่าวท่ีจะลง
ตีพิมพแ์ละมอบหมายงานให้แก่ช่างภาพและผูส่ื้อข่าวไปแสวงหาและติดตามขอ้มูลจากแหล่งข่าว   เขียน
บทบรรณาธิการหรือบทความอ่ืนท่ีมีความเช่ียวชาญ    อาจเก็บข่าวด้วยการสัมภาษณ์  รวมถึงคน้ควา้     
ขอ้มูลจากเอกสารต่าง ๆ เพื่อเป็นวตัถุดิบสําหรับการเขียน   อาจมีช่ือเรียกแตกต่างกนัตามความเช่ียวชาญ
ตรวจแกต้น้ฉบบั   ตรวจดูการสะกดคาํ   เคร่ืองหมายวรรคตอน   การใชไ้วยากรณ์  จดัทาํแผนผงัหรือดมัม่ี 
(dummy)  หนา้พิมพ ์     ประสานงานกบัพนกังานแทรฟฟิคก่อนการจดัทาํแผนผงั     คดัเลือกและตดัส่วน
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ท่ีไม่ตอ้งการออกเพื่อประหยดัเน้ือท่ี      เขียนขอ้ความพาดหัว   กาํหนดขนาดตวัอกัษรและพิจารณา
เพิ่มเติมหรือลดเน้ือหาใหส้อดคลอ้งและพอดีกบัเน้ือท่ี   ดูแลและตรวจสอบเจา้หนา้ท่ีจดัหนา้หนงัสือพิมพ์
ให้จดัหน้าตามแผนท่ีได้กาํหนดไว ้อาจดูแลความเรียบร้อยของเพลท  ฟิล์ม และหนังสือพิมพ์ท่ีผลิต
ออกมา 
 

2451. 22   บรรณาธิการบริหารหนังสือพมิพ์  (Editorial  administrator,  newspaper) 
              รับผิดชอบ  ควบคุม ดูแลการดําเนินงานของกองบรรณาธิการ การตลาด และการจัด
จําหน่ายหนังสือพมิพ์ให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน 
 
2451. 24    ผู้เรียบเรียงข่าวหนังสือพมิพ์  (Rewriter,  newspaper) 
          รับและรวบรวมข่าวท่ีผูส่ื้อข่าวส่งใหท้างโทรศพัท ์โทรสาร ส่งดว้ยตนเองหรือทาง
อินเตอร์เน็ต  จบัประเด็นข่าวและเรียบเรียงข่าวให้อยูใ่นรูปแบบการเขียนข่าวหนังสือพิมพท่ี์ดี โดยคาํนึงถึง
ลาํดบัความสําคญัของประเด็นต่าง ๆ  อาจตดัขอ้มูลท่ีไม่สาํคญัหรือไม่เหมาะสมออก  และ/หรือเพิ่มเติมขอ้มูล
เพื่อเพิ่มความชดัเจนและความครอบคลุมของการรายงานข่าว  อาจเขียนโปรยข่าวดา้นบนของ    เน้ือข่าวและ
เขียนหวัตอน (subhead) เพื่อสรุปแต่ละประเด็นสาํคญัในข่าวหน่ึง ๆ นาํเสนอข่าวทั้งหมดท่ีเรียบเรียงไดใ้นแต่
ละวนัต่อหัวหนา้ข่าวหรือบรรณาธิการข่าวเพื่อพิจารณาคดัเลือกข่าว  ติดตามอ่านข่าวของหนงัสือพิมพฉ์บบั
อ่ืน ๆ และหนงัสือพิมพข์องตนเองเพื่อให้ทนัสถานการณ์และเปรียบเทียบเน้ือหาตลอดจนคน้หาประเด็นท่ี
น่าสนใจ และมอบหมายประเด็นเหล่านั้นใหผู้ส่ื้อข่าวไดติ้ดตามหาขอ้มูล  อาจสัมภาษณ์แหล่งข่าวพิเศษอ่ืน ๆ  
ท่ีอยูน่อกเหนือขอบข่ายความรับผดิชอบของผูส่ื้อข่าว 
 

2451. 26    ผู้ส่ือข่าวหนังสือพมิพ์  (Reporter,  journalist) 
          เก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อใชเ้ป็นวตัถุดิบสําหรับการเขียนข่าวโดยวิธีการสัมภาษณ์ 
สอบถาม เขา้ร่วมในท่ีประชุม  คน้ควา้จากเอกสาร  หรือโดยวิธีอ่ืน ๆ ท่ีจะทาํให้ข่าวมีขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและ
สมบูรณ์เพียงพอและเสนอข่าวท่ีเขียนต่อบรรณาธิการ  หัวหนา้ข่าว  หรือผูเ้รียบเรียงข่าวเพื่อพิจารณาอนุมติั
และปรับปรุงแกไ้ข  รวบรวมศึกษา คน้ควา้ และจัดเตรียมขอ้มูลเก่ียวกบัประเด็นข่าว ติดต่อประสานงาน  
สัมภาษณ์  บนัทึก และเก็บขอ้มูลจากแหล่งข่าว  ตรวจสอบ  คดัเลือกขอ้มูลและเขียนข่าว  ติดตามข่าวสาร
อย่างต่อเน่ืองสมํ่าเสมอเพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการจัดทาํข่าว  อาจเช่ียวชาญในการหาข่าวประเภทใด
ประเภทหน่ึงโดยเฉพาะ  และอาจมีช่ือเรียกตามงานท่ีทาํ  อาจส่งรายงานข่าวจากทอ้งถ่ินท่ีอยูห่่างไกลให้แก่
สาํนกัพิมพ ์ อาจไดรั้บมอบหมายให้จดัทาํข่าวพิเศษหรือข่าวเจาะในประเด็นท่ีสาํคญั  อาจเขียนบทความ บท
วิจารณ์ตามความถนดัและตามท่ีไดรั้บมอบหมาย  อาจคิดริเร่ิมและคน้หาประเด็นท่ีน่าสนใจสาํหรับการจดัทาํ
ข่าวและเสนอต่อบรรณาธิการ หวัหนา้ข่าวเพื่อพิจารณาอนุมติั 
 

2451. 30    บรรณาธิการข่าววทิยุกระจายเสียง  (Editor,  radio  news) 
                วางแผนจดักาํลงัคนดา้นข่าวและจดัรูปแบบการนาํเสนอข่าว คดัเลือก กลัน่กรอง      ตดั
ต่อ  แกไ้ข  เรียบเรียง และลาํดบัความสําคญัของข่าว เพื่อนาํมาออกอากาศในแต่ละวนั ควบคุมการผลิต
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ข่าวใหเ้ป็นไปตามนโยบายของสถานี  ทนัเหตุการณ์ ถูกตอ้ง เท่ียงตรง เป็นกลางและเป็นธรรมและไม่ขดั
ต่อจรรยาบรรณนกัวิชาชีพข่าว สร้างสรรคแ์ละพฒันาการนาํเสนอข่าวรูปแบบใหม่ ๆ แกปั้ญหาเฉพาะ
หนา้เม่ือตอ้งการการตดัสินใจขณะออกอากาศ ติดตาม ตรวจสอบการออกอากาศข่าววทิยุกระจายเสียงใน
แต่ละวนั ทั้งสถานีของตนและสถานีอ่ืน ๆ    ติดตาม   ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลข่าวสารด้านข่าวใน
ประเด็นต่าง ๆ   เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตข่าว   ให้คาํแนะนาํหรือให้แนวทางในการส่ือข่าว เขียนข่าว  
หรือการรายงานข่าว แก่เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
2451. 34    ผู้เรียบเรียงข่าววทิยุกระจายเสียง  (Rewriter,  radio  news) 
                 นําเน้ือหาข่าวจากผูส่ื้อข่าว  ผูแ้ปลข่าว  กองบรรณาธิการ หรือแหล่งข่าวอ่ืน ๆ เช่น 
หนังสือพิมพ์ สํานักข่าวในประเทศ เป็นตน้  มาเขียนใหม่ โดยอาจตดัต่อ แกไ้ข ปรับเปล่ียน หรือเพิ่มเติม
ขอ้ความ ทั้งน้ีตอ้งไม่ทาํให้ผิดความหมายหรือเบ่ียงเบนไปจากประเด็นข่าวเดิม  ตรวจทานจนอยูใ่น     รูป
ของข่าวท่ีสมบูรณ์พร้อมออกอากาศ  อาจพิมพ์ข่าวเอง หรืออาจส่งให้พนักงานพิมพ์ดีดดาํเนินการ แล้ว
นาํเสนอกองบรรณาธิการเพื่ออนุมติัก่อนใหผู้ป้ระกาศข่าวนาํเสนอออกอากาศต่อไป  
 

2451. 36    ผู้ส่ือข่าววทิยุกระจายเสียง  (Reporter,  radio  news) 
                เก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งข่าว  ตรวจสอบ คดัเลือกขอ้มูล และเขียนข่าว  ;  เก็บข่าวดว้ย
วิธีการ  ต่าง ๆ  เช่น  สัมภาษณ์  ซักถาม พูดคุย   เขา้ร่วมการประชุม การสัมมนา หรือโดยวิธีการ    อ่ืนๆ 
ติดต่อประสานงานเพื่อสัมภาษณ์บุคคลในข่าว บันทึกและเขียนข่าว นําเสนอข่าวต่อ                   กอง
บรรณาธิการเพื่อพิจารณาอนุมติั อาจรายงานข่าวจากสถานท่ีเกิดเหตุ หรือสถานท่ีอ่ืนใดท่ีจัดข้ึนเพื่อการ
รายงานข่าว  อาจเป็นการรายงานสดหรือบันทึกเทปแลว้นํามาออกอากาศภายหลัง อาจเก็บข่าวส่งกอง
บรรณาธิการเพื่อนาํมาวิเคราะห์ เรียบเรียง และจัดทาํเป็นบทความ     สกู๊ปข่าว   หรือบทวิเคราะห์ อ่ืน ๆ   
หรือตดัต่อเพื่อนาํมาเป็นส่วนประกอบของข่าวในช่วงเวลาต่อมา   รายงานข่าวหรือนาํเสนอขอ้มูลท่ีรวบรวม
ไดอ้ยา่งชดัเจน   ถูกตอ้ง  ทนัเหตุการณ์  ศึกษา คน้ควา้ และติดตามข่าวสารอยา่งต่อเน่ือง   อาจปฏิบติัภารกิจ
อ่ืนตามท่ีไดรั้บมอบหมาย อาจเช่ียวชาญในการส่ือข่าวประเภทใดประเภทหน่ึงโดยเฉพาะ และอาจมีช่ือเรียก
ตามประเภทข่าวท่ีรับผดิชอบ 
 

2451. 40    บรรณาธิการข่าวโทรทศัน์  (Editor,  television  news) 
     ควบคุม ดูแล คดัเลือก แกไ้ข ตรวจสอบการจดัทาํข่าว หรือบทความต่างๆให้เหมาะสม 
เพื่อแพร่ภาพออกอากาศในรายการข่าวโทรทศัน์ในช่วงเวลาต่าง ๆ  ประชุม วางแผนเพื่อกาํหนดหรือ    
คดัเลือกเร่ืองท่ีน่าสนใจและมอบหมายให้ผูส่ื้อข่าวท่ีเช่ียวชาญเฉพาะทางเก่ียวกบัการทาํข่าวประเภทใด
ประเภทหน่ึง เช่น ข่าวกีฬา ข่าวการเมือง ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวการเกษตร ข่าวการศึกษา ข่าวอาชญากรรม 
เป็นตน้ ติดต่อ ประสานงาน ติดตาม ให้คาํปรึกษา แนะนาํ ตดัสินใจและแก้ปัญหาในการดาํเนินการ  
ตรวจดูเร่ืองท่ีเขียนเสนอข้ึนมาว่ามีคุณภาพในเชิงการเขียนและความถูกตอ้งตรงตามจรรยาบรรณทาง 
วชิาชีพ    พิจารณาการจดัลาํดบัข่าวและปริมาณข่าวใหเ้หมาะสมกบัช่วงเวลา    
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2451. 46    ผู้ส่ือข่าวโทรทัศน์  (Reporter,  television  news) 
 เก็บข่าวด้วยวิธีการสัมภาษณ์ สอบถาม หรือโดยวิธีอ่ืน ๆ ท่ีจะทาํให้การเก็บข่าวถูกตอ้ง 
เสนอข่าวในลกัษณะท่ีชดัเจน รัดกุมและถูกตอ้ง   รับและศึกษาประเด็นข่าวท่ีไดรั้บมอบหมาย   รวบรวม   
คน้ควา้ และจัดเตรียมขอ้มูลเก่ียวกับประเด็นข่าว  ติดต่อประสานงาน  สัมภาษณ์บุคคล  บนัทึกและเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากแหล่งข่าว ตรวจสอบ คดัเลือกขอ้มูลและเขียนข่าว เสนอข่าวท่ีเขียนต่อกองบรรณาธิการ
เพื่อพิจารณาอนุมติั   ศึกษา คน้ควา้  ติดตามข่าวสารอยา่งต่อเน่ืองเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการทาํข่าว  ปฏิบติังาน
อ่ืนตามท่ีไดรั้บมอบหมาย  อาจส่งรายงานข่าวจากทอ้งถ่ินท่ีห่างไกลให้แก่สถานี  อาจเช่ียวชาญในการหาข่าว
ประเภทใดประเภทหน่ึงโดยเฉพาะและอาจมีช่ือเรียกตามสายงานท่ีทาํ 
 

2451. 50     ผู้เขียนบทวทิยุกระจายเสียง  (Writer,  radio  script) 
                 เขียนบทวิทยุให้สอดคล้องกับแนวคิดหลักและวัตถุประสงค์ของรายการหรือความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ;  รับทราบข้อมูลที่เป็นภาพรวมของรายการจากผู้ผลิตรายการหรือผู้เกี่ยวข้อง 
กาํหนดแนวคิดหลักของเร่ืองที่จะเขียน หรือนําแนวคิดหลักจากผู้ผลิตรายการหรือผู้เกี่ยวข้องมาดัดแปลง
เป็นบทวทิยุ   ศึกษา  ค้นคว้าและติดตามข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยต่ีางๆ  เพือ่ประกอบการเขียนบทวิทยุ       
นําเสนอบทวิทยุแก่ผู้ผลิตรายการหรือผู้เกี่ยวข้อง อาจปรับแต่ง เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมคําหรือ
ข้อความตามความเหมาะสม อาจจัดพิมพ์เพื่อเสนอในการผลิตรายการต่อไป  อาจประสานงานกับ
เจ้าหน้าทีห้่องสมุดและห้องสมุดเสียง  ผู้ประสานงานรายการ หรือเจ้าหน้าทีอ่ืน่ ๆ ทีเ่กีย่วข้อง 
 

2451. 54    ผู้เขียนบทภาพยนตร์  (Writer,  script,  motion picture) 
                         แต่งเร่ืองหรือดดัแปลงบทประพนัธ์ให้เป็นบทภาพยนตร์ ศึกษารายละเอียดของเน้ือเร่ือง  
ลกัษณะท่าทางของตวัละคร   ขนบธรรมเนียมประเพณี  ลกัษณะการพูดในแต่ละยคุแต่ละสมยั   สถานท่ีท่ีจะ
ใช้ในการแสดง และรายละเอียดอ่ืนท่ีใช้ประกอบการเขียนบทภาพยนตร์   ติดต่อและประสานงานกับ
ผูอ้ ํานวยการสร้างและผู ้กาํกับภาพยนตร์  เพื่อแก้ไขหรือเปล่ียนแปลงให้เป็นไปตามคาํแนะนําของ     
ผูอ้าํนวยการสร้างและผูก้าํกบัภาพยนตร์  
 

2451. 56    ผู้เขียนบทรายการโทรทัศน์  (Writer,  script,  television) 
            เขียนบทรายการโทรทศัน์จากขอ้มูลและเน้ือหา  ตามความตอ้งการของผูผ้ลิตรายการ   นาํ
ขอ้มูลมาเรียบเรียงให้สอดคลอ้งกบัรูปแบบรายการโดยระบุรายละเอียดของเสียงบรรยายและ/หรือเสียงพูด   
เสียงดนตรีและเสียงประกอบอ่ืน ๆ รวมถึงองค์ประกอบด้านภาพ   การใช้มุมกลอ้ง   การตดัต่อ เพื่อให้ผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัการผลิตรายการสามารถจินตนาการไดถึ้งเน้ือหารายการไดอ้ยา่งชดัเจน   ประชุมร่วมกบัผูผ้ลิต
รายการพร้อมกบัทีมงานอ่ืนๆ เพื่อรับทราบ แลกเปล่ียนความคิดเห็นและปรับปรุงแกไ้ขจนไดเ้น้ือหาสาระท่ี
เหมาะสม  และแจกจ่ายบทใหก้บัทีมงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการผลิตรายการต่อไป 
2451. 58   ผู้เขียนบทละครโทรทศัน์  (Writer,  darma / dramalist) 
     เขียนบทละครโทรทัศน์   โดยแต่งเร่ืองหรือดัดแปลงบทประพันธ์ให้เป็นบทละคร    
โทรทัศน์    ศึกษารายละเอียดของเน้ือเร่ือง   ลักษณะท่าทางของตัวละคร   ขนบธรรมเนียมประเพณี   
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ลกัษณะการพูดในแต่ละยคุสมยั   สถานท่ีท่ีจะใชใ้นการแสดงและรายละเอียดอ่ืนท่ีใชป้ระกอบการเขียนบท
ละคร  เพื่อใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการผลิตสามารถจินตนาการไดถึ้งภาพ  บุคลิกตวัละครและเร่ืองราวอยา่งชดัเจน  
ติดต่อและประสานงานกบัผูอ้าํนวยการสร้าง   เพื่อแกไ้ขหรือเปล่ียนแปลงบทให้เป็นไปตามคาํแนะนาํของ
ผูอ้าํนวยการสร้าง      ผูเ้ขียนบทโทรทศัน์ ตอ้งเป็นผูมี้ความเช่ียวชาญในการเล่าเร่ือง รวมถึงมีความสามารถ
ในการส่ือสารดว้ยภาพ เช่น  การใชมุ้มกลอ้งและการตดัต่อเป็นอยา่งดี 
 

2451.60  นักเขียนนวนิยาย  (Novelist) 
  เขียนบทประพนัธ์ประเภทนวนิยาย  :  กาํหนดเร่ืองราวท่ีจะเขียน  ศึกษา  คน้ควา้  รวบรวม
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งและจาํเป็นสําหรับการเขียนนวนิยาย  วางโครงเร่ือง  จัดลาํดับเร่ืองราวและเขียนเร่ือง  
กาํหนดช่ือเร่ือง  แกไ้ขบทประพนัธ์ตามท่ีตอ้งการ 
 
2451. 65    นักเขียนบทโฆษณา  (Copy  writer,  advertising) 

     จดัทาํบทโฆษณาเพื่อนาํออกเผยแพร่ผ่านส่ือต่างๆ  ออกความคิดโฆษณาและนาํไปเขียน
ขอ้ความ ประกอบแนวคิด      ตรวจขอ้ความให้ไดเ้ร่ืองท่ีเหมาะสมกบัโฆษณาท่ีดีท่ีสุด    ทาํงานร่วมกบัผู ้
กาํกบัศิลป์ในการควบคุมการผลิต 
 

2451. 70    นักวจิารณ์  (Critic) 
7227       พิจารณาคุณค่าของงานศิลปะ   ดนตรี   วรรณคดี   หนงัสือ   ละคร   

ภาพยนตร์    รายการต่างๆ และเขียนข้อคิดเห็นวิจารณ์งานเหล่านัน้  ในเชิง
วิชาการ  ความรู้สกึส่วนตวั  เพ่ือการพิมพ์เผยแพร่    อาจมีช่ือเรียกตามสาขา
ของงานท่ีวิจารณ์ 

  
2451.90      นักประพนัธ์ นักหนังสือพมิพ์  และนักเขียนอืน่ๆ 
       ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี   รวมถึง  นกัประพนัธ์  นกัหนงัสือพิมพแ์ละนกัเขียน   
ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
 
หน่วย 2452 ช่างแกะสลกั  ช่างป้ัน  ช่างหล่อ  จิตกรและผู้ทาํงานศิลปะอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง 
  ( Sculptors ,  Painters  and  Related  Artists ) 
                           ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่  ผูท่ี้คิดหรือสร้างสรรคง์านแกะสลกั  ป้ัน  หล่อรูปสาม
มิติ  หรือรูปสลกัลอยตวัท่ีเหมือนจริงหรือตามท่ีจินตนาการข้ึน  ทาํการจดัรูปทรงโดยใชว้ตัถุต่าง ๆ  ประกอบ
กนั  เช่น  ไม ้ หิน  ดินเหนียวหรือโลหะ  วาดภาพท่ีเหมือนจริงตามท่ีคิดข้ึน  โดยใชดิ้นสอ   หมึก 
ชอล์ค  สีนํ้ ามนั  สีนํ้ าหรืออุปกรณ์อ่ืน ๆ  เขียนการ์ตูน  รวมถึงการเขียนการ์ตูนรวมถึงการเขียนการ์ตูนเพื่อ
บรรยายเหตุการณ์ หรือลอ้เลียนบุคคล  ออกแบบและวาดภาพประกอบเร่ืองในหนังสือนิตยสาร  เพื่อการ
โฆษณาและอ่ืน ๆ  ท่ีคลา้ยคลึงกนั    เขียนภาพจาํลอง  ยอ่ส่วน  ขนาดของส่ิงของใหเ้ลก็ลง   ทาํการบูรณะ      
 



 (171) 

ซ่อมแซมศิลปะวตัถุหรือภาพวาดท่ีชาํรุดเสียหาย  รวมทั้งปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแล 
ผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ   
                           อาชีพในหน่วยนี ้ มีดงันี ้
 

2452.10  ประติมากร  (Sculptor) 
                สร้างสรรค์ผลงานสามมิติ  ดว้ยกระบวนการจากจินตนาการ : ร่างแบบจาํลอง  ยอ่แบบ   
ขยายแบบ   และใช้เทคนิคทางประติมากรรม  เ ช่น   การแกะสลกั   การป้ัน  การหล่อ  เป็นต้น  ใน         
รูปแบบท่ีมีลกัษณะนูนตํ่า  นูนสูง  และแบบลอยตวั  ให้ออกมาเป็นผลงาน  ซ่ึงอาจเป็นรูปเหมือน  บุคคล
สําคญั  อนุสาวรีย ์ฯลฯ  รวมถึงการคดัเลือกวสัดุและกรรมวิธีท่ีเหมาะสมกบังานประติมากรรมแต่ละ
ประเภท ซ่ึงข้ึนอยูก่บัความสามารถเฉพาะบุคคล 
 

2452.20  จิตรกร  (Painter) 
             สร้างสรรคภ์าพสองมิติ  ดว้ยกระบวนการจากจินตนาการ : ร่างแบบจาํลอง  ยอ่แบบ   ขยายแบบ   
และใชเ้ทคนิคทางจิตรกรรม   เช่น   การใชสี้นํ้ า   สีนํ้ ามนั   หรือสีชนิดอ่ืน ๆ  ให้ออกมาเป็นผลงาน   ซ่ึง
อาจเป็นภาพเหมือน   ภาพบุคคลสําคญั   ภาพวิวทิวทศัน์   ภาพนามธรรม   หรือภาพอ่ืน ๆ   รวมถึงการ
คดัเลือกวสัดุและกรรมวิธีท่ีเหมาะสมกบังานจิตรกรรมแต่ละประเภท ซ่ึงข้ึนอยู่กบัความสามารถเฉพาะ
บุคคล 
 
2452.30  ช่างเขียนภาพการ์ตูน  (Cartoonist) 
                เขียนภาพการ์ตูนบุคคลหรือเหตุการณ์  เพื่อใช้ประโยชน์ต่าง ๆ กนั : กาํหนดเร่ืองราว
ของภาพการ์ตูนท่ีจะเขียน;ร่างภาพลงบนกระดาษแข็งหรือกระดาษเพื่อเขียนภาพจากความทรงจาํจาก
จินตนาการหรือจากแบบโดยใชเ้คร่ืองมือ   เช่น   ปากกา พูก่นั   เป็นตน้  แต่งเติมต่อเส้นและแรเงาให้เสร็จ
เรียบร้อยสมบูรณ์  อาจเขียนการ์ตูนสําหรับถ่ายทาํเป็นภาพยนตร์  อาจจดัทาํบทและคาํบรรยายประกอบ
ภาพการ์ตูน 
 

2452.40             ช่างเขียนภาพโฆษณา  (Commercial  Artist) 
เขียนและออกแบบโฆษณาเพื่อลงในหนังสือ   วารสาร   แผ่นป้ายโฆษณา  แผนภูมิ  

สลากปิดภาชนะและส่ิงอ่ืน ๆ ท่ีคลา้ยคลึงกนั : ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ หรือ ปรึกษางานกบัผูค้วบคุมงาน
หรือลูกคา้  เพื่อพิจารณากาํหนดแนวคิดท่ีจะถ่ายทอดทางภาพ  เน้ือท่ีท่ีจะใชเ้ขียนภาพ  และขอ้ความต่างๆ 
ตามความเหมาะสม ; ทาํความเขา้ใจในขอ้ความท่ีเก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะนาํมาเขียนภาพประกอบ  ;  ออกแบบ
ภาพท่ีจะเขียนให้เป็นไปตามท่ีตอ้งการ  ;  ร่างภาพเสนอผูค้วบคุมงาน   หรือลูกคา้เพื่อพิจารณาอนุมติั ; 
เลือกใชเ้คร่ืองเขียน  เช่น  ดินสอ  หมึก  สีนํ้า  ชอลก์  หรือถ่าน  สาํหรับเขียนภาพตามท่ีตอ้งการ  อาจเขียน
ภาพตวัอกัษรหรือภาพประกอบ   ตลอดจนช่ือเร่ืองกบัคาํบรรยายประกอบเร่ืองสําหรับภาพยนตร์ อาจ
ชาํนาญในการเขียนภาพประเภทใดประเภทหน่ึงโดยเฉพาะ  เช่น  ภาพแฟชัน่  หรือภาพประกอบเร่ือง 
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2452.50              ศิลปินภาพพมิพ์  (Artist,  printing) 
                            สร้างสรรคผ์ลงานภาพพิมพจ์ากจินตนาการ :  ร่างแบบ   ย่อแบบ   ขยายแบบ   และใช้
เทคนิคการทาํภาพพิมพ ์ ดว้ยกระบวนการต่างๆ   เช่น  ภาพพิมพแ์กะไม ้(Wood-Cut )  , ภาพพิมพร่์องลึก 
(Relief  Process)  ,  ภาพพิมพโ์ลหะ ( Intaglio   Process )  ,  ภาพพิมพแ์ผ่นราบ    หรือภาพพิมพหิ์น                       
( Planographic  Process   หรือ Lithography )   และ ภาพพิมพต์ะแกรงไหม ( Serigraphy  หรือ Silk-screen )  
เพื่อให้ออกมาเป็นผลงาน   ทั้งน้ีจะตอ้งพิจารณาเลือกใชเ้ทคนิคหรือกระบวนการ  และวสัดุให้เหมาะสมกบั
งานภาพพิมพแ์ต่ละประเภท   ซ่ึงข้ึนอยู่กบัความสามารถเฉพาะบุคคลและอาจมีช่ือเรียกตามความสามารถ
เฉพาะอยา่ง 
 

2452.60              ช่างหัวโขน  (Mask  maker) 
                        เป็นช่างท่ีสร้างงานหัวหุ่นเพื่อใชใ้นการแสดงหรือตั้งประดบั:ศึกษาเร่ืองราวทางวรรณคดี 
โดยเฉพาะเร่ืองรามเกียรต์ิ หรือเร่ืองอ่ืน ๆ  ถ่ายทอดลกัษณะรูปหน้าของตวัละคร  เช่น  เทพยดา   มนุษย ์  
ยกัษ ์  ลิง   เป็นตน้  กาํหนดสีตามลกัษณะ  รูปร่าง   ขนาด   สัดส่วน   ชนิดของหัวหุ่นแต่ละประเภท  ป้ันหุ่น
ดว้ยดินเหนียว  แลว้เผาเป็นหุ่นดินเผา   หรือข้ึนหุ่นดว้ยดินเหนียว  แลว้ถอดพิมพเ์ป็นหุ่นปูนปลาสเตอร์ได้
เช่นกนั    พอกหุ่นปิดดว้ยกระดาษข่อยชุบนํ้ า  หรือกระดาษสา ( ชั้นแรกปิดดว้ยนํ้ า      ชั้นต่อไปทาดว้ยแป้ง
เปียก    หรือนํ้ากาวปิดทีละชั้น )  จนไดค้วามหนาตามตอ้งการ   ผึ่งให้แห้ง   ผ่าดา้นหลงัเอากระดาษออกจาก
หุ่น  เยบ็รอยผ่าให้แน่นสนิทตลอดแนว   ปิดกระดาษทบัรอยท่ีเยบ็ไวด้ว้ยกระดาษทั้งดา้นในและดา้นนอก  
ป้ันแต่งหน้าดว้ยรักสมุก  เน้นส่วนท่ีตอ้งการ  เช่น  ขอบปาก   หางคิ้ว   แลว้ปิดดว้ยกระดาษสาบางเรียบ   
กวดผิวกระดาษให้เรียบเสมอกัน  ประดับลายส่วนต่าง ๆ ของศีรษะ   เ ก้ียวมงกุฎ    ด้วยการตีลาย   
(กระแหนะลาย)   ดว้ยรักสมุก   จากแม่พิมพหิ์นสบู่    ประดบัลายติดดว้ยรักเทือก   ฉลุหรือสลกัหนงัววั   ทาํ
กรรเจียกจร   กุณฑล   ยอดท่ีประกอบดว้ยหนงั   เช่น    ยอดกระหนก   หรือยอดนาค  ส่วนของชฎา  มงกุฎ   
หรือเคร่ืองยอดกลึงด้วยไม ้  เช่น   ยอดบดั  ยอดชัย  ยอดนํ้ าเตา้      ใช้ไมท่ี้มีนํ้ าหนักเบา  กลึง [ เช่น ไม้
ทองหลาง ]  ประดบัลายส่วนต่างๆ  แลว้ลงรักปิดทอง  ติดฟัน         ตา   เข้ียว   ดว้ยเปลือกหอยมุกหรืองา   
ลงสีหวัโขน    เขียนลายผา้โพก  (ลายหลงัผา้)  เขียนเส้นฮ่อ   ประดบัลายดว้ยกระจก  หรือพลอยอดั  ทั้งน้ีอาจ
ปรับเปล่ียนวสัดุทดแทนไดต้ามความเหมาะสม 
 

2452.61             ช่างลายรดนํา้  (Lacquer  painter) 
                         เป็นช่างประณีตศิลป์  ดา้นการตกแต่งประเภทหน่ึง  โดยการปิดทองลงบนลวดลายหรือ
ภาพท่ีเขียนดว้ยนํ้ ายาหรดาลตามกรรมวิธี  :   ออกแบบ    เขียนแบบ  ปรุแบบลายลงบนกระดาษไข  เตรียม
พื้นวสัดุ  เช่น  ไม ้ โลหะ   ดินเผา   ไมไ้ผส่าน  หนงัสัตว ์  เป็นตน้ [ ดว้ยการลงรักนํ้ าเกล้ียง  บ่มให้แห้งขดัให้
เรียบ  ทาํหลาย ๆ  คร้ังจนพื้นอ่ิมตวัไดท่ี้  ลูบฝุ่ นชกัเงาดว้ยฝุ่ นถ่านเขากวางเผาละเอียดจนข้ึนเงา ]   เตรียมพื้น
วสัดุท่ีจะทาํลายรดนํ้า  ถ่ายแบบลวดลายลงบนพื้นท่ีเตรียมเรียบร้อยแลว้    ดว้ยการลูบฝุ่ นโรยแบบ   เขียนลาย
ดว้ยนํ้ายาหรดาล  ถมพื้นลายในส่วนท่ีตอ้งการใหเ้ป็นสีดาํ   ผึ่งใหแ้หง้  นาํมาเช็ดดว้ยรัก  [รักตั้งไฟอ่อน  เพื่อ
ไล่นํ้ า]   ปิดทองคาํเปลว      [ คดั 100% ] ให้ทองเกยทบักนัเพื่อมิให้เกิดรอยต่อ  กวดทองโดยใชน้ิ้วกดตาม
รอยต่อใหแ้น่นและเรียบทั้งแผ่น  ทาํการรดนํ้ าโดยใชแ้ผ่นกระดาษท่ีห่อแผ่นทองคาํเปลวหรือเปลือกทองชุบ
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นํ้ าปิดให้ทัว่ ท้ิงไวส้ักครู่ให้นํ้ ายาละลายตวั  ลา้งออกดว้ยนํ้ าสะอาดให้หมดนํ้ ายา  ใชผ้า้สะอาดน่ิมๆ ซับให้
แหง้ ทั้งน้ีอาจปรับเปล่ียนวสัดุทดแทนไดต้ามความเหมาะสม 
 

2452.62                ช่างไม้ประณตีศิลป์  (Carpenter,  wood  work  designer) 
                               เป็นช่างท่ีศึกษา  คน้ควา้  รวบรวม  พฒันารูปแบบ   โดยการออกแบบ  เขียนแบบ    
ขยายแบบโครงสร้าง   รวมทั้งพฒันาเทคนิค   กรรมวิธีงานไมป้ระณีต : จดัทาํโครงสร้างงานไม ้ ต่อไม้
ปรุงหุ่นใหเ้ขา้รูปทรง  ลกัษณะ  ขนาด  สัดส่วน  ตามรูปแบบท่ีกาํหนด   เช่น   บุษบก   ธรรมาสน์    แท่น
ฐาน   เป็นตน้   ทาํเชิงชั้น   ยอ่มุม   ยอ่เก็จ  ยกชั้นฐาน    ซ้อนชั้น    ทาํลวดบวั    คิ้วบวัต่าง ๆ   เตรียมวสัดุ
ไม ้  ตดั   ไส  ปรับแต่งให้ไดข้นาด  ประกอบไมโ้ดยการเพลาะไม ้  เขา้ปากเขา้เดือย   ยึดตรึง   สลกั (กล
ไม)้  และกลึงไม ้   ประกอบช้ินส่วนเขา้ดว้ยกนัเป็นช้ินงานสําเร็จ   รวมทั้งการซ่อมแซมบูรณะศิลปวตัถุ  
เสริมความมัน่คงแขง็แรงโครงสร้างงาน   เคร่ืองไมแ้กะสลกั 
 

2452.63               ช่างแกะสลกั  (Wood  carver) 
                เป็นช่างท่ีสร้างสรรค์ผลงานจากประสบการณ์  ผสานความคิด  รูปลกัษณะศิลปกรรม
ไทย  ประเภทลวดลาย  หรือรูปร่างใหป้รากฏดว้ยวธีิการ แกะ  กลึง  สลกั  ฉลุ  แทง  ควา้น  บนวสัดุถาวร
หรือวสัดุชัว่คราว : ใชเ้คร่ืองมือหรือของมีคม   เช่นส่ิว  มีดและอ่ืน ๆ [ วสัดุท่ีใช ้  เช่น  ไม ้] แกะสลกั
ลวดลาย  เคร่ืองประกอบประดบัตกแต่ง  อาคาร    สถาปัตยกรรมไทยและส่ิงถวายเป็นเคร่ืองพุทธบูชา    
บุษบก    ธรรมาสน์   ภาพพระ  นาง   ครุฑ  ยกัษ ์ ฯลฯ   ออกแบบ   เขียนแบบ  ขยายแบบ  เพื่อใชใ้นการ
แกะสลกั  กาํหนดรูปแบบ  ถ่ายทอดรูปแบบลวดลายลงบนช้ินงาน  ลกัษณะนูนตํ่า  นูนสูง   และภาพ
ลอยตวั  โกลนหุ่น    แกะสลกั   ปาดแต่งแรลายให้มีความต้ืน    ลึก   หนา   บาง   หลายระดบั   ทาํให้เกิด
ความงามตามรูปแบบท่ีตอ้งการ   และสร้างงานแกะแม่พิมพหิ์น   งานโกรกฉลุลาย   โกรกลายซ้อนไม ้  
หรือซ่อมแซมอนุรักษ์ศิลปวตัถุ    เคร่ืองไมจ้าํหลกั  นอกจากน้ี  อาจทาํการสลกัวสัดุอ่ืน ๆ นอกจากไม ้ 
เช่น   หนงั   กระดาษ   กระดูก    งา  หยวกกลว้ย   เป็นตน้ 
 

2452.64               ช่างปิดทอง  (Gold  leaves  fitter) 
                              เป็นช่างท่ีตกแต่งผวิงานศิลปวตัถุท่ีทาํดว้ยวสัดุต่าง ๆ ท่ีไม่ใช่ทองคาํให้ดูแลว้เหมือนวา่
วสัดุนั้น ๆ เหมือนทองคาํ   เช่น   การปิดทองพระพุทธรูป  รูปสาวก  เทวรูป    อาคารสถาน   เคร่ืองพุทธ
บูชา   ฐานชุกชี  บุษบก  ฯลฯ :  เตรียมพื้นผิววสัดุ  เช่น  ไม ้  ปูน   และโลหะ  ดว้ยการทารักทาํพื้น   ขดั
แต่งผิวให้เรียบ   2-3  คร้ัง  แลว้ลงรักซํ้ าอีกคร้ัง   ทิ้งไวใ้ห้แห้งสนิท  ใชแ้ผน่ทองคาํเปลว [ 100% ] ปูพื้น
ปิดเรียงกนั ให้เกยทบักนัเล็กนอ้ยไม่ให้เห็นรอยต่อ    กวดทองโดยใชน้ิ้วรีดผิวทองและกดตามรอยต่อให้
แน่นสนิทเป็นเน้ือเดียวกนั   หากปิดบนพื้นผิวท่ีมีลวดลายซับซ้อน   ตอ้งทาํการซ่อมทอง   (ใช้แปรงจีน
หรือพูก่นัจ้ิมแผน่ทอง   ราดแทรกไปตามลวดลายนั้น ๆ   ใชแ้ปรงปัดผงทองออกให้หมด)   การปิดทองมี
หลายประเภท   เช่น  ปิดทองลายสลกัไม ้ ลายป้ันปูน  ลายหล่อโลหะ  แลว้ยงัมีการปิดทองลงบนกระดาษ
ท่ีฉลุเป็นลวดลายสอดประดบัแววกระจก    แลว้นาํไปเยบ็ริมขอบลายติดบนพื้นผา้ตาด  ผา้กาํมะหยี่หรือ
ผา้สักกระหลาด   เรียกวา่   การสร้างผา้ลายทองแผล่วด   ตลอดจนกรรมวิธีการทาํงานลายรดนํ้ า  ทั้งน้ีอาจ
ปรับเปล่ียนวสัดุทดแทนไดต้ามความเหมาะสม 



 (174) 

2452.65               ช่างประดบักระจก  (Stain  glass  designer) 
                             เป็นช่างประดับตกแต่งบนผิววสัดุช้ินงานด้วยกระจกแก้วหรือกระจกเกรียบฉาบปรอท
ดา้นหลงัสีต่างๆ  เพื่อเพิ่มความงามโดยการกาํหนดลาย :  กาํหนดสี   ขนาด  และใชเ้ทคนิคศิลปในการจดัวาง
เรียงประดบัโดยวิธีการออกแบบลวดลาย   เช่น  ลายดอกพิกุลดุนยกดอก   ลายเกล็ดเต่า  แกว้ชิงดวง ฯลฯ  ให้
เหมาะสมกบัช้ินงาน  ตดัแบ่ง  กระจกเป็นช้ินเลก็ ๆ  ดว้ยเพชรหรือเคร่ืองมือชนิดอ่ืน ๆ  ให้มีรูปทรงเรขาคณิต  
เจียรหรือแต่งให้ไดข้นาดตามรูปแบบท่ีกาํหนดไว ้ ประดบัหรือติดลงบนช้ินงานพื้นผิวราบ  โดยใชก้ระจก
สลบัสี   ประดบัให้เป็นลวดลายต่าง ๆ   ประดบับนพื้นไม ้   ปิดทองท่ีท่ีขดุร่องเป็นลายสาํหรับฝัง    เรียกว่า
กระจกลายยา    ประดบักระจกใส่แววในลายและประดบัปูพื้นคดัช่องไฟของตวัลายแกะสลกัและลายปูนป้ัน   
เรียกว่า   ปิดทองร่องกระจก   โดยการทารักท่ีผสมสมุกหรือวสัดุอ่ืนใด   เพื่อเป็นตวัยึดกระจกให้ติดอยู่บน
ช้ินงานอยา่งคงทน  เป็นตน้ 
 

2452.66              ช่างเขียน  (Drawer ; painting  artist) 
                            เป็นช่างสร้างสรรคง์านท่ีเก่ียวกบัศิลปไทย  ทั้งแบบไทยโบราณและไทยร่วมสมยั : วาด
ภาพ เขียนภาพ   ออกแบบ   กาํหนดรูปแบบเพื่อใชใ้นการสร้างช้ินงาน   กาํหนดโครงร่างความนึกคิด โดย
ยึดหลกัเกณฑ์ท่ีจะทาํการสร้างช้ินงานแต่ละประเภท   ชนิด    ตามวสัดุ   โดยคาํนึงถึงขนาด   สัดส่วน
ความถูกตอ้ง    การใช้มาตราวดัระยะ   ขนาด  สัดส่วน   ย่อ   ขยาย   ภาพเขียนลกัษณะเส้น   ลวดลาย    
ลวดลายประกอบการใช้สี   เขียนภาพลายไทย  รวมทั้งซ่อมหรืออนุรักษ์งานทางด้านช่างเขียน  ทั้งน้ี
ลกัษณะการสร้างงานอาจร่วมกบัช่างเฉพาะสาขาดา้นอ่ืน ๆ 
 

2452.67                ช่างมุก  (Mother  of  pearl  designer) 
                               เป็นช่างท่ีสร้างสรรค์งานตกแต่งส่วนประกอบของอาคารทางสถาปัตยกรรมไทย   
และภาชนะใชส้อยดว้ยกรรมวธีิการประดบัเปลือกหอยมุก  ( เปลือกหอยมุกท่ีนิยมใชป้ระดบัมีอยูด่ว้ยกนั 
2 ชนิด  คือ  หอยมุกไฟ   และหอยมุกดา้น )   เช่น    เตียบ    พานแวน่ฟ้า   ตะลุ่ม   ตู ้  ต่าง   ใบประกบั
คมัภีร์   และส่วนประกอบของอาคาร  เช่น   บานประตู   หนา้ต่าง  เป็นตน้  การประดบัมุกแบ่งออก   เป็น  
2  ประเภท  คือ  ประดบัมุกแบบถมลาย  (แบบไทย)   และประดบัมุกแบบฝังลาย   (แบบจีน โดยขุดเน้ือ
ไมใ้ห้พอดีกบัผิวมุกแลว้ฝัง)  กรรมวิธีโดยสังเขป  นาํหอยมุกมาปอกเปลือกผิวชั้นนอกท่ีเป็นหินปูน    
และผวิชั้นกลางท่ีเป็นสีเขียวแก่จนถึงผิวชั้นในท่ีเป็นสีขาวใสมีประกายวาว  ดว้ยเคร่ืองเจียร   ตดัแบ่งเป็น
ช้ิน ๆ  ปรับหน้าให้เรียบ  ออกแบบลวดลายมุกท่ีจะประดบัให้เหมาะสมกบัช้ินงาน ลายท่ีใช้เป็นแบบ
เส้นประ  โดยให้มีขนาดเท่ากบัของจริง  ทาํแบบเหมือนกนั 2 แผ่น  ใช้ปรุลายแผ่นหน่ึง  และอีกแผ่น
นาํไปตดัแยกลายเป็นช้ินเล็ก ๆ   ติดบนเปลือกหอยแล้วโกรกฉลุด้วยเล่ือยฉลุชนิดเดียวกบัเคร่ืองมือ
ช่างทอง   โกรกลายให้ขาดเป็นตวั ๆ   แต่งรูปร่างโคง้มนให้เขา้รูป   ตามกระบวนลายสะบดัไหวด้วย
ตะไบขนาดเล็ก   เตรียมหุ่นภาชนะท่ีจะใชป้ระดบั   ทาดว้ยยางรักสมุกให้หนาประมาณ 2-3  มม.   ผึ่งให้
แหง้แลว้นาํลายท่ีปรุไวโ้รยแบบ   ประดบัลายมุกท่ีโกรกแต่งเรียบร้อยแลว้ลงบนช้ินงาน   ใชย้างรักทาเป็น
ตวัประสาน   ปล่อยทิ้งไวใ้ห้แห้งจนยางรักจบัช้ินมุกดีแล้ว  ถมด้วยรักสมุกและนํ้ ารักผึ่งไวใ้ห้แห้งทาํ
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เช่นน้ีทีละชั้น  จนนํ้ ารัก เอ่อล้นปิดหน้าผิวมุก  เม่ือรักท่ีถมไวแ้ห้งสนิท  ใช้หินฟองนํ้ าขดัปราบหน้า          
จนเห็นผวิช้ินมุก  จึงใชฝุ้่ นถ่านเขากวางขดัยอ้มหนา้ใหด้าํสนิท  หรือใชรั้กเช็ดขดัหนา้ผวิใหม้นัข้ึนวาว 
 
2452.68             ช่างโลหะประดษิฐ์  (Metal  work  designer) 
                            เป็นช่างท่ีสร้างสรรค์ช้ินงานท่ีทาํจากโลหะ  :  ออกแบบรูปลกัษณะโดยตอ้งคาํนึงถึง
วสัดุท่ีจะนาํมาใชง้าน  เช่น   ทองคาํ   เงิน   ทองเหลือง   ทองแดง ฯลฯ  นาํมาหลอม  รีด ตดั  และข้ึนรูป
ดว้ยวธีิการเคาะ  ทุบ   บดักรีตดัต่อ  การป๊ัม  แลว้แต่รูปแบบของงาน   ตกแต่งดว้ยการสลกัลวดลาย  โดย
ใชเ้คร่ืองมือแกะสลกั   ทาํผวิโลหะใหเ้กิดความเงางามดว้ยการขดัเงาผวิมนั  หรือทาํการชุบทอง  เงิน      นิ
เกิล   การรมดาํและอ่ืนๆ  อาจเพิ่มสีดว้ยการนาํมาลงยาสีหรือฝังเพชรพลอย 
 
2452.69              ช่างป้ัน  ช่างหล่อหุ่นและลาย  (Mould sculptor) 
                            เป็นช่างท่ีสร้างสรรค์งานประติมากรรมไทย  :   ถ่ายทอดรูปลักษณ์ทางศิลปกรรมไทย    
ประเภทพระพุทธรูป    เทพ    สัตวหิ์มพานต ์   และลวดลายประดบัอาคาร  สถาปัตยกรรมไทย  โดยการป้ัน
ดว้ยวสัดุ  เช่น   ดินเหนียว   ดินนํ้ ามนั   ปูนตาํ (ปูนไทย  ปูนจีน)  ปูนซีเมนต ์ เป็นตน้  ออกแบบ   เขียนแบบ   
เพื่อใชใ้นการสร้างงานป้ันใหมี้ขนาดสัดส่วนเท่าจริง  ผกูโครงติดกบัฐานรองรับช้ินงาน   ข้ึนหุ่น   และป้ันให้
ไดรู้ปทรงตามตอ้งการ   การป้ันปูนเพื่อสร้างช้ินงานมีหลายวิธี   คือ   การป้ันปูนสด  (ป้ันสาํเร็จปูนจะแห้ง
และแขง็คงตวั)  และการกดตีพิมพ(์นาํไปประดบัตกแต่งช้ินงานให้เขา้รูปทรงท่ีตอ้งการ)   การป้ันดินเหนียว   
ทาํเป็นตน้แบบแลว้ถอดพิมพ ์  ดว้ยการทาํพิมพทุ์บ    พิมพช้ิ์น   ดว้ยปูนปลาสเตอร์   และพิมพย์างซิลิโคน   
นาํแม่พิมพท่ี์ไดไ้ปทาํการหล่อปูน  เรซ่ิน  หรือวสัดุสังเคราะห์อ่ืน ๆ  เป็นช้ินงานสาํเร็จ 
 

2452.90             ช่างผู้ทํางานศิลปะที่เกีย่วเนื่องกบัประติมากรและจิตรกร 
                           ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึง  ผูท่ี้ปฏิบติังานศิลปะท่ีเก่ียวเน่ืองกบัประติมากรและ
จิตรกร   ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน   เช่น   ผูซ่้อมศิลปะวตัถุ  ผูซ่้อมหรือบูรณะภาพเขียน   เคร่ืองเรือน   
และเคร่ืองไมท่ี้ชาํรุด   สีจาง    หรือเส่ือมคุณภาพ    ช่างทาํแม่พิมพ ์   เช่น    พิมพทุ์บ    พิมพช้ิ์น    พิมพย์าง
ซิลิโคน ฯลฯ  ช่างหล่อ  เช่น  ปูนปลาสเตอร์  โลหะ  ไฟเบอร์     ช่างรมผิวโลหะ  ช่างขดัผิวโลหะ  ช่างพิมพ์
ดว้ยแม่พิมพช์นิดต่างๆ   เช่น    แม่พิมพไ์ม ้   แม่พิมพร่์องลึกแม่พิมพโ์ลหะ  แม่พิมพหิ์นและแม่พิมพต์ะแกรง
ไหม  

 

หน่วย     2453 นักประพนัธ์เพลง  นักดนตรีและนักร้อง 
  ( Composers ,  Musicians  and  Singers ) 

            ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่  ผูท่ี้ประพนัธ์บทเพลงต่าง ๆ  ท่ีเกิดจากจิตนาการ  และ
เรียบเรียงเสียงดนตรีดว้ยเคร่ืองดนตรีเพียงเคร่ืองเดียว  หรือหลายเคร่ืองเพื่อใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบับท
เพลง  แสดงดนตรีเป็นกลุ่ม  เป็นวง  หรือแสดงเด่ียว  ขบัร้องเพลงดว้ยการเป็นผูข้บัร้องเดียว  หรือร้อง
ประสานเสียงเป็นหมู่คณะ  ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้ง  และควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ   
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                      อาชีพในหน่วยนี ้  มีดงันี ้
 

2453.10 นักประพนัธ์เพลง  ,  นักแต่งเพลง  (Composer,  music) 
      บนัทึกงานประพนัธ์ทางดนตรีท่ีสร้างจากจินตนาการ    ถ่ายทอดทาํนองเพลงและเสียง
ประสานท่ีสร้างสรรค์ข้ึนมาดว้ยตนเอง  ให้ออกมาในรูปลกัษณ์ของโนต้เพลงหรือเคร่ืองหมายชนิดอ่ืน ๆ   
(ตามหลกัวิชาการดนตรีสากล)       ประพนัธ์บทเพลงท่ีเป็นแบบฉบบัของตนเองโดยเฉพาะให้ออกมาใน
ลกัษณะต่าง ๆ   เพื่อใชบ้รรเลงหรือขบัร้อง   อาจประพนัธ์เน้ือร้องดว้ยก็ได ้
 

2453.15  นักประพนัธ์เนือ้ร้อง  (Writer,  sons) 
  ประพนัธ์เน้ือร้องจากจินตนาการ  หรือจากขอ้มูลของผูว้่าจา้งให้ออกมาในลกัษณะต่าง ๆ  
แต่งเน้ือร้องใหต้รงตามวตัถุประสงคข์องเพลง  และถูกตอ้งตามกฎเกณฑข์องบทร้องกรอง หรือมีสัมผสัต่าง ๆ 
อาจประพนัธ์เน้ือร้องก่อนหรือหลงั  หรือพร้อมกบัทาํนองดว้ยกไ็ด ้
 

2453.20  นักเรียบเรียงเสียงประสาน  (Arranger,  music) 
6124               น าท านองที่ผูอื้น่  (หรือตนเอง)    ไดป้ระพนัธ์ไวแ้ต่เดิมมาเรียบเรียงใหม่     

โดยอาจรับเสียงประสาน  จงัหวะ  และท านองมากหรือน้อยตามความเหมาะสม    เรียบเรียงเพื่อ
บรรเลง  หรือขบัร้องโดยเคร่ืองดนตรีหรือเสียงร้อง  หลากหลายประเภท    จ านวน  และส่วนผสมตาม
ความ เหมาะสมการเรียบเรียงจะตอ้งบนัทึกเป็นโนต้เพลงใน  โนต้รวมแนว  (Conductor  Score )    

แลว้ผูเ้รียบเรียงอาจจะลอกออกเป็น  แนวแยก  ( Parts ) เองหรือไม่ก็ได ้

 

2453.30  ผู้อาํนวยเพลงวงดุริยางค์และวงหัสดนตรี , วาทยากร   (Conductor) 
   ในดา้นการบรรเลง  มีหนา้ท่ี  วางแผน   ควบคุม  และดาํเนินการฝึกซ้อมให้นกัดนตรีทุก

คนบรรเลงถูกตอ้งทุกกระบวนการดนตรี   คือ  ตวัโนต้   ความดงัเบา  สั้นยาว   และลีลาความรู้สึกต่าง ๆ   
และอาํนวยเพลงในการแสดงจริงเพื่อให้เสียงเพลงท่ีวงบรรเลงออกมาสมบูรณ์และตรงตามเจตนาของ    
ผูป้ระพนัธ์ มากท่ีสุด      อาจไดรั้บมอบหมายใหบ้ริหารบุคลากรดว้ย 
 

2453.40  ผู้ควบคุมวงดนตรี  ,  ผู้จัดการวงดนตรี  (Manager,  band) 
    มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการควบคุม ดูแลการปฏิบติังานของนักดนตรี / นักร้อง  และ

บุคลากรอ่ืน ๆ  ของวง      พร้อมทั้งติดต่อประสานงานกบัผูว้า่จา้ง 
 

2453.50 หัวหน้าวงหัสดนตรี  (Band  master) 
มีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัสรรหาบุคลากรทางดา้นนกัดนตรี / นกัร้อง และ

บุคลากรอ่ืนๆ  ของวง ตลอดจนสรรหาบทเพลง / โนต้เพลง  และเลือกเพลงในการบรรเลงและ
การขบัร้องใหไ้ดม้าตรฐานสมบูรณ์ท่ีสุด 
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2453.55 หัวหน้าวงซิมโฟน่ี ออเคสตรา  (Orchestrator) 
เป็นผูบ้รรเลงไวโอลิน แนวท่ี 1   ( นัง่เกา้อ้ีแรก )    ทาํหนา้ท่ีเป็นผูน้าํของนกัดนตรี

ทั้งวง    

เป็นผูก้าํกบัการบรรเลงของนกัไวโอลิน แนวท่ี 1  ทั้งกลุ่ม   ในการซอ้มและการแสดงจะเป็นผู้
เทียบเสียง 

เคร่ืองดนตรีทั้งวงก่อนท่ีผูอ้าํนวยเพลงจะปฏิบติัหนา้ท่ี 

 

2453.60  นักดนตรี  ; ผู้ปฏิบัติเคร่ืองดนตรี   (Musician,  instrument) 
   ปฏิบติั  (บรรเลง)   เคร่ืองดนตรีของตนให้ดีท่ีสุด โดยมีความถูกตอ้ง แม่นยาํดา้นระดบั

เสียง  ( Pitch )    จงัหวะ   ความดงัเบา และคุณภาพของเสียง   ( Tone  Quality  &  articulation ) เตรียมตวั   
ศึกษา   ฝึกฝน  และสะสมประสบการณ์   เพื่อความสมบูรณ์ของการแสดงและความสามารถในการ
บรรเลง  รวมทั้งสามารถปรับการปฏิบติังานของตนใหเ้ขา้กบัทุกสถานการณ์และสภาพการทาํงาน 
 

2453.70  นักร้อง  (Singer) 
               ขบัร้องเพลงให้ดีท่ีสุด โดยมีความถูกตอ้ง   แม่นยาํ  ดา้นระดบัเสียง (Pitch)  จงัหวะ  
ความดงัเบา     และคุณภาพของเสียง   ( Tone  Quality  &  articulation )   เตรียมตวั   ศึกษา   ฝึกฝน    และ
สะสมประสบการณ์  เพื่อความสมบูรณ์ของการแสดงและความสามารถขบัร้อง รวมทั้งสามารถปรับการ
ปฏิบติังานของตนใหเ้ขา้กบัทุกสถานการณ์และสภาพการทาํงาน 
 

2453.90  นักประพนัธ์เพลง , นักดนตรี  และนักร้องเพลงอืน่ ๆ 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึง  ผูท่ี้ประพนัธ์บทเพลง , นักแสดงดนตรี  หรือ
นกัร้องเพลง  ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
 
หน่วย 2454 นักออกแบบท่าเต้นและนักเต้นรํา  ( Choreographers  and  Dancers ) 

ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี    ไดแ้ก่    ผูท่ี้คิดหรือประดิษฐท่าเตน้ต่าง ๆ   ให้กลมกลืน
กบัเน้ือเพลงและรูปแบบการแสดง  แสดงการเตน้รําแบบแสดงเด่ียว  แสดงคู่หรือแสดงเป็นกลุ่ม  ปฏิบติั
หนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้ง  และควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ   
 

 อาชีพในหน่วยนี ้  มีดังนี้ 
2454.20  นกัออกแบบท่าแสดง , ท่าเตน้  (Choreographer) 
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9386 สร้างสรรค์ท่าแสดง / ท่าเตน้ประกอบเพลงในรูปแบบต่างๆ     โดยออกแบบ
ท่าทางการ 

9387 แสดง / ท่าเตน้  ใหส้อดคลอ้งกบับทละครและบทเพลง   คดัเลือกนกัเตน้  ฝึกสอน
และจดัการซ้อม  รวมทั้งประสานงานกบัฝ่ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  เช่น  ฝ่ายเส้ือผา้  
ฝ่ายดนตรี (หากเป็นการแสดงประกอบดนตรีสด) 

 

2454.30  นักแสดง  (นาฏศิลป์/นาฏศิลปิน)  (Dancer,  classical) 
แสดงโขน     ละครใน    ละครนอก   ฟ้อน รํา ประยกุตส์าํหรับเวทีใหญ่     รวมทั้งการแสดง 

บลัเล่ต ์ โมเดิร์นดานซ์   แจ๊สดานซ์   รํา และแสดงท่าทางตามแบบฉบบัหรือมาตรฐานท่ีกาํหนดของการแสดง
แต่ละประเภท    อาจมีความชาํนาญเฉพาะดา้น และมีช่ือเรียกตามประเภทของการแสดง  เช่น     นักแสดง
โขน    นกัแสดงละครใน   ละครนอก    นกัเตน้บลัเล่ต ์
 
2454.40  นาฏศิลปินพืน้บ้าน  (Dancer,  cultural) 
 แสดงลิเก   ลาํตดั   เพลงฉ่อย    หมอลาํ และการแสดงนาฏศิลป์พื้นบา้นอ่ืน ๆ   แสดง    
ท่าทางตามแบบฉบบั  หรือลกัษณะของการแสดงแต่ละประเภท   อาจขบัร้องเพลง หรือนาํส่ิงท่ีเหมาะสมมา
ประกอบการแสดง   อาจมีความชาํนาญเฉพาะดา้น และมีช่ือเรียกตามประเภทของการแสดงนั้น ๆ 
 

2454.50  นักเต้นรําประกอบเพลง  (หางเคร่ือง  แดนซ์เซอร์)  (Dancer) 
  เตน้รําประกอบเพลง  ในวงดนตรีลูกกรง หรือลูกทุ่ง      โดยออกลีลา   ท่าทางการเตน้ 
ใหส้อดคลอ้งตามจงัหวะเพลง    อาจมีช่ือเรียกตามประเภทของการเตน้    เช่น   แดนเซอร์   หางเคร่ือง 
 

2454.90  นักประดิษฐ์ท่าแสดงและผู้แสดงระบําอืน่ ๆ 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึง  ผูส้ร้างสรรคท์่าแสดงหรือท่าเตน้แบบต่าง ๆ  และผู ้
แสดงระบาํ  ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
 
หน่วย 2455 นักแสดง  ผู้กาํกบัภาพยนต์  ละคร  และงานอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง 
  ( Film ,  Stage  and  Related  Actors  and  Directors ) 

ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่   นกัแสดง  ผูก้าํกบัภาพยนตร์  ละครและงานสาขา
อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  หรือผูดู้แลงานการผลิตรายการบนัเทิงต่าง ๆ ทั้งทางโทรทศัน์ หรือวิทยุหรืองานแสดงบน
เวที       คดัเลือก / กาํหนดนกัแสดง   เคร่ืองแต่งตวั   ฉาก   ระบบเสียงหรือแสง       เล่าเร่ือง  หรืออ่านออก
เสียงงานวรรณกรรมต่างๆ  เพื่อให้ความรู้หรือความบนัเทิงแก่ผูฟั้ง    ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและ
ควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืนๆ 
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 อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

2455. 10     นักแสดง  (Actor / actress) 
                         แสดงบทบาทต่างๆ ในละคร   ภาพยนตร์   รายการหรือการแสดงอ่ืนๆ  ศึกษาเน้ือเร่ืองและ
บทบาทท่ีได้รับมอบหมายให้แสดง     ซ้อมและแสดงบทบาทโดยการใช้ถอ้ยคาํ   สี หน้า   แววตา   กริยา
ท่าทาง    อาจร้องเพลง  เตน้รําหรือฟ้อนรํา  อาจชาํนาญในการแสดงบทบาทอย่างใดอย่างหน่ึง  หรือการ
แสดงประเภทใดประเภทหน่ึง และอาจมีช่ือเรียกตามบทบาทหรือประเภทของการแสดง      
 

2455.12 นักแสดงละครวทิยุ  (Actor,  radio  dramatic) 
 แสดงบทบาทต่าง ๆ  ในการแสดงละครวิทยุ  โดยการแสดงเป็นเสียงของตวัละครตามบท
ละคร  :  อ่านบทละครอยา่งละเอียดเพื่อศึกษาเน้ือเร่ืองและลกัษณะอุปนิสัยของตวัละครท่ีแสดง  ซ้อมและ
แสดงบทบาทตามบทละครโดยการใช้ถอ้ยคาํแสดงอารมณ์  ความรู้สึก  และท่วงทาํนองของการสนทนา  
หรือทาํกิริยาท่าทางแสดงประกอบ  ทาํเสียงประกอบการแสดงดว้ยวิธีการต่าง ๆ  เช่น ใชว้สัดุอุปกรณ์ช่วยให้
เกิดเสียงเพื่อความสมจริง  เปิดและปิดสวิตซ์เคร่ืองควบคุมเสียงเท่าท่ีจาํเป็น  อาจแสดงเป็นเสียงของตวัละคร
มากกว่าหน่ึงเสียงหรือแสดงเป็นเสียงของตวัละครทั้งหมด 
 

2455.14 นักเล่านิทาน  (Story  teller,  radio  and  television) 
 เล่านิทานใหก้บัเด็ก  เพื่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน  แสดงท่าทางประกอบการเล่า
นิทาน  จดัหาภาพหรือวสัดุอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ  ทีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองของนิทานเพื่อให้เด็กได้มี      การ
สร้างจินตนาการตามเร่ืองท่ีเล่า  หาวิธีการสร้างความสัมพนัธ์กบัเด็กและวิธีการให้เด็กเกิดความสนใจในการ
ฟังนิทาน  อาจแทรกคาํสอนต่าง ๆ  ท่ีไดจ้ากนิทานแต่ละเร่ือง 
 

2455. 15             ผู้แสดงแทนนักแสดง (stuntman ; Impersonator) 
      ทาํหนา้ท่ีรับบทบาทการแสดงแทนนกัแสดงท่ีไม่สามารถจะแสดงเองได ้ เช่น ในฉากโลด
โผน  เส่ียงอนัตราย  หรือแสดงแทนนกัแสดงหญิงในฉากเลิฟซีน     ทั้งน้ีผูแ้สดงแทนนกัแสดงจะตอ้งมีความ
สูงและรูปร่างใกลเ้คียงกบัตวัแสดงจริง  การแสดงแต่ละคร้ังผูแ้สดงแทนนกัแสดงจะแต่งกาย  และทาํผม  ให้
เหมือนกบันกัแสดงจริง   
 

2455. 17      ผู้คดัเลอืกนักแสดง , เจ้าหน้าที่จัดหานักแสดง  (Selector,  actor)       
       รับผดิชอบดาํเนินการคดัเลือกนกัแสดงท่ีเขา้มาทดสอบความสามารถ  ศึกษาบทละครหรือ

บทภาพยนตร์เพื่อวิเคราะห์บุคลิกตวัละครทั้งหมด   ประสานงานกบัแผนกพิมพ์บท   และแผนกอ่ืนๆท่ี
เก่ียวขอ้ง  ส่งบทให้กับนักแสดง    นัดหมายนักแสดงท่ีสมคัรเขา้มาทางไปรษณีย ์ให้มาทาํการทดสอบ
ความสามารถ  เก็บรักษาภาพและประวติันักแสดงท่ีเขา้มาสมคัรคดัเลือก   ติดตามและประสานงานกับ
นักแสดงและตวัประกอบในเร่ืองการแจ้งคิวการถ่ายทาํ   การแจ้งยกเลิก  เปล่ียนแปลงคิวถ่ายละครหรือ
ภาพยนตร์  หรือกาํหนดการเปิดกลอ้งและกิจกรรมพิเศษอ่ืนๆ 
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2455.20      ผู้กาํกบัการแสดงภาพยนตร์  (Director,  motion  picture) 
                ทาํหน้าท่ีควบคุมการผลิตภาพยนตร์ในทุกขั้นตอนเพื่อความสมบูรณ์ของภาพยนตร์     
นบัตั้งแต่งานเตรียมการก่อนการถ่ายทาํภาพยนตร์    ระหว่างการถ่ายทาํภาพยนตร์ และหลงัการถ่ายทาํ
ภาพยนตร์  เพื่อควบคุมให้ภาพยนตร์ออกมาสมบูรณ์  ประชุมร่วมกับผู ้ร่วมงานอ่ืนๆ เพื่อแยกบท          
ภาพยนตร์อย่างละเอียด (script breakdown)  เตรียมความพร้อมสําหรับการถ่ายทาํภาพยนตร์   สอน
บทบาทการแสดงโดยทัว่ๆ ไป ใหแ้ก่ผูแ้สดง   ควบคุม ประสานงานกบัผูอ้อกแบบฉาก   ผูอ้อกแบบเคร่ือง
แต่งกาย ช่างเทคนิคทางเสียง และผูร่้วมงานอ่ืนๆ   สังเกตและให้คาํแนะนาํแก่ผูแ้สดงในระหวา่งการซ้อม
หรือในขณะท่ีแสดงจริง    กาํกบัการแสดงของผูแ้สดง   กาํหนดมุมกลอ้งและตวัแสดง (blocking)  เพื่อให้
เกิดการจดัภาพท่ีสวยงามและส่งเสริมบรรยากาศในเร่ืองให้เด่นข้ึน    สั่งให้แสดงและถ่ายภาพใหม่ตาม
ความจาํเป็น    จดัวางจงัหวะลีลาของภาพยนตร์ให้เหมาะสม   สร้างอารมณ์ให้กบัผูช้มไดต้ามเพื่อให้การ
แสดงไดรั้บผลเป็นอยา่งดี อาจแต่งหรือเปล่ียนบทการแสดง 
 

2455. 22    ผู้กาํกบัการแสดงละครโทรทัศน์  (Director,  television) 
                 กาํกบัการแสดงละครโทรทศัน์    ควบคุมการผลิตตั้งแต่ขั้นตอนก่อนการผลิต   ระหว่างการ
ถ่ายทาํและหลงัการถ่ายทาํละคร   เพื่อใหก้ารสร้างสรรคง์านเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและสร้าง  ผลงานให้
เสร็จตามเวลาและงบประมาณท่ีจาํกดั    ศึกษา   วิเคราะห์เร่ืองยอ่และบทละครอยา่งละเอียด   รวบรวมขอ้มูล
ดา้นต่างๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัละคร   ประสานงานและประชุมร่วมกบัทุกฝ่ายเพื่อดูความพร้อมของการเตรียมงาน   
ควบคุมดูแลและใหค้าํแนะนาํในระหว่างการซ้อมและแสดงจริง     กาํกบัการแสดงของผูแ้สดงในแต่ละฉาก    
ดูแลความต่อเน่ืองของการแสดง  เส้ือผา้และอุปกรณ์ประกอบฉาก     แกไ้ขปัญหาต่างๆ  ท่ีเกิดข้ึนในขณะถ่าย
ทาํ   ตรวจสอบเทปท่ีถ่ายทาํมาแลว้ในแต่ละคิว  จดรหสัเวลาเพื่อความสะดวกในการตดัต่อ    รวมทั้งช่วยฝ่าย
ตดัต่อเลือกภาพและดูความต่อเน่ืองในขณะตดัต่อ 
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2455. 24     ผู้กาํกบัการแสดง (ละครเวที)  (Director,  stage / theatrical)  
                         ควบคุมบทบาทตวัละคร    การออกแบบและการนาํศิลปะแขนงต่างๆ  เช่น การเตน้รําและ
ดนตรีมารวมกนัเขา้อยา่งไดส้ัดส่วน   เพื่อความสมบูรณ์ของละครเวที 
 

2455. 30      ผู้กาํกบัภาพ  (ภาพยนตร์)  (Director,  picture / motion  picture) 
                  ทาํหนา้ท่ีเป็นผูถ่้ายทอดจินตนาการของผูเ้ขียนบทภาพยนตร์ และผูก้าํกบัภาพยนตร์ ให้เกิด
เป็นภาพเคล่ือนไหว ท่ีสามารถเล่าเร่ืองราวใหผู้ช้มไดรั้บรู้และเกิดอารมณ์ ความรู้สึกตรงตามจินตนาการของ
ผูเ้ขียนบทและผูก้าํกบัภาพยนตร์   
 

2455. 32      ผู้กาํกบัภาพ  (โทรทัศน์)  (Director,  picture / television) 
            ทาํหนา้ท่ีตดัสินใจเลือกภาพเพื่อถ่ายภาพใหเ้หมาะสม โดยคาํนึงถึงความมีเอกภาพ
และจุดมุ่งหมายของรายการ เพื่อให้รายการท่ีผลิตมีความสอดคลอ้งและกลมกลืนในเร่ืองของบท ภาพและ
เสียง 
 

2455. 33     ผู้กาํกบัเสียง  (ภาพยนตร์)  (Director,  sound / motion  picture) 
                ทาํหนา้ท่ีกาํหนดอารมณ์ของเสียงและควบคุมคุณภาพของเสียง  ตั้งแต่การถ่ายทาํภาพยนตร์
จนถึงงานในหอ้งบนัทึกเสียง   
 

2455. 34      ผู้กาํกบัเสียง  (โทรทัศน์)  (Director,  sound / television 
                      ออกแบบเสียงและควบคุมการให้เสียง ตามความต้องการของผูก้าํกับรายการ   
โดยการใชแ้ผงควบคุมเสียงหรือเคร่ืองผสมสัญญาณเสียง (Audio Mixer) กบัแหล่งกาํเนิดเสียงในลกัษณะต่าง 
ๆ เช่น เคร่ืองเล่นแผ่นเสียง   เคร่ืองบนัทึกเสียง  ไมโครโฟน  เทปบนัทึกภาพ  เคร่ืองเล่นซีดี  เคร่ืองเล่นดีวีดี  
เป็นตน้ 
 

2455. 35      ผู้กาํกบัเทคนิค  (โทรทัศน์)  (Director,  technical / television) 
                      ควบคุมแผงควบคุมการผลิต (Switch) โดยเลือกภาพต่าง ๆ ตามความตอ้งการ           
ของ ผูก้าํกบัรายการ หรือทาํภาพพิเศษ (Special Effects) จากความรู้และประสบการณ์ ทาํหน้าท่ีควบคุม                           
และประสานงานกบับุคลากรดา้นเทคนิคต่าง ๆ   เช่น  ผูก้าํกบัเสียง  ผูก้าํกบัแสง และผูค้วบคุมสัญญาณภาพ    
เป็นตน้ 
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2455. 36     ผู้กาํกบัแสง  (โทรทัศน์)  (Director,  light / television) 
                     ออกแบบการให้แสง    ดูแลและควบคุมการปรับแสงในการผลิตรายการ  
ประสานงานกบัผูก้าํกบัรายการเก่ียวกบัการใชแ้สงให้เหมาะสมกบัรูปแบบของรายการและให้ไดภ้าพท่ีส่ือ
ความหมายไดต้รงตามบทมากท่ีสุด   จดัเตรียม  บาํรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัแสง 
รวมถึงระบบไฟฟ้าใหพ้ร้อมสาํหรับการใชง้าน 
 

2455.38              ผู้ถ่ายภาพน่ิง  (ภาพยนตร์)  (Photographer,  motion  picture) 
                           ทาํหนา้ท่ีบนัทึกภาพการแสดงในการถ่ายทาํแต่ละชอต  บนัทึกภาพเบ้ืองหลงัการทาํงานของ
ทีมงานกองถ่ายทาํภาพยนตร์  ดว้ยกลอ้งภาพน่ิง ซ่ึงจะเป็นส่วนเสริมในการบนัทึกรายละเอียดสําหรับการ
ควบคุมความต่อเน่ือง  และนาํไปใช้ในการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ภาพยนตร์  เช่น แจกหนังสือพิมพแ์ละ
นิตยสาร  ทาํรูปโชวติ์ดหนา้โรงภาพยนตร์  ทาํโปสเตอร์ (ใบปิด) 
 

2455. 40     ผู้ควบคุมการผลติรายการโทรทัศน์  (Producer,  programme / television) 
                   ควบคุมดูแลงานการผลิตรายการในทุกกระบวนการ   อาจทาํงานร่วมกบัผูก้าํกบัรายการ
ตั้งแต่ขั้นก่อนการผลิต     ขั้นการผลิตและขั้นหลงัการผลิต  จนถึงขั้นออกอากาศ   วางแผนบริหารจัดการ 
เพื่อให้ขั้นตอนต่างๆ   เป็นไปอย่างราบร่ืน  สามารถผลิตรายการให้ออกอากาศไดต้รงตามเวลา มีคุณภาพ 
และอยู่ภายใตง้บประมาณท่ีนาํเสนอฝ่ายบริหารพฒันาและปรับปรุงรายการให้อยู่ในความสนใจของผูช้ม
ตลอดเวลา 
 

2455. 41     ผู้จัดรายการโทรทัศน์  (Manage,  programme / television) 
                    ควบคุม ดูแล วางแผนรายการโทรทศัน์  ประสานงานกบัสถานีโทรทศัน์เพื่อจัด
รายการให้สอดคลอ้งกบันโยบายของสถานีโทรทศัน์ทั้งดา้นรูปแบบและเน้ือหาตลอดจนเวลาท่ีออกอากาศ 
กาํหนดผูรั้บผิดชอบงานด้านต่างๆ   บริหารรายรับและรายจ่ายของรายการ   ตรวจสอบและประเมินผล
รายการเพื่อเป็น  แนวทางในการจดัรายการคร้ังต่อไป 
 
2455. 42     ผู้ควบคุมรายการโทรทัศน์  (Controller,  programme / television) 
                    จัดเตรียมรายการโทรทัศน์ท่ีจะนําออกอากาศให้ครบถ้วนตามผงัรายการท่ีได้              
ระบุไว ้ และควบคุม   ดูแลการออกอากาศให้เป็นไปตามผงัรายการประจาํวนั  รวมทั้งการแกไ้ขปัญหาเฉพาะ
หนา้เม่ือเกิดการผดิพลาด 
 
 
2455. 43     ผู้กาํกบัรายการโทรทัศน์  (Director,  programme / television) 
                     ควบคุมดูแลการผลิตรายการให้เป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละรูปแบบของรายการ 
บนัทึกเทปหรือถ่ายทอดรายการสด ควบคุมและสั่งการให้เจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งปฏิบติังานตามคาํสั่ง ตั้งแต่
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ขั้นตอนการเตรียมการก่อนการผลิต   ขั้นตอนการผลิต   และขั้นตอนหลงัการผลิต เพื่อให้รายการท่ีผลิต                 
มีคุณภาพท่ีดี 
 

2455. 44     เจ้าหน้าที่สถานที่รายการละครโทรทัศน์  (Television  programme,  officer) 
               รับผดิชอบในการศึกษาบทละครเพื่อจดัเตรียมสถานท่ีถ่ายทาํ  จดัทาํงบประมาณในส่วน
สถานท่ี     ดูแลความเรียบร้อยของสถานท่ี ทั้งก่อนและหลงัส้ินสุดการถ่ายทาํละคร  และประสานงานกบั
หน่วยงานต่างๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง   เช่น ธุรกิจกองถ่าย  ผูก้าํกบั  ทีมงานกราฟิค   เป็นตน้ 
 

2455. 45     เจ้าหน้าที่จัดผงัรายการวทิยุกระจายเสียง , เจ้าหน้าที่ฝ่ายรายการ 
 (Setter,  radio  broadcasting  programme) 

                จดัทาํแผนงานและงบประมาณของฝ่ายรายการ วางแผนเพื่อกาํหนดสัดส่วนรายการในผงั
รายการ    จดัสรรเวลาสําหรับรายการแต่ละประเภทให้สอดคลอ้งกบันโยบายหลกัของสถานี  วางแผนจดั
กําลังคนและตารางเวรการออกอากาศ  พิจารณาตัดสินระงับการออกอากาศ หรือสั่ งปรับปรุง      
เปล่ียนแปลงรายการท่ีขดัต่อนโยบายสถานี ควบคุมและประเมินคุณภาพของรายการและการถ่ายทอดเสียง
นอกสถานท่ี   รับผิดชอบการออกอากาศตามผงัรายการและสับเปล่ียนรายการในกรณีฉุกเฉิน เช่น การเสนอ
ข่าวด่วน  การถ่ายทอดสด เป็นตน้  อาจใหข้อ้คิดเห็น คาํแนะนาํ และคาํปรึกษาแก่ผูด้าํเนินรายการทั้งดา้นเน้ือหา
สาระ และรูปแบบรายการ  ปรับปรุงผงัรายการใหน่้าติดตามตลอดเวลา โดยการสับเปล่ียน หรือโยกยา้ย หรือ
นาํเสนอรายการใหม่แทนรายการเดิม อาจเรียกตาํแหน่งน้ีว่าเจา้หนา้ท่ีฝ่ายรายการ 
 
2455. 47     เจ้าหน้าที่ข้อมูลรายการโทรทัศน์  (Data  officer,  television) 
           ศึกษาค้นคว้า  วิเคราะห์  ประมวลผล  จัดเก็บและประสานงานรวมถึงการ
ใหบ้ริการ    ขอ้มูลดา้นสารสนเทศต่าง ๆ  ท่ีใชเ้พื่อการเขียนบทและ / หรือการผลิตรายการโทรทศัน์ประเภท
ต่าง ๆ  โดยอาจเป็นศูนยก์ลางในการผลิตงานวิจยั บทความเพื่อการประชาสัมพนัธ์ รวมถึงการประมวลขอ้มูล
จากความคิดเห็นของกลุ่มผูช้มรายการและส่ือมวลชน  เพื่อนํามาใช้เป็นเคร่ืองมือประกอบสําหรับการ
วางแผน ปรับปรุงและพฒันางานโทรทศัน์เพื่อใหเ้กิดภาพลกัษณ์ท่ีดีกบัองคก์ร 
 
2455. 48      เจ้าหน้าที่ข้อมูลรายการภาพยนตร์  (Data  officer,  motion  picture) 
                         ทาํหน้าท่ีศึกษาคน้ควา้รายละเอียดและหลกัฐาน    เพื่อหาขอ้เท็จจริงเชิงลึกมาเป็นขอ้มู ล
สาํหรับการเขียนบทภาพยนตร์  เพื่อใหภ้าพยนตร์ท่ีสร้างมีความถูกตอ้ง และสมจริง 
 
2455. 49     ผู้ประสานงานรายการและงานข่าว  (Co-ordinator,  programme  and  news) 
                   ประสานงานระหวา่งฝ่ายต่างๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งในทีมการผลิตนั้นๆ เพื่อแลกเปล่ียน   จดัหา   
นาํเสนอขอ้มูลและอาํนวยความสะดวกทุกดา้น เพื่อให้การออกอากาศของรายการและการนาํเสนอข่าว
เป็นไปอยา่งสมบูรณ์    จดัเตรียม     เบิก – จ่ายและจดัเก็บ วสัดุอุปกรณ์ต่างๆ  ท่ีใชใ้นการผลิตรายการและการ
ทาํข่าว ติดต่อผูร่้วมรายการเพื่อนดัหมาย   สัมภาษณ์ออกอากาศสดหรือบนัทึกเทป หรือบนัทึกเสียง   รวมทั้ง
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ให้การตอ้นรับอาจช่วยจดัตารางเวลาและการนดัหมายของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตนั้น ๆ ดว้ย    อาจ
ประสานงานอยา่งใกลชิ้ดกบัผูด้าํเนินรายการและผูค้วบคุมการออกอากาศในกรณีถ่ายทาํรายการนอกสถานท่ี 
 

2455. 50     ผู้กาํกบัศิลปกรรม  (โทรทศัน์และภาพยนตร์)   
(Art  director,  Television  and  motion  picture) 

                         รับผิดชอบ  กาํกบั และดูแลการปฏิบติังานด้านศิลปะในการผลิตรายการ การถ่ายทาํ
ละครหรือภาพยนตร์  เช่น   การออกแบบฉาก   เวที   ควบคุมการสร้างและการติดตั้งฉากและอุปกรณ์
ประกอบฉาก ตามรูปแบบท่ีกาํหนด   หรือเป็นไปตามจินตนาการท่ีมีอยู่ในบทละครหรือบทภาพยนตร์  
เป็นผูมี้ความรู้ ความชาํนาญทางดา้นศิลปะเป็นอยา่งดี 
 

2455. 51     เจ้าหน้าทีง่านฉากและศิลปกรรมรายการละครโทรทัศน์   
(Assistant  prop  handler,  television) 

             รับผิดชอบในการจัดฉาก   วิเคราะห์บทและสรุปส่ิงที่ต้องใช้ในการประกอบฉาก โดยผ่าน
การตรวจสอบในเร่ืองความถูกต้องของข้อมูล จัดทํางบประมาณและการเบิกจ่ายวางแผนเพื่อจัดเตรียม
รายการของประกอบฉากในแต่ละคิว   ติดต่อประสานงานกับร้านค้าและบุคคลต่างๆ เพื่อที่จะเช่า หรือซ้ือ 
หรือขอสปอนเซอร์เพื่อนําของมาประกอบฉาก  จัดหาและจัดทําของประกอบฉากที่ไม่มีจําหน่าย    
ตรวจสอบดูความต่อเน่ืองของส่ิงของประกอบฉากในแต่ละคิว  จัดตกแต่งสถานที่ถ่ายทํา   ดูแลรักษา   
จัดเก็บ/ขนย้ายเพื่อส่งคืน   ตรวจความเรียบร้อยของอุปกรณ์ประกอบฉาก และซ่อมแซมให้พร้อมใช้งานได้
เสมอ 
 

2455. 52      ผู้กาํกบัเวท ี (โทรทศัน์)  (Stage  director,  television) 
                 รับคาํสั่งจากผูก้าํกบัรายการและถ่ายทอดให้เจา้หน้าท่ีฝ่ายต่าง ๆ ในห้องส่งหรือห้อง
แสดงในขณะผลิตรายการ โดยใชส้ัญญาณมือหรือท่าทางต่าง ๆ ฝึกซ้อมบทของนกัแสดง    จดัคิวสําหรับ
การแสดงในช่วงต่างๆ  ดูแลความต่อเน่ืองระหวา่งการบนัทึกเทปโทรทศัน์ รวมถึงการดูแลผูช้มให้อยูใ่น
ความเรียบร้อย และการดาํเนินรายการตรงตามเวลาท่ีกาํหนด 
 

2455. 53     ผู้กาํกบัเวท ี   (ละครเวท)ี  (Stage  director,  theatre) 
                    ดาํเนินงานให้งานของทุกฝ่ายดา้นการแสดงเป็นไปอย่างราบร่ืนและประสานกนัอย่าง
เรียบร้อย  ตั้งแต่เร่ิมการซ้อมจนถึงวนัปิดการแสดง   ควบคุมงานดา้นต่างๆ   เช่น   คิวการเขา้-ออกของ
นกัแสดง     การเปล่ียนฉาก     การเปล่ียนเคร่ืองแต่งกายให้ตวัละคร     ตลอดจนจดัอุปกรณ์การแสดงให้
เป็นไปอยา่งเรียบร้อย    
2455. 55     ผู้กาํกบัศิลป์  (งานโฆษณา)  (Art  director,  advertising)    
                   ออกความคิดโฆษณา     สร้างภาพโฆษณา    เลือกและจดัองคป์ระกอบของงานโฆษณา   
เช่น   การจดัเลยเ์อาต ์    การจดัทาํเคา้โครงเร่ือง     ควบคุมการผลิตช้ินงานโฆษณาในขั้นตอนต่างๆ   เช่น  
การถ่ายทาํภาพยนตร์โฆษณา 
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2455. 60     เจ้าหน้าทีส่ร้างสรรค์รายการโทรทัศน์  (Creator,  television  programme) 
                  คิด  ริเร่ิม  สร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ในรูปแบบต่าง ๆ   พัฒนาการวางรูปแบบ  แนวคิด   
แก่นเร่ืองหลกั   เค้าโครงร่างรายการ เพื่อให้เป็นบทรายการโทรทัศน์ที่มีจุดขายเป็นของตนเอง เสนอแนะกฎ  
กติกา และวิธีการแข่งขันในรายการเกมโชว์    พัฒนาวิธีการนําเสนอรายการให้เป็นที่น่าสนใจของ    ผู้ชม
ตลอดจนปรับปรุงรูปแบบรายการให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  อาจศึกษารูปแบบการนําเสนอรายการโทรทัศน์
ต่าง ๆ  ทั้งในและต่างประเทศเพือ่นํามาใช้กบัการปรับกลยุทธ์การสร้างสรรค์รายการ 
 

2455. 65     นักสร้างสรรค์รายการวทิยุกระจายเสียง  (Creator,  radio  broadcasting  programme) 
                คิดริเร่ิม สร้างสรรค์ และหาวิธีการในการพฒันาหรือเปล่ียนแปลงรูปแบบและเน้ือหา
รายการ ให้มีคุณภาพและน่าสนใจมากข้ึน    เสนอแนะการผลิตรายการท่ีมีเน้ือหาแปลกใหม่    ดดัแปลง 
แก้ไข ต่อเติม หรือปรับเปล่ียนรูปแบบตามความนิยม หรือความต้องการ ของกลุ่มเป้าหมาย หรือ            
ผูส้นับสนุนรายการ ศึกษาการดาํเนินรายการของสถานีอ่ืนๆ ทั้ งในและต่างประเทศ และเทคโนโลยีการ
กระจายเสียงใหม่ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันางานรายการ ประสานงานหรือให้ความช่วยเหลือแก่ฝ่ายท่ี
เก่ียวขอ้ง 
 

2455. 70     ผู้ควบคุมความต่อเน่ือง  (ภาพยนตร์)  
 (Controller,  continuing  picture,  motion picture) 

                 ทาํหนา้ท่ีจดบนัทึกรายละเอียดทุกอยา่งท่ีอยูใ่นชอตการถ่ายทาํของฉากนั้น  เช่น  เคร่ืองแต่ง
กาย    ตวัละคร  การแต่งหนา้ของตวัละคร ฉากและอุปกรณ์ประกอบฉาก เพื่อประโยชน์ในการ      คงสภาพ
เดิมสําหรับเช่ือมโยงความต่อเน่ืองในการถ่ายทาํชอตต่อไป  และเพื่อให้เกิดความสะดวกเม่ือนําฟิล์ม
ภาพยนตร์ไปตดัต่อลาํดบัภาพ 
 

2455. 80     เจ้าหน้าทีธุ่รกจิและผู้ช่วยธุรกจิกองถ่ายรายการละครโทรทัศน์  (Home  economist) 
                   ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ    ดูแลและเตรียมการดําเนินงานทั้งหมดของกองถ่าย 
ตั้งแต่ขั้นตอนก่อนการถ่ายทํา   ระหว่างการถ่ายทําและหลงัการถ่ายทํารายการละครโทรทัศน์  ให้เป็นไปอย่าง
เรียบร้อย   จัดลําดับการถ่ายทํา      ติดต่อฝ่ายจัดหานักแสดง   นัดคิวกับนักแสดง   พิจารณา  ควบคุมดูแล
และประเมิน  ค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้ งหมด ทํางานร่วมกันกับผู้กํากับและทีมงานตามคิวการถ่ายทําทุกฉาก   
ประสานกบัทุกฝ่าย   รวมทั้งดูแลพนักงานและงานที่เกีย่วข้อง 
 

 

2455. 85      ผู้ควบคุมดูแลเส้ือผ้าและเคร่ืองแต่งกาย  (Wardrober) 
                    รับผดิชอบในการจัดเตรียมเส้ือผ้าและเคร่ืองแต่งกาย  เคร่ืองประดับสําหรับนักแสดงในการถ่าย
ทําละคร  ภาพยนตร์หรือการแสดงอื่นๆ  โดยการจัดซ้ือ    จัดหาหรือขอสปอนเซอร์    จัดเตรียมและดูแลการ
แต่งตัวให้กับนักแสดงก่อนการแสดง   ดูแลจัดเก็บและตรวจความเรียบร้อยของเส้ือผ้าและเคร่ืองแต่งกาย
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ทั้งหมดเมื่อเสร็จงานแต่ละวัน   รวมถึงการส่งซักรีดและส่งคืนสินค้าที่ยืมมา   อาจดัดแปลง  ตัดเย็บเส้ือผ้าให้
ตรงตามวตัถุประสงค์ของผู้ออกแบบเคร่ืองแต่งกาย 
 

2455.90      นักแสดง   ผู้กาํกบัการแสดงและผู้ประกอบอาชีพทีเ่กีย่วข้องอืน่ๆ 
       ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี    รวมถึง   นักแสดง   ผูก้าํกบัการแสดง และผูป้ระกอบ
อาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน  
 
หมู่        246 ผู้ประกอบวชิาชีพด้านศาสนา    ( Religious  Professionals ) 

 ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหมู่น้ี  ไดแ้ก่ผูท่ี้ให้บริการทางศาสนา  พิธีกรรมการบูชา  ให้คาํแนะนาํ
ทางศาสนาทั้งเร่ืองจิตวิญญาณและจริยธรรม  ปฏิบติัศาสนกิจตามความเช่ือมัน่และตามศาสนพิธีของลทัธิ
หรือนิกาย รวมทั้งทาํหนา้ท่ีดาํเนินการดา้นพิธีกรรมทางศาสนา  เช่น  พิธีเก่ียวกบัการไถ่บาป  การลา้งบาป  
หรือพิธีบวงสรวงเทพเจา้ต่างๆ  หรือพระเจา้  เป็นตน้  จดัเตรียมการเทศนาธรรมและคาํสวด  บริหารงาน
ภายในองคก์รทางศาสนาใหเ้กิดประสิทธิภาพ และควบคุมดูแลเจา้หนา้ท่ีอ่ืนๆ 
 

                            กลุ่มอาชีพในหมู่นี ้ มดีงันี ้

6125   2460 นักบวชและผู้ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกัน 

 
หน่วย 2460    นักบวชและผู้ปฏิบัติงานทีเ่กีย่วข้อง   ( Religious  Professionals ) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี   ได้แก่   ผูท่ี้ให้บริการทางศาสนา   ให้คาํแนะนําทาง
ศาสนาทั้งเร่ืองจิตวญิญาณและจริยธรรม  ปฏิบติัศาสนกิจตามความเช่ือมัน่และตามศาสนา  ลทัธิหรือนิกาย 
รวมทั้งทาํหน้าท่ีดาํเนินการด้านพิธีกรรมทางศาสนา  โดยได้รับใบอนุญาตหรืออนุญาตให้ประกอบ
ศาสนกิจ  เช่น  พิธีกรรมเก่ียวกบัการเขา้รีต  การไถ่บาปและการทาํพิธีบวงสรวงเทพเจา้ต่าง ๆ  หรือพระ
เจา้  เป็นตน้  เผยแพร่หลกัคาํสอนทางศาสนาในประเทศหรือต่างประเทศ  จดัเตรียมการเทศนาธรรมและ
คาํสวด  บริหารงานภายในองคก์รทางศาสนา   รวมถึงการเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการและการประชุมของ
องคก์รทางศาสนาต่าง ๆ  ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ  

อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 
2460.10 พระสงฆ์  ;  นักบวช (ผู้ทีไ่ด้บวชตามพธีิกรรมทางศาสนา ;  ผู้บวชตามพธีิกรรมอืน่ ๆ) 
  (Minister,  religion  ;  Ordained) 
  ดาํเนินการในการปฏิบติัทางศาสนกิจ  ควบคุมการปฏิบติังานในดา้นศึกษาทางศาสนาใน 
ฐานะท่ีได้รับการบวชและแต่งตั้งให้มีอาํนาจหน้าท่ีในอนัท่ีจะปฏิบติักิจกรรมนั้น ๆ โดยได้รับหนงัสือ
อนุญาตหรือการอนุญาตโดยวิธีอ่ืน อนัเป็นท่ียกย่องรับรองกนัโดยทัว่ไป  เตรียมการเทศน์และเทศน์ให้
บุคคลหรือประชาชนทัว่ไปฟัง  ปฏิบติัศาสนพิธีต่าง ๆ ไดแ้ก่ งานประเพณี  พิธีกรรมทางศาสนาพุทธ เช่น 
การบรรพชา  อุปสมบทการสวดและการประกอบพิธีกรรมในวนันกัขตัฤกษต่์าง ๆ  การรับศีลลา้งบาป
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หรือพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์การประกอบพิธีทางศาสนาอิสลาม เป็นตน้  ควบคุมการสอนศาสนาแก่     
ผูม้าชุมนุม ; อาจทาํหน้าท่ีอ่ืนท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อชุมชน  เช่น  เยี่ยมเยียนช่วยเหลือให้กาํลงัใจและให้
คาํปรึกษาแนะนาํแก่ผูป้ระสบความยุง่ยากลาํบากใจ  การทุกขก์ารทุกขใ์จในชีวติ อาจทาํหนา้ท่ีเป็นนกับวช
ประจาํเรือนจาํ  โรงพยาบาล  เรือเดินทะเลหรือโรงงานอุตสาหกรรม  โดยมีช่ือเรียกตามศาสนา ลทัธิหรือ
นิกาย เช่น พระสงฆ ์ ภิกษุ สามเณร(พระพุทธศาสนา),  มุขนายกมิซซงั  บาทหลวง (คริสต์-คาทอลิก),  
(อิสลาม) ,  ประธานหรือหวัหนา้พราหมณ์ (ฮินดู) ประธาน   (ซิกข)์   เป็นตน้ 
 

2460.20   ศาสนาจารย์ (ผู้ทีไ่ด้รับการแต่งตั้งให้ทาํหน้าทีเ่ผยแพร่ศาสนาคริสต์-โปรแตสแตนท์) 
  (Non – ordained) 
  ปฏิบติังานทุกอยา่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัศาสนพิธีของศาสนาคริสตนิ์กายโปรแตสแตนท ์ และ
ปฏิบติักิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัศาสนา :  เทศนาให้หลกัธรรมตามคาํสอนของพระคริสต์ธรรมพระ
คมัภีร์เยีย่มเยยีนสมาชิกคริสตจกัร ใหค้าํแนะนาํปรึกษาปัญหาชีวติ  อาจไดรั้บการแต่งตั้งพิเศษให้เป็น      ผู ้
ทาํงานดา้นเยาชน สตรีหรือปฏิบติังานเก่ียวกบัสวสัดิการ 
 

2460.25  ศิษยาภิบาล  (ผู้ทีไ่ด้รับการแต่งตั้งให้ทาํหน้าทีเ่กีย่วกบัศาสนาพธีิของศาสนาคริสต์ใน 
  คริสตจักรท้องถิ่นโปรแตสแตนท์)  (Pastor) 
  ปฏิบติังานทุกอย่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัศาสนพิธีของศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนท์และ
ปฏิบติักิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัศาสนา  :  เทศนาใหห้ลกัธรรมตามคาํสอนของพระคริสตธ์รรม     พระ
คมัภีร์เยีย่มเยยีนสมาชิกคริสตจกัร  ใหค้าํแนะนาํดา้นจริยธรรม  คาํหนุนใจแก่ผูเ้จ็บป่วย  และให้คาํแนะนาํ
เร่ืองการประกอบอาชีพ  และให้คาํปรึกษาปัญหาชีวิตในคริสตจกัรทอ้งถ่ิน  ตามวาระการทาํงานของ
คริสตจกัรทอ้งถ่ินนั้น ๆ ท่ีเชิญอาจไดรั้บการแต่งตั้งพิเศษให้เป็นผูท้าํงานดา้นเยาวชน สตรี หรือปฏิบติังาน
เก่ียวกบัสวสัดิการ 
 

2460.30  ผู้ประกาศศาสนา   ;  มิซซัง  ; มิชชันนารี  (Missionary) 
นาํศาสนาไปเผยแพร่  และประกาศศาสนาให้กับประชาชน  อาจจดัให้มีบริการทาง

การศึกษา  การแพทย ์ การพยาบาล  และบริการสังคม 
   
2460.90  นักบวชและผู้ปฏิบัติงานทีเ่กีย่วข้องกนัอืน่ ๆ 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึงนักบวชและผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงมิได้จดั
ประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน  ตวัอยา่งเช่น  ผูท่ี้เขา้ไปปฏิบติังานประจาํอยูใ่นศูนยห์รือองคก์ารกลาง  หรือสํานกังาน
กลาง  ซ่ึงทาํหนา้ท่ีเป็นผูก้าํหนดและประสานงานทางศาสนา  กิจกรรมทางศาสนา  และการสอนศาสนา  
เป็นตน้ 
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หมวดใหญ่  3 
ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกีย่วข้อง     

( Technicians  and  Associate  Professionals ) 
 

  ผูป้ฏิบัติงานอาชีพในหมวดใหญ่น้ี ได้แก่ ผูท่ี้ทาํงานทางเทคนิคท่ีเก่ียวข้องกับการ       
คน้ควา้วิจยั และการประยุกต์ใช้ความคิดและวิธีปฏิบติังานดา้นวิทยาศาสตร์และศิลปะ  เช่น  วิทยาศาสตร์   
กายภาพ  วิศวกรรมศาสตร์   เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  วิทยาศาสตร์การแพท ย ์ สังคมวิทยา  
มนุษยศาสตร์  การศึกษา   ศาสนา   ศิลปะและการกีฬา   รวมถึงการควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืนๆ 
 

  กลุ่มอาชีพในหมวดใหญ่นี ้ มีดังนี ้
  31   ผูป้ฏิบติังานเทคนิคท่ีเก่ียวขอ้งกบัวทิยาศาสตร์กายภาพและวศิวกรรมศาสตร์ 

32 ผูป้ฏิบติังานเทคนิคท่ีเก่ียวขอ้งกบัวทิยาศาสตร์เก่ียวกบัส่ิงมีชีวติและสุขอนามยั 
  33   ผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอน 
  34   ผูป้ฏิบติังานเทคนิคท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ 
 
หมวดย่อย  31 ผู้ปฏิบัติงานเทคนิคทีเ่กีย่วข้องกบัวทิยาศาสตร์กายภาพและวศิวกรรมศาสตร์ 
  ( Physical  and  Engineering  Science  Associate  Professionals ) 

 ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหมวดย่อยน้ี   ไดแ้ก่  ผูที้่ทาํงานทางเทคนิคที่เก่ียวขอ้งกบัการ
ค้นควา้ วิจัย การประยุกต์ใช้ความคิด หลักการ และวิธีปฏิบัติงานทางเทคนิคด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ  
การประมวลผลดา้นวิศวกรรม  การควบคุมอุปกรณ์ทางเทคนิค  การขบัเคล่ือนอากาศยาน  การนาํร่องเรือเดิน
ทะเล การตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัย กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ การปฏิบัติงาน 
ดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บการแนะนาํจากผูจ้ดัการหรือผูช้าํนาญพิเศษ รวมถึงการควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืนๆ   

 
  กลุ่มอาชีพในหมวดย่อยนี ้ มีดังนี ้

9151   311   ช่างเทคนิคดา้นวิทยาศาสตร์กายภาพและวิศวกรรมศาสตร์ 
  312   ผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัคอมพิวเตอร์ 
  313   ผูป้ฏิบติังานอุปกรณ์ทศันศาสตร์และอิเล็กทรอนิกส์ 
  314   ผูค้วบคุมและช่างเทคนิคประจาํเรือและอากาศยาน 
  315   ผูต้รวจสอบดา้นคุณภาพและความปลอดภยั 
 

หมู่   311 ช่างเทคนิคด้านวทิยาศาสตร์กายภาพและวศิวกรรมศาสตร์ 
  ( Physical  and  Engineering  Science  Technicians ) 

 ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหมู่น้ี  ไดแ้ก่ ผูท่ี้ทาํงานดา้นเทคนิคท่ีเก่ียวกบัการคน้ควา้  การวิจยั  
การประยุกตใ์ช้ความคิด  หลกัการและวิธีการปฏิบติังานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิทยาศาสตร์กายภาพ  เช่น 
ฟิสิกส์  ธรณีวิทยา อุตุนิยมวิทยา  ดาราศาสตร์  รวมทั้ งงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์   การออกแบบ 
ดาํเนินการและควบคุมเทคนิคดา้นประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตต่าง ๆ  ซ่ึงการปฏิบติังานดงักล่าว
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จะตอ้งไดรั้บคาํแนะนาํจากผูจ้ดัการหรือผูป้ระกอบวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง   รวมทั้งการควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังาน
อ่ืนๆ 
  กลุ่มอาชีพในหมู่นี ้ มีดังนี ้

3111 ช่างเทคนิคดา้นวทิยาศาสตร์กายภาพและเคมี 
9152   3112    ช่างเทคนิควิศวกรรมโยธา 

  3113    ช่างเทคนิควศิวกรรมไฟฟ้า 
  3114    ช่างเทคนิควศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
  3115    ช่างเทคนิควศิวกรรมเคร่ืองกล 
  3116    ช่างเทคนิควศิวกรรมเคมี 
  3117    ช่างเทคนิควศิวกรรมเหมืองแร่และโลหวทิยา 
  3118    ช่างเขียนแบบ   

3119  ช่างเทคนิควทิยาศาสตร์กายภาพและวศิวกรรมท่ีมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
                                    
หน่วย 3111 ช่างเทคนิคด้านวทิยาศาสตร์กายภาพและเคมี   
  ( Chemical  and  Physical  Science  Technicians ) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่  ผูท่ี้ทาํงานดา้นเทคนิคเก่ียวกบัการคน้ควา้  วิจยัทาง
เคมี   ฟิสิกส์   ธรณีวิทยา  ภูมิฟิสิกส์  อุตุนิยมวิทยาและดาราศาสตร์ รวมถึงการพฒันาดา้นอุตสาหกรรม 
การแพทย ์  การทหาร  และการประยุกตใ์ช้ผลจากการคน้ควา้วิจยั  จดัเตรียมรายละเอียดค่าใชจ่้ายต่าง ๆ  
ของโครงการวิจยั    เก็บรวบรวมตวัอย่าง    จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์และช่วยเหลือในเร่ืองการออกแบบ  
และดาํเนินการทดลอง  ทดสอบ  และวิเคราะห์  ใช้เทคนิคต่าง ๆ แก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในระหว่างการ
ปฏิบติังาน จดัระบบการบาํรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์คน้ควา้วิจยั  ปฏิบติัหน้าท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้ง
และควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 

  อาชีพในหน่วยนี ้  มีดังนี้ 
 

3111.10  เจ้าหน้าทีเ่ทคนิคเคมี  , ช่างเทคนิค (อนิทรีย์เคมี  , ยาง , พลาสติก, โพลเิมอร์, สี ,  
กระดาษ , นํา้มัน , เส้นใย , อาหารและเคร่ืองดื่ม)  (Chemistry technician) 

             ทํางานทางเทคนิคภายใต้การแนะนําและควบคุมของนักเคมี : ทํางานวิจัยทางเคมี  เพื่อ
การพัฒนาหรือปรับปรุงเทคนิค  วิธีการ  และกรรมวิธีและเพื่อค้นคว้าการใช้อุปกรณ์เพื่อการวิเคราะห์  
ช่วยนักเคมี   ทําการวิเคราะห์  ทั้งเชิงคุณภาพ  และปริมาณของสารประกอบอินทรีย์หรืออนินทรีย์  เพื่อ
หาส่วนประกอบและคุณสมบัติทางเคมีและทางฟิสิกส์  โดยใช้เทคนิคต่าง ๆ เช่น  โครมาโตกราฟฟี  สเปก
โตรสโกปี และสเปกโตรโฟโตเมตรี วิเคราะห์หาธาตุและสารประกอบ โดยการสังเกตและบันทึกสเปกตรา
จากการใช้สเปกโตรกราฟและวิธีการอื่นๆ ยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างโมเลกุลและคุณสมบัติ
ทางเคมีและฟิสิกส์  เพื่อช่วยในการวิเคราะห์สารประกอบ  ช่วยนักเคมีในการสร้าง  พัฒนาและปรับปรุง
กรรมวิธี  ทดสอบและวิเคราะห์การควบคุมคุณภาพ  อาจเช่ียวชาญในงานวิจัยบริสุทธ์ิหรืออาจช่วยนักเคมี
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อุตสาหกรรมทํางานในกรรมวิธีการผลิต และทํางานเกี่ยวกับการปรับปรุงปริมาณและคุณภาพของการผลิต    
อาจมีช่ือเรียกตามความเช่ียวชาญหรือตามประเภทของอุตสาหกรรมทีท่ําอยู่ 
 
 
3111.20    เจ้าหน้าทีเ่ทคนิคฟิสิกส์   (Physics  technician) 
  ทาํงานทางเทคนิคภายใต้การแนะนําและควบคุมของนักฟิสิกส์ : ทาํวิจยัเก่ียวกับ
ปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์  เพื่อสร้างทฤษฎีและกฎต่างๆท่ีได้จากการสังเกตและการทดลอง  แลว้นาํไป
ดดัแปลงใชก้ฎและทฤษฎีทางฟิสิกส์เหล่านั้นในงานอุตสาหกรรม งานทางการแพทย ์และงานสาขาอ่ืนๆ ;  
ทาํงานเก่ียวกบัการทดลองภายใต้การควบคุมของนักฟิสิกส์ โดยการใช้เคร่ืองมือพื้นฐานทางฟิสิกส์
สําหรับตรวจโครงสร้าง และคุณสมบติัของสสาร การเปล่ียนรูปและการเคล่ือนท่ีของพลังงาน และ
ปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์อ่ืนๆ ; ใหค้าํอธิบายและแสดงผลท่ีไดจ้ากการสังเกตและผลสรุปเชิงคณิตศาสตร์ ; 
ช่วยนกัฟิสิกส์สร้างกรรมวิธีสําหรับทดสอบคุณสมบติัทางฟิสิกส์ของวสัดุต่าง ๆ ; ใชเ้คร่ืองมือต่างๆทาํ
การวเิคราะห์เพื่อหาคุณสมบติัทางฟิสิกส์ของวสัดุต่าง ๆ  อาจเช่ียวชาญในการนาํปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์
ชนิดใดชนิดหน่ึงไปใชใ้นงานอุตสาหกรรม 
 

3111.25  เจ้าหน้าทีเ่ทคนิคนิวเคลยีร์  (Nuclear  technician)   
ทํางานทางเทคนิคภายใต้การแนะนําและควบคุมของนักฟิสิกส์นิวเคลียร์ : ช่วย

ดาํเนินงานทั้งในหอ้งปฏิบติัการและกิจกรรมการผลิต  การบาํรุงรักษา และการควบคุมคุณภาพ ; ทดสอบ
คุณสมบัติทางฟิสิกส์  เคมีและโลหวิทยาของวสัดุท่ีใช้ในการทดลองให้เป็นไปตามกระบวนการท่ีได้
มาตรฐาน     โดยใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ในการวดัและทดสอบ ; ปรับเปล่ียนอุปกรณ์ในการควบคุมรังสี 
หรือการเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ให้สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนด ; เก็บรวบรวมและทดสอบตวัอยา่งเพื่อติดตามผล
จากการทดลองทางนิวเคลียร์และส่ิงเจือปนในสภาพแวดลอ้ม 
 
3111.30    เจ้าหน้าทีเ่ทคนิคอุตุนิยมวทิยา  (Meteorological  technician) ,  
  ช่างเทคนิคอุตุนิยมวทิยา 
  ทาํงานดา้นเทคนิคโดยประสานงานร่วมกบันกัอุตุนิยมวิทยาอยา่งใกลชิ้ด : ทาํการสํารวจ 
ตรวจ วดั บนัทึก รายงานสภาพลมฟ้าอากาศและภูมิฟิสิกส์ ;  วิเคราะห์และบริการขอ้มูลเบ้ืองตน้ รวมถึง
การบาํรุงรักษาเคร่ืองมือ และอุปกรณ์ทางดา้นอุตุนิยมวทิยาและภูมิฟิสิกส์ 
 

3111.40    เจ้าหน้าทีเ่ทคนิคธรณวีทิยา  (Geological  technician) 
   ทาํงานทางเทคนิคภายใต้การแนะนาํและควบคุมของนักธรณีวิทยา : ช่วยดาํเนินการ
สํารวจทางธรณีวิทยา ธรณีฟิสิกส์ ธรณีเคมี ธรณีอุทกวิทยา หรือสมุทรศาสตร์ ;  สํารวจการขุดเจาะบ่อ
นํ้ ามนั บ่อแก๊ส  หรือโครงการสํารวจเหมืองแร่ใตดิ้น ;  ช่วยนกัธรณีวิทยาจดัเตรียมการบนัทึก  ภาพส
เก็ตซ์  และแผนท่ีทางธรณีวิทยา  รวมทั้งตวัอยา่งหิน  แร่  หรือโลหะเพื่อทาํการทดสอบทางฟิสิกส์และ
เคมี ; ช่วยวิเคราะห์การไหวสะเทือนของแผน่ดิน  ความถ่วงและขอ้มูลจากการสํารวจ  ตลอดจนช่วยเหลือ
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ทาํการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัการพฒันา  วิธีการทาํเหมืองแร่  ระบบการถ่ายเทอากาศ การระบายนํ้ า  และการ
ควบคุมพื้นผวิดิน 
 
 
3111.90  เจ้าหน้าทีเ่ทคนิควทิยาศาสตร์กายภาพและเคมีอืน่ ๆ   (Other  physical science  
  technician) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึงเจา้หน้าท่ีเทคนิควิทยาศาสตร์กายภาพและเคมีซ่ึง   
มิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน  เช่น  ผูท่ี้ทาํงานทางเทคนิคท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัและพฒันา  ซ่ึงอยูภ่ายใตก้าร
แนะนาํและควบคุมของนกัดาราศาสตร์  นกัภูมิศาสตร์ และนกัวทิยาศาสตร์กายภาพอ่ืน ๆ  เป็นตน้ 
 

9388 หน่วย     3112 ช่างเทคนิควศิวกรรมโยธา  ( Civil  Engineering  Technicians ) 
 ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่  ผูท่ี้ทาํงานดา้นเทคนิคท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน

วิศวกรรมโยธา  ไดแ้ก่  งานออกแบบ  ก่อสร้าง  บาํรุงรักษาและซ่อมแซมส่ิงปลูกสร้าง  อาคารและ
โครงสร้างอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวกบังานดา้นโยธา  เช่น  ระบบท่อประปา  ท่อนํ้าเสีย  สะพาน  ถนน  เข่ือน  
และสนามบินต่าง ๆ  ทาํงานด้านการทดสอบดิน วสัดุก่อสร้าง โดยเป็นช่างเทคนิคดูแลการ
ก่อสร้างส่ิงปลูกสร้าง  และโครงสร้างอ่ืน ๆ  รวมทั้งทาํหน้าท่ีสํารวจดิน    จดัทาํรายงานการ
สาํรวจ   จดัเตรียมรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการในเร่ืองปริมาณและตน้ทุนของวสัดุ รวมถึง
ค่าแรง  เป็นตวัแทนสถาปนิกและวิศวกรโยธาในการตรวจสอบส่ิงปลูกสร้างและโครงสร้างอ่ืน 
ๆ  ให้เป็นไปตามแบบและมาตรฐานท่ีกาํหนดไวใ้นเร่ืองของวสัดุและฝีมือการก่อสร้าง รวมทั้ง
การใช้ความรู้ทางเทคนิคในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึน จดัเตรียมงานดา้นการบาํรุงรักษาและ
ซ่อมแซม ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 

 

อาชีพในหน่วยน้ี  มีดงัน้ี 
 
3112.10  ช่างเทคนิควศิวกรรมโยธา  (Civil  engineering  technician  general) 
  ทาํงานทางเทคนิคภายใตก้ารแนะนาํและควบคุมงานของวิศวกรโยธา เก่ียวกบัการเขียน
แบบโครงสร้างของส่ิงปลูกสร้างต่างๆ  เช่น  อาคารท่ีพกัอาศยั  โรงงาน  สะพาน  ท่อ  เข่ือน  ถนน  ฯลฯ  :  
สํารวจภูมิประเทศเพื่อทําแผนท่ีในงานก่อสร้างทุกชนิดทั้ งก่อนหน้าหรือระหว่างการดําเนินการ        
ก่อสร้าง  รวมทั้งหลงัจากก่อสร้างแลว้เสร็จ  ;     วิเคราะห์  ทดสอบ  ตรวจสอบ     คุณสมบติัของดินและ
วสัดุท่ีใช้ในการก่อสร้างงานโยธาทุกชนิด  ;  ควบคุม  กํากับ  ดูแลการก่อสร้างให้ถูกต้องตาม      
รายละเอียดท่ีกาํหนดไวใ้นแบบรูปและรายการ  ;  ตรวจสอบแบบรูป  และรายละเอียดการก่อสร้างต่าง ๆ  
พร้อมคาํนวณราคาท่ีเก่ียวกบังานก่อสร้างและงานโยธาทุกประเภท     ปฏิบติังานดา้นอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวกบัการ      
ก่อสร้างตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากวศิวกรโยธา 
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3112.20  ช่างเทคนิควศิวกรรมโยธา  (ก่อสร้าง)  (Civil  engineering  technician , construction) 
  ทาํงานทางเทคนิคภายใตก้ารแนะนาํและควบคุมงานของวิศวกรโยธา เก่ียวกบัการเขียนแบบ
โครงสร้างอาคารทัว่ไป  :  สาํรวจพื้นท่ี  คิดปริมาณงาน  ประมาณราคางานก่อสร้าง  ;  วางแผนการก่อสร้างใน
ส่วนรายละเอียดท่ีรับผดิชอบหรือตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากวิศวกรโยธา  รวมทั้งวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหาท่ี
เกิดข้ึนในระหว่างการก่อสร้างอาคาร  ;  ทดสอบและตรวจสอบการรับกาํลงัของคอนกรีต และวสัดุท่ีใชใ้น
งานก่อสร้าง   ควบคุมและตรวจสอบงานก่อสร้างให้ถูกตอ้งตามรายละเอียดท่ีกาํหนดไวใ้นแบบรูปและ
รายการ    ปฏิบติังานดา้นอ่ืน ๆ  ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากวิศวกรโยธา 
3112.90  ช่างเทคนิควศิวกรรมโยธาอืน่ ๆ 
  ผูป้ฏิบัติงานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึงช่างเทคนิควิศวกรรมโยธา  ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว ้                 
ในท่ีอ่ืน 

 
หน่วย 3113     ช่างเทคนิควศิวกรรมไฟฟ้า   ( Electrical  Engineering  Technicians ) 
  ผูป้ฏิบัติงานอาชีพในหน่วยน้ี   ได้แก่     ผูท่ี้ทาํงานด้านเทคนิคท่ีเก่ียวข้องกับการ
คน้ควา้วจิยัทางวิศวกรรมไฟฟ้า   การออกแบบ   ผลิต  ประกอบ  บาํรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า 
รวมถึงการวางระบบการจดัจาํหน่าย   จดัเตรียมรายละเอียดต่างๆ  ในเร่ืองปริมาณและตน้ทุนค่าใช้จ่าย
เก่ียวกบัวสัดุและค่าแรงในการผลิตและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า  ออกแบบและจดัเตรียมแบบเพื่อการติดตั้ง       
ทาํการทดสอบและพฒันาอุปกรณ์ไฟฟ้าและส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ  ควบคุมดา้นเทคนิคการผลิต  
การติดตั้ง  การใช้งาน  การบาํรุงรักษา  การบาํรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบการจดัจาํหน่ายให้
เป็นไปตามขอ้กาํหนดและกฎขอ้บงัคบั    ใช้ความรู้ทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้าเพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน
ในการปฎิบติังาน     ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืนๆ 
 
  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 
3113.10    ช่างเทคนิควศิวกรรมไฟฟ้า  (Electrical  engineering  technician) 
  ทาํงานทางเทคนิคภายใตก้ารแนะนาํและควบคุมของวิศวกรไฟฟ้า  โดยใชท้ฤษฎีความรู้
เก่ียวกบัหลกัการทางไฟฟ้า    วิธีการทดสอบไฟฟ้า  และวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมาใช้ในการผลิต   การ 
ก่อสร้าง   การติดตั้ง  การทดสอบ  การใช้และการบาํรุงรักษา  การพฒันาและแกไ้ขเปล่ียนแปลงระบบ
ไฟฟ้าอุปกรณ์และส่วนประกอบต่างๆ  :   เตรียมแผนงาน  รายการปฏิบติังาน  ภาพสเกตซ์  รูปแบบ  
แผนภาพ   ขอ้มูล  รายงาน  และรายละเอียดต่างๆ  สําหรับการปฏิบติังาน   ใชมื้อหรือเคร่ืองมือประกอบ  
ติดตั้ง   ตรวจสอบ  ทดสอบ     ใชง้าน  ปรับ  ทาํบนัทึก  ดูแล  แกไ้ข  เปล่ียนแปลง  ซ่อม  และปฏิบติังาน
อ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบไฟฟ้า  อุปกรณ์และส่วนประกอบอ่ืนๆ    ตรวจหาสาเหตุท่ีทาํให้ระบบ  ไฟฟ้า
หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าขดัขอ้งหรือไม่ทาํงานเพื่อหาทางแกไ้ขปรับปรุงและป้องกนั  รวมทั้งทาํงานดา้นการ
บาํรุงรักษาและซ่อมแซม    ปฏิบติังานดา้นอ่ืนๆ  ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากวศิวกรไฟฟ้า 
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3113.20   ช่างเทคนิควศิวกรรมไฟฟ้ากาํลัง  (Electrical  engineering  technician , electric  power) 
  ทาํงานทางเทคนิคภายใตก้ารแนะนาํและควบคุมของวิศวกรไฟฟ้า  เก่ียวกบัการเขียน
แบบ    ออกแบบ   ติดตั้งระบบไฟฟ้า   ระบบแสงสวา่ง   ระบบควบคุมภายในภายนอกอาคารและในงาน
อุตสาหกรรม  :   วิเคราะห์   ตรวจสอบ   แกไ้ขอุปกรณ์ไฟฟ้าและเคร่ืองกลไฟฟ้า  รวมถึงการออกแบบ
และทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า  อิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม  ;  ออกแบบ  ติดตั้งและประมาณการงาน
เคร่ืองทาํความเยน็และปรับอากาศ   ; ใช้งานและบาํรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า    ปรับปรุง  ดดัแปลงและ
ออกแบบวงจรควบคุมเคร่ืองกลไฟฟ้า     ปฏิบติังานดา้นอ่ืนๆ  ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากวศิวกรไฟฟ้า 
 

3113.30    ช่างเทคนิควศิวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองมือวดัและควบคุม   
(Electrical   engineering  technician , Instrument  and  control) 

  ทาํงานทางเทคนิคภายใตก้ารแนะนาํและควบคุมของวิศวกรไฟฟ้า  เก่ียวกบัการเขียน
แบบ  ออกแบบ  ติดตั้ง  ใชง้านและบาํรุงรักษาอุปกรณ์วดัและควบคุมกระบวนการในงานอุตสาหกรรม :  
วิ เคราะห์และสอบเทียบเคร่ืองมือว ัดอุตสาหกรรม  รวมทั้ งการออกแบบควบคุมระบบไฟฟ้า  
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์    ปฏิบติังานดา้นอ่ืนๆ  ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากวศิวกรไฟฟ้า 
 
3113.90    ช่างเทคนิควศิวกรรมไฟฟ้าอืน่ๆ 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึง  ช่างเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้าซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไว้
ในท่ีอ่ืน 
 
หน่วย 3114     ช่างเทคนิควศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
  ( Electronics  and  Telecommunications  Engineering  Technicians ) 

ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่    ผูท่ี้ทาํงานดา้นเทคนิคท่ีเก่ียวกบัการคน้ควา้  วิจยั
ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม  ออกแบบ  ผลิต  ประกอบ  ติดตั้ง  บาํรุงรักษา และ
ซ่อมแซมอุปกรณ์  ระบบอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม  จดัเตรียมรายละเอียดต่างๆ  ในเร่ืองปริมาณ
งาน  ตน้ทุน  วสัดุและแรงงานในการผลิต  ออกแบบและจดัเตรียมแบบเพื่อการผลิต    การติดตั้ง  การใช้
งาน  การบาํรุงรักษาและการซ่อมแซมอุปกรณ์เพื่อให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดและกฎขอ้บงัคบั  ใชค้วามรู้
ทางเทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม  แก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหว่างการปฏิบติังาน     
ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืนๆ 
 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

3114.10   ช่างเทคนิควศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์  (Electronic  engineering  technician) 
  ทาํงานทางเทคนิคภายใตก้ารแนะนาํและควบคุมของวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ เก่ียวกบัการ
ปฏิบติังานในงานอิเล็กทรอนิกส์ทัว่ไป    อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม   เทคนิคคอมพิวเตอร์    เทคนิค
ระบบส่ือสาร และเคร่ืองกลอิเล็กทรอนิกส์  :  ออกแบบ  สร้าง และบาํรุงรักษาเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ โดย
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อาศยัหลกัการและขบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์   ; วิเคราะห์  วางแผน  ควบคุมโครงงานทางด้าน
อิเล็กทรอนิกส์ตลอดจนการประเมินผลงานและเขียนรายงานจากการคน้ควา้  วิจยั  ;    บาํรุงรักษาและ
ตรวจซ่อมเคร่ืองจักรกลอัตโนมัติท่ีใช้ร่วมกับระบบอิเล็กทรอนิกส์  เช่น  หุ่นยนต์อุตสาหกรรม   
เคร่ืองจกัรกลซีเอ็นซี   ตลอดจนเคร่ืองจกัรกลท่ีใช้ฐานควบคุมดว้ยไมโครโปรเซสเซอร์ในอุตสาหกรรม    
ปฏิบติังานดา้นอ่ืนๆ  ท่ีไดรั้บมอบหมายจากวศิวกรอิเล็กทรอนิกส์ 
 

3114.20    ช่างเทคนิควศิวกรรมโทรคมนาคม  (Telecommunication  engineering  technician) 
  ทาํงานทางเทคนิคภายใตก้ารแนะนาํและควบคุมของวิศวกรโทรคมนาคม เก่ียวกบัการ
ปฏิบติังานในระบบส่ือสารโทรคมนาคม  เช่น  ระบบโทรศพัท์  ระบบส่งสัญญาณ  ระบบส่ือสารวิทย ุ 
ไมโครเวฟ    ดาวเทียม   ระบบสายตอนนอกและระบบโทรทศัน์    :  วิเคราะห์   วางแผน   ควบคุม  โครงงาน
ทางดา้นส่ือสารโทรคมนาคม  ตลอดจนการประเมินผลงานและการเขียนรายงานได้อย่างเป็นระบบ  ;              
ใชง้าน ควบคุมเคร่ืองและงานส่ือสารโทรคมนาคมดว้ยเทคโนโลยีชั้นสูงและเฉพาะงาน  บาํรุงรักษาและ
ตรวจซ่อมเคร่ืองระบบส่ือสารโทรคมนาคม  รวมทั้งการใชค้วามรู้ทางเทคนิควิศวกรรม      โทรคมนาคม
ในการแก้ไขและวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้   ปฏิบัติงานด้านอ่ืนๆท่ีได้รับมอบหมายจากวิศวกร
โทรคมนาคม 
 
3114.30    ช่างเทคนิควศิวกรรมคอมพวิเตอร์  (Computer  engineering   technician) 
  ทาํงานทางเทคนิคภายใตก้ารแนะนาํและควบคุมของวิศวกรคอมพิวเตอร์  เก่ียวกบัการ
ปฏิบติังานในงานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์   คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์   คอมพิวเตอร์มลัติมิเดีย  และงาน
เทคนิคสารสนเทศ :  วิเคราะห์   วางแผน    ควบคุมโครงงานทางดา้นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์     รวมทั้ง
การประเมินผลงานและการเขียนรายงานจากการคน้ควา้  วจิยั   ใชค้วามรู้ทางดา้นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ในการแกไ้ขวเิคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึน     ปฏิบติังานดา้นอ่ืนๆ  ท่ีไดรั้บมอบหมายจากวศิวกรคอมพิวเตอร์ 
 

3114.90   ช่างเทคนิควศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์และโทรคมนาคมอื่นๆ 
  ผู ้ปฏิบัติงานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึง  ช่างเทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม   ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
 
หน่วย 3115 ช่างเทคนิควศิวกรรมเคร่ืองกล   ( Mechanical  Engineering  Technicians )  

9389   ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหน่วยนี้  ได้แก่  ผู้ที่ทํางานด้านเทคนิคที่
เกี่ยวข้องกับการค้นคว้า  วิจัย  ด้านวิศวกรรมเคร่ืองกล    การออกแบบ    ผลิต    
ประกอบ   ติดตั้ ง   บํา รุงรักษา  และซ่อมแซมเคร่ืองจักรกล  จัดเตรียม
รายละเอียดต่าง ๆ  ในเร่ืองปริมาณงาน  ต้นทุน  วัสดุ  และแรงงาน  ในการผลิต
และติดตั้งอุปกรณ์    ออกแบบและจัดเตรียมการวางผังเคร่ืองจักร  ทดสอบและ
พัฒนาติดตั้งระบบอุปกรณ์และส่ิงอํานวยความสะดวกต่าง ๆ    ควบคุมเทคนิค
การผลิต   การใช้งาน    การบํารุงรักษาและการซ่อมแซมเคร่ืองจักรและระบบ
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อุปกรณ์การติดตั้ง  ส่ิงอํานวยความสะดวกและอุปกรณ์ประกอบให้เป็นไปตาม
ข้อกําหนดและกฎข้อบังคับ   ใช้ความรู้ทางเทคนิควิศวกรรมเคร่ืองกลในการ
แก้ไขปัญหาทีเ่กดิขึน้ในระหว่างการปฏิบัติงาน  พัฒนาและติดตามผลการบังคับ
ใช้มาตรฐานและขั้นตอนความปลอดภัยสําหรับงานสํารวจทะเลที่เกี่ยวกับเรือ  
เคร่ืองมือและอุปกรณ์    ประสานงานและดูแลการทํางานของ     คนงานบนเรือ
ให้ทําความสะอาด  ทาสีและซ่อมแซมเรือ ปฏิบัติหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและ
ควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานอืน่ ๆ 

 

 อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

9390 3115.10  ช่างเทคนิควิศวกรรมเคร่ืองกลทั่วไป  (Mechanical  
engineering  technician) 

9391   ทํางานทางเทคนิคภายใต้การแนะนําและควบคุมของวิศวกร
เคร่ืองกล โดยใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมเคร่ืองกลมาใช้ในการออกแบบ  การ
สร้าง  การติดตั้ง  และการใช้อุปกรณ์ทางด้านวิศวกรรมเคร่ืองกล  รวมทั้งการ
พัฒนาและทดสอบอุปกรณ์เคร่ืองกล ใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางวิศวกรรมเคร่ืองกลข้ันสูงในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ระหว่างปฏิบัติงาน     ควบคุมช่างหรือพนักงานอื่น ๆ   ที่ทํางานเกี่ยวกับการผลิต  
ติดตั้งและใช้เคร่ืองจักรกลและอุปกรณ์ต่าง ๆ  ปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ   ตามที่ได้รับ
มอบหมายจากวศิวกรเคร่ืองกล 

9392  

9393 3115.20  ช่างเทคนิควศิวกรรมเคร่ืองยนต ์ เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์   
9394   (Technician  engineering  ,engine , machine  and  equipment) 
9395     ทํางานทางเทคนิคภายใต้การแนะนําและควบคุมของวิศวกร

เคร่ืองกล เกี่ยวกับการออกแบบ   การติดตั้ง  การตรวจสอบและการใช้เคร่ืองจักร  
เคร่ืองยนต์และอุปกรณ์ทางวิศวกรรมอื่น ๆ  :  ออกแบบ  ติดตั้ง  ตรวจสอบและ
บํารุงรักษาระบบเคร่ืองทําความเย็นและปรับอากาศ  ควบคุมการบริหาร
ประกอบการผลิต  การใช้และการบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลและเคร่ืองต้นกําลัง
ต่าง ๆ  วางแผน  ควบคุม  วิเคราะห์ปัญหาให้คําแนะนําและจัดการเกี่ยวกับการ
ถอด  ประกอบ  ซ่อมแซม  ทดสอบ  และบํารุงรักษายานยนต์  เคร่ืองกล  
เคร่ืองกลเกษตร  และอุปกรณ์อื่น ๆ  รวมทั้งใช้ความรู้ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน    ปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ  ตามที่ได้รับ
มอบหมายจากวศิวกรเคร่ืองกล 

 

3115.30  ช่างเทคนิควศิวกรรมการต่อเรือ  (Marine  engineering  technician) 
  ทาํงานทางเทคนิคภายใตก้ารแนะนาํและควบคุมของวิศวกรเคร่ืองกล (การต่อเรือ)  โดย
ใชค้วามรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการต่อเรือ  การซ่อมเรือ :  วางแผนดาํเนินการและควบคุมการ
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ปฏิบติังานดา้นต่อเรือและการซ่อมเรือ  วิเคราะห์งาน  แกไ้ขปัญหา  ศึกษาและพฒันาการดา้นการต่อเรือ 
และซ่อมเรือตลอดจนการให้คาํปรึกษาแนะนาํ ปฏิบติังานดา้นอ่ืน ๆ  ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากวิศวกร
เคร่ืองกล (การต่อเรือ)   
 

3115.40  ช่างเทคนิควศิวกรรมพลงังานนิวเคลยีร์  (Technician , nuclear  power) 
  ทาํงานทางเทคนิคภายใต้การแนะนําและควบคุมของวิศวกรเคร่ืองกล (พลังงาน
นิวเคลียร์)  โดยใช้ทฤษฎีและเทคโนโลยีพลงังานนิวเคลียร์  :  ออกแบบ    ติดตั้ง    บาํรุงรักษาและ    
ซ่อมแซมเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์นิวเคลียร์  รวมถึงการใชป้ระโยชน์จากพลงังานนิวเคลียร์  ใชค้วามรู้ทาง
เทคโนโลยีพลงังานนิวเคลียร์     วิเคราะห์และแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน  ปฏิบติังานดา้นอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บ
มอบหมายจากวศิวกรเคร่ืองกล (พลงังานนิวเคลียร์) 
 

9396 3115.50  ช่างเทคนิควิศวกรรมอากาศยาน  (Aeronautical  engineering  
technician)     

9397   ทํางานทางเทคนิคภายใต้การแนะนําและควบคุมของวิศวกร
เคร่ืองกล (อากาศยาน) โดยนําเทคนิคและวิศวกรรมเคร่ืองกลมาใช้ในงานซ่อม
บํารุงเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ทางการบิน  งานซ่อมบํารุงอากาศยาน  เคร่ือง
อเิลก็ทรอนิกส์ซ่ึงอาศัยหลกัการและกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์  บํารุงรักษา
และตรวจซ่อมอากาศยาน  เช่น  ลําตัว  โครงสร้างและ/หรือความเสียหายที่เกิด
ขึ้นกับอากาศยานในลักษณะต่าง ๆ  เคร่ืองมือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่
เกี่ยวข้องกับการดําเนินการบิน  วิเคราะห์  ร่างแบบและควบคุมการตรวจซ่อม
บํารุงรักษาเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์การบิน  และตัวอากาศยาน  ประเมินความ
เสียหาย  ประเมินผลงานและการเขียนบันทึกรายงาน  รายการซ่อมบํารุงอากาศ
ยาน  ตลอดจนสามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในงานด้านอากาศยาน 
ปฏิบัติงานด้านอืน่ ๆ  ตามทีไ่ด้รับมอบหมายจากวศิวกรเคร่ืองกล (อากาศยาน) 

 

3115.60  ช่างเทคนิคแมคคาทรอนิกส์  (Meckatronic  engineering  technician) 
  ทาํงานทางเทคนิคภายใต้การแนะนาํและควบคุมของวิศวกรเคร่ืองกล  เก่ียวกับการ
วางแผน  วิเคราะห์ปัญหา  ให้คาํแนะนําและจดัการเก่ียวกับการสร้าง  การประกอบ  การซ่อมแซม
เคร่ืองจกัรกลและการจดัการในโรงงานอุตสาหกรรม  ;  บาํรุงรักษาและตรวจซ่อมเคร่ืองจกัรกลอตัโนมติั
ท่ีใชร่้วมกบัระบบอิเล็กทรอนิกส์  หุ่นยนตอุ์ตสาหกรรม  เคร่ืองจกัรกลซีเอ็นซี และเคร่ืองจกัรกลท่ีใชฐ้าน
ควบคุมดว้ยไมโครโปรเซสเซอร์ในงานอุตสาหกรรม  ปฏิบติังานอ่ืน ๆ  ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 
3115.70  ช่างเทคนิคการหล่อ  (Casting  engineering  technician) 
  ทาํงานทางเทคนิคภายใต้การแนะนาํและควบคุมของวิศวกรเคร่ืองกล  เก่ียวกับการ
วเิคราะห์  วางแผน  ควบคุม  ประเมินผลและรายงานผลในงานหล่อ  :  ช่วยวิศวกรในการออกแบบสร้าง
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กระสวน  หล่อช้ินส่วนเคร่ืองจกัรกล  แยกรายการวสัดุและประมาณการในงานอุตสาหกรรมการหล่อ  
ตรวจสอบคุณภาพและแกไ้ขปัญหาในงานหล่อ  ปฏิบติังานอ่ืน ๆ  ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 

3115.80  ช่างเทคนิควศิวกรรมระบบปรับอากาศ  (Technician  engineering  , air – conditioning) 
  ทาํงานทางเทคนิคภายใต้การแนะนําและควบคุมของวิศวกรเคร่ืองกล (ระบบปรับ
อากาศ)  โดยใชค้วามรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการการปรับอากาศ  ร่วมวางแผนการติดตั้งและซ่อม
บาํรุง ดดัแปลงอุปกรณ์   และควบคุมการปฏิบติังาน  วิเคราะห์งาน   แกไ้ขปัญหา  ศึกษาและพฒันาดา้น
การปรับอากาศใหม่ ๆ     และปฏิบติังานดา้นอ่ืน ๆ   ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากวิศวกรเคร่ืองกล (ระบบ
ปรับอากาศ) 
 

3115.85 ช่างเทคนิควศิวกรรมระบบทาํความเยน็  (Technician  engineering , refrigeration) 
 ทาํงานทางเทคนิคภายใตก้ารแนะนาํและควบคุมของวิศวกรเคร่ืองกล (ระบบทาํความเยน็) 
โดยใช้ความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการการทาํความเยน็  ร่วมวางแผนการติดตั้งและซ่อมบาํรุง  
ดดัแปลง  อุปกรณ์   และควบคุมการปฏิบติังาน  วิเคราะห์งาน  แกไ้ขปัญหา  ศึกษาและพฒันาดา้นการทาํ
ความเยน็ใหม่ ๆ   และปฏิบติังานอ่ืน ๆ  ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากวศิวกรเคร่ืองกล (ระบบทาํความเยน็) 
 

3115.90 ช่างเทคนิควศิวกรรมเคร่ืองกลอืน่ ๆ   
 ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึง  ช่างเทคนิควิศวกรรมเคร่ืองกล ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไว้
ในท่ีอ่ืน  
 
หน่วย 3116 ช่างเทคนิควศิวกรรมเคมี    (Chemical  Engineering  Technicians) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี ไดแ้ก่  ผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัสาขาวิศวกรรม
เคมี  ควบคุมดูแลงานเทคนิค  การออกแบบ  การผลิต  การก่อสร้าง  การดาํเนินงาน  การบาํรุงรักษาและ
ซ่อมแซมโรงงานเคมีภณัฑ์  และช่วยงานทางเทคนิคดา้นเทคโนโลยีของวสัดุ  ผลิตภณัฑ์และกรรมวิธี
ต่างๆ  โดยเฉพาะ :  ช่วยปฏิบติังานเก่ียวกบัการคน้ควา้  วิจยัและการพฒันากรรมวิธีทางเคมีอุตสาหกรรม  
ออกแบบและจดัเตรียมการวางผงัโรงงานเคมีภณัฑ ์    รวมทั้งจดัเตรียมประมาณการเก่ียวกบัปริมาณและ 
 
ตน้ทุนค่าใช้จ่ายของวสัดุและค่าจา้งแรงงานในการติดตั้งและการผลิตตามรายละเอียดของขอ้กาํหนด 
ประยกุตใ์ชค้วามรู้ตามหลกัเกณฑ์การปฏิบติังานวิศวกรรมเคมีในการหาสาเหตุและวิธีการแกไ้ขปัญหาท่ี
เกิดข้ึนในขณะปฏิบติังาน  ตลอดจนปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืนๆ 
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  อาชีพในหน่วยนี ้  มีดังนี้ 
 

3116.10     ช่างเทคนิควศิวกรรมเคมีทัว่ไป   (General chemical engineering technician) 
  ทาํงานทางเทคนิคภายใตก้ารแนะนาํและควบคุมของวิศวกรเคมีทัว่ไป  โดยนาํเทคนิค
ทางวิศวกรรมเคมีมาใช้ในงานอุตสาหกรรม  และในการควบคุมปฏิกริยาและกรรมวิธีทางเคมี  :   
ตรวจสอบขอบเขตลกัษณะและกรรมวิธีพิเศษท่ีเก่ียวขอ้งกบัสายการผลิต   ตรวจสอบปัญหาต่างๆ  ดว้ย
การทดสอบ  หรือริเร่ิมให้ทาํการทดสอบในห้องปฏิบติัการทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้ได้รายละเอียดมาก
ยิ่งข้ึน   วิเคราะห์ผลการทดสอบและการทดลอง  พร้อมกบัเสนอคาํแนะนาํแก่วิศวกรเคมีเก่ียวกบัการ
ปรับปรุงมาตรการทางเทคนิคการปฏิบติังาน  วสัดุท่ีใช ้ โรงงานท่ีติดตั้งอุปกรณ์  หรือเคร่ืองจกัร   เขียน
แผนภูมิ  กราฟ  และรายงานการปฏิบติังานทางกรรมวิธีเคมี  แสดงให้เห็นอุปสรรค    ข้อบกพร่อง      
และเหตุผลท่ีทาํให้คุณภาพและปริมาณของผลิตภณัฑ์ลดลง   ช่วยวิศวกรเคมีแกปั้ญหาเก่ียวกบัปฏิกิริยา
ทางเคมี  กรรมวธีิทางเคมีอุตสาหกรรม  หรือสายการผลิตท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 
3116.15     ช่างเทคนิควศิวกรรมเคมี (ปิโตรเลยีมและก๊าซ)   

(Chemical  engineering  technician  petroleum  and  natural  gas) 
  ทาํงานทางเทคนิคภายใตก้ารแนะนาํและควบคุมของวิศวกรปิโตรเลียม   โดยนาํเทคนิค
ทางวิศวกรรมเคมีมาใชใ้นกระบวนการกลัน่นํ้ ามนัปิโตรเลียม  รวมทั้งการออกแบบ   การก่อสร้าง  การ
ดาํเนินการ  การบาํรุงรักษาและซ่อมแซมโรงงานกลัน่นํ้ ามนั  :     ปฏิบติังานหลกัมูลฐานเช่นเดียวกนักบั
ช่างเทคนิควิศวกรรมเคมีทัว่ไป  แต่มีความเช่ียวชาญเก่ียวกบัการกลัน่นํ้ ามนัและผลิตภณัฑ์จากนํ้ ามนั
ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ 
 

3116.90        ช่างเทคนิควศิวกรรมเคมีอืน่ๆ  (Other chemical engineering technician) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึงช่างเทคนิควิศวกรรมเคมีซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ี
อ่ืน  เช่น  ผูป้ฏิบติังานหลกัมูลฐานเช่นเดียวกนักบัช่างเทคนิควิศวกรรมเคมีทัว่ไป  แต่เช่ียวชาญในงาน
ดา้นเทคนิคเก่ียวกบัการพฒันาและการใชป้ระโยชน์จากเช้ือเพลิงอยา่งมีประสิทธิภาพ ;  การ    ออกแบบ  
การก่อสร้าง  การดาํเนินการ  การบาํรุงรักษาและซ่อมแซมโรงงานซ่ึงแปรสภาพสารทางเคมีและฟิสิกส์
เพื่อการผลิตสินคา้ชนิดต่างๆ  เช่น ยาปฏิชีวนะ  พลาสติก  วตัถุระเบิด  ยาง  หรือสียอ้ม  หรือโรงงานเพื่อ
ผลิตหรือจ่ายแก๊ส  เช้ือเพลิงไปยงัภาคอุตสาหกรรม  ครัวเรือน  หรืออ่ืนๆ 
 
หน่วย 3117 ช่างเทคนิควศิวกรรมเหมืองแร่และโลหวิทยา  (Mining and  Metallurgical  Technicians) 

ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี    ไดแ้ก่     ผูป้ฏิบติังานดา้นเทคนิคท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยั
ดา้นโลหะกรรม  เพื่อพฒันาวิธีการสกดัแร่  นํ้ ามนัและแก๊ส  การออกแบบ  การก่อสร้าง  การดาํเนินงาน  
การบาํรุงรักษาและซ่อมแซมเหมืองแร่     ระบบการลาํเลียงและการจดัเก็บนํ้ ามนัและแก๊สธรรมชาติ  และ
โรงงานสกดัโลหะจากสินแร่ :  ช่วยปฏิบติังานดา้นเทคนิคเก่ียวกบัการวิจยัและการพฒันากรรมวิธีเพื่อ
คน้หาคุณสมบติัต่างๆ  ของโลหะและโลหะผสมแบบใหม่  หรือการพฒันาวธีิการสกดัแร่  นํ้ ามนัและแก๊ส



 (199) 

ธรรมชาติ  วิธีการขนส่งและการเก็บรักษา  หรือการทดสอบตน้แบบ  รวมทั้งการสํารวจทางธรณีวิทยา   
การออกแบบการวางผงัระบบการสกัดและการขนส่งนํ้ ามนั  แก๊สธรรมชาติและแร่ธาตุ  จดัเตรียม
ประมาณการเก่ียวกบัปริมาณและตน้ทุนค่าใชจ่้ายของวสัดุและค่าจา้งแรงงาน ในโครงการสํารวจคน้หา  
การสกดัและขนถ่ายแร่ธาตุ  นํ้ ามนัและแก๊สธรรมชาติ   ประยุกต์ใช้ความรู้ทางดา้นเทคนิคเก่ียวกบัการ
เหมืองแร่  การสกดัแยกนํ้ามนัและแก๊สธรรมชาติ  การขนถ่ายและการเก็บรักษาและหลกัเกณฑ์การปฏิบติั
ดา้นโลหะวิทยาในการแกไ้ขปัญหาต่างๆ  ท่ีเกิดข้ึนในขณะปฏิบติังาน  ตลอดจนปฏิบติัหน้าท่ีการงานท่ี
เก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืนๆ 
 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 
3117.10  ช่างเทคนิควศิวกรรมเหมืองแร่ทัว่ไป   (General  mining engineering  technician) 
  ทาํงานทางเทคนิคภายใตก้ารแนะนาํและควบคุมของวิศวกรเหมืองแร่  เก่ียวกบัการนาํ
เทคโนโลยี  เหมืองแร่มาใชใ้นการขุดโลหะ  ถ่านหิน (ลิกไนต)์  และผลิตภณัฑ์แร่ธรรมชาติอ่ืนๆ  :  ช่วย
วศิวกรเหมืองแร่ทาํการวจิยัเพื่อพฒันาวธีิการสกดัแร่ ;  วางแผนงานขุดเจาะและทาํปล่องข้ึนลงเพื่อสํารวจ
แร่ ; วิเคราะห์ผลการสํารวจและเสนอรายงานพร้อมทั้งขอ้เสนอแนะแก่วิศวกรเหมืองแร่ ;  ตรวจสอบ
สภาพของหิน เพื่อประเมินถึงการใช้โรงจกัรท่ีเหมาะสมสําหรับการทาํเหมืองแร่ ;  เขียนแผนภูมิและ
กราฟแสดงความกา้วหนา้ในการทาํเหมืองแร่ทั้งดา้นเวลาท่ีใชท้าํงานและผลผลิต ;  ตรวจสอบ     โรงจกัร 
และเคร่ืองจกัรเพื่อประเมินความจาํเป็นในการเปล่ียนแปลงให้การผลิตดีข้ึน  อาจทดสอบ     คุณสมบติั
ของแร่และแจง้ผลให้วิศวกรเหมืองแร่ทราบ ;  ประยุกตใ์ชค้วามรู้เก่ียวกบัหลกัการและทฤษฎีดา้นการทาํ
เหมืองแร่เพื่อแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนขณะปฏิบติังาน 
 

3117.20 ช่างเทคนิควศิวกรรมปิโตรเลยีมและแก๊สธรรมชาติ   
 (Petroleum  engineering  technician) 
  ทาํงานทางเทคนิคภายใตก้ารแนะนาํและควบคุมของวิศวกรปิโตรเลียม  เก่ียวกบัการ  
ศึกษา  วิจยั  วางแผนและพฒันาการออกแบบหรือการดดัแปลงเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ในการขุดเจาะบ่อแก๊ส
และบ่อนํ้ ามนัโดยใช้หลกัการดา้นวิศวกรรม ;  ศึกษาวิธีการสกดั  การจดัเก็บ  และการลาํเลียงขนส่ง     
นํ้ามนัปิโตรเลียมและแก๊สธรรมชาติ ;  ทดสอบเคร่ืองจกัร  อุปกรณ์ท่ีใชป้ฏิบติังานเพื่อความปลอดภยัและ
ให้สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนด ;  รายงานการปฏิบติังานทางเทคนิค  ติดตามอตัราการผลิตและวางแผน
กรรมวิธีทาํงานใหม่เพื่อปรับปรุงการผลิตให้ดีข้ึน ;  ช่วยงานวิศวกรและบุคคลอ่ืนในการแกไ้ขปัญหา             
ท่ีเกิดข้ึนขณะปฏิบติังาน 
3117.30  ช่างเทคนิควศิวกรรมโลหะ  (Metallurgical  engineering  technician) 
        ทาํงานทางเทคนิคภายใตก้ารแนะนาํและควบคุมของวิศวกรโลหการ โดยนาํเทคโนโลยี
ดา้นโลหกรรมมาใชใ้นการถลุง  การหล่อ  และการหลอมโลหะและโลหะผสม :  ช่วยวิศวกรโลหการทาํ
การรวบรวมขอ้มูล    ศึกษา  คน้ควา้  และทดลองเพื่อศึกษาโครงสร้างและคน้หา  คุณสมบติัต่างๆ  ของ
โลหะและโลหะผสม  ;  ตรวจสอบความเรียบร้อยของเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้และอุปกรณ์ต่างๆ  ท่ีใช้ใน
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งานโลหกรรมเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัรายละเอียดของขอ้กาํหนด ;  ช่วยงานการวจิยัทางโลหวิทยาเพื่อพฒันา
กรรมวธีิในการทดสอบคุณสมบติัและควบคุมคุณภาพของการผลิตโลหะและสารประกอบโลหะ 
 

3117.40 ช่างเทคนิคโลหกรรม  (Metallurgical  technician) 
  ทํางานภายใต้การแนะนําและควบคุมของนักโลหกรรม  โดยใช้เทคโนโลยีทาง                
โลหกรรม  ทาํการถลุงโลหะ   นาํตวัอย่างมาทดสอบเพื่อหาคุณสมบติัต่างๆ  ทางโลหวิทยา   ตรวจสอบ
วสัดุแบบทาํลายและไม่ทาํลายสภาพ   ตรวจและวิเคราะห์โครงสร้างของโลหะเบ้ืองตน้  ;  ช่วยนัก                   
โลหกรรมปรับปรุงการเตรียมแร่โลหะด้วยวิธีลอยตวั  หลอมถลุง  แยกโลหะดว้ยไฟฟ้า  และกรรมวิธี
อ่ืนๆ  ท่ีใช้ในการสกัดโลหะจากสินแร่เพื่อผลิตเหล็ก  และเหล็กกล้า  หรือเพื่อสกัดดีบุก  สังกะสี  
ทองแดง  หรือโลหะอ่ืนๆ  ให้บริสุทธ์ิ  ;   ทาํการทดลองและทดสอบ  และทาํรายงานพร้อมด้วย
ขอ้เสนอแนะแก่นกัโลหกรรม   อาจมีความชาํนาญในการถลุงโลหะหรือโลหวิทยาทางฟิสิกส์และทางกล   
อาจมีช่ือเรียกตามความชาํนาญนั้นๆ   
 

3117.90      ช่างเทคนิควศิวกรรมเหมืองแร่และโลหวทิยาอืน่ๆ    
      (Other  mining engineering technician) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึงช่างเทคนิควิศวกรรมเหมืองแร่และโลหวิทยา  ซ่ึง  
มิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน  เช่น  ผูป้ฏิบติังานหลกัมูลฐานเช่นเดียวกนักบัช่างเทคนิควิศวกรรมเหมืองแร่
ทัว่ไป   แต่เช่ียวชาญงานด้านเทคนิคเก่ียวกบัการคน้หาวิธีการสกดัและการขุดแร่ชนิดแข็งต่างๆ   เช่น  
ถ่านหิน  หิน  ดินเหนียว  เกลือ  หรือเพชร 
 
หน่วย 3118 ช่างเขียนแบบ   ( Draughtspersons ) 

ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่  ผูท่ี้เขียนแบบและแกไ้ขแบบเขียนจากภาพสเก็ตซ์
ต่าง ๆ  ตามท่ีวิศวกร  สถาปนิกและผูอ้อกแบบกาํหนดไว ้ เพื่อใช้ในการผลิต  การสร้าง  การติดตั้ง  
เคร่ืองจักรอุปกรณ์และส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ  เช่น  เ ข่ือน  สะพาน  ถนน  อาคารในโครงการด้าน
สถาปัตยกรรมและวิศวกรรมโยธาอ่ืน ๆ   รวมทั้งเพื่อไวใ้ชใ้นการบาํรุงรักษาและการซ่อมแซม  เป็นผูจ้ดัทาํ
แผนท่ีลกัษณะต่าง ๆ  เช่น  แผนท่ีเก่ียวกบัเส้นทาง  ความสูง  ตํ่า  ทางนํ้ า  สาธารณูปโภคและแผนท่ีสําคญั
อ่ืน  โดยทําการคัดลอกแบบเขียนและภาพต่าง ๆ  ลงบนกระดาษไขหรือลงบนแผ่นแม่พิมพ์หรือ  
เคร่ืองมือเขียนแบบโดยใชอุ้ปกรณ์เคร่ือง  (คอมพิวเตอร์)  “คณิตกรณ์”  ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้ง
และควบคุมดูแล    ผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 

 

อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 
3118.10  ช่างเขียนแบบทัว่ไป  (Draughtsman , general) 
  เขียนแบบรายละเอียดและรูปแบบทางดา้นเทคนิคจากภาพสเก็ตซ์หรือจากบนัทึกแสดง
รายการต่าง ๆ  เพื่อใช้ในงานวิศวกรรม  งานสถาปัตยกรรม  งานเคร่ืองกล  งานไฟฟ้า  งานผลิต  ไดแ้ก่  
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เคร่ืองป้ันดินเผา  บรรจุภณัฑ์  ส่ิงพิมพ ์ เขียนลายผา้และงานอ่ืน ๆ  :  เขียนภาพเสก็ตช์ของรูปแบบท่ีจะ
เสนอเป็นขั้นสุดทา้ย     ตรวจสอบตวัเลขระบุขนาดส่วนต่าง ๆ  ของวสัดุท่ีจะตอ้งใช้ความสัมพนัธ์ของ
ช้ินส่วนต่าง ๆ  ท่ีมีอยู่ในโครงสร้างทั้งหมด  ;  ปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงเล็ก ๆ  น้อย ๆ  ตามความ     
จาํเป็นหรือความตอ้งการ ;  เขียนรูปแบบขั้นสุดทา้ยจากภาพสเก็ตช์ต่าง ๆ  โดยการคาํนวณและใชค้วามรู้
ทางด้านเคร่ืองจกัร  ทางด้านช่าง และวิชาการอ่ืน ๆ  มาประกอบการเขียนรูปแบบ  ;   ทาํแผนภูมิและ
แผนภาพต่าง ๆ  เพื่อแสดงสถิติและขอ้มูลอ่ืน ๆ  ทาํแผนงานตามขอ้มูลท่ีได้มา  อาจคดัลอกแบบจาก
แปลนและรูปแบบตน้ฉบบัด้วยกระดาษแก้วหรือผา้แก้ว  คดัลอกด้วยดินสอหรือหมึกโดยใช้ไมฉ้าก     
เขม็ทิศ   ปากกาและเคร่ืองมือเขียนแบบต่าง ๆ 
 

3118.15  ช่างเขียนแบบสถาปัตยกรรม    (Draughtsman , architecture) 
  เขียนแบบรายละเอียดและรูปแบบทางดา้นเทคนิคจากภาพเสก็ตช์  หรือจากบนัทึกแสดง
รายการต่าง ๆ  เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด  :   ปฏิบัติงานหลักมูลฐาน
เช่นเดียวกนักบัช่างเขียนแบบทัว่ไป  แต่ชาํนาญงานเขียนแบบอาคาร 
 

3118.20  ช่างเขียนแบบโครงสร้าง  (โยธา)  (Draughtsman , structural  civil  engineering) 
  เขียนแบบรายละเอียดและรูปแบบทางดา้นเทคนิคจากภาพเสก็ตช์  หรือโครงสร้างอ่ืน ๆ  
:  ปฏิบติังานหลกัมูลฐานเช่นเดียวกนักบัช่างเขียนแบบทัว่ไป  แต่ชาํนาญงานเขียนแบบโครงสร้าง  อาคาร  
สะพานและนัง่ร้านรับโครงสร้างพื้นและคาน 
 

3118.30  ช่างเขียนแบบงานเคร่ืองกล  (Draughtsman , mechanical  engineering) 
  เขียนแบบรายละเอียดและรูปแบบทางดา้นเทคนิคจากภาพเสก็ตช์ หรือจากบนัทึกแสดง
รายการต่าง ๆ  เพื่อใช้สําหรับการผลิตและติดตั้ งเคร่ืองจักรกลต่าง ๆ  :  ปฏิบัติงานหลักมูลฐาน
เช่นเดียวกันกับช่างเขียนแบบทั่วไป  แต่ชํานาญงานเขียนรูปแบบและแผนภาพการผลิตและติดตั้ ง
เคร่ืองจกัรกล 
 

3118.35  ช่างเขียนแผนที ่ (Draughtsman , map) 
  เขียนแผนท่ี  แผนภาพ  รูปแสดงเส้นรอบนอก  รูปด้านตดัจากภาพเสก็ตซ์หรือจาก
บนัทึกแสดงรายการต่าง ๆ  :  ปฏิบติังานหลกัมูลฐานเช่นเดียวกนักบัช่างเขียนแบบทัว่ไป  แต่ชาํนาญงาน
เขียนแผนท่ี  แผนภาพ  รูปแสดงระดบัและรูปตดั  เพื่อใช้แสดงถึงจุดยุทธศาสตร์ภาคพื้นดิน  สถานท่ีท่ี
เป็นแหล่งแร่  และสถานท่ีทาํงาน 
 
3118.40  ช่างเขียนแบบงานไฟฟ้า  (Draughtsman , electrical  engineering) 
  เขียนแบบรายละเอียดและรูปแบบทางดา้นเทคนิคจากภาพเสก็ตช์  หรือจากบนัทึกแสดง
รายการต่าง ๆ  เพื่อใช้สําหรับการเดินสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ  :  ปฏิบัติงานหลักมูลฐาน
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เช่นเดียวกนักบัช่างเขียนแบบทัว่ไป  แต่ชาํนาญงานเขียนรูปแบบและแผนการเดินสายไฟ  เพื่อใชใ้นการ
ติดตั้ง  และการเดินสายสาํหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ 
 
3118.50  ช่างเขียนแบบเรือ  (Draughtsman , marine  engineering) 
  เขียนแบบรายละเอียดและรูปแบบทางดา้นเทคนิคต่าง ๆ  แสดงโครงสร้างเรือเฉพาะ
บางส่วนหรือทั้งหมด  จากภาพเสก็ตซ์หรือจากบนัทึกแสดงรายการต่าง ๆ  :  ปฏิบติังานหลกัมูลฐาน
เช่นเดียวกนักบัช่างเขียนแบบทัว่ไป  แต่ชาํนาญงานเขียนแบบโครงสร้างต่าง ๆ  ของเรือ  เขียนแบบอู่เรือ  
ตลอดจนโครงสร้างและอุปกรณ์การเดินเรืออ่ืน ๆ 
 

3118.90  ช่างเขียนแบบอืน่ๆ 
9153   ผูป้ฏิบัติงานอาชีพในกลุ่มน้ี   รวมถึง ช่างเขียนแบบซ่ึงมิได้จัด

ประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
 
หน่วย 3119 ช่างเทคนิควทิยาศาสตร์กายภาพและวศิวกรรมทีม่ิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ืน่      
  ( Physical  and  Engineering  Science  Technicians  Not  Elsewhere  Classified ) 

ผู ้ปฏิบัติงานอาชีพในหน่วยน้ี  ได้แก่  ผู ้ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับงานด้านเทคนิค
วิทยาศาสตร์กายภาพและวิศวกรรมท่ีมิได้จดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน  ทาํหน้าท่ีเป็นผูช่้วยวิศวกรในการ
รวบรวม   ขอ้มูลต่างๆ  และช่วยปฏิบติังานในเร่ืองของการวางแผนการผลิต  การใช้บุคลากร  วสัดุและ
อุปกรณ์อย่างประหยดั  ปลอดภยัและมีประสิทธิภาพ  รวมถึงการควบคุมการปฏิบติังาน  การจดัระเบียบ
การทาํงาน  การศึกษาเร่ืองเวลาการดาํเนินงาน  การจดัวางผงัโรงงานหรือสถานท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ  มี
ส่วนร่วมในการวิเคราะห์  ส่ิงท่ีเป็นอันตรายและแนะนําการใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยและ
วธีิการใช ้ ติดตามผลการประเมินค่าใชจ่้ายการก่อสร้างและโครงการดา้นสถาปัตยกรรม  ปฏิบติัหนา้ท่ีการ
งานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืนๆ 

 
 อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี ้

 

3119.20  ช่างเทคนิควศิวกรรมควบคุมประสิทธิภาพ  (อุตสาหกรรมการผลติ)   
(Technician , efficiency  industrial  engineering) 

  ทาํงานทางเทคนิคภายใต้การแนะนําและควบคุมของวิศวกรควบคุมประสิทธิภาพ
เก่ียวกบัการวางแผน  ควบคุม  จดัหา  ประกอบ  ทดสอบ  ดูแลอุปกรณ์การผลิตและการซ่อมบาํรุงรักษา
เคร่ืองจกัร  :  ช่วยวิศวกรควบคุมประสิทธิภาพ  ควบคุมสายงานการผลิต  การใช้  และบาํรุงรักษา
เคร่ืองจักรกล     ออกแบบ    ติดตั้ ง  ทดสอบ  และใช้อุปกรณ์ทางวิศวกรรมในงานอุตสาหกรรม      
ควบคุม  คุณภาพและการประกนัคุณภาพการผลิต  รวมทั้งการจดัทาํรายงาน  สรุปผลการปฏิบติังานเสนอ
วศิวกรควบคุมประสิทธิภาพ  เพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปปรับปรุงและแกไ้ขในส่วนท่ีบกพร่องต่อไป 
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3119.30  ช่างเทคนิควศิวกรรมระบบ  (ยกเว้นคอมพวิเตอร์)   
(Technician , system  engineering , excel  computer) 

  ทาํงานทางเทคนิคภายใตก้ารแนะนาํและควบคุมของวิศวกรในการจดัวางและ   ควบคุม
ระบบการทาํงานของส่วนต่าง ๆ  :  รวบรวมขอ้มูลและช่วยปฏิบติังานในการวางแผนจดัระบบการทาํงาน
การใชเ้ทคนิคหรือเทคโนโลยต่ีาง ๆ และควบคุมให้เป็นไปตามระบบงานท่ีวางไว ้ตรวจสอบขอ้บกพร่อง
และจดัทาํรายงานเสนอวศิวกรผูค้วบคุมเพื่อทาํการปรับปรุงแกไ้ข 
 
3119.40    ช่างเทคนิควศิวกรรมการผลติ  (Technician , production  engineering) 
  ทาํงานทางเทคนิคภายใตก้ารแนะนาํและควบคุมของวิศวกรการผลิต  เก่ียวกบัการใช้
เทคโนโลยช่ีวยวางแผนและจดัระบบงานการผลิตผลิตภณัฑ ์:  ช่วยวศิวกรการผลิตในการควบคุมเก่ียวกบั
การออกแบบ    กระบวนการผลิตเคร่ืองมือกลและเคร่ืองจักรกล   ช่วยวางแผนการผลิต  กําหนด
เคร่ืองจกัรเคร่ืองมือและจาํนวนแรงงานท่ีตอ้งใช ้  ตลอดจนการใชแ้ละบาํรุงรักษา   ติดตั้ง  ทดสอบและ
ใชอุ้ปกรณ์ทางวศิวกรรม อุตสาหกรรมเคร่ืองมือกล   การควบคุมคุณภาพและตรวจสอบกรรมวิธีการผลิต 
เพื่อใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีมีคุณภาพและปริมาณท่ีดีข้ึน 
 

3119.50    ช่างเทคนิควศิวกรรมความปลอดภัย   (Technician , safety  system) 
  ทาํงานทางเทคนิคภายใตก้ารแนะนาํและควบคุมของวิศวกรความปลอดภยัเก่ียวกบัการ
พฒันาระบบบริหารและเทคนิคการปฏิบติัการ  การคน้หา  ตรวจสอบ  วิเคราะห์ตามความเส่ียงท่ีจะเกิด
อุบติัภยั  การประเมินค่าความสูญเสียท่ีอาจจะเกิดข้ึนตามความเส่ียงพร้อมเสนอแนะมาตราการป้องกนั  :  
ออกแบบ  ติดตั้ง  ตรวจสอบระบบการป้องกนัอคัคีภยั  ตรวจแบบก่อสร้าง  ตรวจการก่อสร้างและการใช้
อาคารใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภยั  จดัทาํกฎ  ระเบียบมาตรฐานในการปฏิบติังาน  ปรึกษาให้
คาํแนะนาํ  การดาํเนินการจดัอบรมให้ความรู้ทางด้านเทคนิคและด้านการบริหารงาน  ควบคุมความ
ปลอดภยั / ความสูญเสียเพื่อใหมี้การปฏิบติังานท่ีเป็นไปตามกฎระเบียบและมาตรฐาน 
 

3119.60    ช่างเทคนิคการสํารวจ  (Technician , surveyor) 
  ช่วยวิศวกรสํารวจ   เตรียมงาน  วางแผนงานสํารวจ   จดัทาํขอ้กาํหนดการสํารวจ  การ
เจาะสาํรวจ  และการทดสอบ    จดัเตรียมเคร่ืองมืออุปกรณ์  กาํลงัคนท่ีใชใ้นงานสํารวจหาระยะระดบั  หา
ค่าพิกดัของจุดตาํแหน่งต่างๆ  กาํหนดค่าระดบัอา้งอิง  ตรวจสอบผงัและค่าระดบัให้เป็นไปตามแผน  ทาํ
บนัทึกขอ้มูลและรายละเอียดต่างๆ  ท่ีไดจ้ากการสํารวจ  ทาํแผนท่ีต่างๆ  โดยอาศยัขอ้มูลจากการสํารวจ  
สํารวจเพื่อคาํนวณราคาท่ีดินทรัพยสิ์นในงานจดักรรมสิทธ์ิท่ีดิน  ควบคุมงาน  และตรวจสอบการปฏิบติั
ในสนามใหเ้ป็นไปตามแผน 
 
3119.70    ผู้ประมาณการ (งานวศิวกรรม)  (Technician  engineering , estimator) 
  คาํนวณค่าใชจ่้ายและปริมาณงานตามโครงการงานวิศวกรรม :  รวบรวมรายช่ือและทาํ
บญัชีวตัถุท่ีตอ้งใช้พร้อมดว้ยรายละเอียดและราคาจากแบบพิมพเ์ขียว ;  ทาํรายการเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ี
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บริษทัสามารถผลิตไดเ้อง  หรือตอ้งซ้ือจากท่ีอ่ืน  ประมาณการราคาทุนของวสัดุ  อุปกรณ์ต่างๆ  ค่าจา้ง
แรงงาน  เพื่อคาํนวณค่าใชจ่้ายและกาํไรท่ีไดจ้ากงานตามโครงการ  ตลอดจนปัญหาเร่ืองค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ  ท่ี
อาจมีข้ึนในระหวา่งดาํเนินการ  จดัทาํรายงานเสนอฝ่ายวิศวกรรมของบริษทัเพื่อรับทราบปัญหาค่าใชจ่้าย
และตน้ทุน 
 

3119.90  ช่างเทคนิควทิยาศาสตร์กายภาพและวศิวกรรมทีม่ิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ืน่   
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึง  ช่างเทคนิควิทยาศาสตร์กายภาพและวิศวกรรม ซ่ึง
มิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
 
หมู่        312    ผู้ปฏิบัติงานทีเ่กีย่วข้องกบัคอมพวิเตอร์  ( Computer  Associate  Professionals ) 
  ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหมู่นี้ ได้แก่ ผู้ให้บริการแก่ผู้ใช้ไมโครคอมพิวเตอร์และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในเร่ืองเกี่ยวกับการติดตั้ง  การแก้ไขปัญหา   การบํารุงรักษาโปรแกรม   รวมถึงการบันทึก  
ข้อมูล  การจัดระบบงานประมวลผล  การสํารองข้อมูล การเขียนและป้อนโปรแกรมแก่หุ่นยนต์    
ปฏิบัติงาน  ควบคุมการการปฏิบัติงานของหุ่นยนต์  ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้อาจต้องได้รับการแนะนําจาก
ผู้จัดการหรือผู้ประกอบวชิาชีพอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง  รวมทั้งการควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานอืน่ ๆ 
 

  กลุ่มอาชีพในหมู่นี ้ มีดังนี ้
  3121 ผูช่้วยงานดา้นคอมพิวเตอร์ 
  3122 ผูท้าํงานดา้นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
  3123 ช่างเทคนิคควบคุมหุ่นยนตอุ์ตสาหกรรม 
 
หน่วย 3121 ผู้ช่วยงานด้านคอมพวิเตอร์  ( Computer  Assistants ) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี     ไดแ้ก่      ผูใ้ห้บริการแก่ผูใ้ช้ไมโครคอมพิวเตอร์และ
ซอฟแวร์  ดูแลการติดตั้งและแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ เกิดข้ึน  ติดตั้งโปรแกรมใหม่ลงในอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และ
ระบบการทาํงานในแต่ละรูปแบบ  ติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วง บาํรุงรักษา แกไ้ขและปรับปรุงโปรแกรมท่ีใช้
งานอยูใ่หท้นัสมยั   สามารถนาํความรู้ในเร่ืองการเขียนโปรแกรมและการประมวลผลมาใชใ้นการ   แกไ้ข
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติังานได้  การปฏิบติังานดังกล่าวอยู่ภายใต้การแนะนาํของผูป้ฏิบติังาน
วชิาชีพคอมพิวเตอร์   ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 
  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 
3121.20 ผู้ช่วยงานด้านคอมพวิเตอร์   ( Computer  assistant ) 
                      ช่วยนกัวชิาชีพดา้นคอมพิวเตอร์  ในการติดตั้ง  บาํรุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์   อุปกรณ์
และโปรแกรมต่างๆ  :   ทาํการปรับปรุงหรือติดตั้งโปรแกรมใหม่ลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร์  หรือติดตั้ง
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อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ    ตามคาํสั่งหรือคาํแนะนาํของนกัวิชาชีพดา้นคอมพิวเตอร์  ;   ให้คาํแนะนาํหรือ
ความช่วยเหลือแก่ผูใ้ชบ้ริการ  เม่ือติดตั้งระบบใหม่หรือเม่ือมีปัญหา 
 
3121.30 พนักงานขายด้านไอท ี (ตัวแทนบริการไอท)ี  ( Sale  representative ,  IT) 
               ขายสินคา้หรือบริการไอที    :  วิเคราะห์ความตอ้งการ   ดาํเนินการติดต่อลูกคา้หรือผูท่ี้  
สนใจ  นําเสนอและสาธิตการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ     ประสานงานระหว่างลูกค้ากับ
บริษทัผูผ้ลิต    ศึกษาเทคนิคใหม่ๆ ดา้นสารสนเทศคอมพิวเตอร์   อาจติดตั้งโปรแกรม  ให้คาํแนะนาํและ
ใหบ้ริการทางเทคนิคและแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัลูกคา้ภายหลงัการขาย 
 
หน่วย 3122 ผู้ทาํงานด้านอุปกรณ์คอมพวิเตอร์   ( Computer  Associate  Professionals ) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่  ผูท่ี้ทาํการควบคุมอุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์ท่ี 
เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในการบนัทึก  การเก็บรักษา  การถ่ายทอดและการประมวลผลข้อมูล        
การแสดงผลขอ้มูลในรูปแบบตวัอกัษร ตวัเลขหรือกราฟบนจอแสดงผลบนกระดาษ  หรือบนแผ่นฟิล์ม    
จดัระบบงานประมวลผลให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้ผูใ้ช้บริการเกิดความมัน่ใจ   ดูแลการใส่เทปบนัทึก      
แม่เหล็กและแผน่ดิสก์บรรจุขอ้มูล บนัทึกขอ้มูลในโปรแกรมท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์สามารถอ่านได ้  และ
ทาํการสาํรองขอ้มูล  รวมถึงการเก็บรักษาแผน่ดิสก ์    มว้นเทปและบนัทึกการประมวลผล  นาํความรู้ทาง 
ดา้นคอมพิวเตอร์มาประยกุตใ์ชแ้ละแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการปฏิบติังาน   ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ี
เก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

3122.10  ช่างเทคนิคระบบคอมพวิเตอร์  (Technician , computerize system) 
                       ตรวจสอบ  และแก้ไขปัญหาท่ีมีผลต่อการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์  และอุปกรณ์ท่ี   
เก่ียวขอ้ง  เพื่อใหส้ามารถทาํงานไดต้ามปกติ 
 

3122.20  ผู้ปฏิบัติงานด้านระบบคอมพวิเตอร์  (Computer  operator) 
ปฏิบติัการ  ควบคุม  ดูแลรักษาและตรวจสอบการทาํงานของระบบคอมพิวเตอร์และ /

หรือ ระบบงานคอมพิวเตอร์  :  ปฏิบติังานเก่ียวกบัระบบคอมพิวเตอร์  ทาํหนา้ท่ีควบคุม ดูแลการทาํงาน
ของระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อใหส้ามารถใชง้านไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ     บนัทึกขอ้มูลโดยการพิมพห์รือ
ด้วยการใช้อุปกรณ์อ่านภาพ และดาํเนินงานตามคาํสั่งในโปรแกรมท่ีกาํหนด  เช่น  ใช้โปรแกรมการ
ออกแบบภาพกราฟฟิก   การนาํเสนอผลงานผ่านคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์แสดงผลต่างๆ  ควบคุมการ
ประมวลผลขอ้มูล  รวมถึงบาํรุงรักษาอุปกรณ์ในเบ้ืองตน้ ใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีใชง้านได ้
 
หน่วย 3123 ช่างเทคนิคควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม  (Industrial  Robot  Controllers ) 
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  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี ได้แก่ ผูท่ี้ควบคุมการทาํงานของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม   
โดยการออกแบบและปรับปรุงโปรแกรมคาํสั่งเฉพาะ  ในการทาํงานของหุ่นยนตแ์ต่ละประเภท  ควบคุม
การปฏิบติัการ  บาํรุงรักษาและปรับปรุงแก้ไขกลไกการทาํงานของหุ่นยนต์   ปฏิบติัหน้าท่ีการงานท่ี
เก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

3123.20  ช่างเทคนิคควบคุมหุ่นยนต์  (Robot  controller  ,  technician) 
ออกแบบและติดตั้งโปรแกรมการทาํงานของหุ่นยนต์ท่ีใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม : 

ดาํเนินการควบคุมดูแลใหหุ่้นยนตท์าํงานตามระบบโปแกรมท่ีวางไว ้        ตั้ง ปรับหรือเปล่ียนโปรแกรม
คาํสั่งให้กบัหุ่นยนต์เพื่อการทาํงานเฉพาะอย่าง   ปรับปรุงแกไ้ขกลไกการทาํงานของหุ่นยนต์  กรณีท่ี  
หุ่นยนตเ์สียหรือไม่สามารถปฏิบติังานได ้ณ จุดท่ีใชง้าน 
 

หมู่       313  ผู้ปฏิบัติงานอุปกรณ์ทศันศาสตร์และอเิลก็ทรอนิกส์ 
 (Optical  and  Electronic  Equipment  Operators) 

 ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหมู่น้ี   ไดแ้ก่   ผูท่ี้ทาํการถ่ายภาพและควบคุมกลอ้งถ่ายภาพยนต ์     
วีดีทศัน์  และอุปกรณ์อ่ืน ๆ ท่ีใช้ในการบนัทึกและตดัต่อภาพและเสียง  ควบคุมอุปกรณ์ระบบกระจาย
เสียง   ระบบแพร่ภาพ   และระบบโทรคมนาคมต่างๆ   รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทยท่ี์ใชใ้นการวินิจฉัย
หรือบาํบดัรักษาโรค 
  กลุ่มอาชีพในหมู่นี ้ มีดังนี ้
  3131 ช่างภาพและเจา้หนา้ท่ีอุปกรณ์บนัทึกภาพและเสียง 
  3132 เจา้หนา้ท่ีควบคุมอุปกรณ์การแพร่ภาพ  กระจายเสียงและโทรคมนาคม 
  3133 เจา้หนา้ท่ีควบคุมอุปกรณ์ทางการแพทย ์

3139 เจา้หนา้ท่ีอุปกรณ์ดา้นทศันศาสตร์และอิเล็คทรอนิกส์ท่ีมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
 
หน่วย 3131 ช่างภาพและเจ้าหน้าทีอุ่ปกรณ์บันทกึภาพและเสียง 
  ( Photographers  and  Image  and  Sound  Recording  Equipment  Operators ) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่  ผูท่ี้ถ่ายภาพบุคคลหรือกลุ่มบุคคล เพื่องานโฆษณา   
งานพาณิชย ์ งานอุตสาหกรรม   หรืองานทางวิทยาศาสตร์  การใชภ้าพแสดงประกอบเร่ืองราวและบทความ  
ต่าง ๆ  ในหนงัสือพิมพ ์  นิตยสาร   และส่ิงพิมพอ่ื์น ๆ   ทาํการปรับตั้งและบนัทึกภาพต่าง ๆ  ดว้ยกลอ้งถ่าย
ภาพยนตร์  วีดีทศัน์  และกลอ้งชนิดพิเศษอ่ืน ๆ  รวมทั้งกลอ้งถ่ายภาพทางอากาศ   ทาํการควบคุมอุปกรณ์     
ตดัต่อ   บนัทึกภาพและเสียงของภาพยนตร์  วีดีทศัน์  แผน่เสียง  เทปบนัทึกเสียง   แผน่ดิสก์ดิจิตลัเพื่อให้
ไดคุ้ณภาพเป็นท่ีพึงพอใจ  ใชค้วามรู้เก่ียวกบัหลกัการตดัต่อ   การบนัทึกภาพและเสียงในการแกไ้ขปัญหา
ท่ีเกิดข้ึนขณะปฏิบติังาน   ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
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3131.10  ช่างถ่ายภาพบุคคล  (Photographer , portrait)   
   ถ่ายภาพบุคคลหรือกลุ่มบุคคลทั้ งในและนอกสถานท่ี  เพื่อถ่ายทอดภาพท่ีแสดงถึง

ลกัษณะของบุคคลให้ไดต้ามเป้าหมายท่ีตอ้งการ   จดัเตรียมอุปกรณ์การถ่ายภาพ   ปรับ  ตั้งกลอ้ง จดัแสง  
จดัฉาก และท่าทางให้เป็นไปตามความตอ้งการ ถ่ายภาพดว้ยกลอ้งถ่ายภาพน่ิงแบบธรรมดาหรือใชก้ลอ้ง
ชนิดพิเศษอ่ืน ๆ  และเทคนิคการถ่ายภาพต่าง ๆ  เพื่อใหไ้ดภ้าพท่ีตรงตามวตัถุประสงคข์องงานถ่ายภาพ 
 
3131.12  ช่างภาพโฆษณา  (Photographer , commercial  ;  Lustration) 

   ถ่ายภาพบุคคล     สถานท่ี    เคร่ืองจกัร    สินคา้หรือส่ิงอ่ืนๆ   เพื่อใชใ้นการโฆษณา
และการคา้    ปฏิบติังานตามแผนงานท่ีกาํหนด  ประสานงานและทาํงานร่วมกบัฝ่ายอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง    
จดัเตรียมอุปกรณ์การถ่ายภาพ     ปรับ  ตั้งกลอ้ง    จดัแสง    จดัฉาก   หรือจดัวางส่ิงท่ีตอ้งการถ่ายภาพ
และถ่ายภาพใหเ้ป็นไปตามแบบท่ีไดมี้การออกแบบไวแ้ลว้ 
 
3131.14  ช่างภาพหนังสือพมิพ์  (Photographer , press) 

9398              ถ่ายภาพถ่ายเพื่อประกอบการนําเสนอข่าว   บทความ 
หรือสารคดี   รับมอบหมายงานและประสานงานกับโต๊ะข่าว    จัดเตรีย ม
อุปกรณ์การถ่ายภาพให้พร้อม   ติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์
บ้านเมือง   เก็บภาพบุคคล  เหตุการณ์จากแหล่งข่าวประจํา ในสถานที่ต่างๆ     
คัดเลือกภาพที่มีคุณค่าเพื่อนําเสนอทางหนังสือพิมพ์   อาจดูแลการย่อ/ ขยาย / 
ตัดส่วนภาพเพื่อให้เข้ากับหน้าหนังสือพิมพ์   ใช้อุปกรณ์กล้องและเทคนิคการ
ถ่ายภาพต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับสภาพเพื่อให้ได้ภาพคมชัดและสอดคล้องกับ
เหตุการณ์หรือข่าว  ศึกษาช่ือ  ตําแหน่ง  และความสําคัญของแหล่งข่าวต่าง ๆ   
จดบันทึกช่ืองาน  บุคคล   วันที่ที่ทําการถ่ายภาพบนซองฟิล์มแต่ละม้วน  อาจ
เขียนคําบรรยายใต้ภาพที่ถ่าย  อาจรวบรวม  จัดหมวดหมู่ภาพที่ใช้งานแล้ว
สําหรับการใช้งานคร้ังต่อไป     ประชุมกับบรรณาธิการภาพ และหัวหน้า
ช่างภาพเพื่อกําหนดเหตุการณ์และประเด็นข่าวที่มีความสําคัญและมีคุณค่าต่อ
การนําเสนอ  

 
3131.16  ช่างภาพสารคดี  (Photographer , feature) 

    ถ่ายภาพบุคคล    ทิวทศัน์    สถานท่ี    หรือภาพอ่ืนๆ   เพื่อใช้แสดงประกอบเร่ืองราว
หรือบทความ  สารคดี   ในนิตยสารและส่ิงพิมพอ่ื์นๆ ถ่ายทอด เร่ืองราวต่างๆ  เป็นภาพประกอบเพื่อเสริม
การถ่ายทอดเน้ือหาของสารคดีใหช้ดัเจนข้ึน 
 

3131.18  ช่างภาพเพือ่การประชาสัมพนัธ์  (Photographer , public  relation) 
 ดาํเนินการถ่ายภาพ ผูบ้ริหาร บุคลากร อาคารสถานท่ี กิจกรรม เพื่อจดัทาํภาพ / ภาพข่าว

ท่ีนาํเสนอถึงมุมมองท่ีดี แสดงถึงความสร้างสรรค ์สง่างาม มัน่คง และมีรสนิยมขององคก์ร 
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3131.20  ช่างภาพประจํากล้องโทรทศัน์  (Cameraman  television) 

 ใช้กล้องถ่ายภาพโทรทัศน์ทั้งในและนอกสถานที่เพื่อถ่ายภาพส่งโทรทัศน์โดยตั้งกล้อง 
วางมุมจับภาพ และปรับเลนส์  เพื่อให้ภาพมีระยะคมชัดอยู่ตลอดเวลา  เคลื่อนหน้ากล้องเพื่อติดตาม      
ถ่ายภาพเหตุการณ์หรือฉากการแสดง และคอยตรวจภาพทีป่รากฏในจอจับภาพทีต่ิดอยู่กบักล้องตลอดจน
เปลี่ยนมุมหรือระยะภาพตามคําส่ังของผู้กํากับรายการหรือผู้ควบคุมการผลิต  นอกจากนี้ต้องดูแลรักษา
อุปกรณ์ทีเ่กีย่วกบักล้องให้พร้อมทีจ่ะใช้งานได้ตลอดเวลา  
 
3131.25  ช่างถ่ายภาพยนตร์   , ช่างกล้อง  (Cameraman , motion   picture) 
                            ถ่ายภาพยนตร์โดยทาํหน้าท่ี จัดแสง    การประกอบภาพ     การกาํหนดมุมกลอ้ง  การเลือกใช้
อุปกรณ์  และควบคุมการทาํงานของกล้องเพื่อถ่ายทอดจินตนาการของผูก้าํกับภาพ  และผูก้าํกับภาพยนตร์      
ตรวจสอบและจดจาํการถ่ายภาพยนตร์ในแต่ละชอตในช่วงการซอ้มการแสดงและถ่ายทาํในช่วงการแสดงจริง 
 

3131.30  ช่างเทคนิคงานกาํกบัภาพรายการโทรทศัน์  (Technician , picture  director , television) 
  ควบคุมการปรับแต่งสัญญาณภาพจากกล้องโทรทัศน์ ให้มีความคมชัดและคอย
ตรวจสอบภาพจากกลอ้งทุกตวัท่ีมาจากหอ้งส่ง  ควบคุมการเปิดหนา้กลอ้ง  ปรับระดบัความเขม้ ความมืด 
ความสวา่งของภาพ ปรับสีของกลอ้งแต่ละตวัใหเ้ขา้กนั  ซ่อมแซมกลอ้งท่ีชาํรุดและดูแลอุปกรณ์ต่าง ๆ  ท่ี
ใชใ้นการถ่ายทาํ รวมทั้งรถท่ีใชใ้นการถ่ายทอดสด 
 

9399 3131.35  เจา้หน้าท่ีตดัต่อรายการโทรทศัน์  (Program  editor , 
television) 

 รับผิดชอบดาํเนินการตดัต่อ ลงเพลง ผสมเสียง แกไ้ขตามบทรายการหรือตามท่ีผูก้าํกบั
รายการหรือผูค้วบคุมการผลิตมอบหมาย ตรวจสอบความเรียบร้อยและส่งสถานีเพื่อการออกอากาศตาม
ระยะเวลาท่ีกาํหนด   ดูแลรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ตดัต่อให้พร้อมตลอดเวลา  สามารถซ่อม
อุปกรณ์ตดัต่อเบ้ืองตน้ไดใ้นกรณีท่ีฉุกเฉิน  ตดัต่อรายการให้ทนักบัช่วงเวลาออกอากาศหรือกาํหนดการ
ส่งเทปล่วงหน้า    เก็บภาพประกอบเร่ืองอนัได้แก่ภาพทิวทศัน์    สถานท่ีสําคญั   หรือภาพอ่ืนใดเพื่อ
รวบรวมไวใ้ชก้บัการผลิตรายการต่อไป 
 

3131.37  เจ้าหน้าทีก่ราฟฟิกรายการโทรทศัน์  (Graphic  designer , television) 
 ออกแบบกราฟฟิกสําหรับรายการประเภทต่าง ๆ เช่น ช่ือรายการ ช่ือบุคลากรหรือ     

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง หรือขอ้มูลทางสถิติ ทั้งน้ีโดยอาจเป็นขอ้ความ แผนท่ี แผนภูมิ ตารางหรือสัญลกัษณ์
อ่ืนใดท่ีใชป้ระกอบเน้ือหาของรายการ รวบรวมรายช่ือนกัแสดงและทีมงานเพื่อจดัทาํตวัหนงัสือสําหรับ  
ไตเต้ิลรายการ จดัทาํรวบรวมเคร่ืองหมายตราสินค้าของผูอุ้ปถัมภ์รายการเพื่อข้ึนไตเต้ิลท้ายรายการ  
ออกแบบ   KEY SCENE ของรายการท่ีไดรั้บมอบหมาย  ดาํเนินการใส่คาํบรรยายใตภ้าพในกรณีท่ีตวั
แสดงพดูภาษาต่างประเทศและ/หรือภาษาทอ้งถ่ิน จดัเตรียมรหสัเวลาของรายการใหห้้องตดัต่อ  
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3131.40 ช่างเทคนิคบันทกึภาพ  (โทรทศัน์)  (Technician , camera) 
 บนัทึกเทป  เล่นเทป   เปล่ียนระบบสัญญาณหรืออดัรายการต่างๆ เพื่อการออกอากาศ  

คอยตรวจเช็คดูสัญญาณภาพท่ีถูกส่งมาจากห้องกาํกบัภาพ จดัเตรียมและตรวจสอบคุณภาพของสัญญาณ
ภาพก่อนการบนัทึกเทป ตรวจเช็คอุปกรณ์การบนัทึกภาพและซ่อมบาํรุงใหพ้ร้อมท่ีจะใชง้านไดต้ลอดเวลา 
 
3131.45  ผู้ตัดต่อลาํดบัภาพยนตร์  (Negative  cutter) 
              ปฏิบติังานเก่ียวกบัการตดัต่อและลาํดบัภาพยนตร์ท่ีไดม้าจากการถ่ายทาํ ร่วมตดัสินใจกบั ผู ้
กาํกบัภาพยนตร์  ผูเ้ขียนบทภาพยนตร์  ผูอ้าํนวยการสร้างภาพยนตร์  นาํฟิลม์ส่วนต่าง ๆ ท่ีบนัทึกภาพไวม้า
ตดัต่อเรียงกนัให้เป็นเร่ืองราวตามบทภาพยนตร์ และให้ไดอ้ารมณ์ตามเน้ือเร่ือง    เพื่อให้ภาพยนตร์ถ่ายทอด
เร่ืองราวไดอ้ยา่งสมจริงจะตอ้งเลือกภาพท่ีสามารถนาํมาตดัต่อเขา้หากนัไดอ้ยา่งสอดคลอ้ง  กลมกลืน ทั้งใน
ด้านภาพและเสียง  มีศิลปะในการตัดต่อสร้างความต่อเน่ืองโดยเลือกจังหวะการตัดต่อภาพท่ีเหมาะสม  
นอกจากนั้นยงัทาํหนา้ท่ีประสานงานกบัหอ้งแลป็ภาพและเสียงเพื่อใชเ้ทคนิคช่วยแกไ้ขภาพหรือเสียงใหดี้ข้ึน 
 
3131.50  ช่างเทคนิค , ผู้ช่วยกล้อง  (Assistant  camera  man , technician) 
  จดัเตรียมกลอ้งและอุปกรณ์ประกอบท่ีใชส้าํหรับการถ่ายทาํ   ติดตั้งกลอ้งในห้องส่งหรือ
นอกสถานท่ีท่ีถ่ายทาํเพื่อการบนัทึกเทป  ช่วยเหลืออาํนวยความสะดวกในการปฏิบติังานของ      ช่าง
กลอ้ง   รวมถึงการบาํรุงรักษากลอ้งและอุปกรณ์การถ่ายทาํอ่ืนๆ 
 

3131.60 ช่างเทคนิคงานเสียง , ผูบ้นัทึกเสียง , เจา้หนา้ท่ีบนัทึกเสียงและทาํสาํเนาเทปละครโทรทศัน์ 
(Sound engineer ; sound mixer , sound  recorder, technician) 

ควบคุมเคร่ืองและดําเนินการบันทึกเสียง    รับผิดชอบดูแลเทปละครที่ออกอากาศแล้ว พร้อมทั้งจดบันทึกทํา
ประวัติ    ดําเนินการอัดเสียง     ทําสําเนาเทปละครและงานอื่นๆ     ดูแลเทปที่จะใช้ทํา   ต้นฉบับละครทุกเร่ือง 
จัดส่งเอกสารเกี่ยวกับละครที่ออกอากาศซ้ําให้ฝ่ายบัญชี ประสานงาน จัดการแจ้งกลับเกี่ยวกับละครที่
ออกอากาศแล้ว    ระบุวนัเวลาออกอากาศรวมถงึการตรวจพจิารณาละครโทรทัศน์ 
 

3131.70  เจ้าหน้าทีเ่ทคนิคและซ่อมบํารุงอุปกรณ์การถ่ายทาํละครโทรทัศน์   
(Maintenance  technician , television) 

 รับผดิชอบการซ่อมและบาํรุงรักษา ตลอดจนปรับปรุงคุณภาพของอุปกรณ์ถ่ายทาํ     รวมทั้ง
เคร่ืองมือตดัต่อ ดูแลรักษาเคร่ืองมือในห้องเทคนิคและฝึกสอนพนักงานดา้นเทคนิค  ติดต่อ    สอบถามหา
ขอ้มูลเก่ียวกบัอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีจะซ้ือใหม่หรือส่งซ่อม   ประสานงานกบัทีมเทคนิคในเร่ืองการยืมและคืน
อุปกรณ์ 
 

3131.90  ช่างภาพและเจ้าหน้าทีอุ่ปกรณ์บันทกึภาพและเสียงอืน่ ๆ 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึง  ผูถ่้ายภาพต่าง ๆ  และผูท้าํการบนัทึกภาพและเสียง
ดว้ยอุปกรณ์ต่าง ๆ  ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
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หน่วย 3132 เจ้าหน้าทีค่วบคุมอุปกรณ์การแพร่ภาพ  กระจายเสียงและโทรคมนาคม 
  ( Broadcasting  and  Telecommunications  Equipment  Operators ) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี ไดแ้ก่ ผูท่ี้ควบคุมระบบการส่ง  การแพร่กระจายภาพเสียง
และระบบสัญญาณดาวเทียมสาํหรับรายการวิทยุ  และโทรทศัน์  ควบคุมระบบการส่ือสารทางวิทยุระบบ
ดาวเทียม  และระบบมลัติเพล็กส์ทั้งบนบก  ในทะเลและในอากาศยาน    ควบคุมอุปกรณ์  การฉาย
ภาพยนตร์  นาํความรู้ในเร่ืองดงักล่าวมาประยุกตใ์ช้ในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนขณะปฏิบติังานรวมถึง
การบาํรุงรักษาอุปกรณ์   การบนัทึกและเก็บรักษา   ปฏิบติัหน้าท่ีการงานท่ีเก่ียวข้องและควบคุมดูแล
ผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
  อาชีพในหน่วยนี ้  มีดังนี้ 
 

3132.20  พนักงานประจําสถานีวทิยุกระจายเสียง ; ผู้ควบคุมการออกอากาศรายการวทิยุ 
             กระจายเสียง  (Operator , radio  broadcasting  station) 

            กาํกบั ดูแล ให้ดาํเนินการออกอากาศเป็นไปตามผงัรายการท่ีกาํหนด  จดัเตรียมอุปกรณ์
ท่ีจาํเป็นและบนัทึกเก่ียวกับการออกอากาศในแต่ละวนั จดัเตรียมลาํดับการออกอากาศในวนัถัดไป     
ช่วยเหลือผูด้าํเนินรายการในกรณีการออกอากาศสด   อาจทว้งติงส่ิงบกพร่อง หรือขดัต่อนโยบายสถานี 
และรายงานแก่ฝ่ายผงัรายการ  ประสานงานการถ่ายทอดเสียงนอกสถานท่ี อาจปฏิบติัภารกิจอ่ืน ๆ ตามท่ี
ไดรั้บมอบหมายหรือเห็นชอบจากผูบ้งัคบับญัชา 
 

3132.25  เจ้าหน้าทีเ่ทคนิคประจําสถานีวทิยุกระจายเสียง  (Technician , radio  broadcasting) 
           ควบคุมการกระจายเสียง การบันทึกเสียง การถ่ายทอดเสียงนอกสถานที่ และการซ่อม

บํารุงด้านเทคนิค   วิเคราะห์และปรับปรุงคุณภาพการออกอากาศ   อาจพิจารณาขอส่ังซ้ืออุปกรณ์หรือ
เทคโนโลยี    ทันสมัยเพื่อใช้ในการออกอากาศ  ซ่อมแซม หรือบํารุง เพื่อให้การกระจายเสียงมีคุณภาพ    
ยิง่ขึน้  ติดตามข่าวสารด้านเทคโนโลยแีละอุปกรณ์การกระจายเสียงอยู่เสมอ ประจําอยู่ที่สถานีตลอดเวลา  
ที่สถานีออกอากาศ บันทึกผลการออกอากาศ   ตัดสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึน้ขณะออกอากาศ 
อาจระบุปัญหาทางเทคนิคทีส่่งผลต่อการออกอากาศพร้อมนําเสนอเพือ่แก้ไข 
 

3132.30  ผู้เช่ียวชาญติดตั้งเคร่ืองฉายภาพยนตร์และปรับแต่งระบบเสียง   
(Setter , projection  and  mixing  sound) 

             ทาํหน้าท่ีติดตั้ งเคร่ืองฉายภาพยนตร์  เพื่อให้ได้ภาพตามขนาดสัดส่วนของโรงฉาย       
ภาพยนตร์ ติดตั้งระบบเสียงและปรับแต่งระบบเสียงใหไ้ดคุ้ณภาพเป็นไปตามชนิดของระบบเสียงท่ีบนัทึกใน
ฟิลม์ภาพยนตร์ 
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3132.35  ผู้ฉายภาพยนตร์  (Projectionist , cinema) 
             ทาํหน้าท่ีดูแลเคร่ืองฉายภาพยนตร์ให้อยู่ในสภาพท่ีใช้การได้ไม่ติดขัด เตรียมฟิล์ม       

ภาพยนตร์ท่ีจะฉาย  ใส่ฟิลม์ฉายภาพยนตร์ตามวนัและเวลาในตารางการฉายภาพยนตร์  เม่ือฉายภาพยนตร์จบ
แลว้จึงกรอฟิล์มกลับเพื่อเตรียมฉายรอบต่อไป หากเกิดความขดัขอ้งระหว่างการฉายภาพยนตร์ จะตอ้ง
สามารถแกไ้ขสถานการณ์ในเบ้ืองตน้ได ้  
 

3132.40  พนักงานประจําสถานีโทรทศัน์ ; เจ้าหน้าทีเ่ทคนิคงานแพร่ภาพสถานีโทรทัศน์ 
  (Operator , television  broadcasting  station) 

 ใช้และปรับอุปกรณ์ที่เกี่ยวเน่ืองกับเคร่ืองส่งของสถานีโทรทัศน์ ศึกษารายละเอียดของ   
รายการแสดงต่าง ๆ ปิดและเปิดสวิทซ์เคร่ืองส่ง  ตรวจดูภาพรายการที่ส่งไปยังเคร่ืองรับโทรทัศน์ทาง
มอนิเตอร์ของโทรทัศน์และปรับภาพที่ส่งออกไปให้ได้คุณภาพ  ฟังรายการที่ส่งออกจากลําโพงหรือหูฟัง 
สังเกตเคร่ืองหมายสัญญาณต่าง ๆ และปรับระดับเสียงหรือความกังวานของเสียงให้เหมาะสม อาจทํางาน
ซ่อมแซมเบือ้งต้น 
3132.50  ช่างเทคนิคงานไมโครเวฟ  (Technician , microwave) 
  สํารวจและตรวจสอบสัญญาณเพื่อติดตั้งสัญญาณไมโครเวฟ   จัดเตรียมและทดสอบ
อุปกรณ์ไมโครเวฟ และติดตั้งจานไมโครเวฟสําหรับการรับ-ส่งสัญญาณ  ระหว่างสถานีกับจุดที่ทําการ   
ถ่ายทอดรายการให้เช่ือมสัญญาณได้ต่อเน่ือง    ประสานงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งสัญญาณกับ 
เจ้าหน้าทีฝ่่ายรับสัญญาณ ตรวจสอบ  ควบคุมสัญญาณภาพและเสียงในระหว่างการถ่ายทอดสัญญาณโดย
ใช้ไมโครเวฟรวมถึงการซ่อมบํารุงรักษาอุปกรณ์  และแก้ไขปัญหาทีเ่กดิขึน้เป็นการเบือ้งต้น 
 

3132. 55           ช่างเทคนิคดา้นดาวเทียมและเคร่ืองส่ง  (Technician  satellite) 
  ดาํเนินการรับ-ส่งสัญญาณดาวเทียม  ให้สามารถแพร่ภาพออกอากาศให้ครอบคลุมพืน้ที่
รับผดิชอบ    ดาํเนินการส่งสัญญาณโทรทัศน์เพือ่แพร่ภาพออกอากาศ    ติดต่อและประสานงานในการรับ-ส่ง
สัญญาณดาวเทียมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ดูแลรักษาเคร่ืองรับ-ส่งดาวเทียม  เคร่ืองส่ง         โทรทัศน์จาน
ดาวเทียม   เสาอากาศ   อุปกรณ์เทคนิค  อาจซ่อมบํารุงอุปกรณ์ทางด้านดาวเทียม 
 

3132.60             ผู้ควบคุมสัญญาณ  (Signalling  controller) 
                         มีหน้าท่ีควบคุมดูแลคุณภาพของสัญญาณภาพและเสียง  รวมทั้งระบบไฟฟ้าสําหรับ
ออกอากาศ  ตรวจสอบและซ่อมบาํรุงเคร่ืองส่งสัญญาณในเบ้ืองต้นและตัดสินใจแก้ ไขปัญหาเม่ือเกิด
เหตุขดัขอ้ง 
 

3132.70   พนักงานวทิยุประจําเรือ ; พนักงานส่ือสารประจําเรือ  (Technician , slip  radio) 
ควบคุมอุปกรณ์ส่ือสารรวมทั้งเคร่ืองทศันสัญญาณในเรือ :รับ - ส่งข่าวสารดว้ยสัญญาณ

ต่างๆ    เช่นสัญญาณธง  โทรเลข คล่ืนวิทยุหรือเรดาร์  แจง้ข่าวเรือเขา้และออก  รับข่าวอากาศและอ่ืนๆ ; 
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ดูแลตรวจตราความเรียบร้อยของอุปกรณ์และเคร่ืองมือให้พร้อมปฏิบติัการ  บาํรุงรักษาและซ่อมแซมทาง
เทคนิคตามกฎขอ้บงัคบัวทิย ุ แจง้ความผดิปกติต่อนายเรือ 
 
3132.90  เจ้าหน้าทีอุ่ปกรณ์แพร่ภาพกระจายเสียงและโทรคมนาคมอืน่ ๆ 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึง  ผูค้วบคุมอุปกรณ์เก่ียวกบัการแพร่ภาพการกระจาย
เสียง  และโทรคมนาคมต่าง ๆ  ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
 
หน่วย 3133 เจ้าหน้าทีค่วบคุมอุปกรณ์ทางการแพทย์  ( Medical  Equipment  Operators ) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่  ผูค้วบคุมอุปกรณ์ทางเทคนิคท่ีใช้ในการวินิจฉัย
และรักษาโรคภยัไขเ้จ็บและความผิดปกติต่าง ๆ  :  ควบคุมอุปกรณ์ทางเทคนิคท่ีใช้ในการวินิจฉยั  และ
รักษาโรคภยัไขเ้จ็บและความผิดปกติต่าง ๆ  ของระบบประสาทและอวยัวะต่าง ๆ  หรืออุปกรณ์ท่ีใชใ้น
การฉายรังสีหรืออุปกรณ์เก่ียวกบัการดมยาสลบ  นาํความรู้เก่ียวกบัอุปกรณ์ทางเทคนิค หลกัการและ    
เวชปฏิบติัมาประยุกต์ใช้ในการคน้หาสาเหตุและวิธีการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปฏิบติังาน 
รวมทั้งการบาํรุงรักษาอุปกรณ์  ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 
3133.20  เจา้หนา้ท่ีควบคุมอุปกรณ์การวดัคล่ืนไฟฟ้าหวัใจ   

(Operator , electrocardiograph  equipment) 
ควบคุมทางด้านเทคนิคเก่ียวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีใช้วดัคล่ืนหัวใจ  :  เตรียมคนไข้หรือ

แนะนาํคนไขก่้อนการวดัคล่ืนหัวใจ  ;  ควบคุมและใช้เคร่ืองวดั  ดูแลภาพท่ีแสดงคล่ืนหัวใจของคนไข ้ ;  
ส่งผลให้แพทยเ์พื่อทาํการอ่านผล  อาจบนัทึกขอ้สังเกตลงในแบบฟอร์มส่งแพทย ์ เพื่อประกอบการ
วนิิจฉยัโรค 

 

3133.30  พนกังานเอกซเรย ์ ;  เจา้หนา้ท่ีควบคุมอุปกรณ์เอกซเรย ์
(Operation , medical  x – ray  equipment) 

  เตรียมผูป่้วยก่อนเขา้ถ่ายภาพ  และนาํผูป่้วยออกหลงัถ่ายภาพรังสีเสร็จแลว้  ลา้งฟิล์ม  
ช่วยผสมนํ้ายาลา้งฟิลม์ ช่วยทาํงานซ่อมเคร่ืองมือเล็ก ๆ  นอ้ย ๆ ช่วยทาํความสะอาดเคร่ืองมือและอุปกรณ์
ทางรังสี ทาํบนัทึกเก็บฟิลม์เขา้แฟ้ม 
 

3133.40  เจา้หนา้ท่ีควบคุมอุปกรณ์สแกนน่ิง  (Operator , scanning  equipment) 
ควบคุมเคร่ืองสแกนในการสแกนภาพส่วนต่าง ๆ  ของร่างกายผูป่้วย  :  แนะนาํผูป่้วย / 

คนไขใ้นเร่ืองการปฏิบติัตนก่อนการสแกน  ;  ควบคุมเคร่ืองให้สแกนภาพตามส่วนต่าง ๆ  ของร่างกาย  
นาํผลส่งแพทยผ์ูส้ั่งการ  ;  อาจให้ยาหรือสีแก่ผูป่้วยก่อนทาํการสแกน  อาจบนัทึกขอ้สังเกตลงใน
แบบฟอร์มส่งแพทย ์ เพื่อประกอบการวนิิจฉยัโรค 
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3133.50  เจา้หนา้ท่ีรังสีการแพทย ์   (Operator , radio  active  equipment) 
  ให้การบริการทางเทคนิคในงานของรังสีวินิจฉัย  รังสีรักษา  และเวชศาสตร์นิวเคลียร์  
ในการตรวจวิเคราะห์ส่วนต่าง ๆ  ของร่างกาย  ร่วมตรวจสอบคุณภาพของภาพรังสี  และช่วยปฏิบติังาน
ในการตรวจพิเศษเพื่อช่วยแพทยใ์นการวินิจฉยัโรค  หรือการฉายรังสีเพื่อการรักษาดว้ยเคร่ืองมือทางรังสี
เทคนิคอ่ืน ๆ  รับผดิชอบในการถ่ายภาพส่วนต่าง ๆ  ของร่างกายผูป่้วยดว้ยรังสีประเภทต่าง ๆ  ตามคาํสั่ง
แพทย ์ ใชอุ้ปกรณ์ถ่ายภาพ  เช่น  เคร่ืองเอกซเรย ์ เคร่ืองฉายรังสี  เคร่ืองนบัวดัรังสี  เคร่ืองอลัตราซาวนด ์ 
เคร่ืองเอกซเรยร์ะบบคอมพิวเตอร์  จดัท่าผูป่้วยให้อยูใ่นตาํแหน่งท่ีเหมาะสมกบัเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ใน
การฉายรังสี นาํบนัทึกผลจากภาพถ่ายรังสี  บนัทึกจากการฉายรังสีให้รังสีแพทยเ์พื่อรายงานผลกบัแพทย์
ผูท้าํการรักษา  จดัเตรียมฟิล์มเอกซเรยแ์ละนํ้ ายาลา้งฟิล์ม  ร่วมจดัเตรียมและดูแลอุปกรณ์ท่ีใชใ้นงานรังสี
เทคนิค  รวมทั้งการป้องกนัอนัตรายจากรังสีแก่ผูป่้วย 
 

3133.90  เจา้หนา้ท่ีควบคุมอุปกรณ์ทางการแพทยอ่ื์นๆ 
 ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ีรวมถึง  เจา้หนา้ท่ีควบคุมอุปกรณ์ทางการแพทย ์ ซ่ึงมิไดจ้ดั
ประเภทไวใ้นท่ีอ่ืนใด 
 
 
หน่วย 3139 เจ้าหน้าทีอุ่ปกรณ์ด้านทศันศาสตร์  (ออฟติคัล)   และอเิลก็ทรอนิกส์ทีม่ิได้จัด 
                          ประเภทไว้ในทีอ่ืน่  ( Optical  and  Electronic  Equipment  Operators  Not          

Elsewhere  Classified ) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี ไดแ้ก่  ผูท่ี้ทาํงานดา้นเทคนิคเก่ียวกบัอุปกรณ์ทศันศาสตร์
และอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ  ท่ีมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

3139.20  เจ้าหน้าทีอุ่ปกรณ์ด้านทศันศาสตร์  (ออฟติคัล)   และอเิลก็ทรอนิกส์ทีม่ิได้จัด 
ประเภทไว้ในทีอ่ืน่  (Others  operator , optical  and  electronic  equipment) 

  ปฏิบติังานดา้นเทคนิคอุปกรณ์ทศันศาสตร์และอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ นอกเหนือจากท่ี
กาํหนดไวใ้น  หมู่  313  อ่ืน ๆ 
 
หมู่ 314 ผู้ควบคุมและช่างเทคนิคประจําเรือและอากาศยาน   
  ( Ship  and  Aircraft  Controllers  and  Technicians ) 

 ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหมู่น้ี   ไดแ้ก่   ผูท่ี้ควบคุมดา้นเทคนิคและการทาํงานของอุปกรณ์
เคร่ืองกล  ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์บนเรือหรือในอากาศยาน รวมทั้งผูท่ี้ทาํหน้าท่ีเป็นตน้หนเพื่อบงัคบั
เรือหรืออากาศยาน ใหเ้คล่ือนท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและปลอดภยั 
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  กลุ่มอาชีพในหมู่นี ้  มีดังนี ้
  3141 ช่างเทคนิคหรือช่างเคร่ืองประจาํเรือ 

3142 เจา้หนา้ท่ีประจาํหอ้งบงัคบัการเรือและผูน้าํร่อง 
3143 นกับินและวชิาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบิน 
9154                             3144      ผูค้วบคุมจราจรทางอากาศ 
9155                             3145     ช่างเทคนิคความปลอดภยัดา้นจราจรทางอากาศ 

 
หน่วย 3141 ช่างเทคนิคหรือช่างเคร่ืองประจําเรือ  ( Ships’  Engineers ) 
                          ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหน่วยนี ้ ได้แก่   ผู้ควบคุม  บํารุงรักษา และซ่อมแซมอุปกรณ์เคร่ืองกล  
ไฟฟ้า  อิเล็กทรอนิกส์ และเคร่ืองจักรต่าง ๆ  บนเรือ ; ส่ังซ้ือเช้ือเพลิงและส่ิงของพัสดุอื่น ๆ ที่จําเป็น กํากับ
ควบคุมดูแลทางเทคนิคในการติดตั้ง  บํารุงรักษาและซ่อมแซมเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ต่างๆ  บนเรือ ปฏิบัติ
หน้าที่การงานที่เกีย่วข้องและควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานอืน่ ๆ 
 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

3141.20    นายช่างใหญ่ทางวิศวกรรม (เรือ)  ;  ผู้ควบคุมงานฝ่ายช่าง  (Supervisor  ship  engineer) 
  ควบคุมการบาํรุงรักษา  การซ่อมและการเปล่ียนเคร่ืองมือกลต่างๆ  :  ตรวจเคร่ืองมือกล
ต่างๆ  ของเรือ  เม่ือเรืออยูใ่นท่าหรืออู่ ;  กาํหนดลกัษณะและขอบเขตของการซ่อมตวัเรือหรือการเปล่ียน
อุปกรณ์ตามท่ีคู่มือกาํหนด ;  กาํหนดรายละเอียดของการทาํงาน  ตรวจตราและอนุมติัวสัดุท่ีจะใชใ้นการ
ทาํงาน ; สั่งคนงานให้ทาํงานหรือควบคุมผูรั้บเหมาทาํงานตามใบสั่งงาน ;  ทาํบนัทึกรายงานการทาํงาน  
การซ่อมบาํรุงตวัเรือและเคร่ืองจกัร  ให้คาํแนะนาํแก่บริษทัเก่ียวกบังานวิศวกรรม  ควบคุมการปฏิบติั
หนา้ท่ีของตน้กล  และให้คาํปรึกษากบัตวัแทนจาํหน่าย เคร่ืองยนต ์ เคร่ืองจกัรกลต่างๆ  ในการปรับปรุง
เรือใหดี้ข้ึน 
 

3141.30    ต้นกล (Chief Engineer) 
  รับผดิชอบงานช่างกลบนเรือทั้งหมด :  วางแผน  ควบคุมดูแลและบาํรุงรักษาเคร่ืองจกัร
เคร่ืองยนต์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และอุปกรณ์ในเรือให้อยูใ่นสภาพพร้อมใช้งาน ;  ควบคุมปูมห้องเคร่ือง  
และควบคุมป้องกนัความเสียหายตามท่ีนายเรือมอบหมาย  ดูแลและจดัทาํเอกสารเก่ียวกบัการซ่อมและ
บาํรุงรักษา 
 

3141.32   รองต้นกล (Second Engineer) 
  ปฏิบติังานตามคาํสั่งของตน้กล ในการควบคุมดูแลงานช่างกลบนเรือ : ควบคุมดูแลและ
บาํรุงรักษาเคร่ืองยนต์  เคร่ืองจกัร  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้และอุปกรณ์ในเรือให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  
และเป็นผูรั้บผดิชอบแทนตน้กล  เม่ือตน้กลไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้
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3141.34    นายช่างกล (Third Engineer) 
  ปฏิบติังานตามคาํสั่งท่ีได้รับมอบหมายจากต้นกล  หรือรองต้นกล  ในการดูแลและ
บาํรุงรักษาเคร่ืองจกัร  เคร่ืองยนต ์ เคร่ืองมือ  เคร่ืองใชแ้ละอุปกรณ์ในเรือใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน 
 

3141.36    นายช่างประจําเรือฝ่ายช่างกล (Fourth Engineer) 
  ปฏิบติังานตามคาํสั่งท่ีไดรั้บมอบหมายจากตน้กล  รองตน้กล  หรือนายช่างกล ในการ
บาํรุงรักษาเคร่ืองจกัร  เคร่ืองยนต ์ เคร่ืองมือ  เคร่ืองใชแ้ละอุปกรณ์ในเรือ  ใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน 
 

3141.90    ช่างเทคนิคหรือช่างเคร่ืองประจําเรืออืน่ๆ 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี   รวมถึง  ช่างเทคนิคหรือช่างเคร่ืองประจาํเรือ  ซ่ึงมิไดจ้ดั
ประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
 
หน่วย 3142 เจ้าหน้าทีป่ระจําห้องบังคับการเรือและผู้นําร่อง  (Ships’  Deck  Officers  and  Pilots) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ีไดแ้ก่ ผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีบงัคบัและนาํร่องเรือหรือยานพาหนะท่ี
มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัทั้งในทะเลและร่องนํ้ า    ควบคุมและเขา้ร่วมปฏิบติัการต่างๆ ในห้องบงัคบัการ
เดินเรือหรือสะพาน สังเกตการณ์การเดินเรือ ใชค้วามรู้ความชาํนาญพิเศษในการนาํร่องเรือเขา้สู่และออก
จากท่าเรือ   ผ่านร่องนํ้ า  ช่องแคบและทะเล   ควบคุมดูแลการขนถ่ายสินคา้ทั้งข้ึนและลงจากเรือให้
เป็นไปตามกฎ      ขอ้บงัคบัรวมทั้งความปลอดภยัของลูกเรือและผูโ้ดยสาร     ควบคุมดา้นเทคนิคในการ
บาํรุงรักษาและซ่อมแซมเรือให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดและกฎขอ้บงัคบัต่าง ๆ แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนใน
ระหวา่งการทาํงาน     ทาํการจดัซ้ือวสัดุ เคร่ืองใช ้ จดัจา้งลูกเรือ  และบนัทึกการปฏิบติัการต่าง ๆ   ปฏิบติั
หนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 
  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 

 

3142.20    ผู้บังคับการเรือ/นายเรือเดินทะเล  (Ship’s  captain , sea) 
รับผิดชอบการเดินเรือทะเล  เรือขนถ่ายและเรืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง (เรือเดินทะเล

ประกอบดว้ย เรือระหว่างประเทศ  เรือขนส่งชายฝ่ังและเรือเดินใกลฝ่ั้ง)  :  จดัระบบงานและควบคุม
บงัคบับญัชา  คนประจาํเรือและกิจการในเรือให้เกิดความปลอดภยั  ;  ดูแลตรวจตราและเตรียมความ
พร้อมของเรือ    รวมทั้งดูแลการเก็บเอกสาร  หนงัสือสาํคญัตามบทของกฎหมาย 
 
3142.30   นายเรือ / ผู้ควบคุมเรือ  (Ship’s  master)       

ควบคุมการเดินเรือ  เพื่อขนส่งผูโ้ดยสารสินคา้ตามแม่นํ้ าลาํคลอง  :  จดัระบบสั่งการ   
และควบคุมการทาํงานของคนประจาํเรือ  หรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ; ควบคุมความเร็วและทิศทางของเรือ ; 
ตรวจสอบบาํรุงรักษาเรือ 
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3142.40    ต้นเรือ  (Chief officer) 
  ทาํหน้าท่ีนายประจาํเรือรองจากนายเรือ :  รับคาํสั่งเก่ียวกบักิจการทัว่ไปจากนายเรือ  
แลว้แจง้ไปยงัผูมี้หนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง ; จดัระเบียบการขนส่งผูโ้ดยสาร และการขนถ่ายสินคา้ รวมทั้งควบคุม 
ดูแลการจดัระบบ  ระเบียบ  ในเรือใหเ้รียบร้อย  ตรวจตราและรักษาวนิยัในเรือ 
 
3142.45    นายประจําเรือฝ่ายเดินเรือ / ต้นหน , ผู้ช่วยต้นเรือ  (Assistant  chief  officer , ship) 
  ทาํหน้าท่ีในการนาํเรือ / เดินเรือตามคาํสั่งโดยใช้เรดาร์  เข็มทิศ    แผนท่ี  และเคร่ือง    
ช่วยการเดินเรืออ่ืน ๆ : จดัระเบียบและวิธีการใช้เคร่ืองมือส่ือสารทุกประเภท   รวมทั้งดูแลอุปกรณ์       
ความปลอดภยัและควบคุมดูแลเจา้หนา้ท่ีแผนกส่ือสารและคนประจาํเรือ 
 

3142.50   ผู้นําร่อง / เจ้าพนักงานนําร่อง  (Marinetine pilot) 
  ช่วยเหลือและให้คาํแนะนาํนายเรือ  เฉพาะเร่ืองการเดินเรือและการบงัคบัเรือให้เคล่ือน
เดินไปในเขตท่าหรือน่านนํ้าท่ีกาํหนด  จะตอ้งมีความรู้ความชาํนาญเป็นพิเศษ  เก่ียวกบัร่องนํ้ า  ช่องแคบ 
ท่าเรือลกัษณะภูมิอากาศ  กระแสนํ้ า  กระแสลม  ทางนํ้ าในประเทศและพื้นท่ีอนัตรายต่อการเดินเรือ  
สามารถบงัคบัควบคุมเรือไดทุ้กประเภท  ตามขนาดของใบอนุญาต 
 
3142. 60  ไต๋ก๋ง  (เรือประมง)  (Ship’s  captain , fishery)  
  ควบคุมและรับผิดชอบการเดินเรือเพื่อทาํการประมง  :  วางแผน ควบคุมการเดินเรือ    
เพื่อนาํเรือไปยงัแหล่งจบัสัตวน์ํ้ าและนาํเรือกลบัมายงัท่าเทียบเรือท่ีประสงค์ ปรับปรุง ดดัแปลงและ     
ซ่อมบาํรุงเคร่ืองมือ อุปกรณ์และเคร่ืองช่วยอ่ืน ๆ ให้อยูใ่นสภาพพร้อมจะปฏิบติังาน ควบคุม  ปกครอง  
บงัคบับญัชาคนประจาํเรือจดัระเบียบภายในเรือ  จดัการสัตวน์ํ้ าท่ีจบัไดบ้นเรือ  ตดัสินใจในเร่ืองการ      
ป้องกนัภยัและระวงัอนัตรายท่ีอาจเกิดกบัเรือและคนประจาํเรือ  รับผิดชอบในการดูแลหนงัสือสําคญัต่าง 
ๆ ท่ีตอ้งมีไวโ้ดยบทบงัคบัของกฎหมาย     ทาํรายงานการเดินเรือ ปูมเรือ และรายงานอ่ืน ๆ   ตาม
ขอ้บงัคบั   มีอาํนาจสั่งการแทนเจา้ของเรือเม่ือเรืออยูใ่นทะเล 
 

3142. 70      ช่างยนต์ , อนิจิเนียร์ (เรือประมง)  ;  ช่างไฟประจําเรือ  (Fireman , ship) 
  บาํรุงรักษาและใช้บรรดาเคร่ืองจกัร  เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์อ่ืน ๆ ดูแลและ
ควบคุมการซ่อมเคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือต่าง ๆ   ดาํเนินการเก่ียวกบัสถิติงานและการส้ินเปลืองทุกชนิด
ของช่างกล     จดัทาํและรักษาเอกสารต่าง ๆ ของแผนก 
 

3142. 75      ช่างนํ้ามนั , ลูกมืออินจิเนียร์  ;  พนกังานหอ้งเคร่ืองเรือ  (Mechanical  officer) 
  เป็นผูช่้วยของอินจิเนียร์  มีหน้าท่ีเฝ้าดูแลเคร่ืองยนต์ อุปกรณ์ในห้องเคร่ือง ให้อยู่ใน
สภาพเรียบร้อยพร้อมใชง้าน   ตรวจเช็ค  เปล่ียนถ่ายนํ้ ามนั   หรือปฏิบติัหนา้ท่ีท่ี      เก่ียวขอ้งตามคาํสั่ง
ของอินจิเนียร์     
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3142.90  เจ้าหน้าทีป่ระจําห้องบังคับการเรือและผู้นําร่องอืน่ๆ 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึง  เจา้หน้าท่ีประจาํห้องบงัคบัการเรือและผูน้าํร่อง  
ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
 
หน่วย 3143 นักบินและวชิาชีพทีเ่กีย่วข้องกบัการบิน   (Aircraft  Pilots  and  Related  Associate   
  Professionals ) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี   ได้แก่  ผูท้าํหน้าท่ีควบคุมอุปกรณ์   เคร่ืองกล  ไฟฟ้า  
และอิเล็กทรอนิกส์เพื่อบงัคบัการบินและนาํร่องอากาศยาน  รับส่งผูโ้ดยสาร ไปรษณียภ์ณัฑ์หรือสินคา้ 
จดัทาํแผนการบินหรือตรวจสอบแผนการบินมาตรฐาน  ตรวจสอบอุปกรณ์ เคร่ืองมือวดัและอุปกรณ์
ควบคุมอ่ืน ๆ    เพื่อให้แน่ใจวา่อุปกรณ์ดงักล่าวสามารถใชง้านได ้    ใชค้วามรู้ตามหลกัวิชาการและขอ้
ปฏิบติัในการบินเพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งการปฏิบติังาน  ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและ
ควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

3143.10   นักบิน  (Pilot) 
               บงัคบัอากาศยานท่ีใชใ้นการขนส่งผูโ้ดยสาร  ไปรษณียภณัฑ์ หรือสินคา้  :  ควบคุมอากาศ
ยานซ่ึงทาํการบินในเท่ียวบินตามตาราง  หรือในเท่ียวบินเช่าเหมา  ;   ศึกษาสภาพอากาศ  ณ สนามบิน ,  
เส้นทางบิน บรรยายสรุปแก่ลูกเรือ  ;     เฝ้าตรวจสอบเคร่ืองมือ  เคร่ืองวดัท่ีใชค้วบคุมอากาศยาน ;      
ตรวจความผดิปกติท่ีเกิดข้ึนกบัเคร่ืองยนตห์รืออุปกรณ์หรือเคร่ืองมือต่าง  ๆ  ท่ีช่วยในการบินและควบคุม
เส้นทางบิน ;  อาจเป็นผูค้วบคุมอากาศยาน  (กปัตนั)  ซ่ึงรับผิดชอบลูกเรือทั้งหมด  หรือเป็นนกับินผูช่้วย  
ซ่ึงทาํการบินภายใตค้วามรับผดิชอบของผูค้วบคุมอากาศยาน  (กปัตนั) 
 

3143.20    นักบินเฉพาะงาน  (Pilot , specialised) 
  บงัคบัอากาศยานโดยมีวตัถุประสงคพ์ิเศษ  เช่น ทดสอบเคร่ืองยนต ์, ฉีดยาฆ่าแมลงเพื่อ
ควบคุมการระบาด ,  สํารวจทางอากาศ , ถ่ายภาพทางอากาศ   :  ควบคุมอากาศยานซ่ึงทาํการบินใน
เท่ียวบินตามตารางหรือในเท่ียวบินเช่าเหมา , เฝ้าตรวจสอบเคร่ืองมือ  เคร่ืองวดั  ท่ีใชค้วบคุมอากาศยาน     
ตรวจความผิดปกติท่ีเกิดข้ึนกบัเคร่ืองยนต ์  อุปกรณ์  หรือเคร่ืองมือต่าง ๆ ท่ีช่วยในการบิน  และควบคุม   
เส้นทางบิน , อาจเป็นผูค้วบคุมอากาศยาน (กปัตนั)ซ่ึงรับผดิชอบลูกเรือทั้งหมด หรือเป็นนกับินผูช่้วย  ซ่ึง
ทาํการบินภายใตค้วามรับผดิชอบของผูค้วบคุมอากาศยาน  (กปัตนั) 
 

3143.30  ต้นหนประจําอากาศยาน   (Flight  Navigator) 
  ควบคุมเส้นทางบินของอากาศยาน  บอกตาํแหน่งของอากาศยานโดยอาศยั เรดาห์ , 
สัญญาณวทิย ุ, แผนท่ี, การสังเกตดวงดาว , ภูมิประเทศ หรือเคร่ืองช่วยในการเดินอากาศอ่ืนๆ : แกเ้ข็มบิน
ให้ถูกตอ้งเม่ืออากาศยานหนัเหจากเส้นทาง ; ติดต่อประสานกบัหน่วยควบคุมการจราจรทางอากาศของ
สถานีต่าง ๆ  เพื่อนาํอากาศยานข้ึนและลงสู่พื้น  ;  บนัทึกปูมการบิน 
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3143.40 นายช่างประจําอากาศยาน  (Flight  engineer) 
 ให้บริการและซ่อมอากาศยานในขณะทําการบิน และแนะนํานักบินเกี่ยวกับเคร่ืองยนต์ : 
คอยตรวจดูเคร่ืองวัดมิเตอร์  และเคร่ืองวัดประกอบการบินอย่างอื่น เพื่อกันความผิดพลาดทางเทคนิค ; 
ตรวจข้อขัดข้องของเคร่ืองยนต์และทํางานซ่อมด่วนและซ่อมเล็ก ๆ น้อย ๆ พร้อมทั้งแจ้งให้นักบินทราบ
ถึงข้อขัดข้องต่าง ๆ   ;    บันทึกรายงานเกี่ยวกับเคร่ืองยนต์และการปฏิบัติงานของอากาศยาน  ตลอดจน
ข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น  และการซ่อมแซมในระหว่างทําการบินอาจตรวจสอบเคร่ืองยนต์  ช้ินส่วนของ
เคร่ืองบินและอุปกรณ์ต่างๆ  ก่อนทาํการบิน 
 

หน่วย 3144 ผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศ  ( Air  Traffic  Controllers ) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี   ไดแ้ก่   ผูท่ี้กาํกบัและควบคุมอากาศยานท่ีบินอยูใ่นน่าน
ฟ้าท่ีกาํหนดหรืออากาศยานท่ีกาํลงัจะบินข้ึนและลงจอดในสนามบิน    รวมทั้งอากาศยานท่ีวิ่งอยูบ่นลาน  
โดยใชส้ัญญาณแบบวิทยุ  เรดาร์  และไฟแสงสวา่ง  ให้ขอ้มูลแก่ผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง  เช่น ลูกเรือและ
เจา้หน้าท่ีปฏิบติังานเก่ียวกบัสภาวะภูมิอากาศ    อุปกรณ์การปฏิบติังานต่างๆ สภาพจราจรทางอากาศ        
ตรวจสอบและอนุมติัแผนการบิน ใชค้วามรู้ดา้นการควบคุมการจราจรทางอากาศเพื่อแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ 
ท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติังาน   ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

3144.20    ผู้ควบคุมจราจรทางอากาศ  (Air  Traffic  Controller) 
  กาํกบัดูแลและควบคุมการเดินทางของอากาศยานภายในอาณาเขตท่ีได้รับมอบหมาย
เพื่อใหอ้ากาศยานเดินทางจากจุดหน่ึงไปยงัอีกจุดหน่ึง   หรือข้ึน – ลง ณ  สนามบินใดสนามบินหน่ึงดว้ย
ความปลอดภยั :  ตรวจสอบตารางการบินของสายการบินท่ีแจง้การข้ึน – ลง ; มีความรู้ความเช่ียวชาญใน
เร่ืองระบบส่ือสารวิทยุ  เรดาร์  สัญญาณไฟ  ธงหรืออ่ืนๆ เพื่อใชใ้นการควบคุมการเดินอากาศของอากาศ
ยาน ;     แจง้ข่าวสารสภาพอากาศ  ข่าวสารเพื่อความปลอดภยัและสะดวกสบายในการบิน    และบนัทึก
รายงานข่าวท่ีไดรั้บจากอากาศยาน  การระวงัภยั (Alerting Service) ;  ควบคุมการจราจรทางอากาศเขต
ประชิดสนามบิน   การควบคุมการข้ึน – ลงของอากาศยาน ; ควบคุมสั่งการในกรณีฉุกเฉิน,  ให้บริการ
การจราจรทางอากาศกบับุคคลสําคญั (VIP) ; รายงานเหตุและผลการปฏิบติัต่อผูบ้งัคบับญัชา  ตลอดจน
การดูแลเคร่ืองมือ  รวมทั้งอุปกรณ์อ่ืน ๆ  ท่ีใชใ้นการดาํเนินการตามความรับผิดชอบดงักล่าว  ให้ใชก้าร
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
หน่วย 3145 ช่างเทคนิคความปลอดภัยด้านการจราจรทางอากาศ     

( Air  Traffic  Safety  Technicians ) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี   ไดแ้ก่  ผูท่ี้ทาํงานดา้นเทคนิคเก่ียวกบัการออกแบบ         
ก่อสร้าง  ติดตั้ง  ปฏิบติัการการบาํรุงรักษา  การซ่อมแซมระบบอุปกรณ์และระบบควบคุมการจราจรทาง
อากาศและระบบการนาํร่องทางอากาศ  การทดสอบและพฒันา  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเคร่ืองมือกล
ต่าง ๆ ของระบบนาํร่องทางอากาศ   ประมาณการค่าใช้จ่าย    เตรียมขอ้กาํหนดรายละเอียดทางเทคนิค 
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และการฝึกอบรมเจา้หนา้ท่ีในเร่ืองการควบคุมการจราจรทางอากาศและอุปกรณ์ความปลอดภยั  ควบคุม
และปรับตั้งเคร่ืองมือวดัการนาํร่องทางอากาศท่ีติดตั้งบนภาคพื้นดินให้มีประสิทธิภาพและปลอดภยัใน
การบินข้ึนและร่อนลง  ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

3145.20 ช่างเทคนิคความปลอดภัยด้านการจราจรทางอากาศ  (Technician , air  traffic  safety) 
 ทาํงานดา้นเทคนิคเก่ียวกบัการออกแบบ  ติดตั้ง  บาํรุงรักษา  และซ่อมแซมอุปกรณ์และ
ระบบควบคุมการจราจรทางอากาศ :  ทดสอบและพฒันาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเคร่ืองมือต่าง ๆ  ของ
ระบบการนาํร่องทางอากาศ  ;  เตรียมขอ้กาํหนดและรายละเอียดเก่ียวกบัอุปกรณ์และเคร่ืองมือเพื่อความ
ปลอดภยั  อาจประมาณการค่าใชจ่้ายในการติดตั้ง  บาํรุงรักษาและซ่อมแซม  รวมทั้งฝึกอบรมเจา้หนา้ท่ี 
 
หมู่        315 ผู้ตรวจสอบด้านคุณภาพและความปลอดภัย  ( Safety  and  Quality  Inspectors ) 

 ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหมู่น้ี ได้แก่   ผูท่ี้ทาํการตรวจสอบการดาํเนินงานเก่ียวกับส่ิงปลูก
สร้างอาคารต่าง ๆ  การป้องกนัอคัคีภยัและภยัอนัตราย  รวมทั้งความปลอดภยัในการทาํงาน   การคุม้ครอง     
สุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม  การตรวจสอบความปลอดภยัในขั้นตอนการผลิต   การนาํไปใชแ้ละการจาํหน่าย
สินคา้ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ    และขอ้กาํหนดต่าง ๆ    ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหมู่น้ีอาจปฏิบติังาน 
ในนามของเจา้หน้าท่ีรัฐหรือหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมหรือองค์กรธุรกิจอ่ืน ๆ เพื่อให้การดาํเนินการ
เป็นไปตาม  กฎ  ระเบียบ  ขอ้บงัคบัต่าง ๆ   รวมทั้งการควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 
  กลุ่มอาชีพในหมู่นี ้ มีดังนี ้
  3151 ผูต้รวจสอบอาคารส่ิงก่อสร้างและอคัคีภยั 

9400   3152 ผู้ตรวจสอบด้านความปลอดภัย  สุขภาพและคุณภาพ
ผลติภัณฑ์ 

 
หน่วย 3151 ผู้ตรวจสอบอาคารส่ิงก่อสร้างและอคัคีภัย  ( Building  and  Fire  Inspectors ) 
  ผูป้ฏิบัติงานอาชีพในหน่วยน้ี  ได้แก่   ผูท่ี้ปฏิบัติงานในนามของเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือ      
หน่วยงานภาคอุตสาหกรรมและองคก์รธุรกิจอ่ืน ๆ  เพื่อตรวจสอบ  บา้น  โรงงานอุตสาหกรรม  โรงแรมและ
อาคารส่ิงปลูกสร้าง  รวมทั้งโครงสร้างในระหว่างและหลงัการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแลว้  เพื่อให้เป็นไปตาม
แบบมาตรฐาน ขอ้กาํหนดท่ีขออนุญาต และตามกฎหมายเก่ียวกบัความปลอดภยัของอาคาร  รวมทั้งการให้
คาํแนะนาํแก่บุคคลหรือหน่วยงานต่าง ๆ  ท่ีจะทาํการก่อสร้างอาคารส่ิงปลูกสร้างและ   โครงสร้างอ่ืนๆ    ให้
ปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยอาคาร  พิจารณาตรวจสอบการฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยอาคาร หรือสภาพท่ีเป็นภยั
อนัตรายของส่ิงก่อสร้าง   เช่น  โรงแรม  โรงภาพยนตร์และอาคารส่ิงปลูกสร้างและโครงสร้างอ่ืน ๆ   เพื่อสืบ
หาจุดท่ีอาจเป็นสาเหตุของอคัคีภยั  และใหค้าํแนะนาํเพื่อกาํจดัสาเหตุ    ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจบัเพลิงไหมแ้ละ
ระบบฉีดพ่นนํ้าดบัไฟ   การใชว้ตัถุในการก่อสร้างอาคารและวิธีการขนยา้ย  เพื่อลดความเส่ียงของเพลิงไหม ้
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ความเสียหายและภยัอนัตรายหากมีเพลิงไมเ้กิดข้ึน  ตรวจสภาพท่ีเกิดเพลิงไหมเ้พื่อหาสาเหตุของการเกิด
อคัคีภยั   ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 
  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 
3151.20  ผู้ตรวจสอบอาคารส่ิงก่อสร้าง  (Building  inspector) 
  ตรวจสอบบา้น  โรงงานอุตสาหกรรม  โรงแรมและอาคารส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ  ให้เป็นไป
ตามกฎหมายวา่ดว้ยส่ิงก่อสร้างแต่ละประเภท  :  ให้คาํแนะนาํแก่ผูท่ี้จะทาํการก่อสร้างอาคาร โครงสร้าง
และส่ิงปลูกสร้างต่าง ๆ  ใหเ้ป็นไปตามแบบแปลนท่ีไดข้ออนุญาตไว ้ หรือตรวจสอบเพื่อพิจารณาถึงการ
ดาํเนินการ ปรับปรุง บาํรุงรักษาส่ิงก่อสร้างให้อยู่ในสภาพท่ีปลอดภยั  อาจทาํรายงานเพื่อสั่งระงบัการ
ก่อสร้างหรือร้ือถอน  เม่ือพบสภาพท่ีไม่ถูกตอ้งหรือไม่ปลอดภยั  โดยทัว่ไปผูป้ฏิบติังานอาชีพน้ีจะทาํงาน
ในนามของเจา้หนา้ท่ีภาครัฐหรือองคก์รท่ีไดรั้บการรับรองหรือจดทะเบียบกบัทางราชการ 
 

3151.30  ผู้ตรวจสอบอคัคีภัย   (Fire  inspector) 
  ตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม  โรงแรม  หรืออาคารส่ิงปลูกสร้างต่าง ๆ  เพื่อสืบหาจุด
ท่ีเป็นสาเหตุของอคัคีภยั  :  ให้คาํแนะนาํในการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจบัระบบป้องกนัอคัคีภยั  และระบบ
พ่นนํ้ าเพื่อดบัไฟ  ;  ตรวจสอบระบบป้องกนัอคัคีภยัและทาํการสอบสวนสถานท่ีเกิดเพลิงไหม ้ เพื่อหา
สาเหตุสรุปและจดัทาํรายงานเสนอ  โดยทัว่ไปผูป้ฏิบติังานอาชีพน้ีจะทาํงานในนามของเจา้หนา้ท่ีภาครัฐ 
 
 
หน่วย 3152 ผู้ตรวจด้านความปลอดภัย   สุขภาพและคุณภาพผลติภัณฑ์ 
  ( Safety,  Health  and  Quality  Inspectors ) 

ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหน่วยนี้    ได้แก่ผู้ปฏิบัติงานในนามของรัฐ  (เจ้าหน้าที่ของรัฐ  หรือ
เจ้าหน้าที่ขององค์กรเอกชนที่ได้รับสิทธิจากรัฐ)  ในการตรวจสอบสภาพที่ทํางาน   (เคร่ืองจักร  อุปกรณ์  
กระบวนการผลิต    การเก็บรักษา    การขนส่ง)    ความปลอดภัยในการทํางาน   ส่ิงแวดล้อม  และคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับและมาตรฐานกําหนด  รวมถึงการตรวจสอบมาตรฐาน
ยานพาหนะ  และการให้คําแนะนําแก่องค์กรและธุรกิจเอกชนให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ การ
รักษาสุขภาพและความสะอาดในที่ทํางานรวมทั้งมาตรฐานด้านเทคนิคต่างๆ 
 
  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี ้
 
3152.10  ผู้ตรวจสอบด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย  (ด้านมลภาวะส่ิงแวดล้อม) 
  (Safety  and  health  inspector , environment) 
  ทาํการตรวจสอบและให้คาํแนะนําแก่สถานประกอบการต่าง ๆ  รวมทั้งแรงงานให้
ปฏิบติัตามกฎว่าดว้ยเร่ืองความปลอดภยั  ส่ิงแวดลอ้มและสุขอนามยั  :  ให้คาํแนะนาํแก่ตวัแทนนายจา้ง
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และลูกจา้งในการดาํเนินการตามระเบียบขอ้บงัคบัของทางราชการในเร่ืองความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม  ;  
ตรวจสอบสถานท่ีทาํงานและบริเวณขา้งเคียง  และทดสอบหาภาวะมลพิษและของเสียท่ีเกิดจากสถาน
ประกอบการต่าง ๆ  ;  แจง้ดาํเนินการเพื่อให้ทาํการปรับปรุงแกไ้ขให้ถูกตอ้ง  หรือออกคาํสั่งระงบัการ
ดาํเนินการหากพบภาวะท่ีก่อใหเ้กิดมลพิษ  โดยทัว่ไปผูป้ฏิบติังานอาชีพน้ีจะทาํงานในนามของเจา้หนา้ท่ี
ภาครัฐหรือองคก์รท่ีไดรั้บการรับรองและจดทะเบียนกบัทางราชการ 
 
3152.20  เจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัยในการทาํงาน  (Safety  officer , working  condition) 
  แนะนาํ  กาํกบัดูแลใหเ้จา้หนา้ท่ีในหน่วยงานปฏิบติัตามกฎ  ระเบียบแห่งความปลอดภยั  
สาํรวจตรวจสอบสภาพการทาํงานของเคร่ืองจกัรและบุคคลากรให้อยูใ่นสภาพปลอดภยั  :  ให้คาํแนะนาํ
แก่พนักงาน  สํารวจสภาพการทาํงานและรายงานสภาพความไม่ปลอดภยัแก่ผูบ้งัคับบัญชาพร้อม
เสนอแนะแนวทางแกไ้ขและป้องกนั  ส่งเสริม  และสนบัสนุนกิจกรรมดา้นความปลอดภยัในทาํงาน  อาจ
ทาํการฝึกสอนอบรมผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 

3152.25  เจ้าหน้าทีต่รวจสภาพอากาศยาน  (Aircraft  engineering  inspector) 
9401 ทําหน้าที่อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างในการ

ตรวจสอบงานวิศวกรรมการบิน  ความสมควรเดินอากาศ  การปฏิบัติการบิน  
และการสอบสวนอากาศยานประสบอุบัติเหตุ  ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติการบินและความสมควรเดินอากาศของอากาศยาน : ตรวจสอบและ
พิจารณาให้การรับรองแบบ  ระบบการซ่อมบํารุง  และอุปกรณ์ของอากาศยาน
แบบต่าง ๆ  ,  ตรวจสอบสภาพอากาศยาน ,  อุปกรณ์  และการทํางานของระบบ
ต่าง ๆ เพื่อความสมควรเดินอากาศของอากาศยาน  ;  ตรวจสอบการปฏิบัติการ
บินของผู้ดําเนินอากาศให้เป็นไปด้วยความปลอดภัย เช่น  ตรวจสอบความรู้  
ความสามารถของเจ้าหน้าที่  มาตรฐานอุปกรณ์      หลักสูตรการฝึกอบรมและ
คู่มือการปฏิบัติงานต่าง ๆ ,   ตรวจสอบให้คําแนะนําและติดตามผลการ
ดําเนินงานด้านนิรภัยการบิน ,  รวบรวมพยานหลักฐานเอกสาร  สํารวจความ
เสียหายจากอุบัติเหตุการบิน  เพื่อทําการวิเคราะห์  สรุปสาเหตุของอุบัติเหตุ
เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อดําเนินการแก้ไข  อาจมี ช่ือเรียกแตกต่างตาม
ลกัษณะงานหลกัทีป่ฏิบัติ 

 
3152.27  นายตรวจอากาศยาน ; สารวตัรช่าง   (Inspector  aircraft) ;  นายตรวจ   

9402   ตรวจสภาพอากาศยานและอุปกรณ์อากาศยานให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน:ตรวจเช็คเพื่อหาข้อบกพร่องหรือผิดปกติภายหลังจากการซ่อม
บํารุงรักษา   เพื่อความปลอดภัยของอากาศยาน    ส่ังการแก้ไขหากพบ
จุดบกพร่อง  ทาํรายงานการตรวจเสนอผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
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3152.30 ผูต้รวจสอบคุณภาพของผลิตภณัฑสิ์นคา้  (ไฟฟ้า  อิเลก็ทรอนิกส์) 
(Inspector , quality  product , electrical  and  electronic) 

 ตรวจสอบและทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าหรืออิเล็คทรอนิกส์ตามมาตรฐานที่
กําหนด  :  ตรวจสอบอุปกรณ์และช้ินส่วนของผลิตภัณฑ์  โดยใช้เคร่ืองมือวัด – ทดสอบเฉพาะ  เช่น  
เคร่ืองวัดกําลังไฟฟ้า , กําลังวัตต์ , ค่าความถ่วงแรงดัน  เป็นต้น  แยกอุปกรณ์หรือช้ินส่วนที่ไม่สมบูรณ์ออก  
จัดทํารายงานไปยังฝ่ายผลติหรือสถานประกอบการเพือ่แจ้งถงึส่ิงผดิปกติ  หรือความไม่สมบูรณ์  อาจมีความ
ชํานาญในการตรวจสอบคุณภาพผลติภัณฑ์แต่ละชนิด  และมีช่ือเรียกตามผลติภัณฑ์ที่ทําการตรวจสอบ 
 
3152.40 ผูต้รวจสอบคุณภาพผลิตภณัฑสิ์นคา้  (เส้นใย  เส้ือผา้  และผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ) 

(Inspector , quality  product  textile) 
ตรวจสอบและทดสอบคุณภาพของช้ินส่วนเส้นใยหรือผลิตภณัฑ์เส้ือผา้ต่าง ๆ  ตาม

มาตรฐานท่ีกาํหนด  :  ตรวจสอบผลิตภณัฑ์และช้ินส่วนของเส้ือผา้และผลิตภณัฑ์ดว้ยเคร่ืองมือวดัหรือ
อุปกรณ์สาํหรับทดสอบเส้นใยโดยเฉพาะ  แยกช้ินส่วนหรือผลิตภณัฑ์ท่ีไม่ไดม้าตรฐานออก  แจง้รายการ
ขอ้ผิดพลาดให้ฝ่ายผลิตทาํการแกไ้ข  อาจมีความชาํนาญในการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภณัฑ์เฉพาะ
อยา่ง  และมีช่ือเรียกตามผลิตภณัฑท่ี์ทาํการทดสอบ 

 
3152.45            พนกังานตรวจสอบเส้นใยส่ิงทอส่ิงถกั  (Inspector , fibre , textile) 

ตรวจสอบคุณภาพของเส้นใยส่ิงทอส่ิงถกัท่ีเกิดจากการทอ    :   ทาํเคร่ืองหมายตรงจุด      
ท่ีบกพร่อง  รายงานความเสียหายต่อผูค้วบคุมงานหรือให้คาํแนะนาํแก่ช่างทอเพื่อแกไ้ขงานให้ดีข้ึน  ;       
ชัง่นํ้ าหนักมว้นเส้นใยให้เท่ากบัจาํนวนเส้นใย ; อาจเช็คเส้นดา้ยด้วยการใช้แว่นขยายเพื่อตรวจสอบ     
คุณภาพของการทอ ;  อาจตรวจสอบคุณภาพของเส้นใยดว้ยวิธีการดูความกลมกลืนของสีและความเรียบ
ของเส้นใย 
 

3152.47  พนักงานตรวจผนืผ้า  (Cloth  examiner) 
วางผืนผา้บนเคร่ืองจกัรท่ีมีแสงสว่าง   ตรวจดูความบกพร่องของผืนส่ิงทอส่ิงถกัว่ามีความ

บกพร่องท่ีเกิดจากการทอหรือการถกัแลว้ทาํเคร่ืองหมายตรงจุดท่ีบกพร่อง รายงานความบกพร่องต่อผู ้
ควบคุมงานหรือช้ีแจงให้ช่างทอ   ช่างถกั   ช่างซ่อม  หรือคนงานอ่ืน ๆ ทราบเพื่อแกไ้ขให้ดีข้ึน  รวมทั้ง
การตรวจดูคุณภาพและลกัษณะของผนืผา้   เช่น   ความกลมกลืนของสี   ความเรียบร้อยและทรงกวา้งของ
ผา้  อาจหยอดนํ้ามนัและทาํความสะอาดเคร่ืองจกัร 
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9403 3152.50  ผูต้รวจสอบคุณภาพผลิตภณัฑ์ไม  ้ (Inspector , quality product 
, wood) 

ตรวจสอบคุณภาพผลิตภณัฑไ์ม ้ เคร่ืองเรือนและช้ินส่วน  โดยแยกเป็นประเภท  ชนิด  คุณสมบติั  
ความแขง็แรง    การใชง้าน    ความช้ืนและอ่ืนๆ   ใหไ้ดคุ้ณภาพตามมาตรฐานกาํหนด 
 

 
3152.60  ผู้ควบคุมคุณภาพวตัถุดิบและผลติภัณฑ์อาหาร   

(Quality  controller  raw  material  and  food  product) 
  ตรวจสอบวตัถุดิบ  กระบวนการผลิต  และผลิตภณัฑ์ประเภทอาหารให้เป็นไปตาม
มาตรฐานหรือเกณฑ์ท่ีกาํหนด  :  นาํตวัอยา่งวตัถุดิบและผลิตภณัฑ์ท่ีสําเร็จแลว้ไปทาํการทดสอบเพื่อหา
ส่ิงเจือปน  ส่ิงผดิปกติ  หรือวดัหาค่าต่าง ๆ  ท่ีกาํหนดไวใ้นเกณฑม์าตรฐานของอาหารแต่ละประเภท  เช่น  
วดัสารตกค้าง  วดัหาค่าจุลินทรีย์  ส่ิงเจือปน  เป็นต้น  ;  อาจตรวจสอบดูกระบวนการผลิตเพื่อหา
ขอ้บกพร่องท่ีเกิดข้ึน  ใหค้าํแนะนาํแก่เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งเพื่อปรับปรุงแกไ้ข 
 

3152.70  ผู้ตรวจสอบคุณภาพ  (ด้านบริการ)  (Inspector , service) 
  ตรวจสอบการดําเนินการหาสถานประกอบการหรือกิจการท่ีให้การบริการตาม      
มาตรฐานท่ีกาํหนด  :  ให้คาํแนะนาํวิธีการและการดาํเนินการในการให้บริการในกิจการประเภทต่าง ๆ  
แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน  เพื่อใหไ้ดคุ้ณภาพตามมาตรฐานท่ีกาํหนด  ตรวจสอบการดาํเนินการเป็นระยะ   ให้
คาํรับรองหรือจดัทาํรายงานเสนอหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
3152.90  ผู้ตรวจสอบด้านความปลอดภัย  สุขภาพ  และคุณภาพผลติภัณฑ์อืน่ ๆ 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี รวมถึง ผูต้รวจสอบดา้นความปลอดภยัสุขภาพและคุณภาพ
ผลิตภณัฑซ่ึ์งมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
 
หมวดย่อย   32    ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคนิคทีเ่กีย่วข้องกบัวทิยาศาสตร์เกีย่วกบัส่ิงมีชีวติ และสุขอนามัย 
  ( Life  Science  and  Health  Associate  Professionals ) 

 ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหมวดย่อยน้ี ไดแ้ก่   ผูท่ี้ทาํงานด้านเทคนิคในการคน้ควา้   วิจยั  
และการประยุกต์ใชค้วามคิด ทฤษฎีหลกัการและวิธีปฏิบติัทางชีววิทยา  การเกษตร   ป่าไม ้  สุขอนามยั        
การแพทย ์ สัตวแพทย ์ เภสัชกรรม   พยาบาล   ผดุงครรภ ์  การรักษาดว้ยวิธี การแพทยแ์ผนโบราณและ  
การรักษาตามความเช่ือความศรัทธา ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งโดยได้รับการแนะนาํจากผูป้ระกอบ    
วชิาชีพทางชีววทิยาศาสตร์และสุขภาพอนามยั   รวมถึงการควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 

  กลุ่มอาชีพในหมวดย่อยนี ้ มีดังนี ้
  321 เจา้หนา้ท่ีเทคนิคดา้นวทิยาศาสตร์เก่ียวกบัส่ิงมีชีวติและอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ 
  322 ผูป้ระกอบวชิาชีพท่ีเก่ียวกบัสุขภาพแผนปัจจุบนั   (ยกเวน้การพยาบาล) 
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  323 ผูป้ระกอบวชิาชีพท่ีเก่ียวกบัการพยาบาลและผดุงครรภ ์
324 ผูรั้กษาโรคดว้ยการแพทยแ์ผนโบราณ  และผูรั้กษาโรคดว้ยความเช่ือความ 
             ศรัทธา 

 
 
 
หมู่   321 เจ้าหน้าทีเ่ทคนิคด้านวทิยาศาสตร์เกีย่วกบัส่ิงมีชีวติและอาชีพทีเ่กีย่วข้องอื่น ๆ 
  ( Life  Science  Technicians  and  Related  Associate  Professionals ) 

 ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหมู่น้ี ได้แก่   ผูท้าํงานด้านเทคนิคในการคน้ควา้  วิจยั  และการ
ประยุกตใ์ช้ความคิด หลกัการและวิธีปฏิบติัทางชีววิทยา    พฤษศาสตร์   สัตวศาสตร์  วิชาวา่ดว้ยบกัเตรี   
ชีวเคมี  ปฐพีศาสตร์  เกษตรกรรมและป่าไมเ้พื่องานทางดา้นการแพทย ์ และการผลิตยารักษาโรค 
 

  กลุ่มอาชีพในหมู่นี ้ มีดังนี ้
3211 เจา้หนา้ท่ีเทคนิคดา้นวทิยาศาสตร์ชีวภาพ 
3212 เจา้หนา้ท่ีเทคนิคดา้นเกษตรกรรมและการป่าไม ้

  3213 ท่ีปรึกษาดา้นเกษตรกรรมและการป่าไม ้
 
หน่วย   3211  เจ้าหน้าทีเ่ทคนิคด้านวทิยาศาสตร์ชีวภาพ  (Life  Science  Technicians) 
 ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ได้แก่  ผูท่ี้ปฏิบติังานด้านเทคนิคซ่ึงเก่ียวข้องกับการ
ศึกษาวจิยัทางชีววทิยาและวทิยาศาสตร์ชีวภาพอ่ืนๆ รวมทั้งการพฒันาทางดา้นอุตสาหกรรม เกษตรกรรม 
การแพทย ์การสาธารณสุข และประยุกต์ใช้ประโยชน์จากผลของการคน้ควา้วิจยั : ช่วยปฏิบติังานการ
ทดลอง ทดสอบ และวเิคราะห์ตวัอยา่งต่างๆ   เช่น  เซลลข์องพืช  สัตว ์ มนุษย ์ และเน้ือเยือ่  จดัเตรียมและ
จดัระบบบาํรุงรักษาและซ่อมแซมวสัดุและอุปกรณ์ในการทดลองด้านการวิจัย รวบรวมข้อมูลและ
ประเมินปริมาณและตน้ทุนค่าวสัดุและแรงงานท่ีจาํเป็นในโครงการต่างๆ  ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ดา้น
หลักการและข้อปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์เพื่อจาํแนกแยกแยะ และแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหว่างการ
ปฏิบติังาน ตลอดจนปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืนๆ 
  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

3211.20  เจ้าหน้าทีเ่ทคนิคด้านชีววทิยา   (Biological Technician) 
              ทํา ง า นใ ห้ค วา ม ช่ วย เหลื อแล ะ ส นับ ส นุน ง า นด้านเทคนิคและการบริการแก่
นกัวิทยาศาสตร์ วิศวกร และนกัวิชาชีพอ่ืนๆ ท่ีทาํงานในสาขาเกษตรกรรม ชีววิทยาของพืชและสัตว ์และ
สาขาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง : ช่วยดาํเนินการทดสอบทางด้านชีววิทยา จุลชีววิทยา ชีวเคมีวิทยา เซลล์วิทยา 
เทคโนโลยีชีวภาพ พันธุวิศวกรรม การเพาะเล้ียงเ น้ือเยื่อ นิ เวศวิทยา และทําการวิเคราะห์ใน
ห้องปฏิบติัการวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนงานควบคุมคุณภาพของผลิตภณัฑ์อาหาร ผลิตภณัฑ์ยา และ
ผลิตภณัฑสุ์ขภาพอ่ืน  ๆ; ปฏิบติังานดา้นเทคนิคในการสนบัสนุนงานวจิยัทางดา้นเกษตรกรรม การผสมพนัธ์ุ
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และการขยายพนัธ์ุพืชและสัตว ์; ช่วยงานด้านการวิจยัภาคสนามและการสํารวจเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลและ
ตวัอย่างของนํ้ า ดิน ประชากรพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ ตลอดจนช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลและจดัเตรียม
เอกสารรายงาน 
 

3211.90 เจ้าหน้าทีเ่ทคนิคด้านวทิยาศาสตร์ชีวภาพอืน่ๆ  
 ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี รวมถึงเจา้หนา้ท่ีเทคนิคดา้นวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ซ่ึงมิไดจ้ดั
ประเภทไวท่ี้อ่ืน ตวัอย่างเช่น ผูท้าํการทดสอบพิเศษเก่ียวกบัปฏิกิริยาของสารปฏิชีวนะ การเกาะกนัและ
การตกตะกอนของสาร ; ผูต้ ั้งเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และทาํงานทดสอบเป็นประจาํในห้องปฏิบติัการทาง
วิทยาศาสตร์ และในศูนยว์ิจยัเพื่อช่วยนกัวิทยาศาสตร์ชีวภาพในการนาํเทคนิคใหม่ๆ มาใชแ้กปั้ญหาทาง
วทิยาศาสตร์เก่ียวกบัชีวติ 
 
หน่วย   3212 เจ้าหน้าทีเ่ทคนิคด้านการเกษตรกรรมและการป่าไม้   
                  (Agronomy  and  Forestry  Technicians) 

 ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี ไดแ้ก่ ผูท่ี้ปฏิบติังานดา้นเทคนิคซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการวิจยั 
คน้ควา้ด้านการเกษตรกรรม และการป่าไม ้: ช่วยงานและดาํเนินการทดลอง ทดสอบ และวิเคราะห์ 
ตัวอย่างต่างๆ เช่น เซลล์ของพืช สัตว์ เน้ือเยื่อหรืออวยัวะส่วนต่างๆ ของสัตว์ จัดเตรียมจัดระบบ
บาํรุงรักษาและซ่อมแซมวสัดุและอุปกรณ์ในการทดลอง คน้ควา้วิจยั วิเคราะห์ ตวัอย่างของเมล็ดพนัธ์ุ
ต่างๆ เพื่อจดัอนัดบัคุณภาพ  ความบริสุทธ์ิ และอตัราการงอก รวบรวมขอ้มูลและประเมินปริมาณและ
ตน้ทุนค่าวสัดุและแรงงานท่ีจาํเป็นในโครงการต่างๆ  ประยุกตใ์ชอ้งคค์วามรู้ดา้นหลกัการและขอ้ปฏิบติั
ทางวิทยาศาสตร์เพื่อจาํแนกแยกแยะและแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหว่างการปฏิบติังาน ตลอดจนปฏิบติั
หนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืนๆ 
  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

3212.20      เจ้าหน้าทีเ่ทคนิคด้านการเกษตรกรรม  (Agricultural Technician) 
 ทาํงานดา้นเทคนิคเก่ียวกบังานการวิจยัในสาขาพืช สัตว ์ดิน นํ้ า และการจดัการอนุรักษ์
ดินและนํ้ า : ช่วยนักวิทยาศาสตร์ชีวภาพหรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกษตรกรรมในการดาํเนินการ
ทดสอบ ทดลอง ศึกษาวิจยัเพื่อปรับปรุงการเพิ่มจาํนวนและคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรหรือเพื่อ
เพิ่มการตา้นทานโรคและแมลงท่ีเป็นศตัรูของพืชและสัตว ์; ทาํการทดสอบและเพาะเมล็ดพืชในพื้นท่ี
ทดลอง ในกระบะ หรือภาชนะ และนบัจาํนวนตน้พืชท่ีปลูกเพื่อพิจารณาถึงอตัราการงอกของเมล็ดพืช ; 
ช่วยงานดา้นเทคนิคในหอ้งปฏิบติัการเพื่อศึกษาวเิคราะห์องคป์ระกอบทางเคมีของดินและพืช โดยเฉพาะ
องคป์ระกอบท่ีเป็นธาตุอาหารพืช ; ใช้เคร่ืองมือในการวิเคราะห์ดินและพืชและนาํผลการวิเคราะห์เพื่อ
ประกอบการพิจารณาแนะนาํวิธีการเพาะปลูกท่ีเหมาะสม   ; ทาํการสํารวจดินและจดัทาํแผนท่ีการใช้
ท่ีดินและทรัพยากรธรรมชาติท่ีเก่ียวขอ้ง ;  ช่วยศึกษาวิจยัถึงสาเหตุและวิธีการควบคุมการสึกกร่อน     
พงัทลายของดิน ; ให้ความรู้และคาํแนะนาํเก่ียวกบัการจดัการดินเพื่อการเพาะปลูก กรรมวิธีในการผลิต
ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ยให้เหมาะกบัพืชและดิน รวมถึงการปลูกพืชหมุนเวียน ตลอดจนช่วยงานดา้นเทคนิค
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เก่ียวกบัการผสมพนัธ์ุสัตวแ์ละโภชนาการของสัตว ์; เก็บตวัอยา่งเลือดของสัตวเ์พื่อทาํการทดลอง ; วดั
และชัง่นํ้ าหนกัของส่วนผสมท่ีใช้ในการทดลองเพื่อทาํอาหารสัตว ์และทาํความสะอาดและบาํรุงรักษา
หอ้งปฏิบติัการทดลองและวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยั 
 

3212.30 เจ้าหน้าทีเ่ทคนิคด้านป่าไม้  (Forestry Technician) 
 ทาํงานด้านเทคนิค และสนับสนุนงานวิจยัทางด้านวนศาสตร์ เช่น การจดัการป่าไม ้   
การป้องกนัรักษาและอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้การปลูกบาํรุงป่าไม ้วนผลิตภณัฑ์ วิศวกรรมป่าไม ้      การ
วิเคราะห์วิจยัเน้ือไม ้รวมถึงการควบคุมโรคแมลงป่าไม ้:  ช่วยปฏิบติังานดา้นเทคนิคในการจดัการป่าไม ้
แผนการเก็บเก่ียวผลผลิตจากป่าไมโ้ดยใชเ้ทคนิคและเคร่ืองมือเขียนแผนท่ีจากรูปถ่ายทางอากาศ (Stereo 
Plotter) การดาํเนินงานทางวนวฒันวิทยา รวมถึงการจดัเตรียมการปลูกและดูแลรักษาตน้ไมใ้นสวนป่า 
การเพาะชาํกลา้ไม ้การขนยา้ยกลา้ไม ้; ประสานงานกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ เช่น  การวดัขนาดท่อนไม ้
การตดัฟันตน้ไม ้การขนยา้ยไมซุ้ง การป้องกนัไฟป่าและการควบคุมโรคหรือแมลงป่าไม  ้ เป็นตน้ ;  
ประเมินผลกิจกรรมของบริษทัทาํไมแ้ละผูรั้บสัมปทานทาํไม ้และบงัคบัใช้กฎระเบียบต่างๆ เช่น  การ
ป้องกันส่ิงแวดล้อม  การป้องกันอุบติัเหตุและไฟป่าและการใช้ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรป่าไม ้
ตลอดจนใหค้าํแนะนาํและขอ้เสนอแนะดา้นวนศาสตร์แก่ผูป้ระกอบกิจการสวนป่าและบุคคลทัว่ไป 
 
หน่วย   3213 ทีป่รึกษาด้านเกษตรกรรมและการป่าไม้   (Farming  and  Forestry  Advisers) 
 ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี ได้แก่ ผูท้าํหน้าท่ีให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคและให้
คาํแนะนาํดา้นวิธีการและปัญหาต่างๆ เก่ียวกบัการเกษตรกรรมและการป่าไม ้: แนะนาํวิธีการยกระดบั 
คุณภาพของผลิตผลและรายได ้ประยกุตใ์ชค้วามรู้และเทคโนโลยเีพื่อจดัทาํแนวทางและมาตรการต่างๆ ท่ี
จะ เพิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ นก า รป ฏิ บัติ ง า น แล ะ เ ป็ นก า รอ นุ รั ก ษ์ สิ น ท รั พ ย์ท า ง ธ รร ม ช า ติแ ล ะ 
ส่ิงแวดล้อม รวมทั้งแนะนาํมาตรการในการจดัการเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น การผลิต การตลาด การ
ปรับปรุงดิน การป้องกนักาํจดัศตัรูพืชท่ีระบาด เผยแพร่โดยการจดังานการแสดงสาธิต การบรรยายและ
แจกจ่ายขอ้มูลข่าวสารเพื่อส่งเสริมเทคนิคและวิธีการปฏิบติัท่ีปรับปรุงแลว้ รวบรวมขอ้มูลและประเมิน
ปริมาณและตน้ทุนค่าวสัดุและแรงงานท่ีจาํเป็นในโครงการต่างๆ ประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรู้ดา้นหลกัการและ
ขอ้ปฏิบติัทางวทิยาศาสตร์เพื่อจาํแนกแยกแยะและแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการปฏิบติังาน  ตลอดจน
ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้ง และควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืนๆ 
 
  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี ้
 
3213.20 ทีป่รึกษาและผู้ชํานาญการด้านเกษตรกรรม  (Farming  Adviser)  
 ใหค้วามช่วยเหลือและแนะนาํแก่ผูป้ระกอบการดา้นการเกษตรกรรมเก่ียวกบัการจดัการ
และการแกไ้ขปัญหาในฟาร์มเกษตรกรรม : ศึกษาและติดตามความกา้วหนา้เก่ียวกบัเทคนิคการเกษตรทั้ง
การปลูกพืช เล้ียงสัตว ์ประมงและกิจกรรมการเกษตรอ่ืนๆ ท่ีก่อให้เกิดรายไดจ้ากการจดัการใชท้รัพยากร
การผลิต ท่ีดิน ทุน แรงงาน พร้อมอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื ; ทาํการทดสอบ
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และให้คาํแนะนาํแก่เกษตรกรท่ีเก่ียวกบัวิธีการเพิ่มคุณภาพ เพิ่มจาํนวนผลผลิตทางการเกษตร การใชปุ๋้ย  
การเก็บเก่ียวผลผลิต การดูแลรักษาสัตวเ์ล้ียง สัตวปี์ก  การป้องกนัโรค และการบริหารจดัการงานดา้น
ฟาร์ม  รวมถึงมาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน และการอนุรักษ์ทรัพยสิ์นทางการ
เกษตรกรรม ;  ดาํเนินการวิจยั  วิเคราะห์ขอ้มูลทางการเกษตรกรรม และ      จดัเตรียมรายงานผลงานการ
วิจยั ; ตรวจเยี่ยมฟาร์มเพื่อตรวจสอบปัญหาท่ีไดรั้บรายงานมา เช่น การ     กดักร่อนของดิน การรบกวน
จากศตัรูพืช และให้คาํแนะนาํในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน ; เขียนและเผยแพร่บทความและเอกสารทาง
วชิาการเพื่อส่งเสริมการปรับปรุงเทคนิคและการปฏิบติังานดา้นเกษตรกรรมอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
 
3213.30  ทีป่รึกษาและผู้ชํานาญการด้านการป่าไม้  (Forestry  Adviser)  
 ให้ความช่วยเหลือและแนะนาํแก่ผูป้ระกอบการดา้นป่าไมเ้ก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรป่า
ไม ้: ทาํการทดสอบ วเิคราะห์ ศึกษาวจิยัทางดา้นวนศาสตร์เพื่อคน้หาเทคนิคและวิธีการเพิ่มผลผลิตป่าไม้
และการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มป่าไม ้; ให้คาํแนะนาํดา้นเทคนิคแก่เกษตรกรในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม ้ ดิน  และนํ้ าให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยคาํนึงถึงวตัถุประสงคท์ั้งทางดา้น
นิเวศวิทยา เศรษฐกิจและสังคม ; แนะนาํมาตรการและเทคนิคในการเก็บเมล็ดและผลิตกลา้ไม ้  การปลูก
และการบาํรุงรักษาพนัธ์ุไม ้การทาํไม ้การปลูกสวนป่า การปลูกและบาํรุงรักษาสวนป่า   หลกัเกณฑ์ใน
การป้องกันและปราบปรามอิทธิพลของมนุษย์  สัตว์  พืช  โรค  แมลง  ไฟป่า  และภยัธรรมชาติท่ี
ก่อให้เกิดอนัตรายแก่ป่าไม ้รวมทั้งให้คาํแนะนาํในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน ; เขียนและเผยแพร่บทความ
และเอกสารวิชาการเพื่อส่งเสริมการปรับปรุงเทคนิค  และการปฏิบัติงานด้านการจัดการป่าไม้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
หมู่        322 ผู้ประกอบอาชีพทีเ่กีย่วข้องกบัสุขภาพแผนปัจจุบัน  (ยกเว้นการพยาบาล) 

 ( Modern  Health  Associate  Professionals  ( except  nursing )  ) 
 ผูป้ฏิบัติงานอาชีพในหมู่ น้ี  ได้แก่  ผูท่ี้ท ํางานด้านเทคนิคในการค้นคว้า  วิจัย  การ

ประยกุตใ์ชแ้ละวธีิการปฏิบติังานในดา้นการแพทย ์ สัตวแพทย ์ ทนัตกรรม  เภสัชกรรม  สุขอนามยั  การ
ส่งเสริมสุขภาพและงานอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง  ทาํหนา้ท่ีให้คาํแนะนาํและวินิจฉยัโรคท่ีมีขอบเขตจาํกดั  การ
ป้องกันและการรักษาทางการแพทย์  ทนัตแพทย์  และสัตวแพทย์  ให้คาํปรึกษาในเร่ืองการพฒันา
สุขอนามยัและความสะอาด  วิธีการควบคุมอาหารและหลกัโภชนาการ  การทาํแวน่สายตาหรือคอนแทค
เลนส์  การป้องกนัและการรักษาความพิการในระบบกระดูกและกลา้มเน้ือ  ความพิการดา้นการพูดและดา้น
อ่ืน ๆ  ช่วยงานในดา้นการจ่ายยารักษาโรคและผลิตภณัฑ์อ่ืน ๆ      ผูป้ฏิบติังานอาชีพน้ีอาจอยูภ่ายใตก้าร
ควบคุมและแนะนาํของผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นสุขภาพ  (ยกเวน้การพยาบาล)  ควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังาน
อ่ืนๆ 
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 กลุ่มอาชีพในหมู่นี ้  มีดังนี ้
3221 ผูช่้วยดา้นการแพทย ์
3222 ผูเ้ช่ียวชาญดา้นสุขอนามยั 
3223 นกัโภชนาการและผูเ้ช่ียวชาญดา้นโภชนาการ 
3224 ผูว้ดัสายตาประกอบแวน่และช่างทาํแวน่และอุปกรณ์เก่ียวกบัสายตาอ่ืน ๆ    
3225 ผูช่้วยดา้นทนัตกรรม 
3226 นกักายภาพบาํบดัและผูป้ระกอบวชิาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง 
3227 ผูช่้วยสัตวแพทย ์
3228 ผูช่้วยดา้นเภสัชกรรม 
3229 ผูป้ระกอบอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขอนามยัแผนปัจจุบนั  (ยกเวน้การพยาบาล)  ท่ี

มิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
 

9156 หน่วย     3221 ผู้ช่วยด้านการแพทย์   ( Medical  Assistants ) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่  ผูใ้หค้าํแนะนาํ  วนิิจฉยั  ป้องกนัและรักษาโรคโดย
มีขอบเขตท่ีจาํกดัและตอ้งเป็นโรคท่ีไม่ยุ่งยากซับซ้อนท่ีตอ้งรักษาโดยแพทย ์อาจทาํงานอย่างอิสระหรือ
โดยการไดรั้บคาํแนะนาํหรือการควบคุมจากแพทยใ์นสถานพยาบาลหรือในภาคสนาม ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง
ของการบริการดา้นสาธารณสุข  และอาจตอ้งทาํงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรคและความผิดปกติท่ีเกิดข้ึนประจาํ
ในทอ้งท่ีนั้น ๆ หรือเป็นการใหก้ารรักษาบางอยา่งโดยเฉพาะ   ให้คาํแนะนาํต่อชุมชนและบุคคลทัว่ไปใน
ดา้นคุมกาํเนิดหรือส่งต่อคนไขไ้ปให้แพทย ์ สั่งจ่ายยาและให้การรักษาโรค  ความผิดปกติหรือบาดแผล 
รวมทั้งการทาํศลัยกรรมอยา่งง่าย ๆ  ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

3221.20  ผู้ช่วยด้านการแพทย์ ;  เจ้าหน้าทีส่าธารณสุข  (Medical  assistant) 
ให้คาํแนะนาํแก่ชุมชนและบุคคลต่าง ๆ ในเร่ืองการคุมกาํเนิด  การวางแผนครอบครัว    

สุขอนามยั  การควบคุมอาหารและการป้องกนัโรคต่าง ๆ  ตรวจและวินิจฉยัเบ้ืองตน้ในกลุ่มอาการท่ีไม่
ซับซ้อนในกรณีท่ีรุนแรงหรืยุ่งยาก  แนะนาํให้พบแพทยเ์พื่อทาํการรักษา  สั่งยาพื้นฐานเพื่อการบาํบดั      
ทาํการผา่ตดัอยา่งง่าย ๆ อาจมีความชาํนาญดา้นใดดา้นหน่ึงโดยเฉพาะ  เช่น ดา้นการวางแผนครอบครัว 
 

9157 หน่วย  3222 ผู้เช่ียวชาญด้านสุขอนามัย  ( Sanitarians ) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่  ผูท้าํงานดา้นเทคนิคและให้คาํแนะนาํเพื่อฟ้ืนฟู
หรือปรับปรุงสุขอนามยัให้ดีข้ึน :  สอบถามปัญหาเก่ียวกบัสุขอนามยัส่ิงแวดลอ้ม  ให้คาํแนะนาํการใช้
เทคนิคและวธีิการแกไ้ขปัญหา ; ริเร่ิมกิจกรรมในการรักษาและพฒันาคุณภาพทางสุขอนามยัและป้องกนั
การก่อมลพิษทางนํ้า ทางอากาศ  อาหารหรือพื้นดิน ;  ส่งเสริมมาตรการการป้องกนัและการแกไ้ขปัญหา
ท่ีเกิดข้ึน  เช่น  การควบคุมพาหะของโรคและสารอนัตรายในอาหาร การจดัอาหารให้ถูกสุขลกัษณะ  การ
ทิ้งขยะ  และการทาํความสะอาดสถานท่ีสาธารณะอย่างถูกตอ้ง สาธิต  บรรยาย  และเผยแพร่เอกสาร
ส่งเสริมการปฏิบติัหรือการนาํเทคนิคทางสุขอนามยัท่ีเหมาะสมมาปฏิบติั รวบรวมขอ้มูลและประเมิน
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ปริมาณและค่าใชจ่้ายของวสัดุและค่าแรงงานในโครงการต่างๆ นาํความรู้และหลกัการทางสุขอนามยัมา
ประยกุตใ์ชเ้พื่อใหรู้้ปัญหาและวธีิการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปฏิบติังาน  ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ี
เก่ียวขอ้งและควบคุมดูและปฏิบติังานอ่ืน ๆ  

 

 อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

3222.20 นักอาชีวอนามัย   (Occupational  health) 
 ศึกษา วิเคราะห์  ตรวจสอบ  และประเมินผลเพื่อกาํหนดนโยบายและวางแผนการ
ดาํเนินงาน        ส่งเสริม  ควบคุม  ป้องกนั  ดา้นอาชีวอนามยั :  ป้องกนัโรคท่ีเกิดจากการทาํงาน ;  
ดาํเนินการใหมี้การปฏิบติังานเก่ียวกบัสุขอนามยั  ความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มให้เป็นไปตามกฎหมาย
และมาตรฐานสากล  ผูป้ฏิบติังานอาชีพน้ี  จะต้องมีความรู้ความสามารถและวุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่า
ปริญญาตรีทางดา้นอาชีวอนามยั 
3222.30 ผู้เช่ียวชาญด้านสุขอนามัย ;  นักสุขอนามัย ;  นักสุขาภิบาล  (Specialist , health) 
 ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบและประเมินผลเพื่อกาํหนดนโยบายและวางแผนงานด้าน
สุขาภิบาลและสุขอนามยั :  กาํหนดมาตราการควบคุมโรค  การแกปั้ญหาภาวะส่ิงแวดลอ้มต่อสุขภาพ
อนามยั  การกาํจดั  นํ้ าเสีย  การกาํจดัขยะมูลฝอยส่ิงปฏิกูล  การจดัสุขาภิบาล – อาหาร  การจดัอาคาร
สถานท่ีให้ถูกสุขลกัษณะและการควบคุมพาหะนาํโรค  พิจารณาปัญหาอุปสรรค  เพื่อหาวิธีการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหาดา้นสุขอนามยัรวมถึง  การใหค้าํแนะนาํและควบคุมใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานท่ีกาํหนดไว ้
;   เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์   ฝึกอบรม   ส่งเสริม  ติดตามและประเมินผลงานดา้นสุขาภิบาล หรือดา้น
สาธารณสุขทัว่ไป   ผูป้ฏิบติังานอาชีพน้ีจะตอ้งมีความรู้ความสามารถและวุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากวา่ปริญญา
ตรีดา้นสุขอนามยั 
 
3222.40 นักสาธารณสุข,  ผู้เช่ียวชาญด้านสาธารณสุข   (Sanitarian) 
   ศึกษา วิเคราะห์ และวินิจฉัยปัญหาด้านสาธารณสุข กาํหนดนโยบาย  วางแผนและ
ดาํเนินงานดา้นสาธารณสุขตามแผน   วดัและประเมินผล   กาํหนดระบบและวิธีการดา้นนิเทศ   ควบคุม 
ติดตามผล และประเมินผลงานด้านสาธารณสุข  ศึกษา  ค้นควา้  วิจยังานด้านสาธารณสุข  เผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์งานดา้นสาธารณสุขใหส้าธารณชนทราบโดยทัว่กนั   ให้คาํปรึกษา  ขอ้เสนอแนะ  กาํหนด
และสร้างมาตรฐานดา้นสาธารณสุข    ผูป้ฏิบติังานอาชีพน้ีจะตอ้งมีความรู้ความสามารถและวุฒิการศึกษาไม่
ตํ่ากวา่ปริญญาตรีทางดา้นสาธารณสุข 
 
3222.50 นักสุขศึกษา    (Educational  health) 
 ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  ค้นคว้าทางด้านสุขศึกษา  เพื่อสนับสนุนการให้บริการ
สาธารณสุข      ในโครงการต่าง ๆ อยา่งมีประสิทธิภาพ  : กาํหนดทอ้งท่ีและชุมชนเพื่อให้การสุขศึกษา  
โดยการสํารวจสภาพท้องถ่ิน  สภาพความเป็นอยู่  การศึกษา  ทัศนคติ  และความเช่ือทางศาสนา  
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมของประชาชน   เพื่อนาํขอ้มูลมาศึกษาวิเคราะห์สําหรับวางแผน
ให้การ    สุขศึกษาสอดคลอ้งกบันโยบายและแผนสาธารณสุข   เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ทางดา้นสุขศึกษา
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ใหส้าธารณชนทราบโดยทัว่กนั  ผูป้ฏิบติังานอาชีพน้ีจะตอ้งมีความรู้ความสามารถและวุฒิการศึกษาไม่ตํ่า
กวา่ปริญญาตรีทางดา้นสุขศึกษา 
 
3222.90 ผู้เช่ียวชาญด้านสุขอนามัยอืน่ ๆ  
 ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี รวมถึง  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นสุขอนามยั  ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน   
 
หน่วย 3223 ผู้เช่ียวชาญด้านโภชนาและนักโภชนาการ   ( Dieticians  and  Nutritionists ) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่  ผูว้ิจยัและปรับปรุงหรือพฒันาแนวคิดและวิธีการ
เก่ียวกับการเตรียมและการประยุกต์หลักโภชนาการเพื่อการบาํบดัรักษาโรคและอ่ืนๆ : พฒันาและ
ทดสอบดา้นโภชนาการและอาหาร วางแผนและจดัเตรียมอาหารเพื่อการรักษาและอาหารสําหรับเฉพาะ
บุคคลหรือกลุ่มคนหรือ   โรงพยาบาล  หรือพนกังานในหน่วยงานเฉพาะ  เขา้ร่วมโครงการให้การศึกษา
ดา้นโภชนาการและกิจกรรมพื้นฟูดา้นโภชนาการ ให้คาํแนะนาํแก่ชุมชนและโครงการสุขภาพต่าง ๆ ใน
ดา้นโภชนาการ  ติดตามความกา้วหนา้ทางวชิาการและติดต่อประสานงานกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบังานในสาขา
น้ี จัดสัมมนาหรือบรรยายเก่ียวกับอาหารและโภชนาการ     ปฏิบัติหน้าท่ีการงานท่ีเก่ียวข้องและ
ควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ   
 
 

อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

3223.20  นักโภชนาการ  ;  ผู้เช่ียวชาญด้านโภชนาการ  (Consultant , dietetic) 
  วางแผน  ควบคุม  สั่งงาน เตรียมและกาํหนดอาหารตามหลกัโภชนาการสําหรับผูป่้วย
หรือบุคคล ทัว่ไป  :  ศึกษา  วเิคราะห์  วจิยัปัญหาทางโภชนาการดา้นต่าง ๆ  เพื่อวางแผนและป้องกนัโรค
ขาดสารอาหาร  เพื่อกาํหนดเคร่ืองช้ีวดัทางโภชนาการและเพื่อพฒันาเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้เหมาะสม  
ทดลองตาํรับอาหารใหม่  พฒันาสูตรอาหารตามหลกัวิชาการและโภชนาการ กาํหนดรายการอาหาร 
คาํนวณคุณค่าของอาหารและผลิตภณัฑอ์าหารท่ีใชบ้ริโภค  ควบคุมและให้คาํแนะนาํการประกอบอาหาร
เฉพาะโรค  การถนอมอาหารหรือแปรรูปอาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหาร  รวมถึงการเผยแพร่ความรู้ดา้น
โภชนาการแก่สาธารณชน  ผูป้ฏิบติังานอาชีพน้ีจะตอ้งมีความรู้ความสามารถและวุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากวา่
ปริญญาตรีทางดา้นโภชนาการ 
 

3223.30  นักกาํหนดอาหาร   (Consultant , nutritionist) 
  วเิคราะห์  วจิยั  และใหค้าํแนะนาํปัญหาทางดา้นโภชนาการเพื่อการควบคุม  :  ปรับปรุง  
แกไ้ขและส่งเสริมทางโภชนาการของผูบ้ริโภคใหเ้หมาะสม  อาจพฒันารายการอาหาร  และให้คาํแนะนาํ
ในการประกอบเฉพาะบุคคลหรือกลุ่ม 
 

3223.90  ผู้เช่ียวชาญด้านโภชนาการ  และนักโภชนาการอืน่ ๆ 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึง  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นโภชนาการ  และนกัโภชนาการซ่ึง
มิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
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9158 หน่วย 3224 ผู้วัดสายตาประกอบแว่น   และช่างทําแว่น   ( Optometrists  and  

Opticians ) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่  ผูส้ั่งทาํแวน่และคอนแทคเลนส์  และให้คาํแนะนาํ
เก่ียวกบัวิธีการใชห้รือการใชเ้คร่ืองช่วยให้มองเห็นชดั  รวมทั้งการให้แสงท่ีเหมาะสมกบัการทาํงานและ
การอ่านหนงัสือ : ตรวจสายตาและสั่งทาํแวน่  คอนแทคเลนส์หรือการรักษาอ่ืน ๆ  เพื่อทาํให้มองเห็นชดัข้ึน  
หรืออาจส่งต่อคนไขเ้พื่อรับการรักษาทางการแพทย ์ ให้คาํแนะนาํเก่ียวกบัการใชแ้วน่และคอนแทคเลนส์ท่ี   
ถูกตอ้ง  ระดบัแสงสวา่งในการทาํงานหรือการอ่านหนงัสือ  และการใชเ้คร่ืองช่วยสายตาต่าง ๆ  ใส่เลนส์
เขา้ไปในกรอบแวน่และปรับกรอบแวน่หรือคอนแทคเลนส์ให้เหมาะสมกบัการใช ้ ปฏิบติัหนา้ท่ีการงาน
ท่ีเก่ียวขอ้ง  และควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานดา้นอ่ืน ๆ   
 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

9159  
9160 3224.10  ผู้ ต ร ว จ วั ด ส า ย ต า   ;  ผู้ เ ช่ี ย ว ช า ญ ก า ร ต ร ว จ วั ด ส า ย ต า  

(Optometrist) 
  ตรวจสายตาและสั่งใหท้าํแวน่ตา  หรือให้การรักษาตาดว้ยวิธีท่ีไม่เก่ียวกบัการให้ยาหรือ
การผา่ตดั ;  ตรวจสายตาให้ทราบขอ้บกพร่องโดยใชเ้คร่ืองมือและวิธีการทดสอบต่าง ๆ  ; แจง้ให้แพทย์
ทราบถึงโรคในตาของคนไข ้; สั่งขนาดของเลนซ์สําหรับประกอบแว่นตา  หรือให้คาํแนะนาํในการฝึก
สายตาตามความจาํเป็นเพื่อรักษาสายตาให้ดีข้ึน ; ทดสอบเลนซ์ท่ีจดัเตรียมไวเ้พื่อให้ตรงตาม     ใบสั่ง    
อาจมีความชาํนาญในเร่ืองการวดัสายตาทางใดทางหน่ึง  เช่น  การสั่ง  และประกอบเลนซ์สัมผสั  และ
แวน่ดูไกล  หรือการตรวจและแกส้ายตาท่ีไม่ถูกลกัษณะของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมใหดี้ข้ึน 

9161  

9162 3224.20  ช่างตัดและประกอบแว่นตา  ;  ช่างทําแว่น  (Optician) 
ทาํเลนซ์สายตาจากเลนซ์เปล่า  ตามใบสั่งและประกอบเขา้แวน่ตา  :  เลือกเลนซ์ท่ีมีความ

แรงได้มาตรฐานโดยให้มีโฟกสัใกล้เคียงกบัรายการท่ีระบุไวใ้นใบสั่ง  ;  ฝนและขดัผิวของเลนซ์ให้
เป็นไปตามรายละเอียดท่ีระบุไว ้ ;  ตดัและฝนเลนซ์และใส่เขา้ในกรอบ  ;  ใส่เลนซ์อนัเดิมเป็นแนวทางใน
การเปล่ียนเลนซ์อนัใหม่ใหมี้ความแรงขนาดเดียวกนั 
 
3224.90  ผู้วดัสายตาประกอบแว่นและช่างทาํแว่นอืน่ ๆ  
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี รวมถึง ผูว้ดัสายตาประกอบแวน่และช่างทาํแวน่ซ่ึงมิไดจ้ดั
ประเภทไวใ้นท่ีอ่ืนใด 
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9163 หน่วย 3225 ผู้ช่วยด้านทันตกรรม   ( Dental   Assistants ) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่  ผูใ้ห้คาํแนะนาํ  วินิจฉยั ป้องกนัและรักษาดา้นทนั
ตกรรม โดยมีขอบเขตจาํกดัและมีความซับซ้อนนอ้ยกว่าทนัตแพทย ์ช่วยทนัตแพทยดู์แลอุปกรณ์การทาํ
ฟันและอุปกรณ์อ่ืน ๆ จดัเตรียมวสัดุและผูป่้วยท่ีตอ้งทาํการรักษา  :  ใหค้าํแนะนาํต่อชุมชนและบุคคลต่าง 
ๆ  ในดา้นอนามยัของช่องปาก  วธีิการป้องกนัและรักษาฟัน  ตรวจฟันเพื่อวินิจฉยัและส่งต่อ  ผูป่้วยท่ีตอ้ง
รับการรักษาจากทนัตแพทย ์ ทาํความสะอาดฟัน  เตรียมการอุดฟัน  ใส่ฟันปลอมหรือช่วยการผา่ตดัใน
ช่องปาก  จดัเตรียมและดูแลรักษาวสัดุและอุปกรณ์ทนัตกรรม  รวมทั้งจดัเตรียมผูป่้วยเพื่อเขา้รับการตรวจ
หรือการรักษาจากทนัตแพทย ์   ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ    
  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

3225.20  ผู้ช่วยทนัตแพทย์   (Dentist  assitant) 
  ให้บริการทางทนัตกรรมแก่ผูป่้วย  ตามท่ีทนัตแพทย์ได้กาํหนดไว ้ ช่วยทนัตแพทย์
ปฏิบติังานในขณะบาํบดัรักษาผูป่้วย ;  ถ่ายภาพเอ็กซเรยแ์ละลา้งฟิล์มทางทนัตกรรมให้กบัแพทยเ์พื่อ
วินิจฉัยโรค และกาํหนดวิธีการรักษา   จดัทาํสถิติการรักษาพยาบาล    แนะนาํผูป่้วยเก่ียวกบัการรักษา  
สุขภาพของปากและฟัน  และปฏิบติังานอ่ืนตามท่ีทนัตแพทยม์อบหมาย 
 
3225.30  ผู้เช่ียวชาญด้านสุขภาพ  (ฟัน)  ;  ทนัตนามัย ;  นักอนามัยเกีย่วกบัฟัน 
  (Preventive  and  public  health  dentist) 
     ป้องกนัโรคและบาํบดัรักษาผูป่้วยทางทนัตกรรม  และให้คาํแนะนาํแก่สาธารณชนใน
การรักษาสุขภาพของเหงือกและฟัน :  ตรวจฟัน  ถอนฟัน  กรอฟัน  ขดูหินปูน  หรือเอ็กซเรยภ์ายในช่อง
ปาก  เพื่อป้องกนัและรักษาสุขภาพของเหงือกและฟันภายใตค้าํแนะนาํของทนัตแพทย ์ ให้คาํปรึกษา
แนะนาํการตรวจหาขอ้บกพร่องของฟัน  และวิธีการป้องกนัและรักษาฟัน  ความสะอาดในช่องปากและ
เหงือกใหก้บักลุ่มบุคคล  รายบุคคลหรือเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

3225.90  ผู้ช่วยด้านทนัตกรรมอืน่ ๆ 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึง   ผูช่้วยดา้นทนัตกรรมซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
 
หน่วย     3226 นักกายภาพบําบัดและผู้ประกอบวชิาชีพทีเ่กีย่วข้อง     

( Physiotherapists  and  Related  Associate  Professionals ) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี ไดแ้ก่ ผูใ้ห้การรักษาความผิดปกติของกระดูก  กลา้มเน้ือ  
และส่วนของระบบไหลเวียนโลหิตและระบบประสาท  โดยวิธีการนวด  การใชอ้ลัตราซาวด์  ความร้อน  
แสงเลเซอร์  หรือวธีิการท่ีคลา้ยคลึงกนั  หรือใหก้ารรักษาแบบกายภาพบาํบดัและการรักษาท่ีเก่ียวขอ้ง อนั
เป็นส่วนหน่ึงของการรักษาผูพ้ิการทางกาย  ผูพ้ิการทางจิต  หรือผูไ้ม่สมประกอบ  :  แนะนาํชุมชนหรือ
บุคคลในอิริยาบทท่ีถูกตอ้ง  ในการทาํงานหรือกิจกรรมอ่ืน ๆ  เพื่อให้หลีกเล่ียงต่อการบาดเจ็บ  หรือการ
เม่ือยล้า  หรือเพื่อทาํให้กล้ามเน้ือแข็งแรง   ตรวจร่างกายเพื่อการวินิจฉัยความผิดปกติของกระดูก  
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กลา้มเน้ือ  และส่วนต่าง ๆ  ของระบบไหลเวยีนโลหิตและระบบประสาท  เพื่อหาวิธีรักษาท่ีถูกตอ้ง  หรือ
ส่งผูป่้วยต่อไปใหแ้พทยเ์ม่ือจาํเป็น รักษาความผดิปกติของกระดูก  กลา้มเน้ือ  และส่วนต่าง ๆ  ของระบบ
ไหลเวียนโลหิต หรือระบบประสาทโดยการใชอ้ลัตราซาวด์  การใชค้วามร้อน  การใชแ้สงเลเซอร์  หรือ
เทคนิคท่ีคลา้ยคลึงกนั  นวดลูกคา้หรือผูป่้วยเพื่อทาํให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีข้ึน กระตุน้ประสาทช่วย
ดา้นการขบัถ่ายของเสีย  ยืดเส้นเอ็นท่ีหดตวั และให้ผลการรักษาในทางอ่ืน   ตรวจดูความบิดเบ้ียวและ
ความผิดปกติของรูปร่าง  เพื่อให้รู้และเพื่อการเขียนแบบอยา่งเฉพาะเจาะจงของแขนหรือขาเทียม  หรือ
การใชอุ้ปกรณ์อ่ืน  ช่วยใส่อุปกรณ์และอธิบายวิธีใช ้   ทาํกายภาพบาํบดัและเทคนิคท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็น
ส่วนหน่ึงของการรักษาโรคทางจิต ประสาท  หรือความไม่สมดุลอ่ืนๆ ปฏิบติัหน้าท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้ง
และควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ    
 อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 
3226.20  นักกายภาพบําบัด  (Physiotherapist) 
  บาํบดัรักษาผูป่้วยท่ีเป็นโรคเก่ียวกบักลา้มเน้ือ  โรคทางกระดูก  โรคทางขอ้  โรคทาง
ระบบประสาท  และความพิการต่าง ๆ  ท่ีเกิดจากโรคหรืออุบติัเหตุ  ตามคาํสั่งแพทยด์ว้ยวิธีกายภาพบาํบดั
เพื่อฟ้ืนฟูใหก้ลบัสู่สภาพปกติ  ใชค้วามร้อน  แสง  เสียง  ไฟฟ้า  หลกักลศาสตร์  การดดั  การดึง  การนวด    
การบริหารร่างกายตลอดจนการใช้เคร่ืองมือทางกายภาพชนิดต่าง ๆ   เพื่อฟ้ืนฟู   ป้องกนั   ปรับปรุง   
แกไ้ขสมรรถภาพของร่างกายท่ีเส่ือมสภาพหรือพิการใหก้ลบัสู่สภาพปกติ อาจมีความชาํนาญในการรักษา
แบบใดแบบหน่ึงโดยเฉพาะ  เช่น  การรักษาดว้ยนํ้ า  (วารีบาํบดั) รักษาดว้ยเคร่ืองกล ไฟฟ้า  หรือความ
ร้อน  ผู ้ปฏิบัติงานอาชีพน้ีจะต้องมีความรู้ความสามารถและมีวุฒิไม่ตํ่ ากว่าปริญญาตรีทางด้าน
กายภาพบาํบดั 
 

3226.90  นักกายภาพบําบัดอืน่ ๆ  
9404   ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในกลุ่มนี้  รวมถึง  นักกายภาพบําบัด และผู้

ประกอบวชิาชีพทีเ่กีย่วข้อง  ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ืน่ 
 
หน่วย 3227 ผู้ช่วยสัตวแพทย์    ( Veterinary  Assistants ) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่ ผูท่ี้ดาํเนินการให้คาํแนะนาํ  วินิจฉยัและปฏิบติังาน
ดา้นสัตวแพทยท์ั้งในดา้นการป้องกนัและรักษา  แต่มีความซบัซ้อนนอ้ยกวา่งานท่ีปฏิบติัโดยสัตวแพทย ์ ทาํ
การตรวจรักษาโรคของสัตว ์ เพื่อวินิจฉัยและรักษาสัตวท่ี์เจ็บป่วยหรือบาดเจ็บในระดบัหน่ึง  ช่วยสัตว
แพทยใ์นการจดัเตรียมสัตวใ์ห้พร้อมท่ีจะทาํการรักษาและช่วยจบัยึดสัตวไ์วใ้นขณะท่ีทาํการรักษา ดูแล
รักษาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ  ท่ีใชใ้นการรักษาสัตว ์ ทาํการผสมเทียมสัตว ์ ให้คาํแนะนาํแก่ชุมชน
และบุคคลทัว่ไปเก่ียวกบัการป้องกนัโรคและการรักษาการบาดเจ็บของสัตว ์ ปฏิบติัหน้าท่ีการงานท่ี
เก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 



 (234) 

 

3227.20  ผูช่้วยสัตวแพทย ์ (Veterinary   assistant) 
 ผูท่ี้ทาํงานในโรงพยาบาลสัตว ์ สถานพยาบาลสัตวห์รือฟาร์มเล้ียงสัตว ์ ซ่ึงทาํหน้าท่ีทาํ
ความสะอาดอุปกรณ์และเคร่ืองมือต่างๆ  ท่ีใช้ประกอบการตรวจรักษาสัตว ์ รวมถึงการฆ่าเช้ือโรคใน
อุปกรณ์ดว้ยวธีิการทางสัตวแพทยท่ี์เหมาะสม    จดัเตรียมอุปกรณ์ท่ีจาํเป็นสําหรับการตรวจรักษา  เช่น  ผา้
ก๊อซ     สาํลี    แอลกอฮอล ์   กระบอกและเขม็ฉีดยา  เป็นตน้   และช่วยสัตวแพทยดู์แลสุขาภิบาลสัตวเ์ป็น
การเบ้ืองตน้ 
 

3227.30 เจา้หนา้ท่ีผสมเทียม  (Artificial  insemination  officer) 
                     ทาํหน้าท่ีผสมเทียมกบัสัตวต์วัเมียในช่วงเวลาท่ีสัตวต์วัเมียมีความพร้อมและสมบูรณ์  
เพื่อขยายพนัธ์ต่อไป 
 

3227.40          นกัเทคนิคการสัตวแพทย ์ (Technical  veterinarian) 
                      ทาํหนา้ท่ีตรวจโลหิต  อุจจาระ  ปัสสาวะ  ช้ินส่วนอวยัวะ  นํ้ า  อาหารจากสัตวแ์ละฟาร์ม
เล้ียงสัตวแ์ละการถ่ายภาพรังสีเพื่อคน้หาขอ้มูลสําหรับใช้ในการวินิจฉัยและการรักษาโรค  รวมถึงการ
วเิคราะห์หาสารตกคา้งหรือการปนของผลิตภณัฑ์จากสัตว ์ และการตรวจสอบคุณภาพของนํ้ าเช้ือท่ีจะทาํการ
ผสมเทียม 
 

3227.90 ผูช่้วยสัตวแพทยอ่ื์นๆ   
                      ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึงผูช่้วยสัตวแพทย ์ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
หน่วย 3228 ผู้ช่วยด้านเภสัชกรรม   ( Pharmaceutical  Assistants ) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่  ผูเ้ตรียมยา  จ่ายยา  และผสมยาภายใตก้ารแนะนาํ
ของเภสัชกรภายในร้านขายยา  โรงพยาบาลและสถานท่ีจ่ายยา     เตรียมยาและเคร่ืองปรุงยาภายใตค้าํแนะนาํ
ของเภสัชกร       จ่ายยาและเขียนวิธีใชย้าตามใบสั่งของแพทย ์   สัตวแพทยห์รือผูท้าํงานท่ีเก่ียวขอ้ง  ทาํ
ความสะอาดและเตรียมเคร่ืองมือ อุปกรณ์หรือภาชนะท่ีใช้ในการปรุงยา จ่ายยา ปฏิบติัหน้าท่ีการงานท่ี
เก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ  
 

 อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 
3228.20  ผู้ช่วยด้านเภสัชกรรม  (Pharmacist  assistant) 

ช่วยเภสัชกรในการจดัและจ่ายยาให้กบัคนไข ้ ;  จดัเตรียมเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการ
ผสมและปรุงยาตามคาํสั่งของเภสัชกรและช่วยเภสัชกรผสมและปรุงยา  ;  ดาํเนินการจ่ายยาและจดัซ้ือยา
และเวชภณัฑ์ตามท่ีได้รับมอบหมาย  ตรวจสอบการหมดอายุและจาํนวนของยาและเวชภณัฑ์ในสต็อก  
จดัทาํทะเบียนหรือบญัชีการเพิกจ่ายและเวชภณัฑแ์ละปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน  ๆ  ตามท่ีเภสัชกรมอบหมาย 
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หน่วย 3229 ผู้ประกอบอาชีพทีเ่กีย่วข้องกบัสุขอนามัยแผนปัจจุบัน  (ยกเว้นการพยาบาล)   
             ทีม่ิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ืน่   ( Modern  Health  Associate  Professionals  (except 
 nursing )  Not  Elsewhere  Classified ) 

  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ได้แก่  ผูท้าํงานท่ีเก่ียวข้องกบัสุขอนามยั (ยกเวน้การ
พยาบาล) ท่ีมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน เช่น ผูท่ี้ทาํเวชปฏิบติัโดยการให้ยาเพียงเล็กนอ้ย  วางแผนและให้
กิจกรรมการรักษาเพื่อช่วยผูไ้ม่สมดุลทางจิต  ผูป่้วย  หรือผูพ้ิการทางกาย  เก่ียวกบัการรักษาดา้นการออก
เสียง  การฝึกออกกาํลงัทางสายตาเพื่อการรักษา  หรือการรักษาเก่ียวกบัทิศทางให้แก่คนตาบอด : รักษา
โรคเฉพาะโดยการให้สารบางอยา่งแต่เพียงเล็กน้อย  เพื่อกระตุน้ให้เกิดโรคท่ีคลา้ยคลึงกนั วางแผนและ
ใช้กิจกรรมทางการศึกษา  การฝึกอาชีพ หรือสันทนาการ เพื่อช่วยรักษาผูไ้ม่สมดุลทางจิตผูป่้วย  หรือผู ้
พิการทางกาย  บาํบดัรักษาด้านการออกเสียงเพื่อแก้ไขปัญหาในการพูดและการออกเสียง  รักษาการ
ทาํงานของกลา้มเน้ือตา โดยการออกกาํลงักลา้มเน้ือตา  รวมทั้งให้การรักษาเก่ียวกบัทิศทางให้แก่คนตา
บอด ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ   
 

 อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
9164  

9165 3229.20  นักอาชีวบําบัด  (Occupational  therapist) 
  บาํบดัและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูป่้วยโรคจิต  โรคประสาท  ยาเสพติด  บุคคลปัญญาอ่อน  
และผูป่้วยท่ีมีบุคลิกภาพแปรปรวนหรือพิการ  ตามแผนของการบาํบดัเพื่อให้ผูพ้ิ การหรือผูป่้วยสามารถ
ประกอบอาชีพต่อไปได้  : วางแผนจดัระบบงานและร่วมวางโครงการอาชีวบาํบดัทั้งทางร่างกายและ    
จิตใจในโรงพยาบาลหรือสถาบนัประเภทเดียวกนั  จดักิจกรรมทางดา้นศิลปะเชิงประดิษฐ์  งานฝีมือ  งาน
บนัเทิง  กิจกรรมการศึกษา และกิจกรรมทางสังคมมาใช้ในงานอาชีวบาํบดัเพื่อให้ผูป่้วยและผูพ้ิการ
สามารถเรียนรู้และนาํมาประกอบอาชีพพร้อมกบัประเมินผลการปฏิบติังาน  ปรึกษาหารือกบันกัอาชีวบาํบดั
รายอ่ืน ๆ  เพื่อประสานงานเก่ียวกบัการบาํบดัทางยาและกายบริหารแก่ผูพ้ิการเฉพาะราย    เขียนรายงาน
ความกา้วหน้าและผลของการปฏิบติังานอาชีวบาํบดั  จดัหาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีจาํเป็นสําหรับงานอาชีว
บาํบดั และบาํรุงรักษาเคร่ืองมือเหล่านั้นให้อยูใ่นสภาพท่ีพร้อมใชง้าน  ผูป้ฏิบติังานอาชีพน้ี ตอ้งมีความรู้
ความสามารถเฉพาะดา้นและมีวฒิุไม่ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 
 
3229.30  นักกจิกรรมบําบัด  (Practitioner , homeopathic) 
  บาํบดัและฟ้ืนฟูสมรรถภาพและความพิการทางดา้นร่างกาย  จิตใจและสังคมของผูป่้วย  
ดว้ยวิธีการทางกิจกรรมบาํบดั  ภายใตก้ารควบคุมและความร่วมมือของแพทย ์ และนกักายภาพบาํบดั : 
ตรวจสอบหาขอ้บกพร่องของผูป่้วยท่ีมีปัญหาในดา้นต่าง ๆ  เช่น  ปัญหาดา้นการพฒันาการ  ความเส่ือม
สมรรถภาพ  ปัญหาดา้นอารมณ์และพฤติกรรม  จดักิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ  ให้เหมาะสมกบัปัญหาของ
แต่ละบุคคล เพื่อช่วยกระตุน้  ฟ้ืนฟูและส่งเสริมความสามารถของผูป่้วย  รวมทั้งให้คาํแนะนาํในการขจดั
ความเครียด  ความวิตกกังวล การปรับปรุงทักษะและการปฏิบัติตัวในท่ีอยู่อาศัยหรือในสังคม 
ผูป้ฏิบติังานอาชีพน้ีจะตอ้งมีความรู้ความสามารถเฉพาะดา้นและมีวฒิุไม่ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 
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3229.40  ผู้เช่ียวชาญด้านการแก้ไขข้อบกพร่องในการพูดและออกเสียง  (Orthophonist) 
  ตรวจ  วินิจฉยั  ให้คาํแนะนาํและรักษาผูท่ี้บกพร่องในการพูดและออกเสียง  :  ตรวจหา
สาเหตุของความผิดปกติ  ;  กาํหนดวิธีการและดาํเนินการแกไ้ขความผิดปกติตามสาเหตุ  เช่น  การออกเสียง
คาํบางคาํ   การพดูไม่ชดั  หรือการพดูชา้  เป็นตน้  ;  ใหค้าํแนะนาํแก่ผูป้กครองหรือผูดู้แลเพื่อกระตุน้หรือ
เสริมการรักษา  อาจประสานงานหรือปรึกษากบัแพทยด์า้นอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อผลของการรักษา 
 

3229.90  ผู้ประกอบอาชีพทีเ่กีย่วข้องกบัสุขอนามัยแผนปัจจุบัน  (ยกเว้นการพยาบาล)   
ทีม่ิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ืน่ 

  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึง ผูป้ระกอบอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกับสุขอนามยัแผน
ปัจจุบนั  (ยกเวน้การพยาบาล)  ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน  เช่น  ผูว้ินิจฉยัโรคโดยการกระตุน้ดว้ยสาร
ปริมาณนอ้ย ๆ   ผูรั้กษากลา้มเน้ือตา  ผูช่้วยการฝึกออกเสียงให้กบัผูมี้ปัญหาดา้นการพูดและการออกเสียง  
เป็นตน้  
 

9166 หมู่        323  ผู้ประกอบวชิาชีพที่เกีย่วกบัการพยาบาลและผดุงครรภ์ 
 ( Nursing  and  Midwifery  Associate  Professionals ) 
 ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหมู่น้ี  ได้แก่  ผูท่ี้นาํความรู้และหลกัการทางด้านการแพทยก์าร
พยาบาลและผดุงครรภ ์ มาประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานในเร่ืองของการป้องกนัและรักษาโรคภยั ทาํหนา้ท่ี
ช่วยงานแพทย ์ พยาบาล  และผดุงครรภ ์ ทาํการวินิจฉยัโรคและรักษาในกรณีท่ีไม่มีแพทยห์รือพยาบาล
หรือกรณีฉุกเฉิน  ใหบ้ริการดา้นการพยาบาล   ดูแลและให้คาํแนะนาํแก่ผูป่้วย   บุคคลผูพ้ิการทางร่างกาย
และจิตใจ    และบุคคลทัว่ไปท่ีตอ้งการการดูแลรักษา   ทาํคลอดหรือช่วยปฏิบติังานการคลอดทารก  ให้
คาํแนะนาํแก่มารดาในเร่ืองการเล้ียงดูเด็กทารก  ควบคุมผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 

  กลุ่มอาชีพในหมู่นี ้ มีดังนี ้
3231     ผูป้ระกอบอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพยาบาล 
3232    ผูป้ระกอบอาชีพท่ีเก่ียวกบัการผดุงครรภ ์
 
 
9167 หน่วย     3231 ผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล  ( Nursing  Associate  

Professionals ) 
  ผูป้ฎิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่ผูใ้ห้การพยาบาลต่อผูป่้วย  ผูบ้าดเจ็บ  และผูท่ี้ตอ้งการ
การดูแลรักษา  รวมทั้งปฏิบติัการแพทยฉุ์กเฉินในกรณีท่ีไม่มีแพทยห์รือพยาบาลวิชาชีพอยู ่:  ให้การดูแลดา้น
พยาบาล   ให้การรักษาและคาํแนะนาํต่อผูป่้วย  ผูบ้าดเจ็บ  ผูทุ้พลภาพ  และผูท่ี้ต้องการการ  ดูแลรักษา    
ช่วยเหลือการปฏิบติังานของแพทยแ์ละพยาบาลวิชาชีพ    จ่ายยา   ทาํแผลและให้การรักษาในรูปแบบอ่ืน
ภายใต้การควบคุมของแพทยห์รือพยาบาลวิชาชีพ   ช่วยเหลือด้านปฐมพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน    ช่วย
เตรียมการรักษาทางกายและทางจิตใจให้แก่ผูป่้วยทางจิต  ช่วยเตรียมความพร้อมดา้นการปรับตวัในสังคม   
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การพฒันาและการศึกษาให้แก่ผูพ้ิการทางจิตและทางกาย  ให้การพยาบาลแก่ผูป่้วยท่ีบา้น  ให้การพยาบาล   
ดูแล และแนะนาํแก่ชุมชน หรือสาํนักงาน    ปฏิบติัหน้าท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแล  ผูป้ฏิบติังาน    
อ่ืน ๆ   
 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

3231.20  ผู้ช่วยพยาบาล  (Assistant  nurse) 
  ให้บริการพยาบาลซ่ึงไม่ต้องใช้ความรู้ทางทฤษฎี  และทางปฏิบัติในระบบวิชาชีพ
เหมือนกบัพยาบาลวิชาชีพ :  ดูแลเด็ก  ผูสู้งอาย ุ ผูอ่้อนแอ  ผูพ้ิการ  หรือผูปั้ญญาอ่อน  ซ่ึงไม่จาํเป็นตอ้งรับ
บริการจากพยาบาลวิชาชีพ ;  ดูแลผูป่้วยภายใตก้ารควบคุมของแพทยห์รือพยาบาลวิชาชีพ ;  ให้ยาตามเวลา  
แต่งแผลและรายงานอาการท่ีผิดปกติ  เช่น  การหายใจเร็ว  หรือการเขียวคลํ้าแก่พยาบาลวิชาชีพ ;  ช่วยเหลือ
ผูป่้วยในการเดินหรือช่วยเขน็เกา้อ้ีลอ้เล่ือน ;  ทาํงานอ่ืน ๆ  ในหนา้ท่ีของผูช่้วยพยาบาลตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 

3231.90  ผู้ช่วยพยาบาลอืน่ ๆ  
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึงผูช่้วยพยาบาล ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 

9168  
9169 หน่วย  3232 ผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการผดุงครรภ์  (Midwifery  

Associate  Professionals) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่  ผูท้าํคลอด  หรือช่วยแพทยห์รือผดุงครรภใ์นการทาํ
คลอดทารก  ใหก้ารดูแลก่อนและหลงัคลอด  และใหค้าํแนะนาํบิดามารดาในการดูแลทารก :  ใหค้าํแนะนาํต่อ
หญิงตั้งครรภเ์ก่ียวกบัโภชนาการ  การออกกาํลงักาย  และการปฏิบติัตนเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงในระหว่าง
ตั้งครรภแ์ละเพื่อให้คลอดบุตรง่าย  จดบนัทึกสุขภาพและการเจริญครรภ ์ ทาํคลอดหรือช่วยแพทยห์รือผดุง
ครรภใ์นการทาํคลอดทารก  ให้การดูแลแม่หลงัคลอดเพื่อให้กลบัสู่สภาพปกติ  ตรวจความเจริญเติบโตของ
ทารก รวมทั้ งให้คาํแนะนําในการดูแลบุตรและวิธีคุมกําเนิด    ปฏิบัติหน้าท่ีการงานท่ีเก่ียวข้องและ
ควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ   
 
  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

3232.20  ผู้ช่วยผดุงครรภ์  (Assistant  midwife) 
  ช่วยผดุงครรภท์าํคลอดทารกในโรงพยาบาล  (สถานีอนามยั)  คลินิก  หรือตามบา้นเรือน
ส่วนบุคคล  ให้คาํปรึกษาแนะนาํแก่มารดาในเร่ืองของอาหาร  การออกกาํลงักาย  การเล้ียงดูทารก  และการ
คุมกาํเนิด   ดว้ยวิธีการต่าง ๆ  ปฏิบติังานอ่ืน ๆ  ตามท่ีผดุงครรภอ์าชีพมอบหมาย 
  
3232.90  ผู้ช่วยผดุงครรภ์อืน่ ๆ   
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึง ผูช่้วยผดุงครรภ ์   ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
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หมู่       324  ผู้รักษาโรคด้วยการแพทย์แผนโบราณและผู้รักษาโรคด้วยความศรัทธา 
 ( Traditional  Medicine  Practitioners  and  Faith  Healers ) 

 ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหมู่น้ี  ไดแ้ก่  ผูท่ี้ทาํการรักษาผูป่้วยโดยการใชพ้ืชท่ีมีคุณสมบติัทาง
ยาหรือสมุนไพรและวิธีการตามประเพณีนิยม   ซ่ึงเช่ือว่าสามารถรักษาโรคภยัให้หายได ้ รวมทั้งการ
บาํบดัรักษาดว้ยพลงัแห่งความศรัทธาและการช้ีแนะทางดา้นจิตวิญญาณ   รวมถึงการควบคุมผูป้ฏิบติังาน
อ่ืนๆ 
  กลุ่มอาชีพในหมู่นี ้ มีดังนี ้

3241 ผูป้ระกอบอาชีพแพทยแ์ผนโบราณ 
3242 ผูรั้กษาโรคโดยอาศยัความศรัทธา 

 
หน่วย 3241 ผู้ประกอบอาชีพแพทย์แผนโบราณ  ( Traditional  Medicine  Practitioners ) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่  ผูรั้กษาผูป่้วยทางจิตและทางกายโดยใชย้าสมุนไพร 
และตาํราแพทยแ์ผนโบราณท่ีใชใ้นชุมชน  เป็นผูท่ี้เช่ือถือการรักษาโรคภยัให้หายโดยธรรมชาติบาํบดั  และ
ให้คาํแนะนาํวิธีการท่ีจะทาํให้สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ :  ให้การรักษาผูป่้วยหรือผูบ้าดเจ็บดว้ยสมุนไพร  
แมลงต่าง ๆ  และใชเ้ทคนิคท่ีใชก้นัในชุมชน  ซ่ึงเช่ือว่ารักษาให้หายไดโ้ดยธรรมชาติบาํบดั  แนะนาํชุมชน
และบุคคลทัว่ไปเก่ียวกบัโภชนาการและพฤติกรรมท่ีจะรักษาสุขภาพให้แขง็แรงอยูเ่สมอ    ปฏิบติัหนา้ท่ีการ
งานท่ีเก่ียวขอ้ง  และควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ   
 

 อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

3241.20  แพทย์แผนโบราณ  (Traditional  medicine  practitioner) 
  ตรวจร่างกาย  วินิจฉยัโรค  และให้การรักษาโรคต่าง ๆ  ตามวิธีการของแพทยแ์ผนโบราณ  
: ตรวจคนไข ้ วินิจฉัยโรคและให้การรักษา  ;  ใช้ยาสมุนไพรหรือผลิตผลอ่ืน ๆ  จากธรรมชาติ  โดย
วธีิการของเภสัชกรรมแผนโบราณ    อาจผสมยาตามตาํหรับแผนโบราณ  เพื่อจาํหน่ายหรือจ่ายแก่คนไข ้
 
3241.30  หมอนวดแผนโบราณ  (Traditional  massage) 
  นวดลูกคา้หรือคนไขเ้พื่อให้การหมุนเวียนของเลือดลมดีข้ึน  เพื่อให้ระงบัหรือกระตุน้
ประสาทดีข้ึน  เพื่อให้ระบบการขบัถ่ายสะดวกข้ึน  เพื่อยืดหรือคลายเอ็นท่ีหดตวัในร่างกายและใช้ยา
รักษาเพื่อใหเ้กิดผลดีข้ึน  :  นวดลูกคา้โดยการใชน้ํ้ ามนัถู  นวด  ทุบ และบีบตามร่างกายลูกคา้  ช้ีแจงและ
ควบคุมลูกคา้เก่ียวกบัการออกกาํลงักายเพื่อลดความอว้น   ดดัร่างกายและบริหารร่างกายท่าอ่ืนๆ  อาจให้
การรักษาดว้ยการให้ลูกคา้แช่ในอ่างนํ้ าร้อน   ให้การรักษาดว้ยความร้อนและฉายอลัตราไวโอเลต  หรือ
อินฟราเรดพร้อมกบัการนวด 
 
3241.90  ผู้ประกอบอาชีพแพทย์แผนโบราณอืน่ ๆ 
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  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึง  ผูป้ระกอบอาชีพแพทยแ์ผนโบราณ  ซ่ึงมิได้จดั
ประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน  เช่น  ผูรั้กษาโรคโดยไม่ใชย้า  ผูรั้กษาโรคประจาํหมู่บา้น  เป็นตน้ 
 
หน่วย  3242 ผู้รักษาโรคโดยอาศัยความศรัทธา  ( Faith  Healers ) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่  ผูรั้กษาโรคทางจิตและทางกายดว้ยพลงัความเช่ือ 
พลงัแห่งศรัทธา  และการช้ีแนะทางจิตวิญญาณ  :  มุ่งมัน่ในการรักษาโรคทางจิตและทางกายโดยใชพ้ลงั
แห่งศรัทธา   แนะนาํชุมชนและบุคคลทัว่ไปเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีเหมาะสม และพลงัแห่งความศรัทธา 
เพื่อรักษาสุขภาพและความเป็นอยูท่ี่ดี ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานทีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ   
 

4111  อาชีพในหน่วยนี ้  มีดังนี้ 
 
3242.20  ผู้รักษาโรคโดยใช้พลงัจิต  (ความศรัทธา)  (Faith  healer) 
  รักษาโรคด้วยพลงัจิต  : ให้คาํปรึกษาแนะนาํและให้กาํลงัใจแก่ผูป่้วยเพื่อให้ผูป่้วยมี
กาํลงัใจท่ีจะ ต่อสู้กบัโรคภยัไขเ้จ็บ  สวดมนต ์ อธิษฐาน  ใช้ฝ่ามือสัมผสักายผูป่้วยเพื่อถ่ายทอดพลงัจิต 
หรือใช้วิธีการอ่ืน ๆ  ท่ีจะทาํให้พลงัจิตแข็งแกร่ง  เพื่อรักษาโรคภยัให้หายเป็นปกติและทาํให้สุขภาพ   
ร่างกายแขง็แรง โดยปราศจากการรักษาดว้ยยา หรือการผา่ตดั 
 
3242.90  ผู้รักษาโรคโดยอาศัยความศรัทธาอืน่ ๆ   
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี รวมถึง  ผูรั้กษาโรคโดยอาศยัความศรัทธา  ซ่ึงมิได้จัด
ประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
 

4112 หมวดย่อย   33 ผู้ปฏิบัติงานทีเ่กีย่วข้องกบัการสอน  ( Teaching  Associate  Professionals ) 
ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหมวดย่อยน้ี  ไดแ้ก่  ผูท่ี้ทาํการสอนวิชาต่าง  ๆ  ในระดบัประถม

ศึกษาและก่อนประถมศึกษา    สอนผูท่ี้มีความพิการทางดา้นร่างกาย   จิตใจ  หรือผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นการ
เรียนรู้  รวมทั้งการสอนการขบัอากาศยาน  ยานยนต ์ หรือเคร่ืองยนตต่์าง ๆ  

 
 กลุ่มอาชีพในหมวดย่อยนี ้ มีดังนี ้

331 ผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอนในระดบัประถมศึกษา 
332 ผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอนในระดบัก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) 
333 ผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอนการศึกษาพิเศษ 
334 ผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอนในดา้นอ่ืน ๆ   



 (240) 

 

6126 หมู่   331 ผูป้ฏิบติังานทีเ่ก่ียวข้องกบัการสอนในระดบัประถมศึกษา 
9405   ( Primary  Education  Teaching  Associate  Professionals ) 
9406   ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหมู่นี้   ได้แก่  ผู้สอนวิชาต่าง ๆ   ใน

ระดับประถมศึกษา   จัดเตรียมโปรแกรมการเรียน/การสอน  และจัดกิจกรรม
เพื่อการศึกษาในระดับประถมศึกษา  (ระดับการศึกษาของอาชีพในหมู่นี้จะมี
วุฒิตํ่ากว่าระดับปริญญาตรี)  จัดเตรียมรายงานต่าง  ๆ  และอาจรวมถึง การ
ควบคุมการทาํงานของผู้ปฏิบัติงานอืน่ ๆ  ด้วย 

 

กลุ่มอาชีพในหมู่นี ้   มีดังนี ้
 3310   ผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอนในระดบัชั้นประถมศึกษา 

 

หน่วย 3310     ผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอนในระดบัชั้นประถมศึกษา 

9407   ( Primary  Education  Teaching  Associate  Professionals ) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี    ได้แก่  ผูส้อนวิชาต่างๆ  ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้น   
พื้นฐานในระดบัประถมศึกษา  จดักิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อกระตุน้ให้ผูเ้รียนมีการพฒันาการทาง
บุคลิกภาพ  มีความรู้และประสบการณ์เพิ่มข้ึน  วดัและประเมินผลการเรียนการสอน  ร่วมปรึกษาหารือ
กับผูบ้ริหารสถานศึกษาและผูป้กครอง  เก่ียวกับปัญหาของผูเ้รียนและความก้าวหน้าด้านการเรียน       
การสอน  ดูแลความประพฤติและความปลอดภยัของผูเ้รียน  จดัทาํรายงานต่างๆ  ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ี
เก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืนๆ 

อาชีพในหน่วยนี ้   มีดังนี้ 
 

3310.20   ผู้สอนในระดับประถมศึกษา  (ประกาศนียบัตร)   (Teacher , primary  education) 
 ทาํหน้าท่ีหลกัทางดา้นการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ยวิธีการ
ต่างๆในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน     เพื่อสอนรายวิชาตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กบั   
ผูเ้รียนในระดบัประถมศึกษา  :  จดัเตรียมแผนการสอน  ควบคุมดูแลและอบรมสั่งสอนให้ผูเ้รียนอยู่ใน
ระเบียบวินยัของโรงเรียน    ควบคุมการทาํงานของผูเ้รียนในชั้นเรียน   วดัและประเมินผลการเรียนการ
สอน   จดัทาํรายงานผลการเรียนและความประพฤติของผูเ้รียนให้ผูป้กครองทราบ  รวมทั้งปฏิบติัหนา้ท่ี
อ่ืนๆ  ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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9170 หมู่   332 ผู้ปฏิบัติงานที่เกีย่วกบัการสอนในระดบัก่อนประถมศึกษา  
(อนุบาล) 

9171 ( Pre – Primary  Education  Teaching  Associate  
Professionals ) 

9172 ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหมู่น้ี  ไดแ้ก่   ผูส้อนและจดักิจกรรม
ดา้นการศึกษาเพื่อพฒันาการทางดา้นภาษา  ร่างกาย  และสังคมของเด็กนกัเรียนใน
ระดับก่อนประถมศึกษา  (อนุบาล)  รวมทั้ งกาํกับ  ควบคุมการทาํงานของ
ผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ  ดว้ย    (ระดบัการศึกษาของอาชีพในหมู่น้ีจะมีวุฒิ ต ํ่ากว่าระดบั
ปริญญาตรี) 

 
 กลุ่มอาชีพในหมู่นี ้   มีดังนี ้

3320 ผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอนในระดบัก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) 
 
หน่วย     3320    ผู้ปฏิบัติงานทีเ่กีย่วข้องกบัการสอนในระดับก่อนประถมศึกษา  (ช้ันอนุบาล) 

9173 ( Pre – Primary  Education  Teaching  Associate  
Professionals ) 

  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี ไดแ้ก่ ผูช่้วยผูส้อนในระดบัอนุบาลในการช่วยจดักิจกรรม
ทางการศึกษาแก่เด็กก่อนวยัเรียนเพื่อเตรียมความพร้อม    ส่งเสริมและสนับสนุนพฒันาการทางด้าน    
ร่างกาย   อารมณ์ - จิตใจ  สติปัญญาและสังคมของเด็ก   ตามหลักสูตรพฒันาการของเด็กก่อน
ประถมศึกษา  เฝ้าสังเกตพฤติกรรมและช่วยประเมินพฒันาการ   รวมทั้งปัญหาอ่ืนๆ ของเด็ก   ร่วม
ปรึกษาหารือกบัผูส้อนในระดบัอนุบาล  และผูป้กครองเก่ียวกบัพฒันาการของเด็ก  ปฏิบติัหนา้ท่ีการงาน
ท่ีเก่ียวขอ้ง และควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืนๆ 
 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

3320.20   ครูผู้ช่วย  (อนุบาล)  (Assistant  teacher , kindergarten) 
 ทาํหนา้ท่ีช่วยผูส้อนในระดบัอนุบาลในดา้นการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้
ของผูเ้รียนดว้ยวิธีการต่างๆ  ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน  เพื่อเตรียมความพร้อมและพฒันาการ
ทางดา้นร่างกาย   อารมณ์ - จิตใจ    สติปัญญาและสังคมของเด็กชั้นอนุบาล    ช่วยจดักิจกรรมท่ีเหมาะสม
ใหก้บัเด็ก   เฝ้าสังเกตพฤติกรรมและช่วยประเมินพฒันาการ  รวมทั้งปัญหาอ่ืนๆ ของเด็กเพื่อให้ผูส้อนใน
ระดบัอนุบาลรายงานใหผู้ป้กครองทราบ  รวมทั้งปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ  ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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6127 หมู่   333 ผูป้ฏิบติังานทีเ่ก่ียวข้องกบัการสอนการศึกษาพิเศษ 
  ( Special  Education  Teaching  Associate  Professionals ) 
  ผูป้ฏิบัติงานอาชีพในหมู่น้ี  ได้แก่  ผูส้อนเด็ก   เยาวชนหรือผูใ้หญ่ท่ีมีความพิการ
ทางดา้นร่างกายหรือจิตใจ    และผูท่ี้มีปัญหาดา้นการเรียนรู้ในแต่ละระดบัการศึกษา  ปรับปรุงหลกัสูตร
ใหเ้หมาะสมกบักลุ่ม  เช่น  สอนคนหูหนวกโดยการอ่านริมฝีปาก  สอนคนตาบอดให้อ่านหนงัสือโดยการ
ใช้อกัษรเบลล์  รวมทั้งการใช้ส่ือและเทคนิคต่าง ๆ   จดัเตรียมรายงานต่าง ๆ   รวมทั้งควบคุมดูแลการ
ทาํงานของผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ  ดว้ย 
 

 กลุ่มอาชีพในหมู่นี ้ มีดังนี ้
3330 ผู้ปฏิบัติงานที่เกีย่วข้องกบัการสอนการศึกษาพเิศษ ;  ครูผู้ช่วยการศึกษาพเิศษ 

 
 
หน่วย     3330 ผู้ปฏิบัติงานทีเ่กีย่วข้องกบัการสอนการศึกษาพเิศษ  ;  ครูผู้ช่วยการศึกษาพเิศษ   

(Special  Education  Teaching  Associate  Professionals ) 
 ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี    ไดแ้ก่   ผูช่้วยครูการศึกษาพิเศษในการช่วยจดัการเรียน

การสอนให้กบัผูพ้ิการทางด้านร่างกายและจิตใจ  หรือบุคคลท่ีมีปัญหาดา้นการเรียนรู้  ช่วยสร้างหรือ
พฒันาหลกัสูตรการศึกษาพิเศษ  ช่วยเตรียมบทเรียนและกิจกรรมให้เหมาะสมกบักลุ่ม   โดยใช้เทคนิค
หรือส่ือพิเศษ   เช่น   อกัษรเบรลล์   การอ่านริมฝีปาก     ช่วยควบคุมดูแลและเอาใจใส่การทาํงานในชั้น
เรียนเพื่อกระตุน้ให้ผูเ้รียนมีความเช่ือมัน่ในตวัเอง    ช่วยประเมินผลและบนัทึกการพฒันาการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียนแต่ละคน   ร่วมปรึกษาหารือกบัครูการศึกษาพิเศษ  ผูป้กครอง   อาจารยใ์หญ่   แพทยบ์าํบดัและนกั
สังคมสงเคราะห์  เพื่อช่วยเหลือผู ้เรียนกลุ่มน้ี   ปฏิบัติหน้าท่ีการงานท่ีเก่ียวข้องและควบคุมดูแล
ผูป้ฏิบติังานอ่ืนๆ  
 

9408   อาชีพในหน่วยน้ี  มีดงัน้ี 
 
3330.20     ครูผู้ช่วยการศึกษาพเิศษ  (Assistant  teacher , special  education) 
                         ทาํหน้าท่ีเป็นผูช่้วยครูการศึกษาพิเศษสอนผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องแต่ละประเภทตาม
หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถดาํเนินชีวิตอยูใ่นสังคมได ้ : ช่วยศึกษาประวติัและ
ขอ้มูลของผูเ้รียน   ช่วยประเมินความสามารถของผูเ้รียนเพื่อช่วยจดัเตรียมแผนการสอน  วิธีการสอน   
กิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกบัขอ้จาํกดั  ความตอ้งการและความสามารถของผูเ้รียน  ช่วย
สอนและบนัทึกผลการเรียนอยา่งต่อเน่ือง   รวมถึงช่วยสร้างส่ือการเรียนการสอนหรือการนาํอุปกรณ์การ
เรียนการสอนท่ีจาํเป็นมาใช้ให้เหมาะสมกบัความบกพร่องของผูเ้รียนแต่ละประเภท  ช่วยเตรียมความ
พร้อมด้านการศึกษา  ร่างกาย  อารมณ์และสังคมของผูเ้รียนเพื่อส่งเข้าไปเรียนในโรงเรียนเรียนร่วม  
รวมทั้งปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ  ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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9409  
9410 หมู่   334 ผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอนในดา้นอ่ืนๆ   

 ( Other  Teaching  Associate  Professionals ) 
 ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหมู่น้ี  รวมถึง  ผูส้อนในด้านอ่ืน ๆ  ท่ีนอกเหนือจากการสอนใน

ระดบัก่อนประถมศึกษา   ระดบัประถมศึกษา  และการสอนการศึกษาพิเศษ  ตวัอยา่งเช่น  ผูท้าํการสอน
การขบัเคร่ืองบิน  (อากาศยาน)  เรือ   การขบัยานยนตต่์างๆ  หรือการขบัหวัจกัร (รถไฟ)  และเคร่ืองยนต์
ประเภทอ่ืน ๆ 

 

กลุ่มอาชีพในหมู่นี ้ มีดังนี ้
3340 ผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอนในดา้นอ่ืนๆ 

 
หน่วย 3340 ผู้ปฏิบัติงานทีเ่กีย่วข้องกบัการสอนในด้านอืน่ ๆ 

 ( Other  Teaching  Associate  Professionals ) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ได้แก่  ผูส้อนวิชาต่างๆ  ท่ีนอกเหนือจากการสอนใน
ระดบัก่อนประถมศึกษา / ประถมศึกษาและการศึกษาพิเศษ  และจะตอ้งมีใบอนุญาตประกอบอาชีพใน
ด้านนั้นๆ   เช่น  สอนการขบัเคร่ืองบิน   การขบัหรือแล่นเรือ   การขบัรถไฟ   การขบัยานยนต์หรือ
เคร่ืองยนต์บางประเภท   อธิบายการใช้งานและการปฏิบติัการของการบิน  การควบคุมการขบัเคล่ือน  
ร่วมเดินทางไปกบันกัเรียนเพื่อฝึกบิน    ขบัเคล่ือนและสาธิตการฝึกบินและอ่ืนๆ   ท่ีเก่ียวขอ้ง   อธิบาย
ขอ้บงัคบัและกฎระเบียบต่างๆ   ในด้านการบินและการขบัยานยนต์ต่างๆ    ปฏิบติัหน้าท่ีการงานท่ี
เก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืนๆ 

 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 
3340.20  ครูการบิน  (Teacher, flying) 
 สอนหลกัการและวธีิการปฏิบติัการบินใหแ้ก่ผูเ้ขา้รับการฝึก  อธิบายใหท้ราบถึงหลกัการ
บินโดยทั่วไป   อธิบายวิธีการใช้อุปกรณ์และเคร่ืองมือต่างๆ  สอนการบังคบัอากาศยานและแก้ไข
สถานการณ์ต่างๆดว้ยเคร่ืองฝึกบิน  บรรยายสรุปแก่ผูเ้ขา้รับการฝึกก่อนฝึกบิน  ร่วมบินไปกบัผูรั้บการฝึก
และแสดงวิธีการในการบงัคบัอากาศยาน  เช่น  การวิ่งข้ึน  การเล้ียว  การลงสู่พื้น  รวมถึงการทดสอบ     
ผูเ้ขา้รับการฝึก 
 

3340.30     ครูสอนขับรถยนต์  (Teacher, driving) 
 สอนหลกัการและวธีิการขบัรถยนตใ์หแ้ก่ผูเ้ขา้รับการฝึกหดัขบัรถยนต ์  อธิบายหลกัการ
ขบัรถทัว่ไป  การใชเ้กียร์  การใชเ้บรค  การบงัคบัพวงมาลยัรถ  กฎจราจรและอ่ืนๆ  ฝึกปฏิบติัจริงโดยให้
ผูรั้บการฝึกหัดขบัรถยนต์ขบัรถบนทอ้งถนน  โดยมีครูผูส้อนคอยให้คาํแนะนาํจนผูเ้รียนเกิดความมัน่ใจ
และสามารถขบัรถได ้
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3340.40     ครูสอนขับเรือ  (Teaching, sailing) 
 สอนหลักการและวิธีการขับเรือให้กับผูรั้บการฝึกหัด  :   อธิบายหลักการทัว่ไป   
วิธีการใชอุ้ปกรณ์และเคร่ืองมือต่างๆ  การบงัคบัเรือและแกไ้ขสถานการณ์เม่ือมีเหตุขดัขอ้ง  ร่วมขบัเรือ
ไปกบั  ผูรั้บการฝึกเพื่อทดสอบการขบัเรือของผูฝึ้ก 
 
3340.90      ผู้ปฏิบัติงานทีเ่กีย่วข้องกบัการสอนในด้านอืน่ๆ   
 ผูท่ี้ปฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึง  ผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอนในดา้นอ่ืนๆ  
ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีใด 
 
หมวดย่อย   34  ผู้ปฏิบัติงานเทคนิคทีเ่กีย่วข้องอืน่  ๆ  ( Other  Associate  Professionals ) 

 ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหมวดยอ่ยน้ี  ไดแ้ก่  ผูท่ี้ตอ้งใชค้วามรู้ความชาํนาญเฉพาะดา้นใน
การปฏิบติังานทางธุรกิจ ซ่ึงอาจเป็นการดาํเนินการธุรกิจเฉพาะดา้น  เช่น ธุรกิจดา้นความปลอดภยั  ธุรกิจ
ดา้นการประกนัภยัหรือทรัพยสิ์น  ธุรกิจการเดินทาง  ธุรกิจดา้นการส่งสินคา้หรืออ่ืนๆ   ทาํหน้าท่ีเป็น
นายหน้าหรือตัวแทนของธุรกิจนั้ น ๆ  ซ่ึงจะต้องใช้ความรู้ ความชํานาญพิเศษเฉพาะด้านในการ
ปฏิบติังานการเงิน การขาย  การบริหารธุรกิจ  การบญัชี  กฎหมาย  สถิติ หรืองานบริการอ่ืนๆ  รวมถึงการ
ปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีของรัฐ ท่ีตอ้งให้บริการในงานด้านศุลกากร    การเดินทาง  ภาษี  สวสัดิการ  
สวสัดิภาพความปลอดภยั  การบริการจดัหางาน  การออกใบอนุญาตการทาํงาน  งานดา้นสังคมสงเคราะห์  
งานออกแบบสินคา้และสร้างสรรคแ์ผนงานดา้นการออกแบบภายใน งานดา้นการบนัเทิง   การกีฬา  และ
ศาสนา  ซ่ึงการปฏิบติังานดงักล่าว ตอ้งอยู่ภายใตก้ารควบคุมดูแล  และได้รับคาํแนะนาํจากขา้ราชการ
อาวโุส  ผูจ้ดัการหรือผูเ้ช่ียวชาญ รวมทั้งทาํหนา้ท่ีควบคุมดูแลเจา้หนา้ท่ีอ่ืน ๆ 

 

  กลุ่มอาชีพในหมวดย่อยนี ้ มีดังนี ้
  341 ผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบังานดา้นการเงิน และการขาย 
  342 ตวัแทนบริการทางธุรกิจและนายหนา้ทางการคา้ 
  343 ผูป้ฏิบติังานดา้นงานบริหารทัว่ไป 

 344 ผูป้ฏิบติังานดา้นศุลกากร  สรรพากรและงานราชการอ่ืน ๆ 
345 ตาํรวจและนกัสืบ 

 346 ผูป้ฏิบติังานดา้นสังคมสงเคราะห์ 
 347    ผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบังานดา้นศิลปะ  บนัเทิง  และกีฬา 
 348 ผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัศาสนา 
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หมู่        341 ผู้ปฏิบัติงานทีเ่กีย่วข้องกบังานด้านการเงินและการขาย 
  ( Finance  and  Sales  Associate  Professionals ) 

 ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหมู่น้ี ไดแ้ก่  ผูท่ี้ทาํการวิเคราะห์แนวโนม้ของตลาดเพื่อการซ้ือขาย
เอกสารสิทธิทางการเงินและการซ้ือขายประเภทต่าง ๆ   เช่น  การประกนัภยั  การซ้ือขายท่ีดิน  การ
เดินทางท่องเท่ียว  การซ้ือขายแลกเปล่ียนกบัต่างประเทศ และธุรกิจอ่ืน ๆ   ทาํหนา้ท่ีเป็นตวัแทนผูซ้ื้อหรือ    
ผูข้ายของธุรกิจต่าง ๆ  ทาํความตกลงทางการคา้และการแลกเปล่ียน ประเมินราคาสินค้า ท่ีดิน และ
ทรัพยสิ์นอ่ืนๆ เพื่อการขายทอดตลาด  รวมทั้งการติดตั้งอุปกรณ์และเทคนิคต่าง ๆ  ในการซ้ือสินคา้หรือ
การบริการในนามของบริษัท    ปฏิบัติงานภายใต้ค ําแนะนําของผู ้จ ัดการ หรือผู ้ประกอบวิชาชีพ  
ควบคุมดูแลเจา้หนา้ท่ีอ่ืน ๆ 

 กลุ่มอาชีพในหมู่นี ้ มีดังนี ้
  3411 นายหนา้คา้หลกัทรัพยแ์ละการเงิน 

 3412 ตวัแทนขายประกนัภยั 
  3413 ตวัแทนการคา้อสังหาริมทรัพย ์

 3414 ผูใ้หค้าํปรึกษาดา้นการท่องเท่ียวและผูจ้ดันาํเท่ียว 
  3415 ตวัแทนฝ่ายขายดา้นเทคนิคและการคา้ 

 3416 ผูจ้ดัซ้ือ ;  พนกังานจดัซ้ือ 
 3417 ผูป้ระเมินค่าและผูข้ายทอดตลาด 

  3419     ผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบังานดา้นการเงินและการขายท่ีมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
 
หน่วย  3411   นายหน้าค้าหลกัทรัพย์และการเงิน (Securities  and  Finance  Dealers  and  Brokers) 
  ผูป้ฏิบัติงานอาชีพในหน่วยน้ี  ได้แก่ ผูท่ี้ทาํหน้าท่ีซ้ือและซ้ือขายหลักทรัพย์ หุ้น        
พนัธบตัรและเอกสารสิทธิทางการเงินอ่ืนๆ  การซ้ือขายแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศในตลาดซ้ือขาย
ล่วงหนา้หรือตลาดท่ีซ้ือขายทนัทีในนามของบริษทัหรือให้แก่ลูกคา้โดยไดรั้บผลตอบแทนเป็นค่านายหนา้ 
ศึกษาสถานะทางการเงินของลูกคา้และบริษทัท่ีจะร่วมลงทุน วิเคราะห์แนวโนม้ของตลาดหลกัทรัพย ์หุ้น
พนัธบตัร  เอกสารสิทธิทางการเงิน  และการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ แนะนาํและร่วมในการเจรจา
ตกลงเก่ียวกบัเง่ือนไขขอ้สัญญา    การจดัระเบียบเงินกู ้ การนาํหุ้น  และพนัธบตัร  เขา้สู่ตลาดการเงิน  เพื่อ
ระดมทุนใหแ้ก่ลูกคา้  ตลอดจนปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้ง และควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืนๆ 
 

อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี ้
 

3411.20  เจ้าหน้าทีก่ารตลาด  (Certified  Marketing  Representatives) 
ติดต่อ  ชักชวน ให้คาํแนะนาํเก่ียวกบัการซ้ือขายหลกัทรัพยป์ระเภทต่าง ๆ  เช่น  หุ้น

สามญั  หุ้นบุริมสิทธิ  หุ้นกู ้ หุ้นกูแ้ปลงสภาพ  ใบสําคญัแสดงสิทธิ  หน่วยลงทุน  ตัว๋เงินคลงั  พนัธบตัร  
หรือ  ตราสารอนุพนัธ์ขององคก์ารเอกชน  รัฐบาล  หรือรัฐวสิาหกิจ  ให้แก่ลูกคา้ หรือเป็นตวักลางในการ
ซ้ือขายหลกัทรัพยร์ะหว่างลูกคา้และบริษทัหลกัทรัพย ์ โดยไดรั้บค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหรือ     ค่า
นายหน้าเป็นการตอบแทน : คาํนวณ วิเคราะห์ราคาหลกัทรัพย์  และให้ขอ้มูลข่าวสารและคาํแนะนาํ
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เก่ียวกบัการลงทุนในหลกัทรัพย ์ ;  รับคาํสั่งจากลูกคา้ท่ีจะซ้ือขายหลกัทรัพยถ่์ายทอดสู่ตลาดหลกัทรัพย์
และยืนยนัผลเม่ือการซ้ือขายจริงเกิดข้ึน  ;  นาํเงินค่าหลกัทรัพยม์าชาํระแก่ลูกคา้ผูข้ายและส่งมอบใบ
หลกัทรัพยแ์ก่ลูกคา้ผูซ้ื้ออย่างถูกตอ้งและตรงตามกาํหนดเวลา  ;  ให้บริการรับฝาก  ถอน  หรือโอน
เปล่ียนความเป็นเจา้ของหลกัทรัพยแ์ละดูแลบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์ภาษี  ขอ้กฎหมาย  และระเบียบ
ปฏิบติัแทนลูกคา้  ; อาจเช่ียวชาญในงานซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นแต่ละประเภทโดยเฉพาะ  เช่น  ตราสารทุน  
ตราสารหน้ี  หรือตราสารอนุพนัธ์  เป็นตน้ 

 

3411.30  เจ้าหน้าทีป่ฏิบัติการซ้ือขายหลกัทรัพย์  (Securities  traders) 
 ให้บริการซ้ือขายหลกัทรัพย ์สินคา้โภคภณัฑ์ล่วงหน้าและเงินตราต่างประเทศในนาม

ของผูด้าํเนินธุรกิจซ้ือขายสินคา้หรือหุ้นเพื่อการลงทุน (Investment  dealers)  โดยตอ้งเป็นไปตามระเบียบ      
ขอ้บงัคบัและมาตรฐานท่ีตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด : พฒันากลยุทธ์ทางการคา้โดยการพิจารณาทบทวน 
ขอ้มูลข่าวสารการลงทุน และติดตามสถานการณ์การตลาดในห้องคา้หลกัทรัพย ์; จดัทาํการเสนอซ้ือหรือ
การเสนอขายเพื่อซ้ือหรือขายหลกัทรัพยต์ามคาํสั่งของลูกคา้ หรือทาํการซ้ือขายหลกัทรัพยเ์พื่อตนเอง  ;  
ดาํเนินการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยร์ะหวา่งสมาชิกกบัสมาชิกของตลาดหลกัทรัพย ์; ให้บริการ
รับฝากและถอนหลกัทรัพย ์การโอนบญัชีและคืนหลกัทรัพย ์ตลอดจนการจดทะเบียนโอนหุ้น การถอน
หุน้  การบงัคบัจาํนาํขายทอดตลาด  การออกใบหุน้ใหม่กรณีสูญหายชาํรุดและการอายดัหุน้ 

 
3411.40  ผู้ให้คําแนะนําการลงทุน  ;  ทีป่รึกษาการลงทุน  ;  ทีป่รึกษาการเงิน   
                           (Investment  Advisors) 

ให้คาํแนะนาํแก่บริษทั  หรือผูล้งทุนเก่ียวกบัการซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์เหมาะสมในการ
ลงทุนดา้นราคา  และระยะเวลาท่ีควรลงทุนในหลกัทรัพย ์ :  เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ
ซ่ึงส่งผลต่อแผนการลงทุนขององคก์รภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ  และเอกชน  ;  ศึกษา  คาํนวณและวิเคราะห์
ข้อมูลข่าวสารทางการเงินและการลงทุน  เช่น  ปริมาณการค้าหลักทรัพย์ท่ีทาํการซ้ือขายในตลาด
หลกัทรัพย ์   ภาพพจน์ของบริษทัผูอ้อกเสนอขายหลกัทรัพย ์ ราคาหลกัทรัพย ์ แนวโน้มในอนาคตของ
หลักทรัพย์  และเคร่ืองมือในการลงทุนอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการพยากรณ์สภาวะทางธุรกิจ เศรษฐกิจและ     
อุตสาหกรรม  ;  ให้คาํปรึกษาและคาํแนะนาํให้แก่บริษทัและนกัลงทุนต่างๆ  ท่ีประสงคล์งทุนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในเร่ืองของการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์ความเส่ียงและผลตอบแทนจากการ
ลงทุน ; จดัเตรียมเอกสารขอ้มูลต่างๆ ของบริษทัมหาชน จาํกดั ท่ีประสงค์นาํหลกัทรัพยป์ระเภทต่างๆ  
ออกขายให้แก่ประชาชนทั่วไป   หรือนําหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์  เสนอต่อ
สํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละการตลาดหลกัทรัพย ์ (ก.ล.ต.)  และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย  ;  อาจบริการใหค้าํปรึกษาในการซ้ือหรือควบรวมกิจการ 
 
หน่วย 3412  ตัวแทนขายประกนัภัย   ( Insurance  Representatives ) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี ไดแ้ก่ ผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีแนะนาํและประกนัภยัในรูปแบบต่างๆ  
เช่น ประกนัชีวติ  ประกนัอุบติัเหตุ  ประกนัความรับผดิชอบ ประกนัอคัคีภยั ประกนัภยัทางทะเล และการ
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ประกนัภยัอ่ืนๆ ให้แก่ลูกคา้ : ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพขอ้เท็จจริงของลูกคา้ท่ีจาํเป็นต่อการกาํหนด
ประเภทและเง่ือนไขการประกนัภยั  เจรจาตกลงและทาํสัญญาประกนัภยักบัลูกคา้  โดยพิจารณาถึงระดบั
ของการเส่ียงภยัและเง่ือนไขการชําระเบ้ียประกัน   ตลอดจนปฏิบัติหน้าท่ีการงานท่ีเก่ียวข้อง และ
ควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืนๆ 

 อาชีพในหน่วยนี ้  มีดังนี้ 
 
3412.20 ตัวแทนประกนัภัย ; นายหน้าประกนัภัย   (Insurance  representative) 
                ชกัชวนหรือช้ีช่องบุคคลให้ทาํสัญญาประกนัชีวิต ประกนัอุบติัเหตุ ประกนัทรัพยสิ์น 
ประกันอคัคีภยั ประกันภยัทางทะเล  และการประกันภยัประเภทอ่ืนๆ กับผูรั้บประกันภยัโดยได้รับ
บาํเหน็จ : ทาํบญัชีรายช่ือบุคคลท่ีคาดหมายวา่จะเอาประกนัภยัดว้ยการติดต่อพบปะกนัในวงการธุรกิจ
และสังคม และโดยการตรวจสอบจากหนงัสือแสดงรายช่ือบุคคลในวงการอาชีพและธุรกิจ ; สัมภาษณ์
บุคคลท่ีคาดหมายว่าจะเอาประกนั และพิจารณาถึงประเภทของประกนัภยัท่ีบุคคลนั้นๆ  ตอ้งการและ  
สนใจ ;  วางแผนและพยายามชกัจูงให้ซ้ือกรมธรรม์ประกนัภยัโดยอธิบายถึงลกัษณะของประกนัภยั   
อตัราเบ้ีย  ประกนัภยั มูลค่าเป็นเงินสด และการไดกู้ย้ืม  ตลอดจนผลประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีจะไดรั้บจากการ
ประกนัภยั ;  จดัการใหแ้พทยต์รวจสอบร่างกาย  ตรวจตราทรัพยสิ์น หรือจดัการให้เป็นไปตามเง่ือนไขใน
กรมธรรม์  ประกนัภยั ;  พยายามขายกรมธรรมท่ี์บริษทัไดแ้กไ้ขใหม่แลว้  ถา้ผูเ้อาประกนัยงัไม่ไดท้าํ
สัญญาประกนัภยักบับริษทั ;  แจง้บริษทัให้ทราบจาํนวนเงินท่ีควรจ่ายแก่ผูเ้อาประกนัท่ีร้องขอมา เม่ือมี
ความเสียหายเกิดข้ึน  อาจเก็บเบ้ียประกนัในนามของบริษทัและบนัทึกรายงานต่างๆ ตามท่ีตอ้งการ อาจ
ช่วยสอบสวนสิทธิเรียกร้องต่างๆ โดยการสัมภาษณ์พยาน และเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีตอ้งการเพื่อพิจารณา
ค่าสินไหมใหอ้ยา่งยติุธรรม 
 

3412.30 ผู้รับประกนัภัย  (Underwriter , insurance) 
                   ตรวจสอบและประเมินการยื่นประกนัรูปแบบต่างๆ เช่น การประกนัชีวิตประกนัสุขภาพ 
ประกนัอุบติัเหตุ ประกนัอคัคีภยั ประกนัภยัทางทะเล  การขนส่ง ประกนัความรับผิดชอบ    และการ
ประกนัประเภทอ่ืนๆ  เพื่อคาํนวณระดบัความเส่ียงในการสูญเสีย และอตัราค่าเบ้ียประกนัภยั ; ออกใบ
กรมธรรม์ประกันภยัครอบคลุมความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสอดคล้องกับ
กฎระเบียบ ; ให้การแนะนําในการทาํประกันภัยประเภทบุคคลหรือการประกันภัยกลุ่ม อาจใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยในการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อประเมินหาความเส่ียง และปรับอตัราเบ้ียประกนัให้สอดคลอ้ง
กบัความเส่ียงนั้นๆ 
 
หน่วย 3413      ตัวแทนการค้าอสังหาริมทรัพย์    ( Estate  Agents ) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี ไดแ้ก่ ผูท่ี้ทาํหน้าท่ีซ้ือ เช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพยใ์น
นามของลูกคา้ โดยไดรั้บผลตอบแทนเป็นค่านายหนา้ :  ศึกษาข่าวสารเก่ียวกบัทรัพยสิ์นท่ีจะขายหรือให้
เช่า   สภาพขอ้เทจ็จริงของผูเ้ป็นเจา้ของและความตอ้งการของผูซ้ื้อหรือผูถื้อครองอสังหาริมทรัพย ์        นาํ
ทรัพยสิ์นท่ีจะขายหรือใหเ้ช่าแสดงแก่ลูกคา้และช้ีแจงเง่ือนไขสัญญาการขาย   การเช่า หรือให้เช่า    จดัการ
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ลงนามในสัญญาและโอนสิทธ์ิในทรัพยสิ์น  เก็บรวบรวมเงินค่าเช่าและพนัธบตัรต่างๆ ในนามของเจา้ของ 
รวมทั้ งตรวจสอบทรัพย์สินก่อน ระหว่างและภายหลังการถือครอง ตลอดจนปฏิบัติหน้าท่ีการงานท่ี
เก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืนๆ 
 

 อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 
3413.20     นายหน้าซ้ือขายอสังหาริมทรัพย์  ;   ตัวแทนซ้ือขายอสังหาริมทรัพย์  (Estate  agent) 
                  ให้เช่า ซ้ือและขายทรัพยสิ์น เช่น ท่ีดิน อาคารพาณิชย ์บา้น ทาวน์เฮา้ส์ ห้องชุด และ
อสังหาริมทรัพยต่์างๆ โดยได้รับผลตอบแทนเป็นค่านายหน้า : ติดต่อกบัเจา้ของหรือผูค้รอบครอง
อสังหาริมทรัพยท่ี์ตอ้งการขายหรือให้เช่า ; ประมาณมูลค่าของทรัพย์สินเพื่อกาํหนดราคาต่อรอง ; 
โฆษณาทรัพยสิ์นท่ีตอ้งการขายหรือใหเ้ช่า ; จดัทาํบญัชีรายช่ือบุคคลท่ีคาดหมายวา่จะซ้ือหรือเช่า  รวมทั้ง
แจกแจงรายการทรัพยสิ์นท่ีผูซ้ื้อตอ้งการออกตามประเภท  สถานท่ีตั้ง  และราคา  แลว้จดัทาํบญัชี   รายช่ือ
ทรัพยสิ์นท่ีอยูใ่นความตอ้งการของลูกคา้ ;  พาลูกคา้ไปดูสถานท่ีหรือทรัพยสิ์น  หรือไปติดต่อพบปะกบั
ลูกคา้ ;  แสดงคุณภาพหรือขอ้ดีของทรัพยสิ์น  เพื่อพยายามชกัจูงลูกคา้ให้ซ้ือหรือเช่าทรัพยสิ์น ;  ช่วย
ลูกคา้คาํนวณจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายรวมถึงรายการต่างๆ  เช่น  ค่าภาษี  เงินท่ีตอ้งชาํระคร้ังแรกและเงินท่ี
ตอ้งชาํระในระยะต่อ ๆ ไป  การจาํนอง  จาํนวนเงิน  ดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย      อาจร่าง
สัญญาและเสนอให้ผูซ้ื้อและผูข้ายพิจารณา  อาจทาํการคน้หาโฉนดแสดงกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน  อาจทาํงาน
ในฐานะตวัแทนของเจา้ของเก่ียวกบัการเก็บค่าเช่า  การจดัการบาํรุงรักษาทรัพยสิ์นและดาํเนินการให้เป็นไป
ตามขอ้กาํหนดการใหเ้ช่าตามท่ีศาลสั่งบงัคบั 
  

หน่วย     3414    ผู้ให้คําปรึกษาด้านการท่องเทีย่วและผู้จัดนําเทีย่ว   
 ( Travel  Consultants  and  Organisers ) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี ได้แก่   ผูท่ี้วางแผนการท่องเท่ียว  กาํหนดการเดินทาง  
และการจดัหาท่ีพกัและอาหารของลูกคา้ จดัเตรียมและจาํหน่ายรายการนาํเท่ียวเพื่อธุรกิจหรือเพื่อการ  
พกัผ่อน  สํารวจหาขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการท่องเท่ียวในดา้นต่างๆ   รวมถึงความตอ้งการของลูกคา้    
และใหค้าํปรึกษาแนะนาํลูกคา้เก่ียวกบัการจดัการเดินทางท่องเท่ียวและท่ีพกั   อาํนวยความสะดวกลูกคา้
ในการจดัหาหนงัสือรับรองหรือเอกสารการเดินทางท่ีจาํเป็นตอ้งใช ้ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและ
ควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 

 อาชีพในหน่วยนี ้   มีดังนี้ 
 

3414.20  ผู้จัดเตรียมการท่องเทีย่ว ; ผู้จัดนําเทีย่ว    (Travel  Organizer ) 
  ทาํหนา้ท่ีวางแผนและผลิตรายการท่องเท่ียว   กาํหนดการเดินทาง   สถานท่ีท่องเท่ียว   ท่ี
พกัของ   ลูกคา้  อตัราค่าโดยสารและค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง :    จดัเตรียมและจาํหน่ายรายการนาํเท่ียว
สําหรับลูกค้าเฉพาะบุคคลหรือเฉพาะกลุ่ม ;  หาข้อมูลเก่ียวกับการท่องเท่ียวในด้านต่าง ๆ  เช่น      
ค่าใชจ่้าย วิธีการเดินทาง   ท่ีพกัแรม เพื่อสนองความตอ้งการของลูกคา้และให้คาํปรึกษาแนะนาํแก่ลูกคา้
เก่ียวกบัการเดินทางท่องเท่ียวและรายการนาํเท่ียวท่ีจดัสําเร็จแบบเหมาจ่าย  ;  ทาํการสํารองท่ีพกัและ
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บตัรรายการ  ;  อาํนวยความสะดวกในการจดัทาํเอกสารการเดินทาง  ตลอดจนจดัเตรียมเอกสารหรือ     
คู่มือการท่องเท่ียวประกอบการเดินทาง 
 
3414.30  ผู้ให้คําปรึกษา / แนะนําการท่องเทีย่ว  (Consultant , travel) 
  ให้บริการขอ้มูลและแนะนาํรายการท่องเท่ียว :  เสนอรายการท่องเท่ียวหรือแนะนํา
วิธีการ / เส้นทางการเดินทางเพื่อการท่องเท่ียวท่ีสะดวก  เหมาะสม  และสนองตอบความตอ้งการของ
ลูกคา้  ใหข้อ้มูลสภาพทัว่ไปของประเทศหรือสถานท่ีท่ีจะเดินทางเพื่อประกอบการตดัสินใจ  อาจอาํนวย
ความสะดวกในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินทาง  เช่น บริการจองท่ีพกั  บตัรโดยสารเดินทาง  บตัร
ชมการแสดงและอ่ืน ๆ 
 
หน่วย 3415   ตัวแทนฝ่ายขายด้านเทคนิคและการค้า   

( Technical  and  Commercial  Sales  Representatives ) 
ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี ไดแ้ก่ ผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีขายสินคา้ในระบบคา้ส่งใหก้ารบริการ 

ติดตั้ง  อุปกรณ์  เคร่ืองมือเคร่ืองใช้  ผลิตภณัฑ์ทางเทคนิคและการบริการท่ีเก่ียวขอ้ง : ชกัชวนลูกคา้ให้
สั่งซ้ือและดาํเนินการขายสินค้า  อุปกรณ์ทางด้านเทคนิค  วสัดุ  และบริการต่างๆ  ให้แก่ร้านคา้ หรือ
หน่วยงานต่างๆ  ทั้งท่ีเป็นสถานประกอบการคา้ปลีก คา้ส่ง หรือภาคอุตสาหกรรม  จดัหาขอ้มูลข่าวสาร
เก่ียวกบัลกัษณะเฉพาะและการทาํงานของอุปกรณ์  ติดตามความเคล่ือนไหวเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ในตลาด 
รวมทั้งให้คาํแนะนาํและสาธิตวิธีการใช้อุปกรณ์นั้นๆ แก่ลูกคา้ สามารถให้คาํแนะนาํเบ้ืองตน้ในการใช้
ผลิตภณัฑ์รายงานการตอบรับและความต้องการของลูกค้าแก่ผูผ้ลิต ตลอดจนปฏิบติัหน้าท่ีการงานท่ี
เก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืนๆ 
 

 อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี ้
 

3415.20             ตัวแทนขายผลติภัณฑ์  (Product  representative) 
 เดินทางไปตามเขตพื้นท่ีต่างๆ เพื่อขายผลิตภณัฑ์สินคา้ของผูป้ระกอบการทั้งในและนอก
ประเทศให้แก่สถานประกอบการคา้ส่งและคา้ปลีก โดยได้รับค่านายหน้าเป็นการตอบแทน : ปฏิบติั 
หนา้ท่ีการงานท่ีสาํคญัเช่นเดียวกนักบัพนกังานเดินตลาด  แต่โดยปกติทาํหนา้ท่ีเป็นตวัแทนขายผลิตภณัฑ์
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกนั อาจจดัแสดงสินคา้ตวัอย่างในห้องแสดงสินคา้และขายสินคา้ท่ีห้องแสดง    สินคา้   
อาจมีช่ือเรียกตามสินคา้ท่ีขาย 
 

3415.25 พนักงานบริการลูกค้า  (Customer  service) 
         ให้บริการตอบการสอบถาม และให้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์สินค้า บริการและ
นโยบายของสถานประกอบการและให้บริการดา้นต่างๆ แก่ลูกคา้ :  ตอบการสอบถามของลูกคา้และ
ดาํเนินการสํารวจ ศึกษาขอ้ร้องเรียนต่างๆ  เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์สินคา้และบริการของสถานประกอบการ 
รวมทั้งใหข้อ้มูลข่าวสารแก่ลูกคา้และสาธารณะเก่ียวกบัรายละเอียด  ประเภท ราคาของสินคา้และบริการ  
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นโยบายและกฎระเบียบขอ้บงัคบัของสถานประกอบการ ;  จดัเตรียมการชดใชคื้นและแลกเปล่ียนสําหรับ
สินคา้     ท่ีลูกคา้ส่งกลบัคืน ;  เตรียมใบเสร็จรับเงินและรับการชาํระเงินค่าสินคา้และบริการ  
 

3415.30     พนักงานขายด้านเทคนิค  (Technical  salesperson) 
 ขายสินค้าอปุกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ทางเคมี จกัรกล ไฟฟ้า อิเลก็ทรอนิกส์ 
โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ หรือการให้บริการซึง่ต้องใช้ความรู้ทางวิศวกรรม สถาปัตยกรรม 
วิทยาศาสตร์ อิเลก็ทรอนิกส์  และผู้ปฏิบติังานท่ีใช้วิชาชีพและวิชาการอ่ืนๆ เพ่ือชกัจงูให้ซือ้
อปุกรณ์ท่ีผลิต และ/หรือขายโดยบริษัทท่ีเป็นตวัแทน ; จดัท าประมาณการทางการเงินและการ
ท างานจากแบบพิมพ์เขียว  แบบแปลน หรือจากบนัทกึอ่ืนๆ  เสนอต่อลกูค้า ;  ร่างและเสนอขอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงอปุกรณ์หรือการใช้วสัดท่ีุจะท าให้ต้นทนุการผลิตลดลง หรือท าให้การใช้งาน
มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ ; โดยปกติมกัมีความช านาญในการขายสินค้าเพียงชนิดหนึง่ หรือเฉพาะ
กลุม่สินค้าที่มีความเก่ียวพนักนัอยา่งใกล้ชิด อาจให้ค าแนะน าลกูค้าเก่ียวกบัการใช้และการ
บ ารุงรักษาอปุกรณ์และผลิตภณัฑ์ท่ีซือ้ 

 

3415.40            ผู้ให้คําแนะนําและบริการหลงัการขาย  (Service  person) 
                        แนะนาํลูกคา้ในการติดตั้งผลิตภณัฑ์  อุปกรณ์ชนิดพิเศษต่างๆ และการใชป้ระโยชน์จาก  
สินคา้และบริการ : ให้คาํแนะนาํหรือช่วยเหลือลูกคา้ในการติดตั้งอุปกรณ์ประกอบเพื่อให้ใชง้านไดต้าม
ตอ้งการ รวมทั้งการใชป้ระโยชน์จากการบริการ ; ตรวจสอบความผิดพลาดท่ีเกิดจากการใชง้านและให ้   
ขอ้เสนอแนะในการแกไ้ขปัญหาท่ีเหมาะสม หรือดาํเนินการปรับปรุงเปล่ียนแปลงให้ใหม่ ; อาจจดัให้มี
การฝึกอบรมแก่ลูกคา้ในการบาํรุงรักษา หรือวธีิการใชผ้ลิตภณัฑสิ์นคา้หรือการบริการของหน่วยงาน 
3415.50          พนักงานเดินตลาด  (Canvasser) 
 เดินทางไปพบลูกคา้ซ่ึงเป็นผูค้า้ปลีก  ผูใ้ช้สินคา้เพื่องานอุตสาหกรรม สถาบนั          งานวิชาชีพ  หรือ
สถานประกอบการคา้ส่ง เพื่อชกัชวนให้สั่งซ้ือสินคา้หรือเพื่อขายสินคา้ : พยายามชกัจูงให้ผูท่ี้คาดหวงัวา่
จะซ้ือสินคา้เกิดความสนใจโดยการแสดงสินคา้ตวัอย่าง หรือรายการผลิตภณัฑ์ และช้ีแจง      ถึงสรรพคุณ
ของสินคา้นั้นๆ  ;  แจง้ราคาสินคา้และระยะเวลาให้สินเช่ือ   เสนอลดราคาสินคา้ให้เท่าท่ี   จาํเป็น  และ
แจง้ให้ทราบถึงสาเหตุท่ีราคาสินคา้สูงข้ึน ; ส่งใบสั่งซ้ือของล่วงหนา้ไปยงัสํานกังานและทาํรายงานการ
ติดต่อซ้ือขาย ; ศึกษาวารสารการคา้และเก็บรวบรวมข่าวการเปล่ียนแปลงของราคาสินคา้กบัภาวะตลาด 
อาจจดัการสินคา้หน้าร้านหรือติดป้ายโฆษณาสินคา้  และเก็บเงินค่าขายสินคา้อาจมีช่ือเรียกตามสินคา้              
ท่ีขาย 
 
หน่วย  3416   ผู้จัดซ้ือ  ;  พนักงานจัดซ้ือ   ( Buyers ) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่  ผูท่ี้ทาํการซ้ือสินคา้และบริการต่าง ๆ  ในนามของ
องค์กร  หน่วยงานอุตสาหกรรม  พาณิชยกรรมหรือธุรกิจอ่ืนๆ   เจรจาตกลงและทาํสัญญาในการจดัซ้ือ
อุปกรณ์  วตัถุดิบ  และผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ  เพื่อจดัส่งให้ในโรงงานอุตสาหกรรม  หน่วยงานราชการหรือ
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สถานประกอบการอ่ืน ๆ  รวมทั้งการซ้ือสินคา้ต่าง ๆ  เพื่อมาขายปลีก  ทั้งน้ีตอ้งศึกษาหาข่าวสารเก่ียวกบั
ความตอ้งการของสินคา้คงคลงัท่ีเก็บไวแ้ลว้  เพื่อนาํมากาํหนดปริมาณและคุณภาพของการซ้ือ  ค่าใชจ่้าย  
วนัส่งมอบและเง่ือนไขขอ้สัญญาอ่ืน ๆ  ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลปฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 

 อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

3416.10      ผู้ซ้ือ ; ผู้จัดซ้ือ  (Buyer) 
                   ซ้ือสินคา้เพื่อนาํมาจาํหน่ายโดยสถานประกอบการคา้ปลีกและคา้ส่ง  :  ตรวจสอบความ
ตอ้งการเพื่อกาํหนดปริมาณและชนิดของสินคา้ท่ีจดัซ้ือ ; ศึกษารายงานทางการตลาด  ผูผ้ลิต คุณภาพ  
ราคาสินคา้  และวตัถุดิบในการส่งเสริมการขาย ; เขา้เยี่ยมชมงานแสดงสินคา้  โรงงาน  เพื่อพิจารณาการ      
ออกแบบผลิตภณัฑ์ ;  เจรจาต่อรองกบัผูจ้ดัหาเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์  ราคา  ปริมาณ ส่วนลด ระยะเวลาของ   
สินเช่ือและกาํหนดเวลาในการขนส่ง การส่งมอบสินคา้ ตลอดจนควบคุมตรวจสอบการจดัสรรสินคา้ไป
ยงัร้านขายส่ง (OUTLET) และรักษาระดบัสินคา้คงคลงัใหเ้พียงพอเสมอ 
 
3416.20   ตัวแทนจัดซ้ือ  (Purchasing agent , purchaser) 
                ซ้ือเคร่ืองจกัร อุปกรณ์  เคร่ืองมือ  วตัถุดิบ  ช้ินส่วนต่างๆ  ของอุปกรณ์  ส่ิงของเคร่ืองใช้
ท่ีจาํเป็นสําหรับการทาํงานขององคก์าร  เช่น สถานประกอบการอุตสาหกรรม  การสาธารณูปโภค  หรือ
หน่วยงานรัฐบาล :  ตรวจสอบความตอ้งการของผูใ้ช ้;  สอบถามผูเ้สนอขายสินคา้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์
ราคา  ความสามารถของผูเ้สนอขายสินคา้ท่ีจะจดัหาสินคา้ให้  การให้บริการและการส่งมอบให้ตรงตาม
กาํหนดเวลา ;  พิจารณาขอ้เสนอของผูเ้สนอขายหลายๆ ราย  โดยคาํนึงถึงคุณภาพปริมาณราคาและ
กาํหนดเวลาการส่งมอบของ ;  ทาํสัญญากบัผูเ้สนอขายซ่ึงเสนอราคาภายในวงเงินงบประมาณท่ีกาํหนด ; 
ควบคุมการรับ  สินคา้ให้เป็นไปตามคุณภาพ  ปริมาณ  ราคา  และกาํหนดเวลาการส่งมอบ ; เก็บรักษา  
สินคา้ท่ีซ้ือไวส้ําหรับแจกจ่ายแก่ผูใ้ช ้;  คอยติดตามและตรวจสอบคุณภาพของสินคา้ท่ีซ้ือไวก้บัผูใ้ชเ้พื่อ
คน้หาสาเหตุท่ีการใช ้ สินคา้ไม่ให้ผลดีเท่าท่ีควรและหาทางแกไ้ขให้ดีข้ึน ; ทาํบนัทึกรายการต่างๆ  อาจ
ควบคุมรายการสินคา้ท่ี    ผูใ้ชรั้บไวแ้ละใชไ้ป  อาจจ่ายเงินค่าซ้ือสินคา้หรืออนุมติัใบเก็บเงิน  อาจติดตาม
การสั่งซ้ือเพื่อประกนัการ ส่งมอบใหต้รงตามวนัเวลาท่ีกาํหนด 
 
หน่วย 3417   ผู้ประเมินค่าและผู้ขายทอดตลาด  ( Appraisers,  Valuers  and  Auctioneers ) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่   ผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีประเมินราคาทรัพยสิ์นและสินคา้ต่าง 
ๆ  ประเมินความเสียหาย   ภายใตก้ารคุม้ครองของกรมธรรม์ประกนัภยั  หรือการขายทอดตลาด  วตัถุ
ทรัพย์สินและสินคา้    กาํหนดคุณภาพหรือมูลค่าของวตัถุดิบ  อสังหาริมทรัพย ์ อุปกรณ์ในงาน      
อุตสาหกรรม   ทรัพยสิ์นส่วนตวัและครัวเรือน  ผลงานทางศิลปะ  อญัมณีและวตัถุอ่ืน ๆ    ท่ีจะเสนอขาย
หรือเพื่อเอาประกนั   ประเมินขอบเขตความเสียหาย  ความสูญเสียและความรับผิดชอบของบริษทั     
ประกนัภยัและผูรั้บประกนัต่อความสูญเสียท่ีไดรั้บการคุม้ครองจากกรมธรรมป์ระกนัภยั  รวมทั้งการขาย
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ทอดตลาดทรัพยสิ์นประเภท  ต่าง ๆ  เช่น  รถยนต ์ สินคา้  เคร่ืองเพชรพลอย ฯลฯ ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ี
เก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 

 
 

 อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

3417.20     พนักงานประเมินราคา,   พนักงานตีราคา  (Appraiser) 
                  พิจารณากาํหนดมูลค่าท่ีเป็นตวัเงินของอสังหาริมทรัพย ์สินคา้ สินทรัพยท์างธุรกิจและ
ส่ิงของต่างๆ  เช่น  ศิลปะวตัถุ  เพชรพลอย  รถยนต ์และทรัพยสิ์นส่วนบุคคลกบัส่ิงของท่ีใชใ้นครัวเรือน 
โดยการตรวจดูสภาพและความเช่ือถือได ้:ใช้ความรู้ ประสบการณ์  การทดสอบทางวิทยาศาสตร์  และ
มูลค่าท่ีมีอยูเ่ดิมเป็นหลกัในการตรวจและตรวจดูส่ิงของเพื่อช่วยในการประมาณการมูลค่าของ     ส่ิงของ 
; เสนอราคาของท่ีประมาณการแลว้ให้ผูซ้ื้อ ผูข้ายทอดตลาด ผูใ้ห้สินเช่ือ ศาล ทนายความ หรือบริษทั
ประกนัภยัทราบ อาจชาํนาญในการตีราคาของเฉพาะอย่าง  อาจปฏิบติังานในกรมศุลกากรเก่ียวกบัการ
ประเมินภาษีอากรจากมูลค่าท่ีเป็นตวัเงินของส่ิงของ 
 

3417.30   พนักงานขายทอดตลาด  (Auctioneer) 
                ขายทอดตลาดทรัพยสิ์นต่างๆ  เช่น  อสังหาริมทรัพย ์ปศุสัตว ์ผลิตภณัฑ์เกษตร  และ
ศิลปะวตัถุต่างๆ  :  ประเมินสินคา้เพื่อประมาณมูลค่าส่ิงของแต่ละช้ินก่อนดาํเนินการขาย ; จดัลาํดบั   
รายการของส่ิงของท่ีจะขาย ;  เร่ิมการขายทอดตลาดโดยแสดงมูลค่าส่ิงของ  และขอให้ตั้งราคาขั้นตน้
หรือกาํหนดราคาขั้นตน้เอง ;  ประกาศให้สู้ราคา  คอยสังเกตสัญญาณของผูซ้ื้ออยา่งใกลชิ้ด และคอยแจง้
ราคาท่ีมีผูเ้สนอให้อยา่งรวดเร็วและต่อเน่ืองกนัไป  เพื่อกระตุน้ให้ผูซ้ื้อเสนอราคาแข่งขนักนั  และบอก
ราคาท่ีมีผูเ้สนอให้แลว้ซํ้ ากนัหลายๆ  คร้ัง ;  ปิดการขายทอดตลาดของส่ิงของท่ีเสนอขายและประกาศ
ราคาท่ีมีผูเ้สนอใหสู้งท่ีสุด อาจทาํรายการส่ิงของท่ีจะนาํออกขายทอดตลาด  และประกาศใหท้ราบทัว่กนั 
 
3417.40    พนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุ  (Auto–Damage insurance inspector)                  
                  ตรวจสอบอุบติัเหตุ และประเมินความเสียหายของรถยนตห์รือยานพาหนะอ่ืนๆ   ท่ีเอา
ประกนัไวก้บับริษทัประกนัภยั : ทาํการตรวจสอบอุบติัเหตุในสถานท่ีเกิดเหตุ  ;  ตรวจสอบความเสียหาย
ของฝ่าย  ผูเ้อาประกนัภยัและคู่กรณี ;  เจรจาต่อรองระหวา่งคู่กรณี ;  ประเมินความเสียหายและตดัสินใจ
เก่ียวกบัค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม  โดยให้เป็นไปตามเง่ือนไขความคุม้ครองเป็นกรมธรรม์    ตลอดจน  
จดัเตรียมแบบฟอร์มการประกันภยัเพื่อแสดงถึงการประมาณการค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม  และให้
ขอ้เสนอแนะต่างๆ 
 

3417.50   ผู้เจรจาตกลงความเสียหาย    (Insurance Adjuster) 
                สํารวจ   ตรวจสอบ    วิเคราะห์    และพิจารณาเก่ียวกบัการขยายความคุม้ครองของ
บริษทัประกนัภยัท่ีมีต่อความรับผิดชอบต่อการประกนัภยัส่วนบุคคล  การประกนัภยัเบ็ดเตล็ด  หรือการ
สูญเสียหรือเสียหายของทรัพยสิ์น  :  ทาํการตรวจสอบเก่ียวกบัการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของผูเ้อา
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ประกนัภยัท่ีจะให้มีการชดใช้  ค่าเสียหายตามสัญญาประกนัภยัหรือสัญญาคํ้าประกนั โดยการประสาน
หรือสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญทางการแพทย ์ ผูแ้ทนประกนัภยั  พยาน  หรือผูเ้รียกร้องค่าสินไหมทดแทน  
เพื่อรวบรวมขอ้มูล ;  รวบรวมเอกสารหลกัฐานเพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการโตแ้ยง้   การเรียกร้องค่า
สินไหมในศาล ;  วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมมาและจดัทาํรายงานขอ้คน้พบท่ีไดจ้ากการตรวจสอบ ;  
เจรจาตกลงความเสียหาย     ค่าสินไหมทดแทนหรือความรับผิดของผูรั้บประกนัภยั ;  คาํนวณการจ่าย   
ผลประโยชน์และอนุมติัการจ่ายค่าสินไหมทดแทน 
 

3417.55      ผู้เจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทน    (Insurance  cliams  examines) 
   เจรจาทาํความตกลงเก่ียวกบัการใช้ค่าเสียหายตามสัญญาประกนัภยั : พิจารณาทบทวน  
ตรวจสอบ คาํนวณและอนุมติัค่าสินไหมทดแทนประกนัภยั ซ่ึงผูเ้จรจาตกลงความเสียหาย  (Insurance  
adjuster) เป็น   ผูด้าํเนินการสาํรวจสืบสวน ; ตรวจสอบรายงานผลของผูเ้จรจาตกลงความเสียหายและการ
เรียกร้องค่า      สินไหมทดแทนท่ีคลา้ยคลึงกนัหรือตวัอย่างกรณีท่ีเคยเกิดข้ึนเพื่อพิจารณาตดัสินใจขยาย
การคุม้ครองการประกนัภยั  โดยใหก้ารรับรองไดว้า่การเรียกร้องนั้นยงัมีผลบงัคบัใชอ้ยา่งถูกตอ้ง และการ
ทาํความตกลงคู่สินไหมทดแทนนั้นเป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบติัของบริษทัประกนัภยั ;  อาจปรึกษาหารือ
กบัทนายความ   แพทยห์รือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ เพื่ออภิปรายถึงการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
 
หน่วย 3419   ผู้ปฏิบัติงานทีเ่กีย่วข้องกบังานด้านการเงินและการขายทีม่ิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ื่น 
  ( Finance  and  Sales  Associate  Professionals  Not  Elsewhere  Classified ) 

 ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่   ผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบังานด้านการเงินและ
การขาย  ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 

 

 อาชีพในหน่วยนี ้  มีดังนี้ 
 
3419.20  ผู้ปฏิบัติงานทีเ่กีย่วข้องกบังานด้านการเงินและการขายทีม่ิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ื่น 
  (Others , finance  and  sales associate  professional) 
  ปฏิบติังานดา้นการเงินและการขายต่าง ๆ  นอกเหนือจากท่ีกาํหนดไวใ้นหมู่ 341  อ่ืน ๆ 
 
หมู่   342 ตัวแทนบริการทางธุรกจิและนายหน้าทางการค้า    
  ( Business  Services  Agents  and  Trade  Brokers ) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหมู่น้ี  ไดแ้ก่   ผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีจดัทาํสัญญาการซ้ือขายสินคา้ระหว่าง     
ผูซ้ื้อและผูข้าย  ดาํเนินการตามขั้นตอนของศุลกากร  การรับประกันการขนยา้ยสินค้า   การจัดทาํ
ใบอนุญาตนาํเขา้และส่งออกสินค้า   บริการจดัหางานโดยได้รับค่าตอบแทนตามหลกัเกณฑ์ท่ีวางไว ้ 
รวมถึงการดาํเนินการติดต่อทางธุรกิจเพื่อเป็นตวัแทนในการขายบริการทางธุรกิจต่าง ๆ  ปฏิบติังาน
ภายใต ้ คาํแนะนาํจากผูจ้ดัการ  หรือผูเ้ช่ียวชาญในวชิาชีพนั้น ๆ   ควบคุมดูแลเจา้หนา้ท่ีอ่ืน ๆ 
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 กลุ่มอาชีพในหมู่นี ้ มีดังนี ้
 3421 นายหนา้ทางการคา้ 

  3422 ตวัแทนพิธีการศุลกากรและตวัแทนผูรั้บจดัการขนส่งระหวา่งประเทศ 
 3423 ตวัแทนจดัหางาน 

  3429 ตวัแทนบริการทางธุรกิจและนายหนา้ทางการคา้ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
 
หน่วย 3421   นายหน้าทางการค้า  (Trade  Brokers) 

 ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี ได้แก่ ผูด้าํเนินธุรกิจเป็นนายหน้าติดต่อธุรกิจซ้ือขาย    
สินคา้วตัถุดิบพื้นฐาน  ส่วนมากเป็นสินคา้เทกอง  กระทาํการประมูลซ้ือ/ขาย  ในตลาด  โดยการส่งมอบ
ทนัที  หรือซ้ือ/ขายล่วงหนา้ ดาํเนินการติดต่อผูท่ี้จะซ้ือและขายสินคา้วตัถุดิบพื้นฐาน ให้คาํปรึกษาหารือ
ระหวา่งผูซ้ื้อ/ผูข้าย ตลอดจนให้คาํแนะนาํให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการซ้ือขาย  จดัเตรียมสินคา้ท่ี
จะเขา้ตลาดซ้ือขาย   จดัเตรียมรายละเอียดของสินคา้  กาํหนดราคาขายขั้นตํ่า   เขา้ร่วมประมูลและเสนอ
ซ้ือสินคา้ในนามลูกคา้ เจรจาต่อรองราคาซ้ือ/ขายสําหรับสินคา้จาํนวนอ่ืนที่มิไดน้าํเสนอประมูลในเวลา
นั้น จดัหาสถานที่จดัเก็บ  จดัส่งสินคา้   กาํหนดราคาค่าใชจ่้ายในการจดัเก็บและจดัส่งโดยเรียกเก็บจาก
ลูกคา้  ตลอดจนปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืนๆ 

 อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

3421.20  นายหน้าการค้าวตัถุดิบพืน้ฐาน  (Broker,  commodity) 
                           ทาํหน้าท่ีเป็นนายหน้าติดต่อซ้ือขายวตัถุดิบพื้นฐาน เช่น  สินคา้ผลิตผลทางการเกษตร  
อาหารสัตว ์ โลหะ  ฯลฯ  ท่ีมีการซ้ือขายคร้ังละจาํนวนมาก  โดยมากจะเป็นสินคา้เทกอง  (Bulk)  โดยการ
ประมูลจากตลาดท่ีซ้ือขายชาํระเงินสด  ส่งมอบสินคา้ทนัที  หรือตลาดสินคา้ล่วงหน้าชาํระเงินในภายหลงั      
ให้คาํปรึกษา  จดัหาสินคา้  กาํหนดราคาขั้นตํ่า  จดัเตรียมสินคา้ท่ีจะเขา้ตลาดซ้ือขาย  จดัเตรียมรายละเอียด  
สินคา้  (Catalogue)  เขา้ร่วมประมูล / เสนอราคาซ้ือ  ตลอดจนจดัหาสถานที่จดัเก็บและจดัส่งโดยเรียก
เก็บค่าใชจ่้ายจากลูกคา้ 
 

3421.30  นายหน้าจัดหาสินค้า  (Broker,  trade) 
ทาํหน้าท่ีจดัหาสินคา้แหล่งสินคา้ตามความตอ้งการของผูซ้ื้อ ให้คาํปรึกษา  กาํหนดราคา

ขายขั้นตํ่า  เขา้ร่วมประมูล / กาํหนดราคาซ้ือ  จดัหาสถานท่ีจดัเก็บและจดัส่ง  เป็นคนกลางที่จะนาํข่าวสาร
ราคาสินคา้จากผูท่ี้ตอ้งการขายไปบอกต่อแก่ผูซ้ื้อ  ต่อรองราคา 

 

3421.40  นายหน้าจัดหาเรือ  หรือระวางเรือ  (Broker,  shipping) 
                       ทาํหน้าที่จดัหาระวางเรือเพื ่อจดัส่งสินคา้  เช่น  เช่าตูค้อนเทนเนอร์  เช่าระวางเรือ
บางส่วน  เช่าเหมาลาํ  (Chartering)  เช่าเหมาระยะทางเท่ียวเดียว  หรือเท่ียวกลบัอยา่งใดอยา่งหน่ึง  จดัหา  
ขอ้มูลข่าวสารแก่ลูกคา้เก่ียวกบัการขนส่งอตัราค่าธรรมเนียม   เวลาและสถานท่ีออกเดินทาง     เจรจาต่อรอง
ค่าธรรมเนียม  จดัทาํสัญญาและเอกสารอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัส่งสินคา้ 
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หน่วย 3422      ตัวแทนพธีิการศุลกากรและตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งระหว่างประเทศ 
 ( Clearing  and  Forwarding  Agents ) 
 ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่  ผูท่ี้ดาํเนินการออกของ  (สินคา้)  และรับจดัการ
ขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศ  ดาํเนินพิธีการตามขั้นตอนทางศุลกากรให้สําเร็จลุล่วงในการนาํเขา้ / 
ส่งออกสินคา้  โดยให้ความมัน่ใจต่อผูน้าํเขา้และส่งออกว่าสินคา้จะถึงมือผูรั้บโดยปลอดภยั ตลอดจน
ดาํเนินพิธีการในการขออนุญาตนาํเขา้ / ส่งออกสินคา้จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งถูกตอ้ง  ลงนามใน
เอกสารและออกใบตราส่ง   ตลอดจนปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืนๆ 

 อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 
3422.20  ตัวแทนดําเนินพธีิการศุลกากร  ;  ตัวแทนออกของ / สินค้า (Agent,  Clearing) 
                          ทาํหน้าท่ีเป็นตวัแทนผูน้าํเขา้ / ส่งออก  นาํสินคา้ผ่านขั้นตอนตามระเบียบพิธีการทาง
ศุลกากรในการนาํเขา้สินคา้จากต่างประเทศและส่งออกสินคา้ไปยงัต่างประเทศ  จดัหาผูรั้บประกนัความ
เสียหายแก่สินคา้  (Insurance)  ให้ถึงมือผูรั้บโดยปลอดภยั  ดาํเนินการขออนุญาตนาํเขา้ / ส่งออกสินคา้จาก
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

3422.30  ตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งระหว่างประเทศ  (Agent,  Forwarding) 
ทาํหนา้ท่ีเป็นตวัแทนผูส่้งออก  ดูแลการขนส่งสินคา้ไปยงัต่างประเทศ   เช่าพื้นท่ีจดัวาง

สินคา้บนเรือ (ระวางสินคา้) จากสายเดินเรือให้แก่ผูส่้งออก  จดัทาํบญัชีรายการสินคา้ท่ีส่งออกแต่ละราย 
(Cargo Manifest)  ผา่นขั้นตอนนาํสินคา้บรรทุกข้ึนเรือต่างประเทศ ตามระเบียบพิธีการทางศุลกากร         
ลงนามในเอกสาร  ตลอดจนออกใบรับขนสินคา้  (ใบตราส่ง - Bill  of  Lading)  เป็นตวัแทนในการนาํ
สินคา้เขา้  แยกออกใบสั่งปล่อยสินคา้  (Delivery Order -  D/O)  ให้แก่ผูน้าํเขา้ในแต่ละรายเพื่อใชเ้ป็น
เอกสารผ่านขั้นตอนระเบียบพิธีการทางศุลกากรและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการขอรับสินคา้นาํเขา้จาก
ต่างประเทศ 
 

3422.40  ตัวแทนสายเดินเรือ   (Agent,  Shipping) 
ทาํหน้าท่ีเป็นตวัแทนสายเดินเรือขนส่งระหว่างประเทศ  ดาํเนินการขออนุญาตนาํเรือ    

สินค้าเข้า / ออกตามระเบียบพิธีการทางศุลกากร  ยื่นบัญชีรายละเอียดสินค้าท่ีบรรทุกมาบน เรือ  
(Manifest)   ยื่นบญัชีลูกเรือต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  ลงนามและออกเอกสารใบสั่งปล่อยสินค้า  
(Delivery  Order)     ลงนามและออกเอกสารใบรับขนสินคา้  (ใบตราส่ง  -  Bill  of  Lading)  ให้แก่ผู ้
นาํเขา้ / ส่งออก เพื่อใชใ้นการผา่นขั้นตอนพิธีการทางศุลกากรและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
หน่วย 3423   ตัวแทนจัดหางาน   ( Employment  Agents  and  Labour  Contractors ) 

ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่  ผูท่ี้จดัส่งคนหางาน  ผูส้มคัรงานไปตามบริษทัหรือ
หน่วยงานของรัฐ ท่ีมีตาํแหน่งงานวา่ง โดยไดรั้บค่าตอบแทน   หารือกบับริษทัหรือหน่วยงานต่าง ๆ  เพื่อ
สอบถามความต้องการ  คุณสมบติัพิเศษของตาํแหน่งงานว่างก่อนทาํสัญญาจ้าง  จดัหาและคดัเลือก  
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ดาํเนินการตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัระหวา่งประเทศ  รับรองสัญญาการจา้งงานวา่ถูกตอ้งตามกฎระเบียบ        
ขอ้บงัคบัทางกฎหมายและลงนามในสัญญา   (ในกรณีจดัส่งไปทาํงานต่างประเทศ) ปฏิบติัหนา้ท่ีการงาน
ท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ สาํหรับการบริการจดัหางานของรัฐ เป็นการบริการให้เปล่า
โดยไม่คิดค่าตอบแทน 

 
 อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

3423.20  นายหน้าจัดหางาน  (Employment  agent) 
  เป็นตวัแทนจดัหาคนงานให้กบัสถานประกอบการต่าง  ๆ  โดยได้รับค่าตอบแทน  :  
สอบถามรายละเอียดความตอ้งการ  ตาํแหน่ง  จาํนวน  คุณสมบติัจากบริษทัผูว้่าจา้ง  ประกาศรับสมคัร
และทาํการคดัเลือก  พร้อมทั้งจดัส่งให้ผูว้่าจา้ง  ;  อาจเป็นตวัแทนทาํสัญญาว่าจา้งระหว่างผูว้่าจา้งและ    
ผูรั้บจา้ง 
 
หน่วย 3429   ตัวแทนจัดหาบริการทางธุรกจิ  และนายหน้าการค้าซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ืน่ 
  ( Business  Services  Agents  and  Trade  Brokers  Not  Eleswhere  Classified ) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ได้แก่  ผูท่ี้ดาํเนินการติดต่อธุรกิจขายบริการทางธุรกิจ  
เช่น  พื้นท่ีโฆษณาในส่ือต่าง ๆ  บริการขนส่งและส่ิงอาํนวยความสะดวก  สินเช่ือและขอ้มูลข่าวสารทาง
ธุรกิจอ่ืน ๆ  จดัทาํสัญญาการแสดงของนกัแสดง  นกักีฬา  และศิลปินต่าง ๆ  รวมทั้งการจดัพิมพห์นงัสือ    
เผยแพร่ข่าวสาร  การผลิตละครการบนัทึกเสียง  การแสดงดนตรีและการจาํหน่ายเพลง  :  จดัหาขอ้มูล
ข่าวสารเก่ียวกบัการบริการท่ีจะขายและความตอ้งการของผูท่ี้จะซ้ือบริการ  เจรจาตกลงเร่ืองสัญญาต่าง ๆ  
รวมถึงการลงนามในสัญญาในนามของผูซ้ื้อหรือผูข้าย ช้ีแจงเง่ือนไขการขายและการจาํหน่ายให้ลูกคา้
ทราบ    ตลอดจนปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้ง  และควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

3429.10  ตัวแทนนายหน้าขายบริการธุรกจิ   (Agent , business  service) 
                   ขายบริการต่างๆ เช่น ขายข่าวสารเก่ียวกบัสินเช่ือ การพิมพ ์การสืบสวน การรักษาความ
ปลอดภยั การเช่าและซ้ือขายแลกเปล่ียนยานยนต์  และการทาํความสะอาด ตลอดจนการจองตวัผูแ้สดง 
ศิลปินต่างๆ จองบริษทัภาพยนตร์และละคร หรือการจองภาพยนตร์ : รวบรวมและเก็บรักษาบญัชีรายช่ือ
บุคคลท่ีคาดหมายว่าจะใช้บริการ โดยการติดต่อพบปะในวงการธุรกิจและสังคมและโดยการตรวจสอบ
จากหนงัสือแสดงรายช่ือบุคคลในวงการอาชีพและธุรกิจ ; สัมภาษณ์ผูท่ี้คาดหมายว่าจะซ้ือบริการและ
อธิบายถึงลกัษณะและประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากบริการ ; แจง้ราคาและระยะเวลาของสินเช่ือ รวมทั้งจดัทาํ
สัญญาขอ้ตกลงต่างๆ  
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3429. 30      ผู้จัดจําหน่ายสายหนังในประเทศ  (Agent , sell , film) 
                    ติดต่อสายหนงัดว้ยวธีิการต่าง ๆ  เพื่อใหท้าํการจดัซ้ือภาพยนตร์ไปจดัจาํหน่ายในจงัหวดั
ต่าง ๆ ทัว่ประเทศ   เป็นตวักลางการติดต่อระหวา่งโรงภาพยนตร์กบัเจา้ของหนงั และเป็นผูค้ ํ้าประกนัใน
เร่ืองคุณภาพและการไดม้าซ่ึงงานภาพยนตร์ใหก้บัโรงภาพยนตร์ตามเวลาท่ีกาํหนด 
 

3429.40 พนักงานขายโฆษณาและรายการ  (สถานีวทิยุและโทรทศัน์)   
 (Salesperson , radio  and  television  advertising) 
           ดาํเนินการตามนโยบายดา้นการตลาดและโฆษณาจากผูบ้ริหารสถานี  รับผิดชอบในการ
หารายไดใ้หก้บัรายการ   โดยการติดต่อหาและพบปะกลุ่มลูกคา้เป้าหมายเพื่อเสนอรายการและขยายฐาน
เพื่อหาลูกคา้ใหม่   ประสานงานกบัฝ่ายต่างๆ  ในสถานีเพื่อศึกษารายละเอียดของรายการอย่างชัดเจน    
ศึกษาขอ้มูลราคาค่าโฆษณา   ผลงานวิจยั   สถานการณ์การแข่งขนัในตลาด   จดัทาํขอ้เสนอแก่ลูกคา้และ  
เตรียมสัญญาการเช่าซ้ือเวลารายการตามขอ้เสนอต่างๆ    ประสานงานกบัผูโ้ฆษณาและบริษทัตวัแทน
โฆษณา     จดัลาํดบัโฆษณาท่ีจะออกอากาศในช่วงเวลาของแต่ละรายการ  ตรวจสอบ พิจารณาขอ้ความ
โฆษณาและการออกอากาศใหเ้ป็นไปตามแผนงานท่ีกาํหนดไว ้
 

 3429.45  พนักงานขายโฆษณา ;  ตัวแทนขายโฆษณา  (Salesperson , press  advertising) 
  ขายเน้ือท่ีโฆษณาในหนงัสือพิมพ ์นิตยสาร วารสาร ป้ายโฆษณา และท่ีอ่ืนๆ  : ติดต่อกบั
ลูกคา้เพื่อช้ีให้เห็นถึงประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการโฆษณา ; ปรึกษาหารือถึงความตอ้งการของลูกคา้และ
การใช้ส่ือท่ีเหมาะสมและคุม้ค่ากบัค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ; บนัทึกคาํสั่งจองโฆษณาของลูกคา้    ให้
ขอ้มูลการจองโฆษณากบัพนกังานแทรฟฟิคสาํหรับการจดัทาํดมัม่ี ศึกษาอตัราค่าโฆษณาแต่ละขนาดและ
ประเภทของโฆษณา  แสดงการออกแบบตวัอย่างการโฆษณา และช้ีแนะการบริการท่ีเป็นประโยชน์ใน
การอธิบาย  การเขียนคาํโฆษณาหรือการนาํเสนออ่ืนๆ รวมทั้งเก็บเงินค่าโฆษณา 
 

3429.90  ตัวแทนนายหน้าขายบริการธุรกจิอืน่ๆ 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึง  ผูท่ี้เป็นตวัแทนดาํเนินการทางธุรกิจประเภทต่าง ๆ  
ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
 
หมู่      343 ผู้ประกอบอาชีพทีเ่กีย่วข้องกบังานบริหารทัว่ไป 
  ( Customs,  Tax  and  Related  Government  Associate  Professionals )   

 ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหมู่น้ี  ไดแ้ก่  ผูท้าํงานเก่ียวกบัการจดัเอกสาร  การส่ือสาร  การ
ประสานงานและการบริหารจดัการภายในองคก์ร     ทาํหนา้ท่ีเป็นผูช่้วยหัวหนา้หน่วยงานและเจา้หนา้ท่ี  
ผูร่้วมงานอ่ืน ๆ  จดัทาํรายงานการดาํเนินการต่าง ๆ โดยละเอียด  ตรวจสอบและรายงานเอกสารต่าง ๆ   
เช่น   เอกสารทางกฎหมาย   เอกสารทางการเงิน  รวบรวมและแสดงขอ้มูลตวัเลข   สถิติและขอ้มูลการ
ประกนัภยั ปฏิบติังานภายใตก้ารแนะนาํของผูจ้ดัการหรือผูเ้ช่ียวชาญ  ควบคุมดูแลเจา้หนา้ท่ีอ่ืน ๆ 
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  กลุ่มอาชีพในหมู่นี ้ มีดังนี ้
  3431 เลขานุการฝ่ายบริหารและผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง 
  3432 ผูป้ระกอบอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งดา้นกฎหมายและธุรกิจอ่ืน ๆ 
  3433 เจา้หนา้ท่ีบญัชี 
  3434 ผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบังานสถิติ  คณิตศาสตร์และงานอ่ืน ๆ 

3439 ผูป้ฏิบติังานท่ีดา้นบริหารงานทัว่ไปท่ีมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
 

หน่วย 3431      เลขานุการฝ่ายบริหารและผู้ปฏิบัติงานทีเ่กีย่วข้อง 
  ( Administrative  Secretaries  and  Related  Associate  Professionals ) 

 ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่   ผูท้าํหน้าท่ีในการติดต่อส่ือสารและจดัเอกสาร  
ตลอดจนการประสานงานดา้นการบริหารภายในองคก์ร   ช่วยงานหวัหนา้หน่วยงานและเจา้หนา้ท่ีผูร่้วมงาน  
อ่ืน ๆ    ร่างและโตต้อบจดหมายดา้นงานบริหารทัว่ไป  จดหมายธุรกิจ  หรือวิชาการอ่ืน ๆ  จดัทาํรายงาน
การประชุม  ตามคาํบอก  หรือคาํสั่ง โดยวิธีจดชวเลขหรือวิธีอ่ืน ๆ  ทาํการคดัเลือกหวัขอ้การจดัประชุม  
จดัทาํตารางการประชุมและจดัประชุม  รวมทั้งจดัรายการท่องเท่ียวสําหรับผูบ้ริหารและเจา้หน้าท่ีของ
องค์กร  ช่วยจดัเตรียมงบประมาณ  ตรวจสอบค่าใช้จ่าย  ร่างสัญญาและคาํสั่งซ้ือ  ทาํการรวบรวม     
ตรวจสอบ   เละกาํหนดเวลาท่ีแน่นอนในการติดตามผล   ช่วยผูบ้ริหารและเจา้หน้าท่ีอ่ืน ๆ ในดา้นการ
บริหารทัว่ไปและงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์ร รวมทั้งให้การตอ้นรับบุคคลภายนอกหรือสมาชิก        ปฏิบติั
หนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 
3431.20  เลขานุการฝ่ายบริหาร  (Administrative  secretary) 
  ช่วยผู ้บริหารและเจ้าหน้าท่ีอ่ืนในด้านการบริหารงานทั่วไปขององค์กร  :  ติดต่อ
ประสานงานด้านการบริหารกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร  ;  อาจรับผิดชอบงานทั้งหมดหรือ
บางส่วนเก่ียวกบังบประมาณขององคก์ร  การตรวจสอบค่าใชจ่้าย  จดัเตรียมและตรวจสอบสัญญาการซ้ือ
การขาย  การติดตามประเมินผลขององค์กร  การให้การตอ้นรับบุคคลภายนอกหรือการอาํนวยความ
สะดวกตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 
 

3431.30  เสมียนโต้ตอบจดหมาย  ;  พนักงานผู้ช่วยงานโต้ตอบจดหมาย  (Correspondence  clerk) 
  เขียนและส่งจดหมาย  รวมทั้งทาํงานอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวกบัการโตต้อบจดหมายธุรกิจ  :  อ่าน 
จดหมายท่ีไดรั้บ  แยกหรือรวมจดหมายตามเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง  ทาํจดหมายตอบ  ;  ตรวจดูเอกสาร  หรือ
สอบถามเร่ืองราวต่าง ๆ  เพื่อเขียน  ร่าง  หรือบอกคาํบอกจดหมายให้พนักงานพิมพ์ดีด  ;  ลงบนัทึก
ประจาํวนั  เพื่อเตือนความจาํหรือเพื่อไดท้ราบถึงจดหมายท่ีไดรั้บตอบชา้กวา่กาํหนด  อาจเก็บรักษาแฟ้ม
จดหมายโตต้อบ  อาจควบคุมดูแลเสมียนพนกังานท่ีอยูใ่นบงัคบับญัชา 
 



 (259) 

3431.35  เจ้าหน้าทีจั่ดทาํรายงาน  (การดําเนินงาน)  (Verbatim  reporter) 
  ทาํหน้าท่ีจดัทาํรายงานการดาํเนินการต่าง ๆ  รวมทั้งตรวจสอบและสรุปบนัทึกและ
เอกสารตามท่ีไดรั้บมอบหมาย  :  จดัเตรียมเอกสารการดาํเนินการและอ่ืน ๆ  เพื่อประกอบการประชุม  ;  
จดบนัทึกรายละเอียดการประชุม  และจดัทาํรายงาน  อาจมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในเร่ืองการจดัทาํหนงัสือเชิญ
ประชุม  และเตรียมการประชุม 
 
หน่วย 3432   ผู้ประกอบอาชีพทีเ่กีย่วข้องด้านกฎหมายและธุรกจิอืน่ ๆ 
  ( Legal  and  Related  Business  Associate  Professionals ) 
 ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ผู้ที่ทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้จัดการองค์การหรือผู้จัดการ
ทั่วไปหรือผู้เช่ียวชาญวิชาชีพกฎหมาย หรือผู้เช่ียวชาญทางด้านธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและ นํา
ข้อกฎหมายมาปรับใช้ในเร่ืองการทําสัญญา  เช่น  การอนุมัติเงินกู้   การดําเนินการทางการเงินอื่นๆ  
ตรวจสอบและจัดทําเอกสารทางกฎหมายและเอกสารที่เกี่ยวข้อง  จัดทํารายงานสรุปสถานะทางกฎหมาย
หรือข้อกาํหนดเงื่อนไขการกู้เงิน หรือการประกันภัย   การโอนอสังหาริมทรัพย์หุ้น  หรือกรณีที่ต้องมีการจด
ทะเบียน   รวมถึงการให้คําแนะนํากฎหมายที่เกี่ยวข้องให้แก่ลูกค้าหรือ ตัวแทน    ปฏิบัติหน้าที่การงานที่
เกีย่วข้องและควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานอืน่ๆ 
 

 อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
9174  
9175 3432.20         ผู้ช่วยทนายความ  (Lawyer   assistant) 

  ช่วยทนายความจัดทาํเอกสารเพื่อดําเนินคดีแทนลูกความ ค้นควา้ข้อกฎหมาย  คาํ
พิพากษาศาลฎีกาหรือเอกสารทางกฎหมายและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อประโยชน์ในการให้คาํปรึกษาหรือ
ว่าความของทนายความ ติดต่อประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องปฏิบัติงานตามท่ี
ทนายความมอบหมาย 
 
3432.25  เสมียนฝ่ายกฎหมาย  (Clerk , law) 
  ทาํหนา้ท่ีเป็นผูช่้วยทนายความ  ผูบ้ริหารองคก์ร/หน่วยงานในการจดัเตรียมและรวบรวม
เอกสารทางกฎหมาย   รวมถึง  การปฏิบติังานอ่ืนๆ  ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 
3432.30  พนักงานยดึทรัพย์  ;  เจ้าพนักงานบังคับคดี  (Bailiff) 
  ยึด  อายดั  และจาํหน่ายทรัพยสิ์นเป็นตวัเงินโดยวิธีขายทอดตลาดหรือโดยวิธีอ่ืน ๆ  :  
ส่งหมายบงัคบัคดีใหแ้ก่ลูกหน้ีตามคาํพิพากษาหรือคาํสั่งศาล  ;  เป็นผูแ้ทนของเจา้หน้ีตามคาํพิพากษาใน
การรับชาํระหน้ีหรือทรัพยสิ์นท่ีลูกหน้ีนาํมาวาง  และออกใบรับให้  ;  ยึด  หรืออายดั  และนาํทรัพย์สิน
ของลูกหน้ีทั้งท่ีเป็นสังหาริมทรัพยอ์นัมีรูปร่างและอสังหาริมทรัพยเ์หล่านั้นออกขายหรือจาํหน่ายโดย
วิธีการขายทอดตลาด  หรือดาํเนินวิธีการบงัคบัทัว่ ๆ  ไปตามท่ีศาลได้กาํหนดไวใ้นหมายบงัคบัคดี  ;  
จดัทาํบนัทึก  และเก็บรักษาเงินและทรัพยสิ์นหรือเอกสารต่าง  ๆ  ท่ียึดมาหรือท่ีไดรั้บชาํระหรือส่งมอบ
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ไวใ้นท่ีปลอดภยั  และรายงานต่อศาลเป็นระยะ  ;  ถอนการบงัคบัคดีเม่ือลูกหน้ีได้วางเงินต่อศาลเป็น
จาํนวนพอชาํระหน้ีตามคาํพิพากษา  และพึงปฏิบติังานอ่ืน ๆ  ตามท่ีกฎหมายกาํหนด 
 

3432.40  เสมียน  (ประกนัภัย)  (Clerk , clam  insurance) 
  ปฏิบติังานในหนา้ท่ีของเสมียนพนกังานท่ีตอ้งใชค้วามชาํนาญในการทาํงานเก่ียวกบัการ
ประกันชีวิต  อคัคีภยั  ภยัทางทะเล  ภยัจากรถยนต์หรือการประกันภยัประเภทอ่ืน ๆ  :  ออก  รับ  และ   
ตรวจสอบแบบยื่นขอประกนั  ;  จดัให้มีการตรวจสอบสุขภาพของผูป้ระกนั  และสํารวจหลกัฐานตาม
ความจาํเป็น  ;  ร่างกรมธรรมป์ระกนัภยั  หรือใหค้าํแนะนาํช้ีแจงเก่ียวกบัการจดัทาํกรมธรรมป์ระกนัภยั  ;  
คาํนวณเบ้ียประกนั  มูลค่าเงินกูข้องกรมธรรม ์ ค่าธรรมเนียมท่ีตอ้งจ่าย  และเขียนคาํร้องค่าธรรมเนียมท่ี
ยงัไม่ไดช้าํระอย่างเป็นทางการ  ;  แก้ไขเปล่ียนแปลงขอบเขตการเอาประกนัตามท่ีผูป้ระกนัร้องขอ  ;  
ทาํงานเก่ียวกบัสิทธิเรียกร้องเงินค่าสินไหม  เฉพาะงานในหน้าท่ีของเสมียนพนักงาน  และปฏิบติังาน  
อ่ืน  ๆ  ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจประกนัภยั 
 

3432.90  ผู้ปฏิบัติงานทีเ่กีย่วข้องกบังานด้านกฎหมายและธุรกจิอืน่ ๆ 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี   รวมถึง  ผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบังานดา้นกฎหมายและ
ธุรกิจซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
 
หน่วย 3433   เจ้าหน้าทีบ่ัญชี   ( Bookkeepers ) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ได้แก่  ผูท้าํหน้าท่ีเก็บรักษาบันทึกรายการทางธุรกิจ
การเงินทั้งหมดของหน่วยงานโดยละเอียดตามหลกัการการลงบญัชีทัว่ไป  โดยไดรั้บการแนะนาํจากนกั
บญัชีทัว่ไปหรือสมุห์บญัชี ตรวจทานความถูกตอ้งของเอกสารและบนัทึกท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจ่ายเงิน  การรับ
เงินและธุรกิจการเงินอ่ืน ๆ จดัทาํงบการเงินและรายงานสถานการณ์ทางการเงินของหน่วยงานภายใน
ช่วงเวลาท่ีกาํหนด    รวมทั้งใช้ความรู้ทางทฤษฎีและการปฏิบติัเก่ียวกบัการลงบญัชี เพื่อหาสาเหตุและ
วิธีการแกไ้ขปัญหาที่เกิดข้ึนในขณะปฏิบตัิงาน  ตลอดจนปฏิบตัิหน้าที่การงานที่เกี่ยวขอ้งและ
ควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 

 อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
3433.20  พนักงานบัญชี  (Bookkeeper) 
  บนัทึกรายการทางธุรกิจการเงินทั้งหมดขององคก์ารอยา่งสมบูรณ์และเป็นระเบียบ  แบบ
แผน : ตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสาร และบนัทึกของเจา้หนา้ท่ีเก่ียวกบัการจ่ายเงิน  การรับเงิน และ
ธุรกิจการเงินอ่ืนๆ และลงบญัชีแยกประเภท ;  ตรวจสอบการลงบญัชี  ทาํการคาํนวณ  และรวม    ยอดเงิน
เท่าท่ีจาํเป็น ;  ทาํงบดุลและรวบรวมรายงานต่าง ๆ ตามระยะเวลาท่ีกาํหนดเป็นประจาํ  เพื่อแสดงรายรับ 
รายจ่ายบญัชีรายรับและรายจ่าย  กาํไรหรือขาดทุน และเร่ืองราวเก่ียวกบัการเงินอ่ืน ๆ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบั
ธุรกิจท่ีกาํลงัดาํเนินงานอยู ่ ;  คาํนวณและจ่ายเงินค่าจา้ง  ทาํรายงานแสดงฐานะทางการเงินให้แก่     ลูกคา้  
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และผูป้ฏิบติังานต่าง ๆ เก่ียวกบัการทาํบญัชี  ;  อาจบนัทึกการเงินโดยใชเ้คร่ืองทาํบญัชี ; ตรวจสอบการ
ลงบญัชี และรวบรวมรายงานเสนอตามระยะท่ีกาํหนดเป็นประจาํ 
 
หน่วย 3434    ผู้ปฏิบัติงานทีเ่กีย่วกบังานสถิติ  คณติศาสตร์  และงานอืน่ทีเ่กีย่วข้อง   
  ( Statistical, Mathematical  and  Related  Associate  Professionals ) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่  ผูท้าํหนา้ท่ีช่วยงานดา้นการวางแผนและปฏิบติังาน
ด้านการบญัชี  คณิตศาสตร์ สถิติการประกนัภยัและสถิติต่าง ๆ  รวมทั้งการคาํนวณอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง   
จดัทาํประมาณการเก่ียวกบัปริมาณและตน้ทุนของวสัดุและแรงงานท่ีตอ้งใชใ้นงานสํารวจสํามะโนและการ
สาํรวจ  ทัว่ไป     ปฏิบติังานทางวชิาการเก่ียวกบัการจดัทาํ  รักษาและการใชบ้ญัชีรายการ  ทาํการสุ่มตวัอยา่ง
เพื่อการสาํรวจสาํมะโนและการสํารวจทัว่ไป ทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลและควบคุมคุณภาพโดยใชว้สัดุท่ี
ได ้มาตรฐานในการปฏิบติังานดา้นบญัชีตวัเลข  คณิตศาสตร์   สถิติ  การประกนัภยัและสถิติทัว่ไปตลอดจน
การคาํนวณอ่ืน ๆ  จดัเตรียมผลการคาํนวณทางตวัเลขคณิตศาสตร์   สถิติประกนัภยั   สถิติทัว่ไปและผลท่ี
ไดรั้บอ่ืนๆ เพื่อแสดงในรูปของแผนภูมิและตาราง รวมทั้งใชค้วามรู้ทางคณิตศาสตร์   สถิติประกนัภยั   สถิติ
ทัว่ไปและการบญัชีตลอดจนหลกัทฤษฎีและหลกัปฏิบติัต่าง ๆ  เพื่อคน้หาปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหว่างการ
ดาํเนินการและหาวธีิการแกไ้ข      ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
3434.10  ผู้ช่วยนักสถิติ  (Assistant , statistician) 
   ทาํงานดา้นสถิติ โดยเป็นผูช่้วยนกัสถิติในการเก็บรวบรวมขอ้มูล : จดัการงานทางดา้น
สถิติ  ;    จดัเตรียมวสัดุและบุคลากรเพื่อการสํารวจ ;  สุ่มตวัอยา่งตามหลกัวิธีทางสถิติ  เตรียมผลการ
คาํนวณทางสถิติต่าง ๆ เพื่อนาํเสนอขอ้มูลในรูปแผนภูมิหรือตาราง ; ใชว้ิชาความรู้ทางสถิติในการแกไ้ข
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการดาํเนินการ ; ปฏิบติังานอ่ืนๆ  ท่ีไดรั้บมอบหมาย    
 

3434.20  ผู้ช่วยนักคณติศาสตร์  (Assistant , mathematician) 
7228   ทาํงานดา้นคณิตศาสตร์  โดยเป็นผูช่้วยนักคณิตศาสตร์ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล  :  เตรียมผลการคาํนวณเพ่ือนําเสนอข้อมูลในรูปของแผนภูมิและตาราง ; ใช้ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการปฏิบติังาน  ;  ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 

3434.30  ผู้ช่วยนักคณติศาสตร์ประกนัภัย  (Assistant , actuary) 
7229   ทาํงานดา้นคณิตศาสตร์ประกนัภยั  โดยเป็นผูช่้วยนกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยัในการเก็บ  รวบรวมขอ้มูล  :  เตรียมผลการคาํนวณเพ่ือนาํเสนอขอ้มูลในรูปของแผนภูมิและตาราง ; 

ใชค้วามรู้ทางคณิตศาสตร์ประกนัภยัในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหว่างการปฏิบติังาน  ;  ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ท่ี
ไดรั้บ    มอบหมาย 
 

3434.40  ผู้ช่วยนักบัญชี  (Assistant , accountant) 
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   ทาํงานดา้นการบญัชีภายใตก้ารควบคุมสั่งการของนกับญัชี : จดัทาํประมาณการเก่ียวกบั
ปริมาณและตน้ทุนต่าง ๆ ; ทาํบญัชีรายการแบบต่าง ๆ  ;  ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 

3434.90     ผู้ปฏิบัติงานทีเ่กีย่วกบังานสถิติ  คณติศาสตร์และงานทีเ่กีย่วข้อง  ซ่ึงมิได้จัด 
   ประเภทไว้ในทีอ่ืน่ 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึง  ผูป้ฏิบติังานเก่ียวกบังานด้านสถิติ  คณิตศาสตร์
อ่ืนๆ   และงานท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
 
หน่วย 3439   ผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารงานทัว่ไปทีม่ิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ืน่   
  ( Administrative  Associate  Professionals  Not  Elsewhere  Classified ) 

 ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ได้แก่  ผูท่ี้ให้คาํปรึกษาด้านงานบริหารทัว่ไป  อาจทาํ
หน้าท่ีเป็นเลขานุการบริหารให้กบัหัวหน้าแผนกหรือคณะกรรมการของทางราชการ   ทาํการวิเคราะห์  
ขอ้มูลและแหล่งขอ้มูลต่างๆ เพื่อเขียนรายงานและคาํแนะนาํเก่ียวกบัปัญหาดา้นนโยบาย  โครงการต่าง ๆ   
ปัญหาดา้นงานบริหารทัว่ไปและอ่ืน ๆ ให้ผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบทราบ ปฏิบติัหน้าท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้ง
และควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

3439.20  เลขานุการบริหาร  (คณะกรรมการ)  (Executive  secretary  committee) 
  ทาํหนา้ท่ีเป็นเลขานุการบริหารให้กบัคณะกรรมการของหน่วยงานหรือองคก์รต่าง ๆ  :  
ให้คาํปรึกษากับคณะกรรมการหรือผูบ้ริหาร  ;  จดัเตรียมหรือวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อใช้เป็นข้อรายงาน      
คาํแนะนาํหรือการแกไ้ขปัญหาในงานหรือโครงการต่าง ๆ  ท่ีรับผิดชอบ  ;  อาจร่วมให้คาํปรึกษาหรือวาง
นโยบาย  ปฏิบติังานตามอาํนาจหนา้ท่ีและขอ้ระเบียบของคณะกรรมการท่ีกาํหนดไว ้
 
3439.30  ผู้ประสานงานจัดประชุม  (Meeting  Coordinator) 
  จัดการกํากับดูแลของนักวางแผนงานประชุม  :  จัดการติดต่อประสานงานใน           
รายละเอียดเก่ียวกบัสถานท่ีจดังาน  การให้บริการต่าง ๆ  ในงาน  เช่น  จดัเตรียมการลงทะเบียนห้องพกั  
การจดัอาหารและเคร่ืองด่ืม  การแสดงนิทรรศการ  การเตรียมเคร่ืองมือและโสตทัศนูปกรณ์  ฯลฯ  
รวมทั้งติดต่อประสานงานกบัวทิยากรและผูเ้ขา้ร่วมประชุมอ่ืน  อาํนวยความสะดวกและให้ขอ้มูลข่าวสาร
แก่ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการประชุมในเร่ืองของวนั  เวลา  สถานท่ีและวตัถุประสงคใ์นการจดัประชุม  ปฏิบติังาน
อ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง 
3439.90    ผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารงานทัว่ไป  ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ืน่ 
  ผูป้ฏิบติังานในกลุ่มน้ี   รวมถึง  ผูป้ฏิบติังานดา้นบริหารงานทัว่ไป  ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภท
ไวใ้นท่ีอ่ืน 
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หมู่    344 ผู้ปฏิบัติงานด้านศุลกากร  สรรพากร  และงานราชการอืน่ ๆ 
  ( Customs,  Tax  and  Related  Government  Associate  Professionals ) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหมู่น้ี  ไดแ้ก่   ผูท่ี้ทาํการตรวจสอบบุคคล  ยานพาหนะ  เอกสาร
และสินคา้ท่ีส่งขา้มพรมแดนเพื่อให้ถูกตอ้งตามกฎระเบียบของทางราชการ  เก็บภาษี  ตรวจสอบการคืน
ภาษีเพื่อกาํหนดภาษีท่ีบุคคลและบริษทัพึงจ่าย ตรวจสอบและยื่นขอสิทธิประโยชน์จากทางราชการ  
ตรวจสอบคาํร้องขอใบอนุญาตนาํเขา้หรือส่งออกสินคา้ หนงัสือเดินทาง การร้ือถอนอาคาร การทาํธุรกิจ  
หรือการทาํงานอ่ืน ๆ  ภายใต้กฎระเบียบของทางราชการ หรือการมอบอาํนาจในเร่ืองการเดินทาง      
ควบคุมการใชร้ะเบียบเก่ียวกบัราคา    ค่าจา้ง   นํ้ าหนกัและมาตราชัง่ตวงวดัต่าง ๆ ภายใตก้ารแนะนาํของ
ขา้ราชการระดบัอาวโุสหรือผูจ้ดัการ  รวมทั้งการควบคุมดูแลเจา้หนา้ท่ีอ่ืน ๆ 
 
  กลุ่มอาชีพในหมู่นี ้ มีดังนี ้
  3441 เจา้หนา้ท่ีศุลกากรและเจา้หนา้ท่ีประจาํด่านตรวจบริเวณพรมแดน 
  3442 เจา้หนา้ท่ีสรรพากรและสรรพสามิต 
  3443 เจา้หนา้ท่ีดูแลสิทธิประโยชน์ทางสังคมของรัฐบาล 
  3444 เจา้หนา้ท่ีออกใบอนุญาต 

3449 ผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบังานศุลกากร สรรพากร และงานราชการอ่ืน ๆ 
 
หน่วย 3441    เจ้าหน้าทีศุ่ลกากรและเจ้าหน้าทีป่ระจําด่านตรวจบริเวณพรมแดน 
  ( Customs  and  Border  Inspectors ) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่   ผูท่ี้ทาํการตรวจ  บุคคล  ยานพาหนะและสินคา้ท่ี  
นาํเขา้-ออก ตามชายแดนให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบระหวา่งประเทศ  ทาํการตรวจสอบเอกสาร
การเดินทางของบุคคลสัมภาระและเอกสารการขนส่งและระวางบรรทุกของยานพาหนะท่ีเดินทาง         
ขา้มพรมแดนของประเทศให้ถูกตอ้งตามกฎระเบียบของทางราชการ  รวมทั้งตรวจสอบการชาํระเงิน    
พึงจ่ายต่าง ๆ ใหเ้ป็นท่ีเรียบร้อย   ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 

 อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

3441.20  เจ้าหน้าทีป่ระจําด่านศุลกากร  พนักงานศุลกากร  ;  ศุลการักษ์  (Inspector , custom) 
  ปฏิบติังานศุลกากรโดยการควบคุม  ตรวจสอบสินคา้ท่ีนาํเขา้และส่งออก  ป้องกนัและ
ปราบปรามการหลีกเล่ียงและลกัลอบหนีศุลกากร  :  ตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารพิธีการรับขน
สินคา้และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ  ก่อนปล่อยสินคา้เขา้และออก  ควบคุมการบรรทุกและขนถ่ายสินคา้  
ตรวจส่ิงของท่ีผูโ้ดยสารนาํติดตวัมาทั้งเขา้และออกนอกประเทศ  ประเมินราคาของและเก็บเงินค่าอากร
และค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ  ป้องกนัและปราบปรามการหลีกเล่ียงและลกัลอบหนีศุลกากร 
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3441.30  เจ้าหน้าทีต่รวจสอบหนังสือเดินทาง  (Officer , passport  checking) 
  ตรวจสอบเอกสารการเดินทางของบุคคลท่ีเดินทางขา้มพรมแดนของประเทศ  :  ปฏิบติั
หนา้ท่ีในนามของเจา้หน้าท่ีรัฐ  สอบถามถึงจุดประสงคใ์นการเดินทาง  หากเป็นบุคคลท่ีตอ้งสงสัย  อาจ
ขอดูหลกัฐานอ่ืน ๆ  หรือขอสัมภาษณ์เพิ่มเติมเพื่อใหแ้น่ใจก่อนอนุมติัใหผ้า่นด่าน 
 

3441.40  เจ้าหน้าทีป่ระจําด่านตรวจชายแดน  (Inspector , border) 
  ลาดตระเวนตามพรมแดนชายฝ่ังทะเลและน่านนํ้ าของประเทศ  เพื่อป้องกนัการเขา้ – 
ออกประเทศของบุคคลและสินคา้อยา่งผิดกฎหมาย  ปฏิบติัหน้าท่ีในนามของเจา้หนา้ท่ีรัฐ  :  ตรวจสอบ
เอกสารการขนส่ง  ยานพาหนะหรือตรวจสัมภาระให้ถูกตอ้งตามกฎระเบียบของราชการก่อนอนุญาตให้
ผา่นด่าน  ทาํการอายติัหรือสอบขอ้เทจ็จริงเพิ่มเติมในกรณีท่ีไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบ 
 
หน่วย  3442     เจ้าหน้าทีส่รรพากรและสรรพสามิต  ( Government  Tax  and  Excise  Officials ) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่  ผูท่ี้ทาํการตรวจสอบการคืนภาษี  ตราสารแสดง    
การโอนกรรมสิทธ์ิทรัพยสิ์นและเอกสารอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อกาํหนดประเภทและจาํนวนเงินภาษีอากร  
และ ค่าธรรมเนียมประเภทต่าง ๆ  ท่ีจะตอ้งชาํระ  หากมีกรณียกเวน้หรือกรณีพิเศษตอ้งขอคาํแนะนาํจาก   
ขา้ราชการระดบัอาวโุสหรือผูจ้ดัการ  อาจใหค้าํแนะนาํแก่องคก์ร  บริษทัธุรกิจและสาธารณชนทัว่ไป  ใน
เร่ืองของกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ  เก่ียวกบัการกาํหนดและชาํระภาษีอาการ    ค่าธรรมเนียมของ
ราชการ และสิทธิและขอ้ผกูพนัของสาธารณชนทัว่ไป  ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแล
ผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 
3442.20  พนักงานสรรพากร ; เจ้าหน้าทีส่รรพากร  (Tax  officer) 
  ดาํเนินการเก่ียวกบัการจดัเก็บภาษีอากร  :  พิจารณา  คาํร้อง  คาํขอ  หรือเร่ืองราวอ่ืน ๆ  
ท่ีเก่ียวกบัภาษีอากร  ตรวจสอบแบบแสดงรายการ  รับชาํระเงิน  ออกหลกัฐาน  จดัทาํทะเบียน  ควบคุม
และเร่งรัดบญัชีภาษีอากรคงคา้ง อาจทาํหนา้ท่ีในดา้นการสอดส่องและตรวจตราธุรกิจท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 

3442.30  พนักงานสรรพสามิต  (Excise  officer) 
  ดาํเนินการเก่ียวกบัการจดัเก็บภาษีสรรพสามิต  :  รับ  ตรวจแบบแสดงรายการ  คาํร้อง   
คาํขอรับใบอนุญาตหรือเสียภาษี  รับชําระเงินและออกหลักฐานพิจารณาคืนหรือยกเวน้ภาษี  จดัทาํ
ทะเบียนและรายงานต่าง ๆ  อาจทาํหน้าท่ีในด้านการควบคุมตรวจสอบโรงงานในด้านการผลิตและ
จาํหน่าย  ตรวจพิสูจน์ของกลางท่ียดึได ้ ดาํเนินการเก็บรักษา  ทาํลาย  หรือขายทอดตลาด 
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หน่วย 3443    เจ้าหน้าทีดู่แลสิทธิประโยชน์ทางสังคมของรัฐบาล 
  ( Government  Social  Benefits  Officials ) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่   ผูท่ี้ทาํการตรวจสอบคาํร้องขอสิทธิประโยชน์และ
เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อกาํหนดประเภทและจาํนวนเงินสิทธิประโยชน์ซ่ึงบุคคลต่าง ๆ  ควรไดรั้บจากรัฐใน
กรณียกเวน้หรือกรณีพิเศษท่ีสําคญัต้องปฏิบติังานภายใต้คาํแนะนําของข้าราชการระดับอาวุโสหรือ
ผูจ้ดัการ  อาจแนะนาํบุคคลหรือองคก์รต่าง ๆ ในเร่ืองของกฎหมาย   ระเบียบ  และขอ้บงัคบัเก่ียวกบัสิทธิ
ประโยชน์ของทางราชการ   การกาํหนดและการชาํระเงินต่างๆรวมทั้งสิทธิและขอ้ผกูพนัของสาธารณชน
ทัว่ไปใหเ้ขา้ใจถูกตอ้ง  ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 
3443.20  เจ้าหน้าทีง่านบําเหน็จบํานาญ  (Pension  officer) 
  ทาํการตรวจสอบ  คาํนวณและจ่ายเงินบาํเหน็จบาํนาญ  :  ปฏิบติังานในนามของเจา้หนา้ท่ี
รัฐในเร่ืองเก่ียวกบังานบาํเหน็จบาํนาญของบุคคลท่ีเป็นสมาชิกขององคก์ร  ;  ตรวจสอบคาํขอและเอกสาร
ท่ีเก่ียวขอ้ง  อาจคาํนวณและจ่ายเงินบาํเหน็จบาํนาญแก่สมาชิก 
 

3443.30  เจ้าหน้าทีง่านสิทธิประโยชน์ทางสังคม  (Social  benefit  officer) 
  ดูแลสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  ทางสังคมแก่สมาชิก  :  ปฏิบติังานในนามของเจา้หน้าท่ีรัฐ
ในการใหค้าํแนะนาํและความเขา้ใจในเร่ืองกฎระเบียบ  และขอ้บงัคบัสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  ตรวจสอบคาํ
ขอและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อกาํหนดประเภทและจาํนวนเงินท่ีบุคคลควรได้รับ  รวมทั้งขอ้ผูกพนัต่าง ๆ    
(ถา้มี) 
 

หน่วย 3444 เจ้าหน้าทีอ่อกใบอนุญาต  ( Government  Licensing  Officials ) 
 ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี ได้แก่ ผูท่ี้ทาํการตรวจสอบคาํร้องและเอกสารการขอ        

ใบอนุญาตนาํเขา้  หรือส่งออกสินคา้การจดัตั้งบริษทั  การสร้างบา้นหรือส่ิงก่อสร้างอ่ืน ๆ  และหนงัสือ   
เดินทาง  เพื่อให้ใบอนุญาตหรือหนังสือเดินทางผ่านการอนุมติั  และใบอนุญาตใดท่ีมีเง่ือนไขเฉพาะ           
มีข้อยกเวน้หรือกรณีพิเศษ ท่ีสําคญัตอ้งปฏิบติังานภายใตค้าํแนะนําของขา้ราชการระดับอาวุโสหรือ        
ผูจ้ดัการ อาจแนะนาํบุคคลหรือองค์กรต่างๆ ในเร่ืองของกฎหมายและขอ้บงัคบัเก่ียวกบัประเภทของ
ใบอนุญาต  เง่ือนไขการขอใบอนุญาตสิทธิและขอ้ผูกพนัของสาธารณชนทัว่ไปให้ถูกต้องและเขา้ใจ
ตรงกนั   ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 

 อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

3444.20  เจ้าหน้าทีอ่อกหนังสือเดินทาง  (Passport  issuing  officer) 
  ตรวจสอบคาํขอและอนุมติัการออกหนงัสือเดินทาง  :  ปฏิบติังานในนามของเจา้หนา้ท่ี
รัฐในการใหค้าํแนะนาํ  ตรวจสอบคาํขอและเอกสารต่าง ๆ  เพื่อพิจารณาออกหนงัสือเดินทาง 
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3444.30  เจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง  (Immigration  officer) 
  ตรวจสอบเอกสารและประวติับุคคลท่ีขออนุญาตเดินทางเขา้ในประเทศ  :  ปฏิบติังาน
ในนามของเจา้หนา้ท่ีรัฐในการตรวจสอบบุคคลท่ีเดินทางเขา้ประเทศไทย  อนุมติัตรวจลงตราเม่ือบุคคล
เขา้มาในประเทศโดยถูกตอ้งตามกระบวนการและถูกกฎหมาย 
 

3444.90  เจ้าหน้าทีอ่อกใบอนุญาตอืน่ๆ 
  ผูป้ฏิบัติงานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึง  ผูป้ฏิบัติงานในนามของเจ้าหน้าท่ีรัฐในการ
ตรวจสอบคาํร้อง  เอกสารและการอนุมติัใบอนุญาตต่าง ๆ  เช่น  ใบอนุญาตการนาํเขา้ – ออกสินคา้  การ
จดัตั้งบริษทัและอ่ืน ๆ  เป็นตน้ 
 
หน่วย 3449     ผู้ปฏิบัติงานทีเ่กีย่วข้องกบังานศุลกากร  สรรพากร  และงานราชการอืน่ ๆ 
  ( Customs,  Tax  and  Related  Government  Associate  Professionals  Not   

Elsewhere  Classified ) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่   ผูท่ี้ทาํการตรวจสถานท่ีทาํธุรกิจให้มีการใชม้าตรา  
ชัง่  ตวง  วดั  ทางการคา้ให้ถูกตอ้ง  ควบคุมกฎระเบียบเก่ียวกบัค่าจา้งและราคา  ตลอดจนควบคุม ตรวจตรา
การใช้ระเบียบข้อบงัคบัเก่ียวกบัราคาและนํ้ าหนัก  ในกรณีท่ีมีข้อยกเวน้หรือกรณีพิเศษท่ีสําคญัต้อง
ปฏิบติังานภายใตค้าํแนะนาํของขา้ราชการระดบัอาวุโสหรือผูจ้ดัการ ปฏิบติัหน้าท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและ
ควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 
  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 
3449.90  ผู้ปฏิบัติงานทีเ่กีย่วข้องกบังานศุลกากร  สรรพากรและงานราชการอืน่ ๆ 
  ( Customs,  Tax  and  Related  Government  Associate  Professionals  Not   

Elsewhere  Classified ) 
ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึงผูท่ี้ทาํงานในนามของเจา้หนา้ท่ีรัฐหรือองคก์รอิสระ

ท่ีจะทาํการตรวจตราและควบคุมสถานท่ีทาํธุรกิจให้ทาํตามระเบียบและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง  เช่น  เร่ือง
ราคา  นํ้ าหนกั  มาตรการชัง่  ตวง  วดั  หรือค่าจา้ง  เป็นตน้  และอาจมีช่ือเรียกตามประเภทงานท่ีทาํการ
ตรวจตราและควบคุม 
   
หมู่       345 เจ้าหน้าทีสื่บสวน  สอบสวน  (ตํารวจ)  และนักสืบ  

(Police  Inspectors  and  Detectives) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหมู่น้ี ไดแ้ก่ ผูท่ี้ทาํการสืบสวนขอ้เท็จจริงและสภาพแวดลอ้มต่างๆ  
ท่ีเก่ียวกบัอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนเพื่อหาผูก้ระทาํผิด   รวบรวมข่าวสารขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือองคก์ร
สถาบนัท่ีมีเป้าหมายเพื่อป้องกนัมิให้เกิดอาชญากรรม  สืบสวนพฤติกรรมท่ีน่าสงสัยในบริษทั  ธุรกิจ
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ร้านคา้และสถานท่ีสาธารณะอ่ืน ๆ  ดาํเนินการจบักุมกรณีได้รับมอบอาํนาจ  เป็นพยานให้การในศาล
รวมทั้งควบคุมดูแลเจา้หนา้ท่ีอ่ืน ๆ 
  กลุ่มอาชีพในหมู่นี ้  มีดังนี ้
  3450 เจา้หนา้ท่ีสืบสวน  สอบสวน (ตาํรวจ)  และนกัสืบ 
 
หน่วย 3450    เจ้าหน้าทีสื่บสวน  สอบสวน  (ตํารวจ) และนักสืบ 

((Police  Inspectors  and  Detectives) 
 ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี ไดแ้ก่ ผูท่ี้ทาํการติดตามและสืบหาแหล่งขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัอาชญากรรม  เพื่อหาผูก้ระทาํผิดหรือเพื่อป้องกนัมิให้เกิดอาชญากรรม  จากเหตุการณ์และสภาพ      
แวดล้อมต่าง ๆ  เช่น องค์กร  สถาบนั  หรือพฤติกรรมของบุคคลท่ีน่าสงสัยว่ามีลกัษณะของการเกิด
อาชญากรรมเพื่อหาหลกัฐานผูก้ระทาํผิด  และทาํการสืบสวนในฐานะผูท่ี้มีอาํนาจทางกฎหมาย  สืบสวน
คดีลกัทรัพย ์ ขโมยสินคา้  หรือขอ้มูลจากองค์กร สถาบนัธุรกิจ  รวมถึงคดีอ่ืน ๆ   ท่ีเขา้ข่ายผิดกฎหมาย  
ดาํเนินการจบักุมผูก้ระทาํผิด  หรือช่วยเหลือในการจบักุมผูก้ระทาํผิด  ในกรณีท่ีไดรั้บมอบอาํนาจ  เป็น
พยานใหก้ารในศาลหรือรายงานผูบ้งัคบับญัชาเก่ียวกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนและการสืบสวน  ปฏิบติัหนา้ท่ี
การงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

3450.20  พนักงานสืบสวนสอบสวน  ; เจ้าหน้าทีต่ํารวจสืบสวนสอบสวน  (Police  inspector) 
  ทาํการสืบสวนสอบสวนเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานความผิด  รวบรวม
พยานหลกัฐานและดาํเนินการตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายเพื่อหาขอ้เท็จจริง หรือพิสูจน์ความผิดตามท่ีมี
ผูก้ล่าวหาร้องเรียนหรือมีเหตุอนัควรสงสัย 
 

3450.30  นักสืบ  (Detective) 
  สืบหาขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม  :  ทาํการศึกษาถึง
อุปนิสัย  การสมาคม  บุคลิกลกัษณะ  การใช้ช่ือปลอม  และเร่ืองราวส่วนตวัอ่ืน ๆ  ของอาชญากร  และ
สืบสวนอาชญากรรมท่ีก่อข้ึน  ;  สืบใหท้ราบถึงพฤติการณ์ในแต่ละคดี  ;  สอบถามผูท่ี้เก่ียวขอ้งและตรวจ
สถานท่ีเกิดเหตุอาชญากรรม  เพื่อให้ทราบร่องรอยและพยานหลกัฐานอ่ืน ๆ  ;  จดคาํให้การและทาํ
รายงานการสืบสวนเป็นประจาํ  ;  นาํหลกัฐานท่ีรวบรวมไดส่้งให้ตาํรวจเพื่อกระทาํการจบักุมต่อไป  อาจ
เข้าร่วมในการสืบสวนอาชญากรรมประเภทใดประเภทหน่ึงโดยเฉพาะ  เช่น  การโจรกรรมรถยนต ์ 
ฆาตกรรม  การคา้ของเถ่ือน  และการใชย้าเสพติดให้โทษ  อาจร่วมมือกบันกัสืบจากประเทศอ่ืน ๆ  ใน
การจบักุมอาชญากร    อาจเป็นนายประกนัตวัผูต้อ้งหาตามท่ีไดมี้การร้องขอเป็นพิเศษและจ่ายเงินค่าประกนั 
 
หมู่        346 ผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์    ( Social  Work  Associate  Professionals ) 

 ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหมู่น้ี ได้แก่ ผูท่ี้ทาํการช่วยเหลือบุคคลและครอบครัวท่ีประสบ
ปัญหาส่วนตวัหรือปัญหาทางสังคม  โดยการจดักิจกรรมทางสังคมแบบกลุ่มหรือรายบุคคลเพื่อป้องกนั
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การกระทาํความผิด   หรือช่วยให้สภาพความเป็นอยู่ดีข้ึนให้ความช่วยเหลือบุคคลท่ีทุพพลภาพทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจใหไ้ดรั้บการบาํบดัรักษาท่ีถูกตอ้งและเพียงพอเพื่อใหส้ามารถดาํรงชีพอยูใ่นสังคมได ้

 

  กลุ่มอาชีพในหมู่นี ้ มีดังนี ้
  3460 ผูป้ฏิบติังานดา้นสังคมสงเคราะห์ 
 
หน่วย 3460    ผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์   ( Social  Work  Associate  Professionals ) 
  ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหน่วยนี้  ได้แก่  ผู้ที่ให้ความช่วยเหลือบุคคลและครอบครัวที่
ประสบกับปัญหาส่วนตัวและปัญหาทางสังคม   ทําการรวบรวมข่าวสารข้อมูลที่เกี่ยวกับความต้องการ
ของผู้ที่ประสบปัญหาและแนะนําเกี่ยวกับสิทธิและข้อผูกพัน วิเคราะห์และเสนอทางเลือกในการแก้ปัญหา  
รวบรวมและบันทึกเร่ืองราวที่เกี่ยวข้องกับคดีต่าง ๆ ของผู้ที่ประสบปัญหาหรือข้อรายงานที่เกี่ยวกับศาล
และกระบวนการทางกฎหมาย  เพื่อจัดกิจกรรมทางสังคม  สันทนาการ  การศึกษาตามชมรมเยาวชน  
ศูนย์ประจําชุมชนองค์การต่าง ๆ  หรือใช้วิธีการอื่น ๆ  เพื่อป้องกันการกระทําผิด หรือเพื่อให้มีการ
ดําเนินการบําบัดพืน้ฟูแก่ผู้กระทําผิด ทําการช่วยเหลือบุคคลผู้ทุพพลภาพทางร่างกายหรือจิตใจให้ได้รับ
การบําบัดรักษาอย่างเพียงพอเพื่อให้คนพิการสามารถดํารงชีวิตได้ในสังคม  วางแผนจัดระบบหรือ
ให้บริการความช่วยเหลอืตามบ้าน  ปฏิบัติหน้าทีก่ารงานทีเ่กีย่วข้องและควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานอืน่ ๆ 
 

  อาชีพในหน่วยนี ้  มีดังนี้ 
 

3460.20  เจ้าหน้าทีสั่งคมสงเคราะห์ , สวสัดิการสังคม  (Social work  officer) 
  ใหค้วามช่วยเหลือบุคลากรและครอบครัวท่ีประสบปัญหาส่วนตวัและสังคม :  รวบรวม
ขอ้มูลและบนัทึกเร่ืองราวและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหา  วิเคราะห์และเสนอแนวทางเลือกในการแกไ้ข  
;  ใหค้าํแนะนาํ  จดักิจกรรมทางสังคมและสันทนาการแก่ผูป้ระสบปัญหา  หรือดาํเนินการบาํบดัฟ้ืนฟูแก่
ผูป่้วยทางร่างกายหรือทางจิต  เพื่อให้สามารถดาํรงชีวิตในสังคมได ้ อาจดาํเนินการเป็นรายบุคคลหรือ
เป็นกลุ่มอาจใหบ้ริการ  ณ  หน่วยท่ีตั้ง  หรือใหบ้ริการช่วยเหลือตามบา้น 
 
หมู่   347 ผู้ปฏิบัติงานทีเ่กีย่วข้องกบังานด้านศิลปะ   บันเทงิ   และกฬีา 
  ( Artistic,  Entertainment  and  Sports  Associate  Professionals ) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหมู่น้ี ไดแ้ก่   ผูท่ี้ทาํการออกแบบผลิตภณัฑ์  ออกแบบตกแต่งภายใน
สถานท่ี   การนาํเสนอขอ้มูลผา่นส่ือต่าง ๆ การให้ความบนัเทิงแก่ผูช้มโดยการแสดงบนเวที  ตามถนนหรือ
ในการแสดงละครสัตว ์ การแสดงตลก  มายากลหรือกายกรรมผาดโผน  เป็นผูมี้ส่วนร่วมในการแข่งขนั
กีฬา   ฝึกและกาํกบัควบคุมดูแลผูท่ี้ทาํกิจกรรมดงักล่าวในบางกรณี   รวมทั้งควบคุมดูแลเจา้หนา้ท่ีอ่ืน ๆ 
 

  กลุ่มอาชีพในหมู่นี ้  มีดังนี ้
  3471 มณัฑนากรและนกัออกแบบเชิงพาณิชย ์
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3472 ผูป้ระกาศทางวทิย ุ โทรทศัน์  และอ่ืนๆ 
3473 นกัดนตรี  นกัร้อง  และนกัเตน้ตามถนน  ไนทค์ลบัและอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง 

  3474 นกัแสดงตลก  นกัมายากล  นกักายกรรมและผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง 
  3475 นกักรีฑา  นกักีฬา  และผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
หน่วย 3471    นักออกแบบตกแต่งภายใน  หรือมัณฑนากร และนักออกแบบเชิงพาณชิย์ 
  ( Decorators  and  Commercial  Designers ) 
  ผูป้ฏิบัติงานอาชีพในหน่วยน้ี  ได้แก่   ผูท่ี้ทาํการผสมผสานความคิด และความรู้
ทางดา้นการออกแบบ  การผลิต  การตลาด  และศิลปะเขา้ดว้ยกนั  เพื่อออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม
ประเภทต่าง ๆ และพาณิชยกรรม  ออกแบบตกแต่งภายในของพื้นท่ีต่าง ๆ เช่น พื้นท่ีภายในอาคาร
ประเภทต่าง ๆ ทั้งอาคารอยู่อาศยั  และอาคารสาธารณะ  พื้นท่ีภายในยานยนต์ประเภทต่าง ๆ เช่น  
เคร่ืองบิน  รถโดยสาร  เรือ  เป็นตน้  หรือพื้นท่ีแสดงสินคา้/จดันิทรรศการอ่ืน ๆ  รวมถึงการจดัตูห้รือ
กระจกแสดงสินคา้ของร้านคา้  ห้างสรรพสินคา้ขนาดต่าง ๆ โดยสามารถจดัวางผงัเขียนแบบ  รวมถึง
กาํหนดรายละเอียดส่วนประกอบต่าง ๆ เพื่อการก่อสร้างไดส้มบูรณ์     ควบคุมดูแลช่าง  ตกแต่งภายใน
ใหท้าํหนา้ท่ีไดถู้กตอ้ง  ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืนๆ 
 

 อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 
3471.10  นักออกแบบตกแต่งภายในหรือมัณฑนากร  (Interior  designer) 
                                    ผสมผสานความคิด  และความรู้ทางดา้นการออกแบบ  การผลิต  การตลาด  และ
ศิลปะเขา้ดว้ยกนั  เพื่อออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม : ออกแบบตกแต่งภายในพื้นท่ี
ต่าง ๆ  เช่น  พื้นท่ีภายในอาคาร  ท่ีอยู่อาศยั  อาคารสาธารณะ พื้นท่ีภายในยานยนต์ประเภท      ต่าง  ๆ  
เช่น  เคร่ืองบิน รถโดยสาร  เรือ   หรือพื้นท่ีแสดงสินคา้ / จดันิทรรศการอ่ืน ๆ  รวมถึงการจดัตูห้รือ
กระจกแสดงสินคา้ของร้านคา้  ห้างสรรพสินคา้ขนาดต่าง ๆ โดยสามารถจดัวางผงัเขียนแบบ      รวมถึง
กาํหนดรายละเอียดส่วนประกอบต่าง ๆ   เพื่อการก่อสร้างท่ีสมบูรณ์  และควบคุมดูแลช่างตกแต่งภายใน
ใหท้าํหนา้ท่ีไดถู้กตอ้ง    
 

3471.15  ช่างตกแต่งภายใน (Interior  decorator) 
                เป็นช่างตกแต่งและจดัหาเคร่ืองตกแต่งภายในบา้นเรือน   อาคารท่ีทาํการ  ร้านคา้  โรง
ภาพยนตร์และโรงมหรสพ :  ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ  หรือปรึกษากบัผูค้วบคุมงานหรือลูกคา้    เพื่อให้
ทราบถึงความตอ้งการ   ขอบเขตของเน้ือท่ีท่ีจะตกแต่ง   และรายการอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง   เขียนแบบแสดง
ภาพภายในอาคาร  โดยแสดงให้เห็นถึงการตกแต่งผนงัด้วยสีสัน  การวางเคร่ืองตกแต่งเสนอขอความ
เห็นชอบ  คาํนวณตน้ทุนและปริมาณของวสัดุท่ีตอ้งใช ้ ; ควบคุมดูแลการติดตั้งเคร่ืองเรือนติดตั้งอยูก่บัท่ี    
เคร่ืองเรือนลอยตวั   เคร่ืองไม ้ เคร่ืองตกแต่งท่ีทาํดว้ยผา้  รวมทั้งเคร่ืองตกแต่งอ่ืน ๆ 
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3471.17  ช่างตกแต่งหน้าร้านและแสดงสินค้า  (Displayer) 
เป็นช่างจัดแสดงหน้าร้านหรือสถานที่แสดงสินค้าอื่น ๆ : เขียนภาพสเกตช์   และแผนผังการแสดง ; ออกแบบ
และให้สี  แสง  ตลอดจนเคร่ืองติดตั้งอยู่กบัที่ ; ให้คาํแนะนําช้ีแจงและควบคุมคนงานในการจัดวางส่ิงของที่นํา
ออกแสดงตามแบบที่กําหนด  และสร้างเคร่ืองติดตั้งอยู่กับที่ ;  จัดฉากหลัง    และเคร่ืองติดตั้งอยู่กับที่ไว้ตาม
จุดต่าง ๆ  จัดวางสินค้าโดยเน้นให้เห็นอย่างเด่นชัด   อาจออกแบบและให้สีเคร่ืองหมาย  และป้ายแสดงรายการ
ต่าง ๆ 
3471.20  นักออกแบบผลติภัณฑ์อุตสาหกรรมและพาณชิยกรรม  

(Designer, industrial  and  commercial  product) 
                เป็นผูอ้อกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ   ด้วยกระบวนการ
วเิคราะห์  วจิยั  ผสมผสาน   โดยการนาํวสัดุ  กรรมวิธีการผลิต ลกัษณะรูปแบบและขนาดของผลิตภณัฑ ์  
เพื่อให้ไดผ้ลิตภณัฑ์ท่ีเหมาะสมกบัผูใ้ชแ้ละตลาด รวมทั้งความเป็นไปไดใ้นการผลิตในระบบอุตสาหกรรม  
:  สร้างแบบผลิตภณัฑ ์  อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม   เช่น  เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า  ยานยนต ์ อุปกรณ์ตกแต่ง  
ประดบัยนต ์ ของเล่น  เคร่ืองเรือน  เคร่ืองนุ่งห่ม  ผลิตภณัฑ์ดินเผา    เคร่ืองแกว้    เคร่ืองประดบั   ส่ิงทอ
และเคร่ืองใชภ้ายในบา้นเรือน   ตลอดจนผลิตภณัฑ์ส่ิงพิมพต่์าง ๆ   โดยออกแบบให้มีรูปร่างลกัษณะท่ี
สวยงามและใช้ประโยชน์ไดด้ว้ย  พิจารณาถึงจุดมุ่งหมาย    ตน้ทุน   รายการทางเทคนิคต่าง ๆ   วิธีการ
ผลิต   และความพอใจของผูใ้ชผ้ลิตภณัฑ ์  ร่างแบบแสดงลกัษณะ   รูปร่าง   ขนาด   และรายการอ่ืนๆ ของ
ผลิตภณัฑ ์  นาํภาพเขียนเสนอขอความเห็นชอบจากฝ่ายจดัการหรือลูกคา้    และดดัแปลงแกไ้ขแบบเท่าท่ี
จาํเป็น    อาจชาํนาญการออกแบบผลิตภณัฑ์ประเภทใดประเภทหน่ึงโดยเฉพาะและอาจมีช่ือเรียกตามความ
ชาํนาญ  อาจเขียนภาพทางเทคนิคต่าง ๆ ทาํแบบจาํลอง   และสร้างแบบผลิตภณัฑ์ท่ีเหมือนกบัของจริง  
 

3471.30            นักออกแบบส่ิงพมิพ์  (Designer , press) 
9176       ทาํหน้าท่ีออกแบบส่ิงพิมพ์ตามความตอ้งการของ

ลูกคา้   หรือตามความเหมาะสม :  กาํหนดแบบตวัอกัษรและรูปแบบ   จัดวาง
เน้ือหารูปภาพประกอบและตรวจสอบความถูกตอ้งของ       รูปแบบ 

 

3471.35           นักออกแบบภาพกราฟิก  (Designer , graphic) 
            ออกแบบรูปแบบส่ิงพิมพต์ราสัญลกัษณ์ต่างๆ  : จดัวางรูปแบบ (อาร์ตเวิร์ก) กาํหนดแผนผงั

และขนาดของบทความ  เพื่อการจดัวางเน้ือหา  ภาพประกอบและสีให้เหมาะสมในแต่ละหน้าพิมพ ์   
เรียงลาํดบัหนา้ก่อนส่งทาํแม่พิมพ ์   ตรวจแกไ้ขช้ินงาน   อาจตกแต่งเพิ่มเติม 

 

9411 3471.40  ช่างออกแบบเคร่ืองประดบั (Designer  jewellery)   
9412   วาดโครงร่างแบบเพื่อเสนอให้ลูกค้า  โดยให้ฝ่ายการตลาด

เห็นชอบทาํการออกแบบ   เคร่ืองประดับประเภทต่าง ๆ   เช่น   แหวน   สร้อยคอ   
ต่างหู   สังวาล  เข็มกลัด  เป็นต้น  โดยแบบที่ออกต้องตอบสนองความต้องการ
ของตลาด ;  ทําการกําหนดชนิด,  สีของเพชรพลอย  กําหนดวัสดุตัวเรือน  
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รวมทั้ งต้องมีความรู้เกี่ยวกับขบวนการผลิตพอสมควร   เพื่อให้แบบงาน
สามารถผลิตได้จริง  รวมทั้งต้องประสานงานกับช่างผลิตเคร่ืองประดับเพื่อให้
งานออกมามีประสิทธิภาพ 

 

3471.50  นักออกแบบเส้ือผ้า , ผลติภัณฑ์ส่ิงทอส่ิงถัก (นักออกแบบผลติภัณฑ์ส่ิงทอ)   
(Designer  textile) 

  ออกแบบลวดลายผา้  เส้ือผา้  เคร่ืองแต่งกาย  และผลิตภณัฑ์ส่ิงทอส่ิงถกัจากจินตนาการ   
ประสบการณ์แนวโนม้ของแฟชัน่  และความตอ้งการของลูกคา้ : ศึกษาวตัถุประสงค ์     ตน้ทุน  วตัถุดิบ  
เทคนิคและปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการออกแบบ ; วาดโครงร่างหรือแบบ  (Patterns)  ตามความ
ตอ้งการของลูกคา้    ตรวจสอบผลงานเพื่อความถูกตอ้งสมบูรณ์ตามท่ีกาํหนดไว ้ ก่อนส่งให้ช่างทาํแบบ
หรือช่างแผนกตดั  ทาํการตดัเยบ็เส้ือผา้  เคร่ืองแต่งกายและผลิตภณัฑส่ิ์งทอส่ิงถกัตามแบบต่อไป 
 

3471.55        นักออกแบบเคร่ืองแต่งกายการแสดง  (Designer  costume) 
      ทาํหน้าท่ีออกแบบเคร่ืองแต่งกายของนักแสดงให้สอดคล้องกบัเน้ือหาของภาพยนตร์ 
ละครหรือการแสดงอ่ืน ๆ   สามารถสร้างสรรคต์วันกัแสดง ให้มีความถูกตอ้งตามกาลเทศะและยุคสมยั 
ของเร่ือง   ศึกษาบทละครหรือบทภาพยนตร์อยา่งละเอียด และตีความลกัษณะการแต่งกายของแต่ละตวั
ละคร   ประสานงานกบัผูก้าํกบัการแสดง    นกัออกแบบฉาก และผูจ้ดัหาหรือจดัสร้างเคร่ืองแต่งกายเพื่อ
ผลิตเคร่ืองแต่งกายดงักล่าวข้ึนใชใ้นการแสดง 
 
3471.60       ผู้ออกแบบทาํภาพพเิศษ  (Designer , special effect) 
                     สร้างภาพพิเศษดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์หรือเคร่ืองมืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อให้ไดภ้าพ
พิเศษท่ีสมจริง หรือเกินจริง สอดคลอ้งกบัเน้ือเร่ืองของละคร ภาพยนตร์หรือเป็นไปตามท่ีผูก้าํกบัรายการ
หรือนกัสร้างสรรคไ์ดก้าํหนดไว ้
 

3471.65      ผู้จัดหาอุปกรณ์ประกอบฉาก  (Provider , stage  equipment) 
                  เป็นผู ้จ ัดหาอุปกรณ์ประกอบฉาก  หรือสร้างอุปกรณ์ประกอบฉากทั้ งหมดของ
ภาพยนตร์ ใหเ้ป็นไปตามท่ีผูก้าํกบัศิลป์ไดอ้อกแบบไว ้ และตรงกบัยคุสมยัของเน้ือเร่ืองของภาพยนตร์     
 

3471.70     นักวาดภาพประกอบโฆษณา  (Drawer , advertising) 
                   รับความคิดโฆษณามาวาดภาพประกอบในขั้นการผลิตช้ินงานโฆษณา เพื่อนาํไปใชเ้ป็น
ผลงานจริง     เป็นผูมี้ทกัษะในการวาดภาพสูงและมีรูปแบบการวาดภาพท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 
 

3471.75      ผู้ร่างภาพโฆษณา  (Draughtsman , advertising) 
                     ร่างภาพโฆษณาตามความคิดของผูก้าํกบัศิลป์และผูเ้ขียนบทโฆษณา  จดัทาํเลยเ์อาตแ์ละ
เคา้โครง เร่ืองดว้ยคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ทางการวาดภาพ 
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3471.80      พนักงานแทรฟฟิค  (Traffic  officer) 
              ดูแล รับผิดชอบการจัดหน้าและจัดคิวโฆษณา จองหน้าโฆษ ณา ประสานงานกับ
พนกังานขายโฆษณาเพื่อให้ทราบความตอ้งการของลูกคา้เก่ียวกบัขนาด ตาํแหน่ง รูปแบบ และเวลาท่ีจะ
ลงโฆษณาในหนงัสือพิมพ ์ ติดต่อแบบโฆษณาจากบริษทัโฆษณาและพนกังานขาย  จดัทาํดมัม่ี (dummy) 
ของหนังสือพิมพทุ์กวนัเพื่อกาํหนดจาํนวน ตาํแหน่ง ประเภทของโฆษณา เสนอดมัม่ีให้แก่      ผูช่้วย
บรรณาธิการเพื่อดาํเนินการวางแผนผงัท่ีเหลือสําหรับเน้ือท่ีข่าวต่อไป  ตรวจติดตามความถูกตอ้งของสี
และแบบจากงานอาร์ตเวร์ิคโฆษณา   
 
3471. 82      เจ้าหน้าทีง่านศิลป์โฆษณา  (หนังสือพมิพ์)  (Art  officer , newspaper  advertising) 
                คิดและออกแบบโฆษณาให้ลูกค้าท่ีไม่มีแบบมาให้หรือต้องการให้หนังสือพิมพ์
ออกแบบให้ รับฟังและดาํเนินการตามความตอ้งการของลูกคา้ รับมอบหมายงานและประสานงานกบั
พนกังานแทรฟฟิคและพนกังานขายโฆษณา 
 

3471. 84      เจ้าหน้าทีง่านศิลป์  (Art  officer) 
       ทาํการออกแบบงานศิลปะต่าง ๆ ให้เป็นท่ีน่าสนใจ โดยสอดคล้องกับลักษณะของ         
กิจกรรม  องคก์รและส่ือท่ีใชเ้พื่อการประชาสัมพนัธ์  
 

3471.90  นักออกแบบตกแต่งภายใน หรือมัณฑนากรและนักออกแบบเชิงพาณชิย์อืน่  ๆ 
                 ผู ้ปฏิบัติงานอาชีพในกลุ่มน้ี รวมถึงนักออกแบบตกแต่งภายใน และนัก
ออกแบบเชิงพาณิชยซ่ึ์งมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน     ตวัอย่างเช่น   ผูช่้วยช่างออกแบบฝ่ายอุตสาหกรรม  
ช่างเขียนแบบทางเทคนิค   ผูช่้วยช่างตกแต่งภายในและช่างตกแต่งหนา้ร้านท่ีทาํงานประจาํวนัท่ีเก่ียวกบั
การ   ออกแบบและการแสดงผลิตภณัฑ ์ รวมทั้งช่างสักภาพลวดลายลงบนผวิหนงัของลูกคา้   เป็นตน้ 
 

หน่วย 3472 ผู้ประกาศทางวทิยุ  โทรทศัน์และอืน่ๆ (Radio,  Television  and  Other Announcers) 
     ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่   ผูอ่้านรายงานข่าวและประกาศข่าวต่าง  ๆ  ทาง

วิทยุหรือโทรทศัน์     ดําเนินการสัมภาษณ์บุคคลโดยเปิดเผยทางวิทยุและโทรทศัน์   แนะนําศิลปิน      
นกัแสดงหรือบุคคลท่ีให้สัมภาษณ์ทางวิทยุ โทรทศัน์  โรงละคร ไนท์คลบั และสถานท่ีอ่ืน ๆ  ปฏิบติั
หนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

3472.20  ผู้ประกาศสถานีวทิยุกระจายเสียง  (Announcer, radio) 
                       ประกาศเปิดและปิดสถานี   ประกาศนาํ   ปิดรายการ และช่วงคัน่รายการ    อาจอ่านข่าว 
อ่านคาํขวญั    อาจปฏิบติัภารกิจอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมายหรือเห็นชอบจากผูบ้งัคบับญัชา 
 

3472.25  ผู้ประกาศข่าววทิยุกระจายเสียง  (Reporter, radio) 
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            ซกัซ้อมและทาํความเขา้ใจบทข่าวล่วงหน้าก่อนออกอากาศจริง ประกาศหรืออ่านข่าว
ตามบทข่าวท่ีฝ่ายข่าวไดเ้ตรียมไวใ้นเวลาท่ีกาํหนด อาจพูดโดยไม่มีบทท่ีเตรียมไวล่้วงหนา้ในกรณีท่ีเป็น       
ข่าวด่วน หรือเป็นการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้  อาจพูดแกไ้ขบทข่าวในกรณีท่ีข่าวเขียนไม่สมบูรณ์ หรือไม่   
ถูกตอ้ง ทั้งน้ีตอ้งไม่เปล่ียนแปลงความหมายหรือเบ่ียงเบนประเด็นข่าวท่ีตอ้งการนาํเสนอ 
 

3472.30   ผูป้ระกาศรายการโทรทศัน์  (Announcer, television) 
                            ประกาศหรือแจ้งรายการต่างๆทางโทรทัศน์แก่ผู้ชม อย่างชัดถ้อยชัดคําและถูกต้อง  โดยอาจ
อ่านตามบทที่ได้ตระเตรียมไว้ หรืออาจพูดโดยไม่ต้องเตรียมบทล่วงหน้า   อ่านประกาศส้ัน ๆ ตามที่
สถานีโทรทัศน์กําหนดไว้เป็นช่วงระยะเวลา   หรือในกรณีพิเศษอื่นๆ  ที่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์จะต้อง
ประกาศให้ผู้ชมทราบเป็นระยะๆ 
 

 
3472.35 ผู้ประกาศข่าวโทรทศัน์  (Reporter, television) 
 ซักซ้อมและทําความเข้าใจบทข่าวล่วงหน้าก่อนออกอากาศจริง ประกาศหรืออ่านข่าว
ตามบทข่าวทีฝ่่ายข่าวได้เตรียมไว้ในเวลาที่กําหนด  อาจพูดโดยไม่มีบทที่เตรียมไว้ล่วงหน้าในกรณีที่เป็น
ข่าวด่วน หรือเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า   อาจพูดแก้ไขบทข่าวในกรณีที่ข่าวเขียนไม่สมบูรณ์หรือไม่
ถูกต้อง   โดยไม่เปลี่ยนแปลงความหมายหรือเบี่ยงเบนประเด็นข่าวที่ต้องการนําเสนอ  ประสานงานและ
ปฏิบัติตามคําแนะนําของผู้กํากับรายการข่าวหรือบรรณาธิการข่าวโดยเคร่งครัด    อาจปฏิบัติภารกิจอื่น
ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย  
 

3472.40  นกัจดัรายการวทิยุ  ;  ผูด้าํเนินรายการวทิยกุระจายเสียง  (Dise  jockey  ;  DJ) 
นําเสนอเนื้อหารายการทางวิทยุเพื่อให้ความรู้  สาระและความบันเทิงแก่ผู้ฟัง   ซักซ้อม   ทําความเข้าใจกับ
บทวิทยุหรือข้อมูลจากแหล่งต่างๆ  ก่อนออกอากาศหรือบันทึกเสียง  ดําเนินรายการตามรูปแบบและ
วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้   โดยการอ่าน   การพูดคุย   การสัมภาษณ์บุคคล   การตอบปัญหาทางโทรศัพท์  
ทางจดหมายหรือวิธีการอื่นๆ  ควบคุมให้การนําเสนอเนื้อหารายการเป็นไปภายในเวลาที่กําหนด   
ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ผลิตรายการหรือผู้เขียนบทวิทยุเพื่อให้การดําเนินรายการเป็นไปตามรูป
แบบอย่างถูกต้อง  ศึกษา    ค้นคว้าและติดตามข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับรายการ     แก้ปัญหาเฉพาะหน้าขณะ
ออกอากาศ      โฆษณาสินค้าหรือบริการแทรกในรายการ  หรือจัดเตรียมเสียงหรือเพลงประกอบหรืออุปกรณ์
อื่นเพื่อใช้ในการดําเนินรายการ   อาจแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นหรือขอคําปรึกษาจาก      ผู้ควบคุมรายการหรือผู้
ประสานงานรายการ 
 
3472.50  พธีิกรรายการโทรทศัน์  ;  ผู้ดําเนินรายการโทรทศัน์  (Master  of  ceremony) 
                          ดาํเนินรายการทางโทรทศัน์เพื่อให้ความรู้  สาระและความบนัเทิงแก่ผูช้ม  ซกัซ้อม     ทาํ
ความเขา้ใจกบับทโทรทศัน์หรือขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ ก่อนออกอากาศหรือบนัทึกเทป นาํเสนอเน้ือหา
รายการตามรูปแบบและวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้  โดยการพูดคุย  การสัมภาษณ์บุคคล   การตอบปัญหา
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หรือวิธีการอ่ืนๆ    โฆษณาสินคา้หรือบริการแทรกในรายการ    แก้ปัญหาเฉพาะหน้าขณะออกอากาศ     
ประสานงานกบัผูผ้ลิตรายการเพื่อขอคาํแนะนาํหรือขอ้เสนอในการดาํเนินรายการให้เป็นไปตามรูปแบบ
ของรายการอยา่งถูกตอ้ง     
 
3472.60  ผู้พากย์บทภาพยนตร์  (Dubbing  speaker) 
พากย์บทภาพยนตร์ที่ฉายตามโรงภาพยนตร์    อ่านบทพากย์อย่างระมัดระวัง เพื่อจะได้รู้ถึงลักษณะและ
ขอบเขตของการพากย์   ซ้อมบทพากย์พร้อมกับการดูภาพยนตร์ประกอบด้วยอย่างน้อยหน่ึงคร้ัง   จนแน่ใจ
ว่าเสียงที่พากย์นั้นตรงกบัความเร็วของเสียงต่างๆ ในบทสนทนาของภาพยนตร์ แล้วซ้อมท่วงทํานองของการ
สนทนาที่ยาก ๆ ซ้ําอกี  พากย์จากบทที่เตรียมไว้แล้วในระหว่างการฉาย        ภาพยนตร์ โดยการพากย์ให้อยู่ใน
ขอบเขตของบทพากย์ที่กาํหนดไว้  
 
 
 
 

 
3472.62  นักพากย์หรือผู้บรรยายทางโทรทัศน์  (Narrator) 
เป็นผู้ใช้เสียงเพื่อถ่ายทอดคําพูดของตัวละครหรือนักแสดง  หรือพูดบรรยายตามบทที่ได้ตระเตรียมไว้  เช่น 
ในภาพยนตร์การ์ตูน  ภาพยนตร์หรือภาพยนตร์ชุดจากต่างประเทศ  รายการสารคดี     มีความสามารถในการ
ใช้เสียงเพือ่การแสดงออกถงึอารมณ์ ลกัษณะบุคลิกของตัวแสดงหรือลักษณะของท้องเร่ืองได้อย่างเหมาะสม     
ซ้อมบทพากย์พร้อมกบัการดูเนือ้หารายการประกอบ    อาจใช้เสียงเพื่อการบรรยายเหตุการณ์สด  เช่น   การ
ถ่ายทอดสดรายการกฬีา  หรือ  เหตุการณ์พระราชพธีิต่าง ๆ   เป็นผู้ที่มีความรู้ในเร่ืองที่บรรยาย เป็นอย่างด ี 
 

3472.65  ผู้ให้เสียงสปอตหรือสารคดีทางวทิยุกระจายเสียง  (Radio  spot  reader) 
                          อ่านหรือออกเสียงตามบทสปอตหรือสารคดี  ; ซักซ้อมและทาํความเขา้ใจบท  ความหมายหรือ
อารมณ์ท่ีต้องแสดงออกประกอบเสียง อ่านหรือออกเสียงตามบทท่ีกาํหนด ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง  
เหมาะสม  และเป็นไปตามความตอ้งการของผูเ้ขียนบท หรือผูก้าํกบัการผลิต หรือลูกคา้ อาจเป็นผูใ้ห้เสียงเพียง
คนเดียวหรือใหเ้สียงประกอบกบัผูใ้หเ้สียงคนอ่ืน หรือแหล่งผลิตเสียงอ่ืน  เช่น เทปคาสเสท หรือการทาํเสียง
ประกอบอ่ืน ๆ ในหอ้งอดัเสียง เป็นตน้  
 
หน่วย 3473 นักดนตรี  นักร้อง  และนักเต้นรําตามถนน  ไนท์คลบัและอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง 
  ( Street,  Night – Club  and  Related  Musicians,  Singers  and  Dancers ) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ได้แก่    ผูท่ี้เล่นดนตรีหน่ึงช้ินหรือหลายช้ิน  โดยอาจ
แสดงเด่ียวหรือร่วมแสดงกบัสมาชิกเป็นวงออเคสตา้ของคณะละครหรือวงอ่ืน ๆ ร้องเพลงเด่ียวหรือร้อง
ร่วมกบักลุ่มนกัร้องไนท์คลบัหรือตามถนน  แสดงการเตน้รําเด่ียวหรือเตน้คู่  หรือเตน้เป็นกลุ่มในสถานท่ี
ต่าง ๆ  เช่น  โรงละคร  ไนทค์ลบั  หรือตามถนน    ปฏิบตัิหนา้ที่การงานที่เกี่ยวขอ้งและควบคุมดูแล
ผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
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  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

3473.20  นักดนตรี  นักร้อง  นักเต้นรําตามถนน  และไนท์คลบั 
  (Others , street night  club  musician , singer  and  dancer) 
  เล่นดนตรีชนิดใดชนิดหน่ึงหรือหลายชนิด   ร้องเพลงและเตน้รําในสถานท่ีกลางคืน  
(ไนตค์ลบั)  หรือตามทอ้งถนน  อาจเล่นเป็นกลุ่มหรือเล่นเด่ียว 
 
หน่วย 3474 นักแสดงตลก  นักมายากล   นักกายกรรม   และผู้ปฏิบัติงานทีเ่กีย่วข้อง 
  ( Clowns,  Magicians,  Acrobars  and  Related  Associate  Professionals ) 
  ผูท่ี้ปฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่   ผูท่ี้ทาํการแสดงตลก  เล่าเร่ืองตลกขาํขนั  แสดง
มายากลต่าง ๆ   รวมทั้งการสะกดจิต   การแสดงกายกรรมและยิมนาสติก  หรือแสดงท่าพลิกแพลงต่าง ๆ  
ท่ียากและประทบัใจ   ทาํการฝึกหดัและแสดงร่วมกบัสัตวเ์พื่อให้ความบนัเทิงแก่ผูช้ม  ปฏิบติัหนา้ท่ี   การ
งานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 
  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 
3474.20  นักแสดงตลก  (Clown) 

ศึกษาเน้ือเร่ืองหรือบทบาทท่ีได้รับมอบหมายให้แสดง  ซ้อมบทบาทการแสดงเด่ียว
หรือร่วมซ้อมการแสดงกบันักแสดงตลกอ่ืนๆ  ออกแสดงตามสถานท่ีต่างๆ เป็นคณะหรือแสดงเด่ียว
เพื่อให้ผูช้มเกิดความบนัเทิง  สนุกและขาํขนั  หรืออาจแสดงเป็นละครเวที  ละครตลก  หรือ  ภาพยนตร์
ตลก 

 
3474.30  นักมายากล  (Magician) 

ฝึกฝนหรือฝึกซ้อมวิธีการหรือเทคนิคการเป็นนักมายากล  คิดรูปแบบการแสดงและ     
หาอุปกรณ์ท่ีใชป้ระกอบการแสดง  ฝึกซ้อมร่วมกบัผูช่้วย  หรือผูร่้วมแสดง  เพื่อให้เกิดความพร้อมและ
ป้องกนัความผดิพลาด  ทาํการแสดงมายากลในรูปแบบต่างๆ  เพื่อให้ผูช้มเกิดความประทบัใจและไดรั้บ
ความบนัเทิง 
 

3474.40  นักกายกรรม  (Arcokat) 
ปรับปรุงร่างกายของบุคคลให้สมบูรณ์  เพื่อให้เกิดความพร้อมสําหรับการเป็น              

นกักายกรรม  ฝึกฝนหรือฝึกซ้อมท่าทางหรือเทคนิคต่างๆ  และการใช้อุปกรณ์ในการแสดงกายกรรมจน
เกิดความชาํนาญ  มัน่ใจและพร้อมท่ีจะแสดง    ทาํการแสดงท่าต่างๆ  ท่ีพลิกแพลง หรือพิสดาร  เพื่อให ้ 
ผูช้มเกิดความประทบัใจ 
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3474.50  ผู้เชิดหุ่น  (Puppeteer) 
  ทาํหน้าท่ีเชิดหุ่นในการแสดงหุ่นประเภทต่าง ๆ  เช่น  การแสดงหุ่นกระบอก  การ
แสดงหุ่นละครเล็ก  :  แสดงลีลาท่าเชิด  และท่าเตน้ตามจงัหวะเพลงตามบทเฉพาะตวัหุ่น  เชิดหุ่นแต่ละ
ตวัให้มีท่วงท่าการเคล่ือนไหว  ขยบัแขนขาอ่อนช้อยงดงามดุจมีชีวิตจริง  ศึกษาอุปนิสัยใจคอของ        
ตวัละครอยา่งละเอียด    เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ในขณะเชิดและทาํให้ลีลาการร่ายรําของหุ่นสอดคลอ้งตาม
ทอ้งเร่ืองท่ีแสดง 
 

3474.90  นักแสดงตลก  นักมายากล นักกายกรรมและผู้ปฏิบัติงานทีเ่กีย่วข้องอืน่ๆ 
ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึง  นักแสดงตลก  นักมายากล  นักกายกรรม และ      

ผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน  เช่น  นกัแสดงตามคณะละครสัตว ์ นกัเลียนแบบ
เสียงสัตว ์ นกัสะกดจิต     นกัเชิดสิงโต  เป็นตน้ 
 
หน่วย 3475 นักกฬีา   นักกรีฑา  และผู้ปฏิบัติงานทีเ่กีย่วข้อง 
  ( Athletes,  Sportspersons  and  related  Associate  Professionals ) 
  ผูท่ี้ปฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่   ผูท่ี้เขา้ร่วมแข่งขนักรีฑาและกีฬาในรายการ  ต่าง 
ๆ  ทาํการฝึกฝนกรีฑาและกีฬาประเภทต่าง ๆ   เพื่อพฒันาความสามารถ    รวบรวมกฎกติกาต่าง ๆ  
เก่ียวกบัการจดัการแข่งขนักรีฑาและกีฬา  ควบคุมการแข่งขนั   ปฏิบติัหน้าท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและ     
ควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

3475.20  นักกฬีา  (Athlete) 
  แสดงหรือแข่งขนัเกมกีฬาในท่ีสาธารณะ : เล่นหรือแข่งขนักีฬาตามกติกาท่ีไดก้าํหนดไว ้ 
;  ฝึกฝนการกีฬาโดยการบริหารร่างกายและการฝึกซ้อม  ซ่ึงโดยปกติอยู่ภายใตก้ารควบคุมของผูฝึ้กซ้อม
หรือผูฝึ้กสอน  อาจมีช่ือเรียกตามชนิดของกีฬาท่ีเขา้แสดงหรือแข่งขนั 
 

3475.30  ผู้ฝึกสอนกฬีา  (Trainer , sport) 
  สอนวิธีเล่นขั้นพื้นฐาน  เทคนิค  และกติกาของกีฬา  ให้แก่ผูเ้ล่นเป็นกลุ่มหรือเป็น      
รายบุคคลตามโรงเรียน  วิทยาลยั  ศูนยกี์ฬา  ศูนยพ์กัผ่อนหยอ่นใจ  หรือองคก์ารอ่ืน ๆ  :  สอนเทคนิค
การเล่นดว้ยการแสดงตวัอยา่งให้ดู  ;  ฝึกสอนกีฬาขั้นพื้นฐานให้แก่ผูเ้ล่นคนเดียวหรือหลายคน  และให้
คาํติชมเพื่อใหผู้เ้ล่นมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  อาจมีช่ือเรียกตามกีฬาท่ีฝึกสอน 
 

3475.40  กรรมการตัดสิน  (กฬีา)  (Judge , sport) 
  นาํกติกาท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมมาใช้ในการแข่งขนักีฬา  :  เฝ้าดูการเล่นกีฬาหรือการ 
แข่งขนัอย่างใกลชิ้ดต่อเน่ืองกนั  ;  ตดัสินเร่ืองราวต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการเล่นกีฬาหรือการแข่งขนั
กีฬา  รายงานเจา้หน้าท่ีชั้นสูงเม่ือเกิดเร่ืองรุนแรงและไม่เรียบร้อยข้ึน  ;  ดาํเนินการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท
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เม่ือจาํเป็น  อาจบนัทึกเวลาการแข่งขนัไว ้ อาจมีช่ือเรียกตามประเภทกีฬาหรือการแข่งขนัท่ีทาํการ      
ตดัสินหรือปฏิบติัหนา้ท่ีการงานอยู ่
 

3475.50  ผู้ฝึกซ้อมการบริหารร่างกาย  (Loading  exerciser) 
  ดูแล  แนะนาํเพื่อปรับปรุงร่างกายของบุคคลใหส้มบูรณ์โดยวิธีฝึกกายบริหารหรือ    ใช้
อุปกรณ์  :  สอนและเป็นผูน้าํกลุ่มในการบริหารร่างกาย  โดยใช้หรือไม่ใช่อุปกรณ์ช่วยในการบริหาร  ;      
ดูแลและแนะนาํการใชอุ้ปกรณ์ในการช่วยเสริมการออกกาํลงักาย อาจนวด  เช็ดถูดว้ยแอลกอฮอล์  และ
ใหค้วามร้อนเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บของผูเ้ขา้รับการฝึก  อาจฝึกกายบริหารประเภทใชรั้กษาร่างกายให้
เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
 

3475.90  นักกฬีา  นักกรีฑาและผู้ปฎบิัติงานทีเ่กีย่วข้องอืน่ๆ 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึงนกักีฬา  นกักรีฑาและผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
 
หมู่      348     ผู้ปฏิบัติงานทีเ่กีย่วข้องกบัศาสนา  ( Religious  Associate  Professionals ) 

 ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหมู่น้ี  ไดแ้ก่  ผูท่ี้เขา้ร่วมในการปฏิบติัศาสนกิจ  และอุทิศชีวิตเพื่อ  
การสวดมนต ์ การเขา้ญาณ  การทาํสมาธิ  หรือแสดงการเทศนาธรรมและเผยแพร่คาํสอนทางศาสนาของ
ตนรวมทั้งควบคุมดูแลเจา้หนา้ท่ีอ่ืน ๆ 

 
 

 
  กลุ่มอาชีพในหมู่นี ้ มีดังนี ้
                           3480     ผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัศาสนา 
 
หน่วย  3480 ผู้ปฏิบัติงานทีเ่กีย่วข้องกบัศาสนา  ( Religious  Associate  Professionals ) 
ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหน่วยนี้  ได้แก่  ผู้ที่ทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยพระ  หรือผู้ช่วยนักบวชหรือเป็นสมาชิกใน
องค์กรศาสนาเพื่อให้บริการทางศาสนา ให้คําแนะนําทางศาสนาทั้งในเร่ืองจิตวิญญาณและจริยธรรม  ปฏิบัติ
ศาสนกิจตามความเช่ือมั่นและตามศาสนา  ลัทธิหรือนิกาย  รวมทั้งทําหน้าที่ดําเนินการด้านพิธีกรรมทาง
ศาสนา    ปฏิบัติหน้าที่การงานที่เกีย่วข้องและควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานอืน่ ๆ 
 
  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี ้
 

3480.10  ไวยาจักร  (Religious  professional) 
  คฤหัสต์ผู ้ได้รับแต่งตั้ งให้มีหน้าท่ีเบิกจ่ายนิตยภัต  และมีอาํนาจหน้าท่ีดูแลรักษา
ทรัพยสิ์นของวดัได ้ ตามท่ีเจา้อาวาสมอบหมายเป็นหนงัสือ  ตามพระราชบญัญติัคณะสงฆ ์ พ.ศ. 2535 



 (278) 

3480.20  มรรคนายก  (Lay  worker) 
  ปฏิบติังานในโบสถ์ของศาสนาคริสต ์ ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการโบสถ์  เพื่อ
ช่วยงานภายในโบสถใ์นการปฏิบติัศาสนกิจและปฎิบติักิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัศาสนา 
 
3480.30  ผู้ปกครอง (ศาสนา)  (Preacher  lay) 
  ปฏิบติังานในโบสถ์ของศาสนาคริสต์ ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการของโบสถ ์ 
เพื่อดูแลเอาใจใส่และช่วยเหลือสมาชิกในการปฏิบติัศาสนกิจ  และปฏิบติักิจกรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัศาสนา 
 
3480.90  ผู้ปฏิบัติงานทีเ่กีย่วข้องกบัศาสนาซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ืน่ 
 ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึงผูป้ฏิบติังานทางศาสนาซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน  เช่น  
คนทาํขวญันาก , คนทาํพิธีกงเตก็ , คนตั้งศาลพระภูมิ 
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หมวดใหญ่   4 

เสมียน   เจ้าหน้าที่   
(Clerk) 

 

  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหมวดใหญ่น้ี ไดแ้ก่ ผูท่ี้ทาํงานเก่ียวกบัการบนัทึกขอ้มูล ตวัเลขและ
สถิติในเร่ืองต่างๆ อาจเป็นเจา้หนา้ท่ีในหอ้งสมุด ไปรษณีย ์สํานกังาน ผูท่ี้ให้บริการลูกคา้ทางดา้นการเงิน
และขอ้มูลข่าวสาร  รวมถึงการควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 

  กลุ่มอาชีพในหมวดใหญ่นี ้ มีดังนี ้
41 เจา้หนา้ท่ีประจาํสาํนกังาน ;  เสมียนสาํนกังาน 
42 เจา้หนา้ท่ีบริการลูกคา้ 

 

หมวดย่อย  41 เจ้าหน้าทีป่ระจําสํานักงาน ; เสมียนสํานักงาน  (Office  Clerks) 
 ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหมวดย่อยนี ้ได้แก่ ผู้ทีท่าํหน้าทีบ่ันทึกข้อมูลด้วยเคร่ือง
คอมพวิเตอร์  เคร่ืองพมิพ์ดีด เคร่ืองคํานวณ  ชวเลข และเคร่ืองใช้อืน่ๆ  ในสํานักงาน  ปฏิบัติงานด้าน
เลขานุการ งานบัญชี    งานพัสดุ  งานขนส่ง  งานห้องสมุด  งานไปรษณย์ีและงานทีเ่กี่ยวข้องกนั  รวมถึง
งานประจําในสํานักงานทัว่ไป  ควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานอื่น ๆ 
 

  กลุ่มอาชีพในหมวดย่อยนี ้ มีดังนี ้
411 เลขานุการและเจา้หนา้ท่ีบนัทึกขอ้มูล 
412 เสมียนงานดา้นการเงินและตวัเลข 
413 เสมียนงานพสัดุและขนส่ง 
414 เจา้หนา้ท่ีหอ้งสมุด  ไปรษณียแ์ละผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง 

        419 เจา้หนา้ท่ีสาํนกังานอ่ืน ๆ 
 

หมู่  411 เลขานุการและเจ้าหน้าทีบ่ันทึกข้อมูล (Secretaries and Keyboard-Operating Clerks) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหมู่น้ี ได้แก่ ผูท่ี้ทาํการบนัทึกขอ้มูลจากคาํพูดและขอ้มูลท่ีเขียน 
เป็นลายลักษณ์อกัษรด้วยการจดชวเลข พิมพ์ดีด คอมพิวเตอร์หรืออ่ืนๆ ใช้เคร่ืองทาํบญัชีและเคร่ือง
คาํนวณ  เรียบเรียงและคดัลอก  ทาํสําเนาจดหมายโตต้อบ  จดัเอกสารให้ถูกตอ้งตามรูปแบบท่ีสํานกังาน
ไดก้าํหนดไวป้ฏิบติังานในหนา้ท่ีของเลขานุการในดา้นอ่ืน ๆ  ควบคุมดูแลเจา้หนา้ท่ีอ่ืน ๆ   
 

  กลุ่มอาชีพในหมู่นี ้มีดังนี้ 
4111 เจา้หนา้ท่ีชวเลขและพนกังานพิมพดี์ด 
4112 เจา้หนา้ท่ีเคร่ืองประมวลผลคาํและผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
4113 เจา้หนา้ท่ีบนัทึกขอ้มูล 
4114 เจา้หนา้ท่ีเคร่ืองคาํนวณ 
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4115 เลขานุการ 
หน่วย     4111   เจ้าหน้าทีช่วเลขและพนักงานพมิพ์ดีด  (Stenographers and Typists) 

ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี ไดแ้ก่ ผูท่ี้จดบนัทึกขอ้มูลจากคาํพูดหรือจากเอกสารท่ีเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรดว้ยวธีิการจดชวเลข  การพิมพดี์ด รวมถึงการจดัแฟ้มเอกสาร  การถ่ายเอกสารและอ่ืน ๆ  
ตลอดจนปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้ง  ควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

4111.20          เจ้าหน้าทีช่วเลข  (Stenographer) 
บนัทึกคาํบอกหรือเร่ืองราวต่างๆ โดยการจดชวเลข  และถอดความออกมาในรูปของตวั 

อกัษร : บนัทึกรายงานคาํบอกหรือเร่ืองราวต่างๆ  ดว้ยการจดชวเลขหรือใช้เคร่ืองบนัทึกชวเลข ; ถอด 
ขอ้ความจากชวเลขท่ีจดหรือจากเคร่ืองบนัทึกพิมพห์รือส่งใหพ้นกังานพิมพดี์ด 
 

4111.30  พนักงานพมิพ์ดีด   ;  เจ้าหน้าทีพ่มิพ์ดีด  (Typist) 
ปฏิบติังานพิมพห์นังสือด้วยเคร่ืองพิมพดี์ด : พิมพห์นังสือท่ีเป็นภาษาไทยหรือภาษา  

ต่างประเทศ เช่น จดหมาย บนัทึกรายงาน ประกาศ คาํสั่ง แบบฟอร์มและเอกสารอ่ืนๆ เป็นต้น ;  
ตรวจทานและแก้ไขหนังสือท่ีพิมพ์ให้ถูกตอ้งทาํสําเนา ; จดัแฟ้มเร่ืองและทาํทะเบียนหนังสือ อาจ
ปฏิบติังานอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 

หน่วย      4112 เจ้าหน้าทีเ่คร่ืองประมวลผลคํา และผู้ปฏิบัติงานทีเ่กี่ยวข้องกนั  
    (Word-Processor  and  Related  Operators) 

ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี ไดแ้ก่ ผูท่ี้ทาํหน้าท่ีพิมพ ์จดัโครงร่างหรือรูปแบบงานพิมพ ์
แกไ้ข เรียบเรียง และสั่งพิมพโ์ดยใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ รับ–ส่ง เอกสารดว้ยเคร่ืองโทรสาร เคร่ืองโทรพิมพ ์ 
หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ   ตลอดจนปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้ง  ควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 

 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

4112.20  เจ้าหน้าทีค่อมพวิเตอร์ ; เจ้าหน้าที่ประจําเคร่ืองประมวลผลคํา (Clerk, word processing) 
      นาํขอ้มูลเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยการพิมพ ์(KEY–IN) หรือดว้ยการใช้อุปกรณ์อ่าน

ภาพ (SCAN) : ตรวจสอบขอ้มูลท่ีไดท้าํการบนัทึกไว ้; แกไ้ข และสั่งพิมพ ์ ; ดูแลรักษาเคร่ืองให้อยูใ่น
สภาพท่ีใชง้านไดเ้สมอ 

 

4112.30  เจ้าหน้าทีค่อมพวิเตอร์กราฟิก  (Clerk , computer  graphic) 
พิมพต์น้ฉบบัโดยใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ในการบนัทึกขอ้มูล : จดัหนา้ จดัคอลมัน์       จดั

ความกวา้งของแต่ละบรรทดัให้เหมาะสมและสะดวกในการพิมพ ์ การอ่าน ; อาจกาํหนดแบบและขนาด
ของตวัอกัษรท่ีใช้ ; จดัวางรูปภาพประกอบเน้ือเร่ืองโดยย่อ–ขยายขนาดของภาพให้เหมาะสมหรือใช้
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เคร่ืองสแกนเนอร์ตกแต่งภาพ ; จดัรูปเล่มในหน้าจอคอมพิวเตอร์ตามท่ีช่างศิลป์ออกแบบ หรืออาจ
พิจารณาดูเองตามความเหมาะสม 
4112.40  เจ้าหน้าทีป่ระจําเคร่ืองโทรสาร / เทเลก็ซ์  (Clerk, telegraph / telefax) 
  รับและส่งขอ้ความหรือขอ้มูลทางเคร่ืองโทรสารหรือเทเล็กซ์ : พิมพ์ขอ้ความตาม
ตน้ฉบบัให้ถูกตอ้งและส่งไปตามท่ีอยู่ของผูรั้บ  ;  รับขอ้ความและส่งต่อให้ผูรั้บ ลงบญัชีรับ – ส่ง
ประจาํวนั  ; อาจอ่านและแปลขอ้ความท่ีเป็นรหสัใหเ้ป็นขอ้ความก่อนนาํส่งใหผู้รั้บ 
 

หน่วย 4113 เจ้าหน้าทีบ่ันทกึข้อมูล   (Data entry Operators) 
ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี ได้แก่ ผูท่ี้ทาํหน้าท่ีบนัทึกข้อมูลตวัเลขและอ่ืนๆ ด้วย

เคร่ืองคอมพิวเตอร์  หรือบนัทึกขอ้มูลลงบนแผน่การ์ดหรือเทปดว้ยเคร่ืองเจาะรู  เพื่อการประมวลผลและ
การส่งขอ้มูล ตรวจแก้ไขขอ้มูลท่ีบนัทึกไวใ้ห้ถูกต้อง ตลอดจนปฏิบติัหน้าท่ีการงานท่ีเก่ียวข้องและ 
ควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

4113.20  เจ้าหน้าทีบ่ันทกึข้อมูล  ; พนักงานบันทกึข้อมูล  (Clerk, computer-data entry) 
  บนัทึกขอ้มูล ตวัเลขและอ่ืนๆ ดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ : ทาํการบนัทึกขอ้มูลลงในเคร่ือง
คอมพิวเตอร์  แผน่การ์ดหรือเทปแม่เหล็กตามประเภทของอุปกรณ์ท่ีใชจ้ดัเก็บ  ;  ทาํการประมวลผลและ
ส่งขอ้มูลไปยงัหน่วยต่าง ๆ  ;  ตรวจแกไ้ขความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีทาํการบนัทึก 
 

หน่วย 4114 เจ้าหน้าทีเ่คร่ืองคํานวณ  (Calculating-Machine Operators) 
ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่  ผูท่ี้ทาํรายการบญัชีหรือบนัทึกการดาํเนินงานทาง 

ธุรกิจโดยใชเ้คร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ หรือเคร่ืองคาํนวณเพื่อการคาํนวณตวัเลข  ตลอดจนปฏิบติัหนา้ท่ี    การ
งานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

4114.20  เจ้าหน้าทีเ่คร่ืองคํานวณ    (Clerk , accounting  machine) 
  ใช้เคร่ืองคํานวณในการคํานวณทางคณติศาสตร์หรือการทําบัญชี : ตรวจดูเอกสารหรือ
ข้อมูลต่างๆ  เพือ่ให้ทราบถึงลกัษณะของการคํานวณทีต้่องทาํ ; ใช้เคร่ืองคํานวณทาํการบวก ลบ คูณ หาร 
หรือการคํานวณทีซั่บซ้อนตามประเภทของงานคํานวณ  ;  ตรวจสอบและบันทกึผลการคํานวณต่างๆ  
 

หน่วย 4115 เลขานุการ  (Secretaries) 
ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี ได้แก่ ผูท่ี้ทาํหน้าท่ีตรวจสอบและทาํสําเนาจดหมาย 

โตต้อบ รายงานการประชุมและรายงานต่างๆ ดว้ยเคร่ืองพิมพดี์ดหรือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ รับ–ส่งเอกสาร  
จดัส่งเอกสารหรือจดหมายโตต้อบทางไปรษณีย ์ กาํหนดนดัหมายต่างๆ การจดัประชุม รวมถึงการให้
ความช่วยเหลือในการจดัประชุม  ดูแลสิทธิประโยชน์ต่างๆ และการลาหยุดของพนกังาน ควบคุมดูแล
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การจดัระบบการจดัแฟ้มเอกสาร และทาํการโตต้อบจดหมายในนามขององคก์ร บริษทั ตลอดจนปฏิบติั
หนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

4115.20  เลขานุการ   (Secretary) 
  ประสานงานและอํานวยความสะดวกในการดําเนินงานของผู ้บังคับบัญชาหรือ      
หน่วยงาน : พิมพแ์ละสําเนาจดหมายโตต้อบหรือเอกสารต่างๆ ตามคาํสั่ง ; จดัส่งเอกสาร กาํหนดนดัหมาย
ต่างๆ ; จดัเตรียมและจดัการประชุม ; จดัทาํรายงาน  รายงานการจดัแฟ้มเอกสารต่างๆ  อาจรับผิดชอบในการ
จดัทาํสถิติและดูแลการลาหยุดของพนกังาน ปฏิบตัิงานอี่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งและไดร้ับมอบหมายจาก    
ผูบ้งัคบับญัชา 
 

4115.30  เลขานุการกองบรรณาธิการข่าวโทรทัศน์ (Secretary, editorial  television  news) 
               ประสานงานและอาํนวยความสะดวกให้การดาํเนินงานของกองบรรณาธิการเป็นไป
อยา่งราบร่ืนเรียบร้อย : นดัหมาย จดัประชุม จดัเตรียมเอกสารพร้อมกบับรรณาธิการข่าวและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ;
จดบนัทึกประเด็นข่าวสําคญัท่ีเป็นข้อสรุปร่วมกันของท่ีประชุม ; เป็นศูนยก์ลางในการรับเอกสาร        
ข่าวประชาสัมพนัธ์และนําส่งให้กับผูรั้บเป้าหมาย ; รับผิดชอบงานอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมายจาก
บรรณาธิการข่าว  อาจจดัหาอาหารและเคร่ืองด่ืมใหก้บัการประชุม 
 

 

หมู่   412 เสมียนงานด้านการเงินและตัวเลข  (Numerical  Clerks) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหมู่น้ี ไดแ้ก่ ผูท่ี้ทาํการบนัทึกคิดคาํนวณ รวบรวมและลงรายการ
บญัชี สถิติ การเงิน และขอ้มูลตวัเลขอ่ืนๆ  รวมถึงการดาํเนินการเบิกจ่ายเงิน หรือการดาํเนินการทาง 
การเงินของธนาคาร  องคก์รธุรกิจ  หรือสถาบนัอ่ืน ๆ  ควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืนๆ 
 

  กลุ่มอาชีพในหมู่นี ้มีดังนี้ 
4121 เจา้หนา้ท่ีลงบญัชีและคาํนวณ 
4122 เจา้หนา้ท่ีสถิติและการเงิน 

 
หน่วย  4121 เจ้าหน้าทีล่งบัญชีและคํานวณ  (Accounting  and  Bookkeeping  Clerks) 

ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี ได้แก่ ผูท้าํบญัชีและลงรายการบญัชีต่างๆ และทาํการ
คาํนวณท่ีจาํเป็นต่างๆ เช่น การคาํนวณตน้ทุนการผลิต    การคาํนวณค่าจา้งจากจาํนวนชัว่โมงทาํงานหรือ
ผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน รวมถึงการดูแลเงินสดและเก็บบนัทึกการเบิกจ่ายเงินสด         
จัดเตรียมค่าจ้างเหมาและจ่ายค่าจ้าง  ตลอดจนปฏิบัติหน้าท่ีการงานท่ีเก่ียวข้องและควบคุมดูแล
ผูป้ฏิบติังานอ่ืนๆ 

 



 (283) 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

4121.20  เจ้าหน้าทีล่งบัญชี  (Clerk, bookkeeping) 
  บนัทึกรายการทางธุรกิจขององค์การแต่เพียงแบบใดแบบหน่ึงหรือตอนใดตอนหน่ึง     
ของงาน  เช่น  บญัชีรายรับ  หรือบญัชีรายจ่าย : ตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารท่ีจะตอ้งบนัทึก  และ
ลงบญัชีแยกประเภท ;  ลงบญัชี และ/หรือตรวจสอบการลงบญัชี ทาํการคาํนวณและรวมยอดเท่าท่ีจาํเป็น ; 
ทาํงบการเงินงบใดงบหน่ึงตามระยะเวลาท่ีกาํหนดเป็นประจาํ อาจทาํรายงานแสดงฐานะทางการบญัชี
อยา่งง่าย ๆ และปฏิบติังานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

4121.30  เจ้าหน้าทีค่ํานวณต้นทุนการผลติ  (Clerk,  cost computing) 
  คาํนวณค่าจา้ง วสัดุ  ค่าโสหุ้ย  และตน้ทุนการดาํเนินงานอ่ืน ๆ จากบนัทึกท่ีคดัเลือกมา
แต่ละเร่ือง : คดัเลือกบนัทึกท่ีเก่ียวกบัเร่ืองต่างๆ เช่น บนัทึกเวลาทาํงาน บญัชีเงินเดือนและค่าจา้ง   บนัทึก
การผลิต บญัชีวสัดุ และแผนภูมิการปฏิบติังาน ; นาํขอ้มูลท่ีตอ้งการออกมาทาํการคาํนวณ ; คาํนวณ
ตน้ทุนตามลกัษณะของธุรกิจหรือองคก์ารท่ีเก่ียวขอ้ง และเสนอขอ้มูลท่ีไดรั้บตามแบบท่ีตอ้งการ  อาจทาํ
รายงานแสดงยอดรวมของตน้ทุน  ราคาขาย  และกาํไร  
 

4121.40  เจ้าหน้าทีค่ํานวณค่าจ้าง  (Clerk, wages) 
  บนัทึกชั่วโมงทาํงานของคนงานแต่ละคน และคาํนวณค่าจา้งท่ีตอ้งจ่าย : เก็บรักษา
บนัทึกเวลามาทาํงานและเวลากลบัของคนงาน ; คาํนวณชัว่โมงทาํงานของคนงานแต่ละคน ; คาํนวณเงิน
ท่ีตอ้งจ่ายโดยคิดคาํนวณจากชัว่โมงทาํงาน  หน่วยผลิต ; คาํนวณเงินโบนสัท่ีไดรั้บและค่าตอบแทนอ่ืนๆ ;  
กรอกจาํนวนเงินท่ีจะตอ้งจ่ายทั้งหมดลงในบญัชีจ่ายเงินซ่ึงมีช่ือคนงาน  อตัราการจ่ายและขอ้มูลอ่ืนๆ ; 
อาจจ่ายค่าจา้งเงินเดือนเป็นเช็คและจดัทาํซองเงินค่าจา้ง  หรืออาจจ่ายเงินรวมกบัพนกังานรับ–จ่ายเงิน
ตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากผูมี้อาํนาจสั่งจ่าย     
 
4121.90  เจ้าหน้าทีล่งบัญชีและคํานวณอืน่ๆ 

 ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี รวมถึง  เจา้หนา้ท่ีลงบญัชีและคาํนวณซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไว้
ในท่ีอ่ืน  
 
หน่วย 4122 เจ้าหน้าทีส่ถิติและการเงิน  (Statistical  and  Finance  Clerks) 

ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี ไดแ้ก่ ผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีจดัหา  รวบรวม  เรียบเรียงและคาํนวณ
ขอ้มูลสถิติต่างๆ และการประกนัภยั หรือผูป้ฏิบตัิงานเกี่ยวกบัการดาํเนินงานของธนาคาร ธุรกิจ
ประกนัภยั  และสถาบนัการเงินอื่นๆ คาํนวณยอดรวม ค่าเฉล่ีย  อตัราส่วนร้อยละและรายละเอียด
อ่ืนๆ  เพื่อนาํเสนอขอ้มูลในรูปของตารางตามตอ้งการ จดัเตรียมเอกสารการเงินและคาํนวณหาดอกเบ้ีย 
ค่าธรรมเนียม และค่าอากรแสตมป์ รวมทั้งจดัเก็บบนัทึกเก่ียวกบัพนัธบตัร  หุ้น และหลกัทรัพยอ่ื์นๆ ท่ีซ้ือ
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ขายในนามของลูกคา้หรือนายจา้ง  ตลอดจนปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลปฏิบติังาน
อ่ืน ๆ 
 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

4122.20   เจ้าหน้าทีส่ถิติ  (Clerk,  statistical) 
  เก็บรวบรวมบนัทึกทางสถิติจากแหล่งท่ีมาของขอ้มูลเป็นประจาํ หรือเป็นกรณีพิเศษ :  
พิจารณาชนิดหรือประเภทของขอ้มูลสถิติท่ีตอ้งการ และเก็บรวบรวมขอ้มูลสถิติจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ 
โดยการสัมภาษณ์จากทะเบียนเอกสารและรายงาน ; ตรวจสอบและเปรียบเทียบขอ้มูลท่ีได้รับมา ;  
คาํนวณยอดรวม  ค่าเฉล่ีย  อตัราส่วน ร้อยละ และรายละเอียดอ่ืน ๆ แลว้เสนอขอ้มูลตามแบบท่ีตอ้งการ  
อาจใหข้อ้สังเกตเป็นลายลกัษณ์อกัษรไวใ้นรายงานสถิติ   
 

4122.30  เจ้าหน้าทีสิ่นเช่ือ  ;  เจ้าหน้าทีก่ารเงิน  (Clerk,  financial /credit) 
  ปฏิบติัหนา้ท่ีในงานดา้นธุรกิจการเงินของธนาคาร สาํนกังานลงทุน สถาบนัการเงิน และ
องคก์ารการเงินอ่ืนๆ :  สัมภาษณ์ลูกคา้  เตรียมเอกสารทางการเงิน  และจดัการเร่ืองหลกัประกนัท่ี  ลูกคา้
นาํมาประกนั การกูย้ืม ; เก็บรักษาบนัทึกเก่ียวกบัใบหุ้นหรือหลกัทรัพยอ่ื์นๆ ซ่ึงซ้ือหรือขายในนามของ
ลูกค้าหรือนายจ้าง ; คาํนวณดอกเบ้ียหรือค่านายหน้าและค่าอากรแสตมป์ ; ทาํงานในหน้าท่ีท่ี       
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการเงินโดยตรง อาจมีช่ือเรียกตามประเภทของธุรกิจการเงินท่ีทาํหรือประเภทขององคก์าร
ท่ีทาํงานอยู ่
 

4122.40  เจ้าหน้าทีป่ระกนัภัย  (Clerk, actuarial) 
  ปฏิบติัหน้าท่ีในงานด้านประกันชีวิต อคัคีภยั ภัยทางทะเล ภัยจากรถยนต์หรือการ 
ประกนัภยัประเภทอ่ืน ๆ  :  ออก  รับ  และตรวจสอบแบบยื่นขอเอาประกนัภยั   ;  จดัให้มีการตรวจสอบ
สุขภาพของผูเ้อาประกนัภยั และสํารวจหลกัฐานตามความจาํเป็น ; ร่างกรมธรรม์ประกนัภยั หรือให ้    
คาํแนะนาํช้ีแจงเก่ียวกบัการจดัทาํกรมธรรมป์ระกนัภยั ; คาํนวณเบ้ียประกนัภยั มูลค่าเงินกูข้องกรมธรรม ์ 
ค่านายหนา้ท่ีตอ้งจ่ายและทาํหนงัสือแจง้ผูเ้อาประกนัภยัให้ทราบจาํนวนเบ้ียประกนัภยัท่ีตอ้งชาํระในงวด
ต่อไป ; แกไ้ขเปล่ียนแปลงความคุม้ครองตามท่ีผูเ้อาประกนัภยัร้องขอ ; ทาํงานท่ีเก่ียวกบัสิทธิเรียกร้อง
เงินค่าสินไหมทดแทน และปฏิบติังานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจประกนัภยั 
 
4122.90 เจ้าหน้าทีส่ถิติและการเงินอื่นๆ  
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึง เจา้หนา้ท่ีสถิติและการเงินซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไว ้               
ในท่ีอ่ืน 
หมู่   413 เสมียนงานพสัดุและขนส่ง  (Material-Recording and Transport  Clerks) 

ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหมู่น้ี  ได้แก่  ผูท่ี้ทาํการบนัทึกสินคา้คงคลงั  การสั่งซ้ือและการ
จดัส่งสินคา้  รวมถึงการบนัทึกวสัดุท่ีจาํเป็นต้องใช้ในการผลิต  หรือนาํวสัดุเก็บเข้าคงคลัง  คาํนวณ
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ปริมาณของวสัดุท่ีตอ้งใช้สําหรับการผลิตสินคา้ จดัเตรียมวสัดุ  และตรวจสอบการใช้วสัดุในการผลิต
สินคา้    เก็บบนัทึกอุปสรรคในการปฏิบติังาน และประสานงานกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งในเร่ืองเวลาของการ
ขนส่ง          ผูโ้ดยสารและสินคา้  ควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 

 
กลุ่มอาชีพในหมู่นี ้ มีดังนี้ 
4131 เจา้หนา้ท่ีคลงัสินคา้ 
4132 เจา้หนา้ท่ีวางแผนการผลิต 
4133 เจา้หนา้ท่ีขนส่ง 

 

หน่วย 4131 เจ้าหน้าทีค่ลงัสินค้า  (Stock  Clerks) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่   ผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีเก็บบนัทึกเก่ียวกบัสินคา้ท่ีผลิตและ
วสัดุท่ีใช้ในการผลิต  ควบคุมการรับ จดัส่ง และการจ่ายสินคา้  บนัทึกเก่ียวกบังานพสัดุและสินคา้คงคลงั   
ชัง่นํ้ าหนกัสินคา้ท่ีไดรั้บ  สินคา้ท่ีนาํไปเพื่อการผลิตหรือจดัส่ง  ตรวจทานการออกสินคา้ รวบรวมรายการ
สินคา้และพสัดุเพื่อดาํเนินการจดัเก็บ รวมทั้งประเมินความตอ้งการและจดัทาํความตอ้งการในการใชว้สัดุ
ใหม่ๆ ตลอดจนปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้ง และควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืนๆ     
 

อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

4131.20    ผู้นําเข้าหรือส่งออกสินค้า  (Clerk, dispatching / shipping and receiving) 
                 ควบคุม หรือร่วมทาํงานส่งหรือรับสินค้า และบันทกึรายงานการส่งสินค้า : ตรวจดู    
สินค้าทีจ่ะนําส่ง ; ศึกษาดูวธีิการขนส่ง ค่าส่ง  และตัดสินใจใช้วธีิการทีด่ีทีสุ่ดในการขนส่ง ;  จัดเตรียม
สินค้าทีจ่ะส่งโดยจัดเป็นพวกๆ  และตรวจดูให้แน่ว่าได้จ่าหน้านามผู้รับและทีอ่ยู่ไว้ถูกต้อง  และพร้อมที่
จะส่งแล้ว ;   บันทกึการส่งและดําเนินการต่างๆ เกีย่วกบัเร่ืองประกนัภัย  การควบคุมเงินตราต่างประเทศ  
การออกของทีก่รมศุลกากร พิกดัอตัราภาษีศุลกากร  การคํานวณภาษีขาเข้า  การเกบ็ภาษี  การเลือกเส้นทาง
ขนส่ง และการส่งมอบสินค้าให้ผู้รับ ; ตรวจสินค้าทีไ่ด้รับไว้กับใบตราส่ง ใบสําคัญแสดงหลกัฐานการจ่าย 
และเอกสารอืน่ๆ  บันทกึสินค้าชํารุด  หรือการขาดจํานวนสินค้า  และทาํการส่งมอบสินค้าให้แก่     ผู้รับ
มอบ     
 

4131.30    เจ้าหน้าทีบ่ันทกึสินค้าคงคลงั  (Clerk, stock record / stock control) 
  ทาํบนัทึกสินคา้คลงัและควบคุมจาํนวนสินคา้คงคลงั และควบคุมจาํนวนสินคา้คงคลงั
ขององคก์ร : ตรวจใบแสดงหลกัฐานการส่งมอบและการจ่ายสินคา้และบนัทึกรายการท่ีสําคญัลงในบญัชี  
รวบรวมรายการสินคา้  ปริมาณ  ชนิดและมูลค่าของวตัถุดิบ  เคร่ืองมือต่างๆ ท่ีมีอยูใ่นคลงั โดยการ      จด
บนัทึกดว้ยระบบคอมพิวเตอร์หรือใช้มือ ;  คาํนวณสินคา้คงคลงัท่ีมีอยู่ในหน่วยงานต่างๆ ; ตรวจสอบ
บนัทึกการผลิตการขายหรือบนัทึกอ่ืนๆ และประมาณการความตอ้งการในอนาคต ;  เตรียมเสนอแผนงานต่อ
ผูบ้งัคบับญัชาชั้นสูงข้ึนไป  เพื่อพิจารณาและสั่งการ อาจตรวจสอบบนัทึกสินคา้คงคลงักบัสินคา้ท่ียงัคง
เหลืออยู ่และตรวจบญัชีส่ิงของซ่ึงคนงานอ่ืนๆ เก็บไว ้รักษาการหมุนเวยีนของสินคา้คงคลงั 
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 4131.40      เจ้าหน้าทีค่ลงัพสัดุ  (Clerk, stock  ; Storekeeper) 
                   รับ  เกบ็  และจ่ายเคร่ืองมือ  สินค้า  อุปกรณ์หรือส่ิงของอืน่ๆ  และทําบันทกึในเร่ืองที่ 
เกีย่วข้อง : ตรวจสินค้าทีส่่งมากบัใบส่ังซ้ือใบสําคัญ หรือเอกสารอื่นๆ  และบันทกึส่ิงของทีชํ่ารุดเสียหายหรือ
บกพร่อง ;  กรอกรายละเอยีดของส่ิงทีไ่ด้รับลงในบัญชีแยกประเภทของคลงัพสัดุ  หรือกรอกลงบัตรทีใ่ช้
บันทกึ; ตรวจสอบดูให้แน่ใจว่าส่ิงของต่างๆ ได้ถูกนําไปเก็บไว้ในคลงัพสัดุ  ตามทีท่ีก่าํหนดไว้  และเขียน
ข้อมูลทีใ่ช้สําหรับการตรวจสอบตามทีต้่องการ ; จ่ายพสัดุและส่ังซ้ือมาใหม่ตามคําส่ังหรือส่ังซ้ือเอง  เพือ่
ชดเชยพสัดุทีจ่่ายไปแล้ว ; ตรวจสอบพสัดุกบัรายการพสัดุทีบ่ันทกึไว้ และทาํ    รายงานเสนอ  อาจมีช่ือ
เรียกตามประเภทของส่ิงของในคลงัพสัดุ 
 

4131.45     เจ้าหน้าทีช่ั่งนํา้หนักสินค้า  ;  เสมียนขนส่งสินค้า   (Clerk, weighting) 
  ชัง่นํ้าหนกัส่ิงของท่ีจ่าย  ท่ีไดรั้บมา ท่ีนาํไปใชห้รือนาํไปทาํการผลิตและทาํบนัทึก :  วาง
หรือสั่งให้คนงานวางส่ิงของลงบนคานเคร่ืองชัง่  หรือเคร่ืองชัง่ชนิดอ่ืนๆ ;  อ่านมาตราส่วนของนํ้ าหนกับน
เคร่ืองชัง่ และหักนํ้ าหนกัของภาชนะหรือท่ีใส่ของสําหรับชั่ง แลว้กรอกรายละเอียดการชั่งลงในสมุด
บนัทึก ;  ทดสอบและรายงานสภาพของเคร่ืองชัง่ ;  เปรียบเทียบรายละเอียดของส่ิงของท่ีชัง่เสนอสถิติ
และรายงานเท่าท่ีจาํเป็น อาจตรวจและจดัประเภทส่ิงของท่ีชัง่แลว้ อาจมีช่ือเรียกตามประเภทของวสัดุท่ีชัง่ 
 

4131.90  เจ้าหน้าทีค่ลงัสินค้าอืน่ๆ   
                ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึง  เจา้หนา้ท่ีคลงัสินคา้ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
 
หน่วย 4132 เจ้าหน้าทีว่างแผนการผลติ  (Production  Clerks) 

ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี ไดแ้ก่ ผูท่ี้คาํนวณหาปริมาณ คุณภาพและประเภทของวสัดุ
ท่ีตอ้งใชใ้นการผลิตสินคา้  เพื่อจดัเตรียมวสัดุให้เพียงพอกบัการผลิต วางแผนขั้นตอนการดาํเนินงานโดยใช้
หลกัเกณฑ์ความตอ้งการสินคา้ของลูกคา้ และขีดความสามารถขององค์กรในการผลิตสินคา้   ตรวจเช็ค
สินคา้และจดัเตรียมการส่งมอบสินคา้  รวมถึงการคน้หาสาเหตุของความล่าช้าท่ีเกิดข้ึนในการผลิตและการ
ส่งมอบสินค้า เพื่อหาทางแก้ไขต่อไป  ตลอดจนปฏิบัติหน้าท่ีการงานท่ีเก่ียวข้องและควบคุมดูแล 
ผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 

 
อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 

 
4132.20  เจ้าหน้าทีว่างแผนการผลติ , เสมียน  (Clerk, production  planning) 

ทาํบนัทึกสินคา้ท่ีผลิตได ้ และรายการสินคา้ท่ีจะตอ้งผลิตตามคาํสั่งซ้ือ :  รวบรวมและ
เปรียบเทียบบนัทึกการผลิต ; ตรวจดูคาํสั่งซ้ือสินคา้และจดัทาํรายการแสดงจาํนวนและประเภทของ    
สินคา้ท่ีลูกคา้ตอ้งการเพื่อเสนอผูบ้งัคบับญัชาใหพ้ิจารณาและสั่งการ  อาจประมาณการอตัราการผลิตและ
แจง้ใหลู้กคา้และโรงงานทราบถึงวนัท่ีสินคา้จะผลิตไดเ้สร็จเรียบร้อย  อาจทาํบนัทึกจาํนวนวสัดุท่ีตอ้งใช ้ 
อาจประมาณการค่าใชจ่้ายในการผลิต  เช่น  ค่าวตัถุดิบ  ค่าขนส่ง  ค่าแรงงาน ฯลฯ 
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4132.30  เจ้าหน้าทีจั่ดเตรียมวสัดุเพือ่การผลติ ; เจ้าหน้าทีจั่ดซ้ือวสัดุ  
(Clerk , material order  ;  Purchaser) 
จดัทาํรายการสั่งซ้ือวสัดุท่ีใชใ้นการผลิต และตรวจสอบการจดัส่ง ตรวจดูรายการ       สั่ง

วสัดุท่ีส่งมาจากหน่วยผลิตต่างๆ  ของสถานประกอบการ ;  ประสานงานกบัเสมียนคลงัพสัดุ          เพื่อ
ประเมินจาํนวนพสัดุคงคลงั ;  จดัทาํรายการวสัดุท่ีตอ้งการสั่งซ้ือพร้อมดว้ยจาํนวนพสัดุคงคลงัทุกรายการ
ท่ียงัคงมีอยู ่(ถา้มี) ; เสนอรายการสั่งซ้ือต่อผูบ้งัคบับญัชาเพื่อพิจารณาอนุมติั ;  ส่งรายการสั่งซ้ือท่ีไดรั้บ
อนุมติัแลว้ให้บริษทัห้างร้านท่ีจาํหน่ายสินคา้ ;  คอยติดตามสอบถามบริษทัห้างร้านท่ีสั่งซ้ือวสัดุไป  และ
ตรวจสอบดูให้แน่วา่วสัดุต่างๆ  ไดส่้งมาให้ตรงตามกาํหนดเวลา ;  จดบนัทึกการจ่ายวสัดุให้แก่ หน่วย
ผลิตและหน่วยงานอ่ืนๆ  อาจพบปะกบัตวัแทนของบริษทัหา้งร้านท่ีสั่งซ้ือ  เพื่อเร่งให้ส่งของเร็วข้ึน  อาจสืบ
ราคาและควบคุมคุณภาพของวสัดุท่ีสั่งซ้ือ 
 

4132.40  เจ้าหน้าทีจั่ดซ้ือส่ือ  (Purchaser, advertising  media) 
  ดําเนินการซ้ือเวลาการออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีวทิยุโทรทัศน์ และ
ซ้ือพืน้ทีใ่นส่ือส่ิงพมิพ์ รวมทั้งติดต่อโรงพมิพ์ในกรณทีีลู่กค้าต้องการจัดทาํเอกสารส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ เพือ่
เป็นการควบคุมเนื้อหาทีจ่ะนําเสนอเกีย่วกบักจิกรรมหรือประเด็นที่น่าสนใจ  ให้ได้ใจความครบถ้วนและ
ถูกต้องตามทีมุ่่งหวงัไว้ 
 
หน่วย 4133 เจ้าหน้าทีข่นส่ง  (Transport  Clerks) 

ผูป้ฏิบัติงานอาชีพในหน่วยน้ี ได้แก่  ผูท่ี้ทาํหน้าท่ีเก็บบันทึกปัญหาและอุปสรรคท่ี
เกิดข้ึนในการปฏิบติังาน  กาํกบัดูแลเส้นทางและกาํหนดตารางเวลาการเดินทางทั้งทางบก  ทางนํ้ า และ
ทางอากาศ  เพื่อขนส่งผูโ้ดยสารและสินคา้  รวมถึงการขนถ่ายสินคา้ข้ึน–ลงจากยานพาหนะ  จดัเก็บสินคา้
ไวใ้นคลงัสินคา้ระหว่างการขนส่ง  จดัทาํรายงานเพื่อเสนอคณะบริหาร ตลอดจนปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ี
เก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลปฏิบติังานอ่ืน ๆ  

 
อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

4133.10   ผู้จัดการสายและผู้ช่วยผู้จัดการสาย  ; นายสถานีรถ  
(Superintendent, clerical/road  transport service) 

  กาํกบั  ดูแล  การปฏิบัติงานด้านการเดินรถให้เป็นไปตามแผนการเดินรถทีก่าํหนดไว้ : 
ควบคุม ดูแลการจําหน่ายตั๋วและเกบ็ค่าธรรมเนียมให้ถูกต้อง ;  ควบคุมการให้บริการขนส่งสินค้าและ
สัมภาระ ;  การทาํความสะอาดสถานีและรถ ; การบํารุงรักษารถ ; การจัดทาํบัญชีและพัสดุ และติดต่อ
ประสานงานกบัหน่วยงานที่เกีย่วข้อง ตลอดจนตรวจสอบส่ังการ แก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานของ
พนักงานให้เป็นไปตามระเบียบ  คําส่ัง ข้อบังคับ  เพือ่ให้ผลงานบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน 
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4133.20   นายตรวจรถ  (Inspector, road transport service) 
  ควบคุมการปฏิบัติงานเดินรถขนส่งผู้โดยสาร โดยการออกตรวจตามสายการเดินรถ  :  
รับผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจตั๋ว ตรวจการปฏิบัติงาน การแต่งกาย การให้บริการและมารยาทของ
พนักงานขับรถและพนักงานเกบ็ค่าโดยสารบนรถโดยสาร ;  อาํนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการบนรถ
โดยสารและตามจุดบริการต่างๆ ในเส้นทางเดินรถ ; สรุปและจัดทาํรายงานการปฏิบัติงานประจําวนัเสนอ
ผู้บังคับบัญชาและปฏิบัติหน้าทีอ่ืน่ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 

4133.25   พนักงานปล่อยรถ  ; นายท่า   (Dispatcher, road transport service) 
  ปฏิบัติงานเกีย่วกบัการปล่อยรถ : จัดตารางเดินรถให้เข้า-ออกตรงตามหมายเลข  เวลา
และสายทีก่าํหนด ; จดบันทกึเวลาทีร่ถมาถึงและออกจากท่า บันทกึเลขทีต่ั๋วทุกม้วน ; จัดเกบ็                
ค่าธรรมเนียมรถและนําส่งให้ถูกต้อง ; ตรวจสอบการแต่งกายของพนักงานขับรถและพนักงานเกบ็       
ค่าโดยสารให้สะอาด  เรียบร้อย   และถูกต้องตามระเบียบก่อนนํารถออกจากท่า ; ตรวจดูแลความสะอาดรถที่
ท่าปล่อยรถ ;  ควบคุมดูแลสภาพรถและอุปกรณ์รถให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยใช้งานได้  ;  รับแจ้งซ่อมรถ
เสียที่ท่าและบันทกึการแจ้งซ่อม 
 

4133.27   พนักงานควบคุมรถยนต์โดยสารประจําทาง ; นายท่าอู่  (Dispatcher, clerical/bus) 
  ปฏิบติัหน้าท่ีเก่ียวกบัการปล่อยรถในอู่ : ตรวจดูแลการทาํความสะอาด ; ตรวจสอบ
จาํนวนรถท่ีจอดในบริเวณอู่ใหค้รบตามจาํนวน ;  ดูแล  ควบคุมการจอดรถ  เล่ือนรถในอู่ ; ตรวจสภาพรถ 
; รับแจง้ซ่อมในอู่ ;  ควบคุมใบแจง้ซ่อมและจดัส่งให้ช่าง ; ทาํรายงานรถประจาํวนั ; จดัเตรียมการ  
เบิกจ่ายและจดัทาํทะเบียนคุมอุปกรณ์  อะไหล่สาํรอง  การซ่อมยอ่ย การใชว้สัดุส้ินเปลืองและเร่ืองนํ้ ามนั  
ตลอดจนตรวจสอบการแต่งกายของพนกังานขบัรถ พนกังานเก็บค่าโดยสารให้สะอาดและเรียบร้อยตาม
ระเบียบก่อนนาํรถออกจากอู่   และปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีผูบ้งัคบับญัชามอบหมาย 
 

4133.30   สารวตัรเดินรถ  (รถไฟ)  (Inspector, railway transport service) 
  ควบคุม  ดูแลการให้บริการการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าทางรถไฟ  :  ควบคุม  กาํกบั 
ดูแลในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับแขวง ; วนิิจฉัยส่ังการแก้ไข  ให้คําปรึกษา  แนะนํางานด้านการ   เดิน
รถ  การให้บริการโดยสาร/สินค้า งานด้านสถานี งานด้านขบวนรถ  งานด้านทีด่ิน และด้านบริหารงานทัว่ไป 
รวมถึงควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในพืน้ที่รับผดิชอบให้เป็นไปตามนโยบาย  
ระเบียบ  คําส่ังเพือ่ให้ผลงานบรรลุตามเป้าหมายของหน่วยงาน 
 

4133.32   สารวตัรรับส่งสินค้า  (รถไฟ)  (Agent, railway goods) 
  ควบคุม  ดูแลการให้บริการรับส่งสินคา้  :  ควบคุม  กาํกบัดูแลในฐานะหวัหนา้หน่วยงาน
ระดับแขวง ; วินิจฉัยสั่งการแก้ไข ให้คาํปรึกษา แนะนํางานด้านบริการรับ-ส่งสินค้า การขอ-จ่าย
รถบรรทุกขนส่งสินคา้  การควบคุมการบรรทุก  การขนข้ึน-ลง  และด้านบริหารงานทัว่ไป   รวมถึง
ควบคุมตรวจสอบการปฏิบติังานของผูใ้ต้บงัคบับญัชาท่ีรับผิดชอบให้เป็นไปตามนโยบาย  ระเบียบ  
คาํสั่ง  เพื่อใหผ้ลงานบรรลุตามเป้าหมายของหน่วยงาน 
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4133.34   พนักงานควบคุมการเดินรถไฟ  (Dispatcher, railway) 
  ควบคุมการเดินรถภายในเขตทีรั่บผดิชอบ : ควบคุม  กาํกบัดูแล  ในฐานะหัวหน้า
หน่วยงานระดับแขวง ; วนิิจฉัยส่ังการแก้ไข ให้คําปรึกษา แนะนํา ติดตาม เร่งรัด งานการควบคุมการ      
เคลือ่นไหวขบวนรถ จัดหลกีขบวนรถโดยสาร/สินค้า และขบวนรถอื่นๆ ทีก่ารรถไฟฯ เปิดเดิน และด้าน
บริหารงานทัว่ไป รวมถึงควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในพืน้ทีรั่บผดิชอบให้
เป็นไปตามนโยบาย  ระเบียบ   คําส่ัง   เพือ่ให้ผลงานบรรลุตามเป้าหมายของหน่วยงาน 
 

4133.40  เจ้าหน้าทีข่นส่งทางนํา้ทัว่ไป  ; ผู้ขนส่งทางนํา้  (Clerk, water transport) 
  จัดกาํหนดเวลาเข้าและออกของยานพาหนะและควบคุมยานพาหนะทีเ่ข้าและออก
บริเวณท่าเรือ :  คอยฟังข่าวเรือเข้าเทยีบท่าและคอยควบคุมบริเวณท่าเรือเพือ่เตรียมการขนสินค้าขึน้หรือ
ลงจากเรือ ; ทาํรายงานสินค้าทีเ่ข้ามา และตรวจสอบกบัใบขนหรือใบแจ้งรายการสินค้า ; ทาํใบขนหรือใบ
แจ้งรายการสินค้าสําหรับสินค้าทีส่่งออก ;  เตรียมการขนส่งและดูแลความปลอดภัยในการส่งสินค้า ;   
ควบคุมการปฏิบัตงิานบรรทุกและขนถ่ายสินค้าทีบ่ริเวณท่าเรือ 
 

4133.50 พนักงานอาํนวยการบิน   (Clerk, flight  operations  ; Dispatcher,  flight) 
   ช่วยเหลอืแนะนําผู้บังคับอากาศยานในการเตรียมการสําหรับเที่ยวบิน จัดหาข่าวและ  
ข้อมูลทีจํ่าเป็นแก่ผู้บังคับอากาศยานในระหว่างบินเพือ่ความปลอดภัย : ช่วยเหลอื แนะนํา ปฏิบัติการและ
ทาํคําร้องขอแผนการบินหรือลงนามแทน เพือ่ยื่นคําร้องน้ันต่อเจ้าพนักงานบริการจราจรทางอากาศที่
เกีย่วข้อง ; ช้ีแนะวธีิการทีเ่หมาะสมในกรณฉุีกเฉิน 
 

4133.52     พนักงานพธีิการบิน  (Flight  producer  personnel) 
       ปฏิบัติงานด้านพธีิการบิน : ทาํงานอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างในเร่ืองการรับ    
รวบรวม จําแนก  บันทกึและตรวจสอบข่าวการบิน ; ตรวจสอบเวลาเข้า-ออกของอากาศยาน ; สิทธิการ
บินทั้งในและระหว่างประเทศ  สินค้าพสัดุและไปรษณีย์ภัณฑ์ ; ตรวจปล่อยอากาศยาน ; ให้บริการ 
ข้อมูลการบิน  รวมทั้งบันทึกและสรุปเพือ่จัดทาํรายงาน 
 
4133.53  พนกังานควบคุมจราจรภาคพื้น  (Controller, air traffic (ground) ) 
  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมจราจรภาคพืน้ เช่น  ตรวจสอบสภาพยานพาหนะล้อเลื่อน  
อุปกรณ์ภาคพืน้ในลานจอดอากาศยาน : ทํางานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในเร่ืองการตรวจสอบ  
ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของบุคคล การจราจร  การขับขี่ยานพาหนะล้อเลื่อนและอุปกรณ์ภาคพืน้ต่าง ๆ 
ภายในเขตลานจอดอากาศยาน ; ตรวจสอบบัตรอนุญาต การใช้พืน้ที่ของบริษัทสายการบินและหน่วยงาน
ต่างๆ ; บันทึกเวลาการใช้อุปกรณ์ ระบบไฟ ระบบปรับอากาศ และตรวจเคร่ืองหมายจราจรภายในพืน้ที่ 
รับผดิชอบ ; ดูแลความเรียบร้อยอืน่ ๆ และช่วยอาํนวยความสะดวกให้กบับุคคลสําคญั 
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4133.54   พนักงานบริการท่าอากาศยาน  (Airport  services  personnel) 
  ใหบ้ริการและอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ  ภายในท่าอากาศยาน : ทาํงานอยา่งใดอยา่งหน่ึง
หรือหลายอยา่งเก่ียวกบัการควบคุม ; ดูแลความเรียบร้อยและการจดัพื้นท่ีเช่าในบริเวณท่าอากาศยาน  ; การ
ใหบ้ริการข่าวสารขอ้มูลแก่ผูท่ี้มาติดต่อ ประกาศขอ้ความและแจง้การข้ึน – ลงของอากาศยาน ; ควบคุมการ
ใชเ้คร่ืองตรวจกระเป๋า   สายพานลาํเลียงและประตูข้ึน – ลงอากาศยาน ;  ตรวจตราดูแลการปฏิบติังานของ   
ผูรั้บจา้งดาํเนินงานรักษาทาํความสะอาด  งานเก็บรถเขน็กระเป๋า อุปกรณ์ส่ิงอาํนวยความสะดวกและดูแล
การใชส้ถานท่ีในการถ่ายทาํภาพยนตร์ ภาพน่ิง และการใชส้ถานท่ีของผูเ้ช่าให้อยูใ่นความเรียบร้อยและ
พร้อมใชง้าน 
 

4133.55    เจ้าหน้าทีจั่ดระวางบรรทุกบนเคร่ืองบิน  (Load  master) 
   ควบคุมและรับผดิชอบพสัดุจากสถานีต้นทางจนกระทัง่ส่งมอบปลายทาง : วางแผน
และจัดเตรียมเคร่ืองช่วยการบรรทุกขนถ่ายทีจ่ะติดตั้งกบัเคร่ืองบินให้เหมาะสมตามภารกจิ ; คํานวณจัด
นํา้หนักบรรทุกบนอากาศยาน ; คํานวณหาจํานวนอุปกรณ์ยดึตรึงและทาํการยดึตรึงพัสดุบนเคร่ืองบินให้
ทาํการบินด้วยความปลอดภัย ; กาํกบั ดูแล เจ้าหน้าทีบ่รรทุกและขนถ่ายที่ทาํการบรรทุกและขนถ่ายกบั
อากาศยาน ; ทาํการบันทกึใบแบบฟอร์มรายงาน (Load  sheet)  อาจควบคุมดูแลให้คําแนะนําผู้โดยสาร
ขณะโดยสารไปกบัอากาศยาน 
 

4133.90   เจ้าหน้าทีข่นส่งอืน่ๆ  
  ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในกลุ่มนี ้รวมถึงเจ้าหน้าทีค่วบคุมการขนส่งและคมนาคมซ่ึงมิได้จัด
ประเภทไว้ในทีอ่ืน่ 
 
หมู่  414 เจ้าหน้าที่ห้องสมุด   ไปรษณีย์และผู้ปฏิบัติงานทีเ่กีย่วข้อง   
            (Library,  Mail  and  Related  Clerks) 
  ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหมู่นี ้ ได้แก่ ผู้บันทกึข้อมูลข่าวสารเกีย่วกบัการจัดหา  การยมื และ
การส่งคืนหนังสือ  จัดประเภทและจัดแฟ้มเอกสาร รายงานและบันทกึอืน่ๆ อย่างเป็นระบบ แยกประเภท
และจัดส่งไปรษณย์ีภัณฑ์หรือจดหมาย กาํหนดรหัส พสูิจน์อกัษร  เขียนหนังสือแทนบุคคลทีไ่ม่รู้หนังสือ   
และดูแลรักษาความปลอดภัย  และตรวจสอบโบราณวตัถุ  ศิลปะวตัถุ  ภายในพพิธิภัณฑ์ รวมทั้งควบคุม 
ดูแลผู้ปฏิบัติงานอืน่ ๆ 
 

  กลุ่มอาชีพในหมู่นี ้ มีดังนี้ 
4141 เจา้หนา้ท่ีหอ้งสมุด 
4142 พนกังานรับ-ส่งและคดัแยกไปรษณียภ์ณัฑ์   
4143 พนกังานลงรหสั  พนกังานพิสูจน์อกัษรและผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
4144      เจา้หนา้ท่ีสารบรรณและผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
4145     เจา้หนา้ท่ีพิพิธภณัฑแ์ละผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
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หน่วย 4141 เจ้าหน้าที่ห้องสมุด   (Library and  Filing  Clerks) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่  ผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีให้บริการผูใ้ชห้้องสมุด  จดัแยกแฟ้ม
เอกสารต่าง ๆ  เก็บบนัทึกต่างๆ ของห้องสมุดเก่ียวกบัการรับหนงัสือ  การยืมและการส่งคืนหนงัสือและ
ส่ิงพิมพ์อ่ืนๆ ถ่ายเอกสารหรือจดัทาํสําเนาเอกสารและบนัทึกต่างๆ ไว ้จดัจาํแนกประเภทและจดัแยก
เอกสารรายงานและบันทึกต่าง ๆ  อย่างเป็นระบบ  ตลอดจนปฏิบัติหน้าท่ีการงานท่ีเก่ียวข้องและ
ควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

4141.10  เจ้าหน้าที่ห้องสมุด  (Clerk, library) 
ทาํงานในหน้าท่ีตั้ งแต่หน่ึงอย่างข้ึนไปเก่ียวกบัการจ่าย และรับส่ิงของห้องสมุดและ   

เก็บรักษาทะเบียนหลกัฐานต่าง ๆ ของห้องสมุด : ให้ยืมหนงัสือพร้อมกบัลงบนัทึกวนัท่ีให้ยืมหรือวนั   
ส่งคืน ; ทาํบตัรประจาํตวัผูย้ืมหนงัสือและตรวจสอบหลกัฐานตามเง่ือนไขการให้ยืมหนงัสือ ; ตรวจสอบ
ทะเบียนหลกัฐานต่างๆ เพื่อดูวา่หนงัสือเล่มใดบา้งท่ีถึงกาํหนดตอ้งส่งคืนห้องสมุดและส่งคาํเตือนไปยงั   
ผูย้มืหนงัสือ ; ตรวจสอบหนงัสือท่ีไดรั้บและลงทะเบียนหนงัสือท่ีไดรั้บใหม่ ; จดัทาํบญัชีหนงัสือ        ติด
อกัษร  เลขรหสั  รหสัหนงัสือและบตัรหนงัสือให้ทนัสมยัอยูเ่สมอและจดัเรียงให้เป็นระเบียบ ; จดัเรียง
และใส่หนงัสือบนชั้นให้ถูกตอ้งตามลาํดบัของหนงัสือ อาจให้คาํแนะนาํการเลือกหนงัสือแก่ผูย้ืม  อาจ
ซ่อมแซมหนงัสือ บตัรหนงัสือและอกัษรเลขรหสัหนงัสือท่ีชาํรุด 
 

4141.20  เจ้าหน้าทีจั่ดเกบ็เอกสาร,  เสมียน  (Clerk, filing) 
จดัเก็บจดหมายโตต้อบ ใบแสดงรายการสินคา้ ใบเสร็จรับเงินและเอกสารอ่ืนๆ เขา้แฟ้ม

ตามระบบการจดัเรียงเขา้แฟ้ม  :  ตรวจสอบเอกสารท่ีจะจดัเรียงเขา้แฟ้มแลว้จดัแยกตามประเภทของเร่ือง
ท่ีเขา้แฟ้ม  และนาํแฟ้มใส่เขา้ในตูเ้ก็บเอกสาร ; เอาเอกสารออกจากแฟ้มตามท่ีมีผูร้้องขอและบนัทึกวา่ได้
ส่งเอกสารไปท่ีใด  ;  บนัทึกและเก็บเอกสารท่ีไดก้ลบัคืนเขา้แฟ้ม ; เพิ่มและเปล่ียนแปลงขอ้มูลในแฟ้ม  ;  
จดัทาํดชันีแฟ้มเอกสาร   อาจมีช่ือเรียกตามประเภทของระบบการจดัเรียงเขา้แฟ้ม  หรือตามประเภทของ
เอกสารท่ีจดัเรียงเขา้แฟ้ม 
 

4141.30  เจ้าหน้าที่ห้องสมุดภาพและเสียง  (Clerk, document  (photo and sound) 

1จดัเก็บ รวบรวม คน้หา เอกสารและวสัดุภาพ/เสียงท่ีจาํเป็นสําหรับใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการ
ทาํงาน เช่น เทป ซีดี วดีิทศัน์ เป็นตน้ : จดัเก็บและคน้หาเทปรายการท่ีออกอากาศแลว้ ;   รักษาและซ่อมแซมส่ิงของให้
อ ยู่ ใ น ส ภ า พ ดี  ; ใ ห้ บ ริ ก า ร แ น ะ นํ า แ ล ะ ค้ น ห า ข้ อ มู ล ท่ี ผู ้ ใ ช้ บ ริ ก า ร ต้ อ ง ก า ร  
; จดบนัทึกการยมื คืน  ติดตามส่ิงของท่ียมืไปและไม่ส่งคืนตามกาํหนด 

 

4141.90  เจ้าหน้าที่ห้องสมุดอืน่  ๆ 
  ผูท่ี้ปฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึงเจา้หนา้ท่ีห้องสมุดซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน ๆ 
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หน่วย 4142 พนักงานรับ-ส่งและคัดแยกไปรษณย์ีภัณฑ์  (Mail Carriers and Sorting Clerks) 

ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่ ผูท่ี้ทาํหน้าท่ีให้บริการทางไปรษณีย ์ณ ท่ีทาํการ
ไปรษณีย ์จดัแยกประเภทของจดหมาย ไปรษณียภ์ณัฑ์และอ่ืนๆ เพื่อจดัส่งไปยงัสถานท่ีต่างๆ เก็บบนัทึก
การรับ–ส่งไวเ้ป็นหลกัฐาน  ตลอดจนปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 
4142.20 เจ้าหน้าทีนํ่าจ่าย ; พนักงานรับ-ส่งไปรษณีย์ภัณฑ์  ; บุรุษไปรษณย์ี   
 (Clerk,  mail / dispatch ; Postman) 
 นาํจ่ายไปรษณียภ์ณัฑ์ พสัดุไปรษณีย ์โทรเลข  ถุงไปรษณีย ์ ธนาณัติ ส่ิงตีพิมพ ์บริการ
ธุรกิจตอบรับ ไปรษณียด่์วนพิเศษตามบา้นเรือนส่วนบุคคล  และสถานประกอบการธุรกิจ  :  เรียงจ่าหนา้  
จดัแยกไปรษณียภ์ณัฑ์และพสัดุไปรษณียใ์ห้ถูกตอ้งและบรรจุลงภาชนะเพื่อความสะดวกและไม่สูญหาย
ระหว่างการปฏิบติังาน ; รับมอบไปรษณียภ์ณัฑ์ท่ีมีหลกัฐานการจ่าย พสัดุไปรษณียแ์ละส่ิงของอ่ืนๆ ;  
ตรวจสอบสภาพหุ้มห่อ หมายเลขให้ถูกตอ้ง ; บนัทึกการนาํจ่ายของไปรษณียภ์ณัฑ์ลงทะเบียน พสัดุ
ไปรษณีย ์และโทรเลข ; เก็บเงินค่าปรับ  ค่าธรรมเนียมนาํจ่ายพสัดุย่อยและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ อาจ  
ปฏิบติังานอ่ืน ๆ  เช่น  เก็บไปรษณียภ์ณัฑจ์ากตูไ้ปรษณีย ์  คดัแยกไปรษณียภ์ณัฑ ์  
 
4142.30 พนักงานคัดแยกไปรษณย์ีภัณฑ์  (Clerk , mail /sorting) 
 คดัแยกไปรษณียท่ี์รับเขา้มาเพื่อจ่ายและส่งไปท่ีทาํการไปรษณียต่์างๆ : เปิดถุงไปรษณีย ์ 
และเรียงไปรษณียภ์ณัฑ์กบัพสัดุไปรษณียท่ี์มีรูปร่างและขนาดคลา้ยคลึงหรือใกลเ้คียงกนัให้อยู่ในหน้า
และลกัษณะเดียวกนั ; ใชมื้อหรือเคร่ืองประทบัตราวนัและเวลาท่ีไดรั้บ ; คดัแยกไปรษณียภ์ณัฑ์และพสัดุ
ไปรษณียท่ี์จะส่งออกหรือนาํจ่าย ; ผนึกป้ายของทางราชการไวเ้ป็นสําคญั  ; มดัถุงไปรษณียด์ว้ยเชือกป่าน
พร้อมป้ายและหนีบตราตะกัว่ดว้ยคีมหรือหยอดคร่ัง ; ประทบัตราลงบนถุงไปรษณีย ์; ลงบญัชีมอบหมาย
ให้เจา้หนา้ท่ีขนส่งหรือบุรุษไปรษณีย ์ อาจรวบรวมจดัทาํสถิติไปรษณียเ์ก่ียวกบัจาํนวนและนํ้ าหนกัของ
ไปรษณียภ์ณัฑ ์
 

4142.90  พนักงานรับส่งไปรษณีย์ภัณฑ์อืน่ ๆ 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี รวมถึง พนกังานรับส่งไปรษณียภ์ณัฑ์อ่ืนซ่ึงมิไดจ้ดัประเภท
ไวใ้นท่ีอ่ืน 
 
หน่วย 4143 พนักงานลงรหัส  พนักงานพิสูจน์อกัษรและผู้ปฏิบัติงานที่เกีย่วข้องกัน  
                            (Coding,  Proof-Reading  and  Related  Clerks) 
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ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี ไดแ้ก่ ผูท่ี้ทาํการแปลงขอ้มูลเป็นรหสั  แยกประเภทขอ้มูล
ข่าวสารตามรหัสเพื่อการประมวลผล เปรียบเทียบปรู๊ฟของขอ้ความและวสัดุอ่ืนๆ ท่ีเตรียมไวเ้พื่อการ
พิมพก์บังานตน้ฉบบั      อ่านปรู๊ฟกบังานตน้ฉบบั        แกไ้ขคาํผดิและจดัรูปแบบการพิมพใ์หถู้กระเบียบ   
 
จดัแยกประเภทแบบฟอร์ม   ประเภทเอกสาร  เพื่อจดัเร่ืองหรือจดัแบ่งเป็นชุดตามจาํนวนหนา้  พิมพช่ื์อท่ี
อยู่และรหัส หรือข้อความท่ีคล้ายคลึงกันบนซองจดหมาย หรือเอกสารอ่ืนๆ ตลอดจนปฏิบติัหน้าท่ี      
การงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

4143.20  พนักงานลงรหัส ; พนักงานบรรณาธิกรณ์และรหัส  (Clerk, statistics coding) 
ลงรหัสและเปล่ียนขอ้มูลในแบบสํารวจท่ีได้มาจากงานสนามหรือจากรายงานขอ้มูล

สถิติต่างๆ  มาเป็นเลขรหสั  เพื่อใชใ้นการประมวลผลขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ :  นาํแบบฟอร์มหรือ
แบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกตอ้งก่อนนาํไปประเมินผลให้เลขรหัสเป็นตวัอกัษรหรือตวัเลขตาม
ขอ้กาํหนดลงในแผน่ 
 

4143.30  พนักงานพสูิจน์อกัษร  (ผู้ตรวจปรู๊ฟ)    (Clerk, proof reading) 
               ทาํหน้าทีต่รวจดูความถูกต้องของการเรียงพมิพ์กบัต้นฉบับ : อ่านต้นฉบับเปรียบเทียบ
กบังานเรียงพมิพ์คําต่อคํา ; ตรวจตัวสะกด  ตัวการันต์  เนือ้หา  วรรคตอน  การใช้ตัวพมิพ์  ขนาด
ตัวพมิพ์ให้ถูกต้องตามกาํหนด ; ทาํเคร่ืองหมายต่างๆ  เมื่อมีข้อผดิพลาดหรือต้องการเพิ่มเติมเพือ่ให้ช่าง
เรียงพมิพ์ทาํการแก้ไข 
 
หน่วย 4144 เจ้าหน้าทีส่ารบรรณและผู้ปฏิบัติงานทีเ่กีย่วข้อง (Scribes and Related Workers) 

ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่  ผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีอ่านจดหมายหรือเอกสารต่างๆ ท่ีเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรให้ผูซ่ึ้งไม่รู้หนงัสือฟัง อาจแปลหรืออธิบายขอ้ความและให้ขอ้มูลข่าวสารเท่าท่ีจาํเป็น  
ร่างจดหมายและกรอกขอ้ความในแบบฟอร์มต่างๆ  แทนผูท่ี้ไม่รู้หนงัสือ  หรือให้คาํแนะนาํแก่ผูม้าติดต่อ
ในการกรอกแบบฟอร์มของราชการหรือท่ีเป็นทางการ ตลอดจนปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุม  
ดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

4144.20  เจ้าหน้าทีง่านสารบรรณ  ;  เจ้าหน้าทีช่่วยกรอกแบบฟอร์ม   
                            (Scribe ; Clerk, form filling assistance) 
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  ร่างจดหมายหรือหนงัสือและกรอกแบบฟอร์มต่างๆ แทนบุคคลอ่ืน : อ่านหรือแปล 
ขอ้ความหรือข่าวสารต่างๆ ให้ผูไ้ม่รู้หนงัสือ ; ให้คาํแนะนาํในการกรอกแบบฟอร์มต่างๆ รวมทั้งช่วยร่าง
จดหมาย 
 
หน่วย 4145 เจ้าหน้าทีพ่พิธิภัณฑ์และผู้ปฏิบัติงานทีเ่กีย่วข้องกนั (Museum  and  Related  Clerks) 

ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี ได้แก่ ผูท่ี้มีหน้าท่ีดูแลรักษาความสะอาด ความปลอดภยั  
และตรวจสอบโบราณวตัถุ ศิลปะวตัถุภายในพิพิธภณัฑ์ จดัทาํทะเบียนโบราณวตัถุ ศิลปะวตัถุของ
พิพิธภัณฑ์ อาจจัดแสดงและนําชมพิพิธภณัฑ์สถาน ตลอดจนปฏิบัติหน้าท่ีการงานท่ีเก่ียวข้องและ 
 ควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

4145.20  เจ้าหน้าทีพ่พิธิภัณฑ์  (Officer, museum) 
ดูแลรักษาความปลอดภยัและตรวจสอบโบราณวตัถุ ศิลปะวตัถุในห้องจดัแสดงให้ครบ

ตามทะเบียน ; จดัทาํทะเบียนโบราณวตัถุ ศิลปะวตัถุของพิพิธภณัฑสถานโดยมีภณัฑารักษ์ เป็นผูก้าํกบั   
ดูแลในรายละเอียดท่ีเก่ียวกบัรูปแบบศิลปะ อายุสมยัของโบราณวตัถุ และหลกัฐานรูปพรรณวตัถุแต่ละ
รายการท่ีจดัทาํทะเบียน; ดูแลรักษาสถานท่ีจดัแสดง ทาํความสะอาดห้องจดัแสดงโบราณวตัถุศิลปะวตัถุ
นอกตูจ้ดัแสดงและพื้นท่ีรับผิดชอบ ; จดักิจกรรมและนาํชมพิพิธภณัฑสถาน ; ติดต่อประสานงานและ
ร่วมดาํเนินการต่าง ๆ กบัหน่วยงานอ่ืนหรือตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
  

4145.90  เจ้าหน้าทีพ่พิธิภัณฑ์อื่น ๆ 
ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี รวมถึงเจา้หนา้ท่ีพิพิธภณัฑ ์ ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้น                  

ท่ีอ่ืน 
หมู่       419 เจ้าหน้าทีสํ่านักงานอืน่ ๆ (Other  Office  Clerks) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหมู่น้ี ไดแ้ก่ ผูท้าํหน้าท่ีเก็บบนัทึกต่างๆ ของสํานกังาน งานบุคลากร 
รับ–ส่งหนงัสือหรือเอกสารต่างๆ   รวมถึงการจดัแฟ้มเอกสาร  การยา้ยเอกสาร  การจดัทาํสําเนาเอกสาร  
ควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 

  กลุ่มอาชีพในหมู่นี ้ มีดังนี ้
4190 เจา้หนา้ท่ีสาํนกังานอ่ืน ๆ 

 
หน่วย 4190 เจ้าหน้าทีสํ่านักงานอืน่ ๆ  (Other Office Clerks) 

ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่  ผูท่ี้เก็บบนัทึกงานดา้นบุคลากรเก่ียวกบัช่ือ  ท่ีอยู ่
วนัหยุด วนัลา  ของพนกังานในองค์กรและรายละเอียดอ่ืนๆ จัดทาํและเก็บรักษาบญัชีรายการท่ีอยู่และ
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หมายเลขโทรศพัทข์องหน่วยงานต่าง ๆ  รวมถึงการรับ – ส่งหนงัสือและเอกสารต่าง ๆ ตลอดจนปฏิบติั
หนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
4190.10  เสมียนพนักงานทัว่ไป  ;  พนักงานธุรการ  (Clerk, general affair /administrative) 
  ปฏิบติังานเบ็ดเตล็ดทัว่ไปในส่วนของงานธุรการ ซ่ึงมีลกัษณะและปริมาณงานเป็นไป
ตามขนาดและลักษณะของสํานักงาน : คดัแยกหนังสือหรือจดหมายท่ีได้รับและเตรียมร่างหนังสือหรือ 
จดหมายโตต้อบและเอกสารอ่ืนๆ  มาจดัเขา้แฟ้ม  ;  รับโทรศพัท์และสอบถามผูท่ี้โทรศพัท์มา  จดัการนัด
หมายและสอบถามขอ้ความไปยงับุคคลหรือหน่วยงานท่ีเห็นสมควร ; ต่อโทรศพัทแ์ละบนัทึกข่าวสาร
ทางโทรศพัท ์ ;  ทาํบญัชีแสดงรายการใชจ่้ายท่ีเป็นจาํนวนเงินสดเล็กๆ  นอ้ยๆ  รายการเคร่ืองเขียน  และ
การใชจ่้ายอ่ืน ๆ ;  ปฏิบติังานอ่ืน ๆ  ในหนา้ท่ีเสมียนพนกังานตามท่ีไดรั้บคาํสั่ง อาจพิมพดี์ดและใชเ้คร่ือง
อดัสาํเนาเอกสารหรือคุมแผงติดต่อทางโทรศพัทข์องสาํนกังาน 
 

4190.20  เจ้าหน้าทีฝ่่ายบุคคล  (Clerk, personnel) 
  เก็บบนัทึกประวติัการทาํงานของคนงานในองคก์าร : จดัทาํเอกสารแสดงหลกัฐานช่ือ  ท่ี
อยู ่คุณสมบติั อตัราการจา้งและรายละเอียดอ่ืน ๆ  ของคนงานรับใหม่ ; แกไ้ขเพิ่มเติมเอกสารหลกัฐานท่ี
เก่ียวกบัความเจ็บป่วย  การออกจากงาน โบนัสท่ีจ่ายให้  การเปล่ียนแปลงของอตัราค่าจา้ง  และเร่ือง 
อ่ืนๆ เท่าท่ีจาํเป็น ; นาํรายงานของผูค้วบคุมงานเก่ียวกบัความสามารถในการทาํงานของคนงานเก็บเขา้
แฟ้ม ; สอบถามและตอบประวติัของคนงาน  จดัคนงานใหม่เขา้ทาํงานแทนคนเก่าท่ีลาออกไป ออกใบรับ
การทาํงาน  อาจทาํงานเก่ียวกบัการรับสมคัรคนงาน  การฝึกอบรม  การจดัสวสัดิการ  และขอ้บงัคบัใน
การทาํงานและสวสัดิการ 
 
4190.30  เจ้าหน้าทีฝ่่ายทะเบียน  (Clerk, registration) 
  เก็บบนัทึกทะเบียนประวติัของบุคคลหรือสถานประกอบการในลักษณะต่างๆ ตาม
ประเภทงานท่ีทาํ  เช่น  ทะเบียนประวติัคนงานในองคก์ร  ทะเบียนประวติัผูป่้วย  ทะเบียนประวติัสมาชิก
หรือสถานประกอบการ  เป็นตน้  :  จดัทาํเอกสารแสดงหลกัฐานช่ือ  ท่ีอยู ่ คุณสมบติั  และรายละเอียดต่าง ๆ  
แกไ้ข  เปล่ียนแปลงเพิ่มเติมเอกสารและขอ้มูล  จดัเรียงเขา้แฟ้มตามระบบคน้หาทะเบียนขอ้มูลตามคาํร้องขอ    
 

4190.90  เจ้าหน้าทีสํ่านักงานอืน่ ๆ 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึง  เจา้หนา้ท่ีและเสมียนในสาํนกังานอ่ืน  ซ่ึงมิไดจ้ดั
ประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน  เช่น  เสมียนจดัทาํรายงาน  จดัและเขา้แฟ้ม  เป็นตน้ 
 
หมวดย่อย   42 เจ้าหน้าทีบ่ริการลูกค้า  (Customer  Services  Clerks) 
  ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหมวดย่อยนี้ ได้แก่ ผู้ทีท่ําหน้าทีใ่ห้บริการลูกค้าด้านการเงิน การ 
เดินทาง การให้ข้อมูลข่าวสาร การนัดหมาย การติดต่อทางโทรศัพท์และควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานอื่น ๆ 
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  กลุ่มอาชีพในหมวดย่อยนี ้ มีดังนี ้
421 เจา้หนา้ท่ีรับ  - จ่ายเงิน  (แคชเชียร์)  และผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
422 พนกังานใหบ้ริการดา้นขอ้มูลข่าวสาร 

 
หมู่   421 เจ้าหน้าที่รับ – จ่ายเงิน  (แคชเชียร์)  และผู้ปฏิบัติงานที่เกีย่วข้องกนั 
                           (Cashiers, Tellers  and  Related  Clerks) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหมู่น้ี ไดแ้ก่ ผูท่ี้ทาํงานดา้นการเงินในธนาคาร สถานประกอบการ    
ท่ีทาํการไปรษณีย ์ โรงรับจาํนาํ   สถานท่ีสําหรับเล่นเกมส์   การพนนัและสถานท่ีต่าง ๆ  ท่ีคลา้ยคลึงกนั  
เพื่อการเรียกเก็บเงิน  และการบริการลูกคา้   รวมทั้งควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 
  กลุ่มอาชีพในหมู่นี ้ มีดังนี้ 

4211 เจา้หนา้ท่ีเก็บเงินและเจา้หนา้ท่ีขายตัว๋ 
4212 เจา้หนา้ท่ีรับ – จ่ายเงินของธนาคาร และเจา้หนา้ท่ีประจาํเคาน์เตอร์กิจการอ่ืน ๆ  
4213 เจา้มือการพนนั  พนกังานรับและจ่ายเงินพนนั 
4214 เสมียนโรงรับจาํนาํและผูใ้ห้กูย้มืเงิน 
4215 พนกังานเร่งรัดหน้ีสินและผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
หน่วย 4211 เจ้าหน้าทีเ่กบ็เงินและเจ้าหน้าทีข่ายตั๋ว  (Cashiers and Ticket Clerks) 

ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่  ผูท่ี้มีหนา้ท่ีรับเงินค่าสินคา้  ค่าตัว๋  หรือค่าบริการ
จากลูกคา้ ณ  ท่ีจาํหน่ายตัว๋  หรือสถานประกอบการต่าง ๆ หรือทาํหน้าท่ีจ่ายเงินสดผ่านธนาคารหรือ
สถาบนัการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง   รับการชาํระเงินดว้ยเงินสด  เช็ค  บตัรเครดิต หรือทางไปรษณีย ์ตรวจสอบ
ความถูกตอ้ง  รับ – จ่ายเงิน  ออกใบเสร็จรับเงินหรือตัว๋ตามตอ้งการ  นาํเงินสดท่ีไดรั้บจากลูกคา้หรือ
หน่วยงานต่าง ๆ มาตรวจสอบเปรียบเทียบกบับนัทึกการขาย  และเอกสารอ่ืนๆ  ให้ถูกตอ้งตรงกนัก่อนนาํ
เงินไปฝากธนาคารหรือสถาบนัการเงินอ่ืน  ๆ   จ่ายเงินสดให้กบัลูกคา้ท่ีมีตัว๋แลกเงิน  ใบคืนเงินสด  
เอกสารการแลกเปล่ียนเงินตรา หรือใบเสร็จรับเงิน  และเก็บบนัทึกไวเ้ป็นหลกัฐาน จ่ายค่าจา้งให้แก่
พนกังานในองค์กร  ใชเ้คร่ืองรับ – จ่ายเงินสดอตัโนมติั  ตลอดจนปฏิบติัหน้าท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและ  
ควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

4211.20  เจ้าหน้าทีก่ารเงิน  (Officer, financial) 
  รับผิดชอบเงินสด ทาํการบนัทึกการเงินเฉพาะเงินสดซ่ึงเก่ียวข้องกับการดาํเนินงาน
ธุรกิจ : รับเงินสดและตรวจสอบจาํนวนเงินสดกบัใบแสดงการขายสินคา้  หรือใบรับเงินสด ;  ทอนเงิน
และรับเช็ค  ; อ่านยอดเงินในบญัชีเงินสด และตรวจสอบเงินท่ีมีอยูก่บับญัชีเงินสด ;  เตรียมนาํเงินไปฝาก
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ธนาคารและเตรียมการถอนเงิน ;  ทาํซองค่าจา้งและบญัชีจ่ายค่าจา้ง ; ตรวจสอบเงินสดท่ีมีอยูก่บับญัชีเงิน
สดเป็นคร้ังคราว  อาจมีอาํนาจจ่ายเงินในบางเร่ือง  ใชเ้คร่ืองคาํนวณและเคร่ืองประมวลผลในการทาํงาน 
และปฏิบติังานอ่ืนๆ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการเงินอาจควบคุมดูแลผูช่้วย อาจควบคุมบญัชีของพนกังาน
เก็บเงินท่ีเก็บจากสถานประกอบการอ่ืน ๆ 
 

4211.30  เจ้าหน้าทีเ่กบ็เงิน ;  แคชเชียร์    (Cashier) 
  รับเงินสดและทอนเงินในร้านคา้ปลีก  ภตัตาคาร โรงมหรสพ หรือสถานประกอบการ
อ่ืน ๆ จากลูกคา้ซ่ึงมาจ่ายเงินซ้ือสินคา้และบริการ : ตรวจสอบจาํนวนท่ีขาย เก็บเงิน  ทอนเงิน  ออกใบรับ
เงิน  หรือตัว๋ตามตอ้งการ  ;  ทาํบนัทึกจาํนวนเงินท่ีไดรั้บอยา่งง่าย ๆ   และตรวจสอบกบัเงินสดท่ีไดรั้บ 
อาจใชเ้คร่ืองบนัทึกจาํนวนเงิน  อาจมีช่ือเรียกตามลกัษณะของสถานประกอบการหรือตามประเภทของ
ธุรกิจท่ีดาํเนินการอยู ่
 

4211.40  เจ้าหน้าทีข่ายตั๋ว  (Clerk , ticket issuing ;  Salesperson,  ticket) 
  รับเงินสดและทอนเงินในการจําหน่ายตั๋วประเภทต่างๆ  ยกเว้นตั๋วเกีย่วกบัการเดินทาง :  
จําหน่ายตั๋วสําหรับกจิกรรมประเภทต่างๆ  เช่น  ตั๋วเข้าชมการแสดงละคร  ภาพยนตร์  งานแสดงภาพ
ศิลปะ  เข้าชมสวนสัตว์  และอืน่ๆ ; รับเงินสด และตรวจสอบจํานวนเงินสด ทอนเงิน และออกตั๋วตาม
จํานวนทีต้่องการ ; รับจองตั๋วล่วงหน้า  อาจรับชําระเงินค่าตั๋วทางไปรษณีย์ 
 

4211.90  เจ้าหน้าทีเ่กบ็เงินและเจ้าหน้าที่ขายตั๋วอืน่ๆ 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี รวมถึง  ผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีเก็บเงินและขายตัว๋ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภท
ไวใ้นท่ีอ่ืน 
 
หน่วย 4212 เจ้าหน้าที่รับ – จ่ายเงินของธนาคาร และเจ้าหน้าทีป่ระจําเคาน์เตอร์กจิการอืน่ ๆ        

(Tellers and Other Counter Clerks) 
ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี ไดแ้ก่  ผูท่ี้มีหนา้ท่ีติดต่อกบัลูกคา้ของธนาคารหรือท่ีทาํการ

ไปรษณีย ์โดยตรงเก่ียวกบัการรับ -  จ่ายเงิน  การแลกเปล่ียนเงิน หรือการใหบ้ริการทางไปรษณีย ์   รับฝาก
เงินหรือเช็คจากลูกคา้  และจ่ายเงินให้กบัลูกคา้ รับชาํระเงินตามใบเสร็จให้กบัสถานประกอบการหรือ
องคก์รต่าง ๆ  โดยผา่นระบบธนาคาร  ทาํยอดเครดิต  และแลกเปล่ียนเงินตราสกุลต่าง ๆ ให้กบัลูกคา้  ทาํ
บนัทึกการดาํเนินการทางการเงิน  ทาํการรับไปรษณียภ์ณัฑ์   จาํหน่ายแสตมป์  อากรแสตมป์และอ่ืนๆ ใน
ท่ีทาํการไปรษณีย ์ ตลอดจนปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมการดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
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4212.20 เจ้าหน้าที่รับ-จ่ายเงินในธนาคาร  (Teller, bank) 
                           รับผดิชอบดา้นการตอ้นรับลูกคา้  ให้บริการรับฝาก-ถอนเงินบญัชีเงินฝากประเภทต่างๆ  
: ตรวจสอบความถูกตอ้ง  สมบูรณ์ ของใบนาํฝาก  ใบถอน และทาํรายการผา่นบญัชี พร้อมลงนามอนุมติั
รายการท่ีอยูใ่นวงเงินตามระเบียบปฏิบติังานของธนาคาร สําหรับรายการท่ีเกินวงเงินจะตอ้งให้ผูมี้อาํนาจ
ลงนามในระดบัท่ีสูงกว่ารับรองรายการ  ในส้ินสุดวนัทาํการแต่ละวนัจะตอ้งรวบรวมเอกสารการรับ-
จ่ายเงินสดประจาํวนัและตรวจสอบยอดให้ตรงกบัรายงานจากคอมพิวเตอร์  ก่อนนาํส่งเงินสดคืนผูรั้กษา
เงิน  และปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ  ตามท่ีผูบ้งัคบับญัชามอบหมาย 
 

4212.30  เจ้าหน้าที่รับแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ  (Money  changer) 
  รับแลกเปล่ียนเงินตราจากสกุลหน่ึงไปยงัอีกสกุลหน่ึง : ตรวจสอบอตัราแลกเปล่ียนของ
เงินสกุลต่าง ๆ   กบัเงินบาทจากสมาคมธนาคารไทยเป็นประจาํทุกวนั   ;  ตรวจดูหนงัสือเดินทางหรือบตัร
ประจาํตวัของผูม้าขอแลกเปล่ียน ;  คาํนวณจาํนวนเงินบาทท่ีจะตอ้งจ่ายให้ตรงกบัจาํนวนเงินตรา  
ต่างประเทศท่ีมาขอแลกตามอตัราการแลกเปล่ียนและจ่ายเงินให้ลูกคา้ตามประเภท  และราคาของเงินบาทท่ี
ตอ้งการ หรือคาํนวณจาํนวนเงินตราต่างประเทศสกุลอ่ืนท่ีตอ้งจ่ายให้ตรงกบัจาํนวนเงินบาทท่ีมาขอแลก
ตามอตัราการแลกเปล่ียน และจ่ายเงินให้ลูกค้าตามประเภทและราคาของเงินตราต่างประเทศตามท่ี
ตอ้งการและท่ีธนาคารมีอยู ่; เขียนใบเสร็จแสดงการแลกเปล่ียนเงินแบบมีสําเนา และมอบใบเสร็จให้แก่
ลูกคา้หน่ึงฉบบั อาจรับเช็คเดินทาง (เทรเวลเลอร์เช็ค)  ดร๊าฟของธนาคาร และใบแสดงเครดิตอ่ืนๆ ของ
ธนาคาร และจ่ายเงินตามท่ีตอ้งการ 
 

4212.40 พนักงานไปรษณย์ี  (Clerk, post officer counter) 
  ปฏิบติัหน้าท่ีการงานหลายอย่างในท่ีทาํการไปรษณีย ์: จาํหน่ายดวงตราไปรษณียากร 
อากรแสตมป์  ไปรษณียบตัร และจดหมายอากาศ ; รับและจ่ายเงินธนาณัติ ; รับฝากและคาํนวณอตัราค่า
ฝากส่งไปรษณีย-์ภณัฑ์และพสัดุไปรษณีย์ประเภทธรรมดา ประเภทด่วนพิเศษ ประเภทลงทะเบียน 
ประเภทรับประกนั และประเภทอ่ืนๆ ; ประทบัตราประจาํวนั ค่าไปรษณียากรท่ีปิดครบถูกตอ้งตามราคา
ค่าส่ง ;  เป็นกรรมการปิดเปิดถุงไปรษณีย์  อาจปฏิบติัหน้าท่ีการงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและตามท่ี                       
นายไปรษณียส์ั่ง 
 

4212.90  เจ้าหน้าทีป่ระจําเคาน์เตอร์กิจการอืน่ๆ 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึง  ผูท่ี้ทาํงานประจาํเคาน์เตอร์บริการในกิจการอ่ืน ๆ  
ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
 

หน่วย 4213 เจ้ามือการพนัน  เจ้าหน้าที่รับและจ่ายเงินพนัน (Bookmakers and Croupiers) 
ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่  ผูท่ี้กาํหนดกฎการพนนั  อตัราการเส่ียงรวมถึงเงิน 

เดิมพนั  และจัดทาํบัญชีรายการเกีย่วกบัข้อกาํหนดดังกล่าว อธิบายช้ีแจงกฎระเบียบของสถานทีจั่ดการ
พนัน  ทาํการจ่ายไพ่  ทอยลูกเต๋า  หรือปฏิบัติการตามประเภทการพนัน ประกาศหมายเลขผู้ชนะ  จ่ายเงิน 



 (299) 

ใหก้บัผูช้นะและเก็บเงินจากผูแ้พ ้ ตลอดจนปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

4213.20  เจ้ามือรับพนัน  (Bookmaker) 
  จดัเกมการพนนัตามสถานท่ีจดัการพนนั  :  กาํหนดความเส่ียงหรือความเป็นต่อในการ
พนนั  ;  จ่ายไพ่  ทอดลูกเต๋า  หรือรับแทงการพนนัในรูปแบบต่างๆ ; ประกาศหมายเลขท่ีชนะและ       
จ่ายเงินใหผู้ช้นะและเก็บเงินจากผูแ้พ ้ อาจอธิบายหรือช้ีแจงระเบียบของสถานท่ีจดัการพนนั 
 

 
4213.30  เจ้าหน้าทีรั่บ – จ่ายเงิน  (โต๊ะพนัน)  (Croupier) 
  รับและจ่ายเงินในสถานท่ีจดัการพนนั  : รับแลกเปล่ียนเงินสดเป็นเหรียญพนนัหรือบตัร
พนนั  ;  คาํนวณเงินรางวลั  จ่ายเงินใหก้บัผูช้นะในโตะ๊พนนัหรือผูน้าํเหรียญหรือบตัรมาข้ึนเงิน 
 
หน่วย 4214 เสมียนโรงรับจํานําและผู้ให้กู้ยมืเงิน (Pawnbrokers and Money -lenders) 

ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่  ผูรั้บจาํนาํและผูใ้ห้กูย้ืมเงิน  โดยนาํส่ิงของมาวาง
มดัจาํไวเ้พื่อเป็นหลกัประกนั  หรือใชท้รัพยสิ์นหรือหลกัทรัพยเ์ป็นประกนั ประเมินมูลค่าของส่ิงของท่ี
นาํมาจาํนาํ  คาํนวณดอกเบ้ียและเงินท่ีให้กูย้ืม การให้กูย้ืมเงินรายบุคคลโดยใช้พืชผลท่ีเก็บเก่ียวไดใ้น
อนาคตหรือการดาํเนินการอ่ืนใด  ในทาํนองเดียวกนัเป็นหลกัประกนั   และคืนส่ิงของเม่ือไดรั้บการชาํระ
เงินคืนแลว้  รวมทั้งขายส่ิงของท่ีหลุดจาํนาํ    ตลอดจนปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแล 
ผูป้ฏิบติังานอ่ืนๆ 
 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

4214.20 ผู้รับจํานําทรัพย์สิน  (Pawnbroker) 
 ประมาณมูลค่าของส่ิงของท่ีจะรับจาํนาํ  และให้เงินยืมแก่ผูท่ี้มาจาํนาํ : ตรวจดูส่ิงของ
เพื่อกาํหนดสภาพและคุณค่าของส่ิงของ ;   ตรวจสอบมูลค่าของส่ิงของดว้ยการชัง่นํ้ าหนกั  หรือทดสอบ
หาความบริสุทธ์ิของเน้ือโลหะ  ในเม่ือของนั้นเป็นเงินหรือทอง ;   ใชแ้วน่ขยายตรวจดูหินมีค่าอยา่งถ่ีถว้น  
และใชว้ธีิทดสอบอ่ืน ๆ ช่วยประเมินมูลค่า ;  กาํหนดมูลค่าของส่ิงของท่ีนาํมาจาํนาํ และให้ยืมตามจาํนวน
ท่ีเห็นวา่มีการเส่ียงภยันอ้ยท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกนัระหวา่งของท่ีรับจาํนาํกบัมูลค่าแทจ้ริงของ   ส่ิงของท่ี
กะประมาณไว ้;  ปฏิเสธการรับจาํนาํส่ิงของ  ซ่ึงอยู่ในสภาพท่ีไม่น่าพอใจ   หรือมีมูลค่าท่ีน่าสงสัย ;   
ออกตัว๋จาํนําหรือใบแสดงหลักฐานการรับจาํนํา  และทาํบนัทึกเงินท่ีให้กู้ ช่ือและท่ีอยู่ของ ผูจ้าํนํา ; 
คาํนวณดอกเบ้ีย เม่ือเจา้ของมาถ่ายของท่ีจาํนาํไว ้ หรือขอขยายเวลาการจาํนาํ ;  ขายของท่ีหลุดจาํนาํ อาจ
ตกแต่ง ทาํความสะอาด หรือซ่อมของท่ีหลุดจาํนาํ  เพื่อทาํใหมี้มูลค่าสูงข้ึน 
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4214.30    ผู้ให้กู้ยมืเงิน  ;  นายหน้าเงินกู้  (Money-lender) 
               ให้กู้ยืมเงิน โดยผูข้อกู้นําทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์มาคํ้ าประกัน : ตรวจสอบและ
แสวงหาข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับตัวผู ้ขอกู้เพื่อประกอบการตัดสินใจในการให้กู้ยืมเงิน เช่น กําลัง
ความสามารถในการหารายได ้พฤติกรรมการใชจ่้าย  และหน้ีสินของผูข้อกู ้ ; ประเมินราคาทรัพยสิ์นหรือ
หลกัทรัพยท่ี์ผูข้อกู้นาํมาคํ้ าประกนั  จาํนาํ  หรือจาํนอง เช่น ท่ีดิน อาคาร อาจใช้บุคคลหรือผลผลิตคํ้ า
ประกนั และให้ยืมเงินโดยคาํนวณอตัราดอกเบ้ียตามความเส่ียงภยั ; จดัทาํสัญญากูเ้งินซ่ึงกาํหนดเง่ือนไข
ต่างๆ ได้แก่  ขนาดของวงเงินกู ้อตัราดอกเบ้ีย ระยะเวลากู้ วิธีค ํ้ าประกนั และวิธีชาํระดอกเบ้ีย ; คืน
ทรัพยสิ์นหรือ   หลกัทรัพยท่ี์คํ้าประกนัให้แก่ผูข้อกูเ้ม่ือไดรั้บการชาํระเงินตน้และดอกเบ้ียครบตาม
จาํนวนแลว้ 
 
หน่วย 4215   พนักงานเร่งรัดหนีสิ้นและผู้ปฏิบัติงานทีเ่กีย่วข้อง  
                            (Debt-Collectors and related Workers) 

ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่ ผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีเรียกเก็บเงินหรือทาํงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การเก็บเงิน   ทาํหนงัสือหรือโทรศพัทถึ์งลูกคา้เพื่อเรียกเก็บเงิน  สืบเสาะหาท่ีอยูข่องลูกคา้เพื่อเยี่ยมเยียน
และเรียกเก็บหน้ีสิน  ทาํการบนัทึกจาํนวนเงินท่ีเรียกเก็บได ้ ใหค้าํแนะนาํกบัลูกคา้ในการดาํเนินคดี   ทาง
กฎหมายในกรณีท่ีลูกคา้ไม่ชาํระเงินตามกาํหนด  ทวงถามและเร่ียไรเงินเพื่อการกุศล  ปฏิบติัหนา้ท่ีการ
งานท่ีเก่ียวขอ้ง ควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

4215.20  พนักงานเกบ็ค่าเช่า  (Collector, rent) 
  ทาํหนา้ท่ีเก็บเงินค่าเช่าจากผูเ้ช่าแทนเจา้ของ : จดัทาํบญัชีผูเ้ช่าและจาํนวนเงินค่าเช่า  เพื่อ
เรียกเก็บเป็นรายเดือน รายปี  หรือตามข้อตกลง ; แจง้กาํหนดการชาํระเงินเม่ือเกินกาํหนดเวลาแก่ 
ผูเ้ช่า ;  รับชาํระเงินและนาํเงินส่งเจา้ของหรือธนาคาร 
 
4215.30  พนักงานเร่งรัดหนีสิ้น  (Collector, debt) 

ทาํหนา้ท่ีเก็บเงินลูกคา้  (ลูกหน้ี) ท่ีชาํระเงินไม่ตรงเวลาแทนเจา้หน้ี  :  สืบหาท่ีอยูข่อง    
ลูกคา้ ; ทวงถามเพื่อใหช้าํระเงิน ; แจง้ดาํเนินการทางกฎหมายหากลูกหน้ีไม่ชาํระเงินตามกาํหนด 
 

4215.40  พนักงานเกบ็เงิน  (การกุศล)  (Collector, charity) 
  ทาํหน้าท่ีรับเงินจากผูบ้ริจาคในสถานท่ีหรือมูลนิธิการกุศลต่างๆ : รับเงินและเขียน      
ใบเสร็จตามจาํนวนเงินท่ีรับแก่ผูบ้ริจาค ; ทาํบญัชีรับเงินประจาํวนั ; อาจทาํการขอเร่ียไรเงินในสถานท่ี     
ต่าง ๆ 
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หมู่         422 พนักงานให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร  (Client Information Clerks) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหมู่น้ี ไดแ้ก่ ผูท่ี้ทาํหน้าท่ีให้บริการขอ้มูลข่าวสารแก่ผูม้าติดต่อหรือ
ลูกคา้  ในเร่ืองของการเดินทางท่องเท่ียว  การติดต่อส่ือสาร สุขภาพหรืออ่ืนๆ จดัเตรียมกาํหนดการเดินทาง
และจองโรงแรมให้กบัลูกคา้  ตอ้นรับลูกคา้หรือคนไข ้ บริการขอ้มูลข่าวสารและนดัหมายแทนหน่วยงาน
หรือบุคคลท่ีลูกคา้ตอ้งการพบ รวมถึงการใชแ้ผงควบคุมโทรศพัท ์และควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 
  กลุ่มอาชีพในหมู่นี ้ มีดังนี้ 

4221 พนกังานการท่องเท่ียวและผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง 
4222 พนกังานตอ้นรับและพนกังานบริการขอ้มูลข่าวสาร 
4223 พนกังานควบคุมแผงโทรศพัท ์

 
หน่วย 4221 พนักงานการท่องเทีย่วและผู้ปฏิบัติงานทีเ่กีย่วข้อง  
                            (Travel Agency and Related Clerks) 
ผู้ ปฏิบัติงานอาชีพในหน่วยนี  ้ได้แก่ ผู้ ท่ีท าหน้าท่ีจัดหาข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการ     
ท่องเท่ียว แนะน าลูกค้าเก่ียวกับก าหนดการเดินทาง  จัดรายการน าเท่ียวและจัดเตรียม
ก าหนดการและส ารองท่ีพัก อาหารและอ่ืน ๆ ตามความจ าเป็น  ออกบัตรโดยสาร และ
เอกสารอ่ืนๆ ให้กับลูกค้า ตลอดจนปฏิบัติหน้าท่ีการงานท่ีเก่ียวข้องและควบคุมดูแล
ผู้ปฏิบติังานอื่น ๆ 

 

  อาชีพในหน่วยนี ้   มีดังนี้ 
 

4221.20  พนักงานสํานักงานตัวแทนนําเทีย่ว, เสมียน  (Clerk, travel  agency) 
  ส่งเสริมการขายและออกบตัรโดยสารใหข้อ้มูลแนะนาํลูกคา้เก่ียวกบัรายการท่องเท่ียว
และวธีิเดินทางไปท่องเท่ียว  : จดัเตรียมรายการท่องเท่ียวและกาํหนดการต่างๆ ;  ทาํการสาํรองท่ีพกั  
บตัรโดยสารและเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีจาํเป็นต่อการท่องเท่ียว ; จดัเตรียมใบสาํคญัรับเงินและรับเงินจากลูกคา้และ
ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

4221.30  พนักงานออกบัตรโดยสารการท่องเที่ยว ;  ตัวแทนออกบัตรโดยสาร 
(Clerk, travel ticket  ; Ticket agent) 

  รับจองและออกบตัรโดยสารใหแ้ก่ลูกคา้ : ตอบขอ้ซกัถามของลูกคา้ ระบุราคาค่าโดยสาร  
และใหค้วามช่วยเหลือลูกคา้ในการวางแผนการเดินทางทั้งในเร่ืองเวลาและเส้นทางเดินทาง  ;  สาํรองท่ีนัง่
แก่บริษทัทวัร์  ตวัแทนการท่องเท่ียว และบุคคลทัว่ไป  ;  ออกบตัรโดยสาร ดูแลดา้นโอนจ่ายเงินและ
ตรวจเช็คกระเป๋าสัมภาระ ; รับบนัทึกการจองรายการนาํเท่ียวแบบเหมาจ่ายจากตวัแทนการท่องเท่ียว      
รายยอ่ยอ่ืนๆ  และปฏิบติังานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
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4221.40  เจ้าหน้าทีสั่นทนาการ  (Officer, recreation) 
  วางแผนและจดักิจกรรมสันทนาการใหเ้หมาะสมกบักลุ่มนกัท่องเท่ียว โดยคาํนึงถึง   
เช้ือชาติ  อายุ  รสนิยม  และโปรแกรมการท่องเท่ียว  สร้างบรรยากาศท่ีดี  ดูแลและทาํใหก้ลุ่มนกัท่องเท่ียว 
ไดรั้บความบนัเทิง  ตลอดจนสร้างสัมพนัธ์ภาพท่ีดีกบัลูกคา้  
 

4221.90       พนักงานการท่องเทีย่วและผู้ปฏิบัติงานทีเ่กีย่วข้องอืน่ๆ 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี รวมถึง พนกังานดา้นการท่องเท่ียวและผูป้ฏิบติังานอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
 
หน่วย   4222 พนักงานต้อนรับและพนักงานบริการข้อมูลข่าวสาร  
                            (Receptionists  and  Information  Clerks) 

ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี ไดแ้ก่ ผูท้าํหน้าท่ีตอ้นรับลูกคา้หรือคนไข ้บริการขอ้มูล
ข่าวสารและดาํเนินการนดัหมายเวลาสําหรับผูม้าติดต่อในสถานประกอบการต่างๆ รวมถึงโรงพยาบาล
หรือท่ีทาํการแพทย ์ทั้งท่ีเขา้ติดต่อเองและทางโทรศพัท ์นาํทางลูกคา้หรือคนไขไ้ปยงัสถานท่ี หรือไปพบ
บุคคลตามความประสงค์  รับจองและลงทะเบียนสําหรับแขกผูพ้กัในโรงแรม หรือคนไขโ้รงพยาบาล 
รวมทั้งจดัเก็บบนัทึกขอ้มูลประวติัหรือออกใบเสร็จรับเงินค่าใชจ่้ายให้ลูกคา้ก่อนจากออกไป ให้ข่าวสาร
ในรูปแบบเอกสารแผ่นพบัหรือแบบอ่ืน ตลอดจนปฏิบติังานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งและดูแลช่วยเหลือผูร่้วม
ปฏิบติังานอ่ืนๆ 

 

  อาชีพในหน่วยนี ้   มีดังนี้ 
7230  

7231 4222.10  พนักงานต้อนรับทั่วไป   (Receptionist) 

                     ตอ้นรับผูม้าติดต่อหรือลูกคา้ท่ีเขา้มาในสถานประกอบการ สอบถามความตอ้งการและ
จดัสรรใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการ : อาํนวยความสะดวกแก่ผูม้าติดต่อให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมาย และบนัทึก
ช่ือผูม้าติดต่อ เวลา ลกัษณะธุรกิจ และผูท่ี้ประสงคจ์ะติดต่อดว้ย ; อาจจดัการนดัหมายล่วงหนา้ และตอบขอ้
ซกัถามอาจทาํงานในหนา้ท่ีของเสมียนพนกังานหลายอยา่ง ตลอดจนหนา้ท่ีการงานอ่ืนๆ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบังาน
ของสถานประกอบการท่ีทาํงานอยู ่อาจรวบรวมและแจกจ่ายไปรษณียภ์ณัฑ์และข่าวสาร อาจคุมแผงติดต่อ
โทรศพัทภ์ายใน 
 

4222.20  พนักงานต้อนรับ (โรงแรม)  (Receptionist,  hotel) 
  ทกัทายต้อนรับผูม้าติดต่อหรือลูกค้าท่ีเข้ามาในโรงแรม บริการข้อมูลข่าวสารภายใน       
โรงแรมและภายนอกกิจการ ; ดาํเนินการรับลงทะเบียนเขา้พกัสําหรับแขกทั้งท่ีจองมาและไม่ไดจ้องมา ;  
จดักาํหนดหอ้งพกัใหแ้ขกตามความประสงคแ์ละความเหมาะสม ; รับจองหรือบอกขายห้องพกั  (สําหรับ
ผูไ้ม่ไดจ้องล่วงหนา้)  ;  ส่งมอบกุญแจห้องพกั และดูแลการอาํนวยความสะดวกนาํผูพ้กัไปส่งยงัห้องพกั  
;  จดัเก็บบนัทึกขอ้มูลผูพ้กั  ;  รับแจง้และดาํเนินการประสานงานเพื่อการบริการท่ีสร้างความพึงพอใจแก่ 
ผูพ้กัและการแกปั้ญหาการร้องทุกข์จากผูพ้กั ; รับฝากกุญแจห้องพกั  ;  รับฝากส่งไปรษณียภ์ณัฑ์และ
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ข่าวสาร  ;  บนัทึกและจดัทาํรายงานประจาํวนัท่ีจาํเป็นสําหรับกิจการ (รายงานผูเ้ขา้พกัและผูคื้นห้องพกั 
รายงานสถานภาพห้องพกั)  รวมถึงเอกสารต่าง ๆ  ตามท่ีกฎหมายกาํหนด  ;  อาจดูแลให้บริการตูนิ้รภยั  
รับแลกเปล่ียนเงินตราและรับชาํระเงินขณะมีแขกคืนห้องพกัก่อนจากโรงแรมไป  และปฏิบติังานอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง  และดูแลช่วยเหลือผูร่้วมปฏิบติังาน 
 

4222.25  พนักงานรับจองห้องพกั    (Clerk, reservation) 
  รับจองและยืนยนัการจองห้องพกัจากลูกคา้ : ให้ขอ้มูลและทาํการโตต้อบ ส่ือสาร  
บนัทึกขอ้มูลและปรับเปล่ียนแกไ้ขขอ้มูลในระบบการรับจองให้เป็นปัจจุบนั ; ทาํประมาณการรับจอง
ห้องพกัในช่วงเวลาต่างๆ  และจดัทาํรายงานสถานภาพห้องพกัและสถิติท่ีเก่ียวขอ้ง  ;  จดัเตรียมรายนาม 
ผูเ้ขา้พกัในวนัรุ่งข้ึน และประสานงานกบัส่วนงานตอ้นรับและแม่บา้นเพื่อการเตรียมบริการห้องพกัได้
อยา่งเหมาะสม  ;  ปฏิบติังานรับจองตามนโยบายโรงแรม  โดยประสานงานกบัฝ่ายการตลาดและงานขาย 
และปฏิบติังานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งและช่วยเหลือผูร่้วมปฏิบติังาน 
 

 

4222.30  พนักงานต้อนรับ (สถานพยาบาล)    (Receptionist, medical) 
  ตอ้นรับและนดัหมายคนไข ้ : รับใบนดัหรือรับแจง้ช่ือคนไขเ้พื่อคน้หาประวติั ; 
จดัเตรียมประวติัคนไขห้รือขอขอ้มูลเพื่อทาํประวติัหรือบตัรผูป่้วย ; เรียกผูป่้วยเขา้รับการตรวจ  ลงสมุด
นดัหรือทาํใบนดัการตรวจคร้ังต่อไป ; อาจพดูคุยกบัผูป่้วยหรือญาติผูป่้วยระหวา่งรอการรักษา  ; ใหข้อ้มูล
ข่าวสารและทาํการนดัหมายทางโทรศพัท ์
 

4222.40  พนักงานให้ข่าวสารด้านการท่องเทีย่ว (Clerk, travel information) 
  ตอ้นรับนกัท่องเท่ียว   ตอบคาํถาม  ให้ข่าวสารและคาํแนะนาํท่ีถูกตอ้ง  :  ให้คาํแนะนาํ
ปรึกษาแก่นกัท่องเท่ียวเก่ียวกบัการเดินทางท่องเท่ียว ;  บริการให้ขอ้มูลการท่องเท่ียวต่างๆ  เช่น  สถานท่ี
ท่องเท่ียว ท่ีพกั และราคา ตลอดจนให้ขอ้มูลกบัลูกคา้ทางโทรศพัท์  ให้ข่าวสารในรูปของแผ่นพบัหรือ
รูปแบบอ่ืน ; ติดตามและใหบ้ริการข่าวสารเก่ียวกบัการท่องเท่ียวและการเดินทางเป็นประจาํ 
 

4222.90  พนักงานต้อนรับ  และพนักงานบริการข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี รวมถึง ผูใ้ห้การตอ้นรับและให้บริการขอ้มูลข่าวสารซ่ึง 
มิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
 
หน่วย 4223 พนักงานควบคุมแผงโทรศัพท์  (Telephone  Switchboard  Operators) 

ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี ได้แก่ ผูท่ี้ทาํหน้าท่ีควบคุมแผงโทรศพัท์สําหรับบริการ
พนักงานในองค์กรและสาธารณชนทัว่ไป รับโทรศพัท์ท่ีติดต่อเข้ามาและโอนสายให้กับผูท่ี้ต้นสาย
ตอ้งการติดต่อ ต่อโทรศพัทอ์อกนอกสถานท่ีและโทรศพัทท์างไกล  เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการ  
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ให้บริการสอบถามทางโทรศพัท์ และอาจบนัทึกฝากขอ้ความ  ตลอดจนปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้ง   
และควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
  

อาชีพในหน่วยนี ้  มีดังนี้ 
 
4223.20 พนักงานรับโทรศัพท์  (Operator ; Telephonist)  
 คุมแผงเคร่ืองติดต่อทางโทรศพัทใ์นสถานประกอบการอุตสาหกรรม พาณิชยกรรมหรือ
สถานประกอบการอ่ืนๆ  :  รับและถ่ายทอดโทรศพัทท่ี์ติดต่อเขา้มาจากบุคคลภายนอกสถานท่ีและภายใน
สถานท่ีทาํงาน  ;  ต่อโทรศพัทอ์อกนอกสถานท่ี ; ให้บริการสอบถามทางโทรศพัท ์ อาจทาํบนัทึกการรับ
โทรศพัท ์
 
4223.90 พนักงานควบคุมแผงโทรศัพท์อืน่ ๆ 
 ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในกลุ่มนี้  รวมถึงผู้ทีท่ําการควบคุมโทรศัพท์ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในที่
อืน่ 
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หมวดใหญ่  5 
พนักงานบริการ  พนักงานขายในร้านค้าและตลาด 

(Service Workers and Shop and Market Sales Workers) 
 

  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหมวดใหญ่น้ี  ไดแ้ก่ ผูใ้ห้บริการต่าง ๆ ในระหวา่งการเดินทาง การ
ดูแลบา้นเรือน  การจดัเตรียมและการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมต่าง ๆ  การดูแลเด็ก  การรักษาพยาบาล
เบ้ืองตน้และการดูแลอ่ืน ๆ ในบา้นเรือนหรือสถานท่ีต่างๆ  การให้บริการส่วนบุคคล  เช่น  การเสริมสวย  
การทาํนายโชคชะตา การป้องกนัภยัต่อบุคคลและทรัพยสิ์นอนัเกิดจากอคัคีภยัและการกระทาํผิดกฎหมาย  
งานแสดงแบบเพื่อการโฆษณา และงานสร้างสรรคด์า้นศิลปะ  การแสดงและการสาธิตสินคา้ เพื่อการขาย   
 

  กลุ่มอาชีพในหมวดใหญ่นี ้ มีดังนี ้
9413               51      ผู้ให้บริการส่วนบุคคลและการบริการด้าน

ความปลอดภัย 
 52 นายแบบนางแบบ  พนกังานขาย และพนกังานสาธิตสินคา้ 
 

หมวดยอ่ย   51 ผูใ้หบ้ริการส่วนบุคคลและการบริการดา้นความปลอดภยั 
                           (Personal and Protective Services Workers) 

9177   ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหมวดย่อยนี ้ได้แก่ ผู้ที่ทํางานเกี่ยวกับการ
ให้บริการส่วนบุคคล  การให้บริการลูกค้าในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว การดูแล
รักษาความสะอาดบ้านเรือนและเคร่ืองใช้ต่างๆ จัดเตรียมอาหารและเคร่ืองดื่มไว้
บริการลูกค้า รับเลีย้งดูแลเดก็  การรักษาพยาบาลเบือ้งต้นการ เสริมความงาม  การ
ทํานายโชคชะตา  การจัดการงานศพและอื่น ๆ  รวมถึงการบริการป้องกันภัยจาก  
อคัคภีัยและการกระทําอนัผดิกฎหมาย   

 

  กลุ่มอาชีพในหมวดย่อยนี ้ มีดังนี ้
 511 ผูใ้หบ้ริการดา้นการท่องเท่ียวและผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง 

512 ผูใ้หบ้ริการในภตัตาคารและบา้นเรือน 
513 ผูใ้หบ้ริการส่วนบุคคลและผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง 
514 ผูใ้หบ้ริการส่วนบุคคลอ่ืน ๆ   
515 โหร  ผูท้าํนายโชคชะตา และผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง 
516 ผูใ้หบ้ริการดา้นการป้องกนัภยัท่ีมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
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หมู่         511       ผูใ้หบ้ริการดา้นการท่องเท่ียวและผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง 
                            (Travel Attendants and Related Workers) 

  ผูป้ฏิบัติงานอาชีพในหมู่น้ี ได้แก่ ผูท่ี้ท ํางานให้บริการด้านความปลอดภัยและความ
สะดวกสบายแก่ผูโ้ดยสารหรือกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีร่วมเดินทางโดยเคร่ืองบิน  รถไฟ  เรือ  รถประจําทาง                
หรือยานพาหนะอ่ืนๆ  สร้างความมัน่ใจในด้านความสะดวกสบายและความปลอดภยัให้กบัผูโ้ดยสาร  
บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม  จดัหาขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการท่องเท่ียว ออกบตัรโดยสารให้กบันักท่องเท่ียว                   
ร่วมเดินทาง และอธิบายจุดส่ิงท่ีน่าสนใจแก่นักท่องเท่ียว จัดบริการนําเท่ียวอ่ืนๆ รวมทั้ งควบคุมดูแล 
เจา้หนา้ท่ีอ่ืน ๆ 
 

กลุ่มอาชีพในหมู่นี ้ มีดังนี้ 
5111 พนกังานอาํนวยความสะดวกในระหวา่งการเดินทาง 
5112 พนกังานเก็บค่าโดยสาร  และพนกังานรักษารถ 
5113 มคัคุเทศก ์

 
หน่วย     5111 พนักงานอาํนวยความสะดวกในระหว่างการเดินทาง  

              (Travel  Attendants  and Travel  Stewards) 
                            ผูป้ฏิบตัิงานอาชีพในหน่วยน้ี ไดแ้ก่ ผูที้่ให้บริการดา้นความสะดวกสบายและความ
ปลอดภยักบัผูโ้ดยสารในระหวา่งการเดินทาง ใหก้ารตอ้นรับ อธิบายวธีิการใชอุ้ปกรณ์และเคร่ืองมือรักษา
ความปลอดภยั แจกอุปกรณ์   ผา้ห่ม และส่ิงของอ่ืนๆ  รวมทั้งตอบคาํถามของผูโ้ดยสาร  บริการอาหาร
และเคร่ืองด่ืม จาํหน่ายสินคา้ปลอดภาษี ให้การช่วยเหลือผูโ้ดยสารที่เกิดเจ็บป่วยกระทนัหนัเป็นการ
เบื้องตน้ หรือในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินและเม่ือเกิดอุบติัเหตุต่างๆ ดูแลผูโ้ดยสารให้ไดรั้บความ
สะดวกสบาย รวมถึงประสานการจดัเตรียมท่ีพกัและกิจกรรมทางสังคมอ่ืนๆ ปฏิบติัหน้าท่ีการงานท่ี 
เก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 

 

7232 อาชีพในหน่วยนี ้ มีดงันี ้

 

5111.20     พนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบิน   (Attendant,  cabin / flight ; Hostess, air) 
 ต้อนรับให้บริการด้านความปลอดภัยและอํานวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารบน 

อากาศยาน : ดูแลอุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องผู้โดยสารให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและสาธิต
อุปกรณ์ดังกล่าวก่อนการเดินทาง ; ช่วยเหลือผู้โดยสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ; คอยดูแลให้ความ
สะดวกสบายแก่ผู้โดยสารและจัดหาที่น่ังให้; แจ้งข้อมูลที่จําเป็นในการเดินทาง ; ให้บริการอาหารเคร่ืองดื่ม  
วารสาร หนังสือพมิพ์ ; ช่วยเหลอืผู้โดยสารทีเ่ดินทางกบัเด็กเลก็ ; ให้การปฐมพยาบาลแก่ผู้โดยสารที่เจ็บป่วย 
;  ดูแลความเรียบร้อยภายในห้องผู้โดยสารเพื่อความปลอดภัยตั้งแต่ก่อนขึ้นเคร่ืองจนกระทั่งถึงจุดหมาย
ปลายทาง 
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5111.30   พนักงานต้อนรับภาคพืน้ดิน  (Attendant, airport  ; Hostess, ground)   
  ตอ้นรับใหบ้ริการและอาํนวยความสะดวกแก่ผูโ้ดยสารทัว่ไป  ณ  สนามบิน :ปฏิบติังาน
เก่ียวกบัการใหบ้ริการต่างๆ เช่น ตรวจบตัรผูโ้ดยสาร หนงัสือเดินทาง วซ่ีา และกาํหนดเลขท่ีนัง่บน 
เคร่ืองบิน ; ใหค้วามช่วยเหลือรับหรือส่งผูโ้ดยสารท่ีตอ้งการดูแลเป็นพิเศษ  เช่น เด็ก ผูสู้งอาย ุ  คนป่วย 
ผูทุ้พพลภาพ ; ใหข้อ้มูลเก่ียวกบักาํหนดการเดินทาง  จดัหาโรงแรมและยานพาหนะ  รวมทั้งอาหารและ
ของวา่งกรณีเคร่ืองบินล่าชา้ ; ประสานงานระหวา่งผูป้ฏิบติังานบนอากาศยาน ลานจอดรถ และฝ่าย
ปฏิบติัการ  ณ  สถานี (ท่าอากาศยาน) 
 

5111.40 พนักงานต้อนรับบนเรือ  (Attendant,  ship's cabin) 
  ให้การตอ้นรับและบริการผูโ้ดยสารบนเรือ : นาํผูโ้ดยสารไปยงัท่ีนัง่หรือห้องพกับนเรือ ;  
ดูแลความสะดวกสบายและความต้องการโดยทัว่ไปของผูโ้ดยสาร รวมทั้งดูแลความเรียบร้อยของ      
หอ้งพกั ;  อาจสั่งหรือใหบ้ริการอาหาร  ใหค้าํแนะนาํและการใชห้อ้งต่าง ๆ  บนเรือ 
 

5111.50 พนกังานตอ้นรับบนรถ  (Hostess, bus) 
ใหก้ารตอ้นรับและบริการผูโ้ดยสารบนรถ  :  ตรวจบตัรโดยสารและนาํผูโ้ดยสารไปยงัท่ี

นัง่ ; บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีเตรียมไวบ้นรถ  หรือตามสถานท่ีท่ีจดัเตรียมไว ้ ; ตอบคาํถามและแจง้
ใหผู้โ้ดยสารทราบเม่ือถึงท่ีหมาย 
 

5111.90 พนกังานอาํนวยความสะดวกในระหว่างการเดินทางอ่ืน ๆ 
ผู้ปฏิบติังานอาชีพในกลุ่มนี ้รวมถึง ผู้ ให้การต้อนรับหรืออ านวยความสะดวกในระหว่างการ
เดินทาง ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอ่ืน 

 
หน่วย     5112 พนกังานเกบ็ค่าโดยสาร  และพนกังานรักษารถ  (Transport  Conductors) 

ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่   ผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีเก็บหรือออกตัว๋ต่าง ๆ  และตรวจสอบ
ความถูกตอ้งของตัว๋ท่ีออกให้ล่วงหน้า ดูแลความปลอดภยัและความสะดวกสบายให้กบัผูโ้ดยสารบน
รถไฟ  รถยนตโ์ดยสารประจาํทางและยานพาหนะอ่ืน ๆ  ประสานงานกบัพนกังานขบัรถเพื่อกาํหนดเวลา
การเดินทาง แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในขณะปฏิบติังานและให้การช่วยเหลือผูโ้ดยสารในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
หรือเกิดอุบติัเหตุต่างๆ  ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้ง  
 

 อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 
5112.20   พนักงานเกบ็ค่าโดยสาร  (Conductor, bus)  
  ให้บริการเก็บค่าโดยสารและออกตัว๋ให้ผูโ้ดยสารท่ีใชบ้ริการ : ดูแลรักษาความสะอาด
ในรถ ; อาํนวยความสะดวกให้แก่พนักงานขบัรถในการจอดรถ ออกรถ หรือเปล่ียนช่องทางเดินรถ    
รวมทั้งการตรวจสอบนํ้ าหนกัรถเพื่อป้องกนัมิให้รถบรรทุกเกินอตัราท่ีกาํหนด ; อาจจดัท่ีนัง่ให้ผูโ้ดยสาร
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และอาจเปิดหรือปิดประตูรถให้ผูโ้ดยสารเพื่ออาํนวยความสะดวกในการข้ึนหรือลงรถ  ;  ปฏิบติัหนา้ท่ี
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
5112.30   พนักงานรักษารถ  (รถไฟ)  (Guard, railway) 
  ดูแลขบวนรถท่ีรับผิดชอบในระหว่างการเดินทาง : ดูแล  ควบคุมงานด้านการเดินรถ      
การใหบ้ริการดา้นโดยสาร/สินคา้ ดา้นสารบรรณ  ดา้นการพสัดุ   ดา้นการเงิน  และดา้นบริหารงานทัว่ไป 
; รวมถึงควบคุมขบวนรถท่ีรับผิดชอบให้เป็นไปตามกาํหนดเวลาเดินรถ และตรวจสอบการปฏิบติังานของ 
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหเ้ป็นไปตามนโยบาย  ระเบียบ  คาํสั่ง  เพื่อใหผ้ลงานบรรลุตามเป้าหมาย 
 

5112.35   พนักงานรถนอน  (รถไฟ)  (Attendant, sleeping railway) 
  ดูแล  อาํนวยความสะดวกแก่ผูโ้ดยสารในรถนอน  :  ดูแล  อาํนวยความสะดวกงาน            
ดา้นการให้บริการเก่ียวกบัเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นรถนอน  การให้ความช่วยเหลือผูใ้ชบ้ริการในการข้ึน-ลง      
การปูท่ีนอน  การเก็บท่ีนอน  ;  ดูแลความเรียบร้อยแก่ผูใ้ช้บริการตลอดการเดินทาง  ตลอดจนงาน                 
ดา้นอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการใหเ้ป็นไปตามระเบียบ  คาํสั่งท่ีกาํหนด 
 

5112.90   พนักงานรักษารถทีใ่ช้ในการขนส่งอืน่ๆ 
  ผูป้ฏิบัติงานอาชีพในกลุ่มน้ี รวมถึงพนักงานรักษารถท่ีใช้ในการขนส่งซ่ึงมิได้จัด
ประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
 
หน่วย     5113 มัคคุเทศก์  (Travel Guides) 

ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี ได้แก่ ผูท่ี้ทาํงานด้านการท่องเท่ียวโดยร่วมเดินทางไปกบั
นักท่องเท่ียวเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มคณะเพื่ออาํนวยความสะดวก และพาเขา้ชมสถานท่ี พิพิธภณัฑ ์ 
นิทรรศการต่าง ๆ  พร้อมกับการอธิบายจุดท่ีน่าสนใจ  ให้คาํแนะนําและให้ความรู้แก่นักท่องเท่ียว               
อาจจดับริการนาํเท่ียวในสถานท่ีอ่ืนๆ  ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมผูป้ฏิบติังานอ่ืนๆ   
 

  อาชีพในหน่วยนี ้   มีดังนี้ 
 

5113.10  มัคคุเทศก์   (Guide) 
นาํนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางท่องเท่ียวเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มคณะเพื่อชมสถานท่ี 

ต่างๆ หรือทศันาจรตามแผนการท่ีกาํหนดไว ้หรือตามความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว  : ดูแลอาํนวยความ
สะดวกใหน้กัท่องเท่ียวไดรั้บความสะดวกสบาย ; เดินทางไปพร้อมกบันกัท่องเท่ียวเพื่อนาํชม และศึกษา
สถานท่ีต่างๆ ; อธิบายเก่ียวกบักฎระเบียบต่างๆ  อธิบายจุดท่ีน่าสนใจทั้งหมดและให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งแก่
นกัท่องเท่ียว ;  ตอบคาํถามของนกัทศันาจร และใหข้่าวสารหรือความรู้อ่ืน ๆ ตามท่ีตอ้งการ    
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5113.20  มัคคุเทศก์  (พพิธิภัณฑ์)  ;  เจ้าหน้าทีนํ่าชม  (Guide, museum) 
  นาํนกัท่องเท่ียวหรือผูเ้ขา้ชมอ่ืนๆ ทั้งท่ีเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มคณะชมสถานท่ี   
วตัถุโบราณ หรือศิลปวตัถุต่างๆ : อธิบายความเป็นมาของวตัถุโบราณ หรือส่ิงของท่ีประดิษฐานไวใ้น
พิพิธภณัฑ ์ ;  ตอบคาํถามของผูเ้ขา้ชมและใหข้่าวสารหรือความรู้อ่ืน ๆ 
5113.30  หัวหน้า /  ผู้นําคณะท่องเทีย่ว  (Tour  leader) 
  ศึกษาสถานท่ีตามกําหนดการเดินทางเป็นผู ้นําในการนํากลุ่มนักท่องเท่ียวไปเท่ียว                    
ทั้งในประเทศและต่างประเทศในนามของตวัแทนบริษทันาํเท่ียว : ดูแลช่วยเหลือและอาํนวยความสะดวก
เร่ืองต่าง ๆ  ให้กบัคณะนกัท่องเท่ียวเป็นอยา่งดีตลอดการเดินทาง  และแกไ้ขปัญหาต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน ; 
จดัหาไกด์ทอ้งถ่ิน จดัการเร่ืองบตัรเขา้ชมโชวห์รือการแสดงอ่ืน ๆ  ;  ดูแลการดาํเนินงานทั้งหมดให้
เป็นไปตามแผนงาน  ; จดัทาํรายงานการเดินทางไปยงับริษทั  และปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีไดรั้บมอบหมาย  
 

5113.90  มัคคุเทศก์อืน่ ๆ 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี รวมถึง  ผูท่ี้ประกอบอาชีพในการเป็นผูน้าํชมหรือมคัคุเทศก์
ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
 
หมู่   512   ผู้ให้บริการในภัตตาคารและบ้านเรือน   

(Housekeeping and Restaurant Services Workers) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหมู่น้ี ไดแ้ก่  ผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีดูแลบา้นเรือนส่วนบุคคล  สถานท่ีคา้ขาย  
สถานท่ีทาํงาน และสถานท่ีอ่ืนๆ  จดัเตรียมและปรุงอาหาร บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมตามสถานท่ีต่าง ๆ  
รวมทั้งควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
    

  กลุ่มอาชีพในหมู่นี ้ มีดังนี ้
5121 แม่บา้นและผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง 

   5122 พอ่ครัว ,  ผูป้รุงอาหาร 
5123 พนกังานเสิร์ฟและพนกังานผสมเคร่ืองด่ืม 

 
หน่วย     5121 แม่บ้านและผู้ปฏิบัติงานทีเ่กีย่วข้อง (Housekeepers and Related Workers)  

 ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี ไดแ้ก่ ผูท้าํหนา้ท่ีจดัเตรียม ควบคุมกาํกบัดูแลการปฏิบติังาน
แม่บา้นในโรงแรม สโมสร โรงเรียนประจาํและในกิจการ สถาบนัต่างๆ รวมทั้งบา้นเรือนส่วนบุคคล 
ดาํเนินการจา้งงาน ฝึกผูป้ฏิบติังานและให้ออกจากงาน จดัแบ่งงานและควบคุมกาํกบัผูป้ฏิบติังาน  จดัซ้ือ
และควบคุมการจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์   ควบคุมการจดัเก็บดูแลและการเบิกจ่าย ส่ิงของอุปกรณ์  ดูแลสวสัดิการ
ทัว่ไปและความประพฤติของบุคคลต่างๆ ในสถาบนั ช่วยเหลือในกรณีเกิดการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย   
เล็กน้อยอนัเน่ืองมาจากการปฏิบติังาน ตลอดจนปฏิบติังานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องและดูแลช่วยเหลือผูร่้วม  
ปฏิบติังาน 

 



 (310) 

อาชีพในหน่วยนี้  มีดังนี้ 
7233 5121.10  แมบ้่านทัว่ไป  (Housekeeper, 

general) 

                     จดัระบบงานและควบคุมดูแลการทาํงานของพนกังานในโรงพยาบาล โรงแรม สาํนกังาน 
หรือสถานประกอบการท่ีคลา้ยคลึงกนั : ควบคุมดูแลพนกังานตรวจสอบของชาํรุด  เสียหาย  และตรวจ 
ดูประสิทธิภาพของการทาํงานและการทาํความสะอาดสถานท่ี สาํนักงาน หอ้งนํ้า หอพกัให้อยูใ่นขั้น 
มาตรฐาน ; กาํหนดหนา้ท่ีการงานใหแ้ก่พนกังาน  เขียนรายงาน ตรวจสอบบญัชีและทาํรายการส่ิงของ   
เคร่ืองใชต่้าง ๆ ; จ่ายส่ิงของเคร่ืองใชแ้ละอุปกรณ์ต่าง ๆ   อาจซ้ือส่ิงของเคร่ืองใชแ้ละอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการ
ทาํงานบา้น อาจทาํหนา้ท่ีตอ้นรับแขกท่ีมาติดต่อและอาํนวยความสะดวกต่างๆ ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีและพนกังาน
ภายในสาํนกังาน เช่น   จดัหาชา  กาแฟ  และนํ้าด่ืม 
 

5121.20 หวัหนา้และพนกังานทาํความสะอาดประจาํหอ้งพกั   
(Room Attendant  ;  Floor  Supervisor) 

  จดัเตรียมห้องพกัแขกโดยตรวจดูแลทาํความสะอาดเรียบร้อยภายในห้องพกั  :จดัเตรียม
และจดัวางอุปกรณ์ของใชป้ระจาํห้องพกัตามมาตรฐานท่ีโรงแรมกาํหนด ;  จดัท่ีนอน ปูเตียง  ลา้งห้องนํ้ า  
จดัเตรียมส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ ; ตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ใน
ห้องพกั  ;  บนัทึกและจดัทาํรายงานประจาํวนั รวมถึงรายงานสถานภาพห้องพกัและส่ิงชาํรุดท่ีไดพ้บ  ;  
ดาํเนินการประสานงานกบัส่วนงานอ่ืนเพื่อการจดัเตรียมห้องพกัอย่างถูกตอ้งเหมาะสม  และเพื่อการ
บริการท่ีสร้างความพึงพอใจแก่ผูพ้กั ; ดูแลรักษาจดัเก็บอุปกรณ์ของใชส้ําหรับการปฏิบติังานประจาํวนั ;  
ปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งและดูแลช่วยเหลือผูร่้วมปฏิบติังาน 
 
5121.30  พนักงานประจําห้องผ้า   (Maid, linen) 
  ดูแลจดัเก็บผา้ทุกชนิดท่ีใช้ในโรงแรม : ตรวจดูแลความสะอาดเรียบร้อยของผา้รวมถึง
เคร่ืองแบบพนกังาน ;  ดาํเนินการซ่อมแซมเส้ือผา้ท่ีชาํรุด ; ดูแลรักษาอุปกรณ์เคร่ืองใชใ้นห้องนํ้ า ; ดูแล 
จดัเก็บของใชป้ระจาํห้องพกัแขก  รวมทั้งการเบิกจ่าย ; จดัทาํรายงานท่ีเก่ียวขอ้ง  
 

5121.40  พนักงานประจําห้องจัดดอกไม้ ; พนักงานจัดดอกไม้  (Attendant, flower arranging) 
  ดูแลงานดา้นการจดัดอกไมทุ้กประเภทในโรงแรม : เตรียมและจดัดอกไมเ้พื่อนาํไปตกแต่ง
ภายในโรงแรม รวมถึงบริเวณพื้นท่ีสาธารณะภายในห้องพกัแขก  ห้องจดัเล้ียง และนอกสถานท่ีในโอกาส
พิเศษต่างๆ  
 

5121.45  แม่บ้าน  (ส่วนบุคคล)  (Housekeeper, home) 
  จดัการดูแลความเรียบร้อยในบา้นเรือนส่วนบุคคล : อาํนวยความสะดวกแก่นายจา้งในเร่ือง
ต่าง ๆ  เช่น  การจดัเตรียมอาหาร  ;  การดูแลความสะอาดเคร่ืองเรือน  เคร่ืองใช้และบริเวณทั้งภายในและ 
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ภายนอกบา้น  การดูแลเด็กเล็กภายในบา้น  รวมถึงการดูแลสั่งการผูช่้วยในเร่ืองต่าง ๆ  อาจดูแลจดัเตรียม   
เส้ือผา้ของบุคคลในบา้น 
 

5121.50  ผู้ให้บริการทัว่ไปในโรงแรม   (Warden,  hotel) 
  ปฏิบติังานหลายอยา่งเก่ียวกบัผูม้าพกัในโรงแรมและในสถานประกอบการท่ีคลา้ยคลึงกนั    
โดยเฉพาะในเวลาท่ีผูม้าพกัมาถึงหรือออกจากโรงแรม : ควบคุมการให้และการรับกุญแจห้องจากผูม้าพกั ;  
ช่วยยกกระเป๋า  รับ - ส่งไปรษณียห์รือห่อของให้ผูม้าพกั  ;  ให้ข่าวสารในเร่ืองต่าง ๆ  เช่น  ความบนัเทิง  
แหล่งท่องเท่ียว  ซ้ือของ  อาํนวยความสะดวกในเร่ืองอาหาร  ยานพาหนะ  และเร่ืองอ่ืน ๆ  อาจควบคุมแผง
สวติซ์โทรศพัทข์องสถานท่ีพกั  ขายของเบด็เตล็ด 
 

5121.90  แม่บ้านและผู้ปฏิบัติงานที่เกีย่วข้องอื่น ๆ 
  ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในกลุ่มนี ้ รวมถงึ  ผู้ที่เป็นแม่บ้านและผู้ปฏิบัติงานที่เกีย่วข้องซ่ึงมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น 
 
หน่วย     5122 พ่อครัว,   ผู้ปรุงอาหาร  (Cooks) 

 ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ีได้แก่ ผูท้าํหน้าท่ีวางแผน จดัเตรียมและปรุงอาหารใน 
โรงแรม ภตัตาคารหรือในสถานท่ีอ่ืนท่ีจดับริการอาหารแก่บุคคลทัว่ไป รวมทั้งในเรือโดยสาร บนรถไฟ 
และในบา้นพกัส่วนบุคคล วางแผน ควบคุม กาํกบังานและประสานงานในครัว ตลอดจนปฏิบติังานอ่ืน  
ท่ีเก่ียวขอ้งและดูแลช่วยเหลือผูร่้วมปฏิบติังาน 

 
อาชีพในหน่วยนี้  มีดังนี้ 
 

5122.20  หัวหน้าพ่อครัว  ;  หัวหน้าผู้ปรุงอาหาร  (Cook, head  ;  Chef) 
  รับผดิชอบการบริการและการผลิตอาหารในครัว  :  ดูแลกาํกบัขั้นตอนการเตรียมอาหาร  
;  จดัวางระเบียบ  กาํหนดหนา้ท่ีและควบคุมการทาํงานของพนกังาน  ควบคุมตน้ทุนการผลิตอาหารโดย
คาํนวณตน้ทุนอาหารและแรงงาน  ;  สอนวิธีการปรุงอาหารแก่พนกังานและควบคุมการประสานงาน  ;   
วางแผนรายการอาหารและตรวจสอบคุณภาพอาหาร 
 

5122.25  ผูช่้วยหวัหนา้พ่อครัว / รองหวัหนา้พ่อครัว  (Cummis) 
  ดูแลกาํกับงานในครัวและช่วยควบคุมการปฏิบัติงานของพ่อครัว  ให้คาํแนะนําและสอน
พนักงานในการเตรียมและผลิตอาหาร ; ดูแลการเตรียมอาหาร  การกาํหนดหน้าที่งานในห้องครัว  ; ควบคุม
คุณภาพและคดัเลอืกวตัถุดบิในการปรุงอาหาร  ควบคุมการเบิกจ่ายและเกบ็รักษาอาหาร ; อาจรับผดิชอบ
วางแผนและเปลีย่นแปลงรายการอาหารร่วมกบัหัวหน้าพ่อครัว  ปฏิบัติงานตามคาํส่ังของหัวหน้าพ่อครัว 
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5122.30  พ่อครัว  /  ผู้ปรุงอาหาร  (Cook) 
 ทําหน้าที่ เตรียมและปรุงอาหารเพื่อการบริโภคและบริการในโรงแรม ภัตตาคาร                      

รถเสบียงของรถไฟ ห้องอาหารในเรือ สโมสร  หรือสถานประกอบการ รวมถึงบ้านพักส่วนบุคคล  :  อาจ
เช่ียวชาญในการทําอาหารประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ ;  ตรวจสอบคุณภาพอาหารที่ปรุงสําเร็จ  ;  
ประสานงานในครัวและปฏิบัติงานอืน่ที่เกีย่วข้อง 
 

5122.90 พ่อครัวอ่ืนๆ 
ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในกลุ่มนี ้  รวมถงึ    พ่อครัว  หรือผู้ปรุงอาหารซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้               

ในที่อืน่ 
 
หน่วย     5123 พนักงานเสิร์ฟและพนักงานผสมเคร่ืองดื่ม (Waiters , Waitresses  and  Bartenders) 

 ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ีได้แก่ ผูท้าํหน้าท่ีเสิร์ฟอาหารและเคร่ืองด่ืมในสถานท่ี
จาํหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม สโมสร สถาบนัและโรงอาหาร บนเรือหรือรถไฟโดยสาร  แนะนาํลูกคา้ใน
การเลือกด่ืมไวน์และเคร่ืองด่ืมชนิดอ่ืน ตลอดจนปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องและดูแลช่วยเหลือผูร่้วม 
ปฏิบติังาน 
 

อาชีพในหน่วยนี้  มีดังนี้ 
 

5123.20  หัวหน้าพนักงานเสิร์ฟ , กปัตัน  (Waiter, head   ;  Captain, restaurant) 
  ควบคุมดูแลพนกังานเสิร์ฟอาหารให้ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความถูกตอ้งและมีระเบียบ : ดูแล
ใหก้ารตอ้นรับและแนะนาํรายการอาหารแก่ลูกคา้  ;  รับและบนัทึกรายการอาหาร  สั่งการและมอบหมาย
ใหพ้นกังานเสิร์ฟ  อาจดูแลพื้นท่ีความรับผดิชอบใหมี้ความสะอาด  และรับคาํติชมจากลูกคา้ 
 

5123.30  พนักงานเสิร์ฟอาหารและเคร่ืองดื่ม ;   บริกร  (Waiter  ;  Waitress) 
เสิร์ฟอาหารและเคร่ืองด่ืมในสถานท่ีต่างๆ : จดัโต๊ะเกา้อ้ีและจดัวางอุปกรณ์เคร่ืองมือ

เคร่ืองใชบ้นโตะ๊อยา่งเหมาะสมถูกวธีิ ; รับจองและใหข้อ้มูลทางโทรศพัท ์ ; ตอ้นรับและนาํแขกไปท่ีนัง่ท่ี
เหมาะสม ; รับสั่งอาหารและเคร่ืองด่ืม ; ให้ข้อมูลหรือคาํแนะนํา และตอบข้อซักถามของแขก                       
ผูรั้บประทาน ; ประสานงานกบัผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อการบริการท่ีสร้างความพึงพอใจแก่ลูกคา้ ; 
เสิร์ฟอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการอาหารท่ีแขกสั่งพร้อมจดัวางอุปกรณ์เคร่ืองใช้ไดอ้ยา่งเหมาะสม ; 
ดูแลใหบ้ริการอาํนวยความสะดวกเร่ืองต่างๆ แก่แขกระหวา่งการรับประทานอาหาร และในขั้นตอนชาํระ
เงินค่าอาหาร รวมทั้งกล่าวอาํลาแขก ; ทาํความสะอาด จดัเตรียมและจดัเก็บอุปกรณ์เคร่ืองมือ   เคร่ืองใช ้; 
ดูแลความเรียบร้อยและสุขอนามยัส่วนตวั ; ปฏิบติังานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งและดูแลช่วยเหลือผูร่้วมปฏิบติังาน 
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5123.40  พนักงานผสมเคร่ืองดื่ม  ;  บาร์เทนเดอร์  (Bartender) 
แนะนาํรายการเคร่ืองด่ืมและตอบขอ้ซกัถาม  ผสมเคร่ืองด่ืมตามสั่งอยา่งเหมาะสมถูกวิธี   

: ทาํความสะอาด จดัเตรียมและจดัเก็บอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ตลอดจนดูแลรักษาให้อยูใ่นสภาพดี ; 
จดัเตรียมส่วนประกอบต่างๆ ของเคร่ืองด่ืมผสมและจดัเตรียมอาหารตามรายการ (menu) ท่ีนาํเสนอ ; 
ประสานงานกับผูป้ฏิบติังานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องในการจดัเตรียม การบริการลูกคา้และอาจทาํหน้าท่ีเสิร์ฟ     
รวมถึงรับชาํระเงินในบางกรณี ; ปฏิบติังานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งและดูแลช่วยเหลือผูร่้วมปฏิบติังาน 

 

5123.50  พนักงานต้อนรับในห้องอาหาร   (Hostess,  restaurant ) 
  ดูแล  ตอ้นรับและนาํลูกคา้ไปยงัท่ีนัง่ในห้องอาหาร  :  รับและบนัทึกการจองโต๊ะอาหาร
ล่วงหนา้  ;   ตอ้นรับลูกคา้ท่ีทางเขา้ของห้องอาหาร  หรือภตัตาคารและนาํไปยงัโต๊ะอาหารหรือท่ีนัง่อ่ืนๆ 
ท่ีเหมาะสม ; สนทนากบัลูกคา้เพื่อใหท้ราบถึงความพึงพอใจหรือการร้องเรียนในเร่ืองอาหารและบริการ;  
ตรวจสอบความสะอาดของพื้นท่ีในห้องอาหาร ; ควบคุมและประสานงานกบัผูป้ฏิบติังานด้านการ
ใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองด่ืม และพนกังานบริการดา้นอ่ืนๆ อาจรับชาํระเงินค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมจาก 
ลูกคา้และปฏิบติังานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

5123.90  พนักงานบริการอืน่ ๆ 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึงผูใ้ห้บริการด้านอาหารและเคร่ืองด่ืมซ่ึงมิได้จัด
ประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
 
 
หมู่       513    ผู้ให้บริการส่วนบุคคลและผู้ปฏิบัติงานทีเ่กีย่วข้องกนั  
 
                           (Personal Care and Related Workers) 
 ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหมู่น้ี ไดแ้ก่ ผูท่ี้ดูแลเอาใจใส่ในบา้นเรือนส่วนบุคคลและโรงเรียน  
ปฏิบติังานเป็นผูช่้วยแพทยแ์ละพยาบาลอาชีพในโรงพยาบาล  หรือสถานท่ีอ่ืนๆ  ท่ีคลา้ยคลึงกนั  ดูแลผูป่้วย
ตามบา้นเรือน  ทาํหนา้ท่ีเป็นผูช่้วยในการรักษาสัตว ์ การปรุงยา  รวมทั้งการควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืนๆ 
 

  กลุ่มอาชีพในหมู่นี ้มีดังนี ้
5131 พนกังานดูแลเด็ก 
5132 ผูใ้หบ้ริการส่วนบุคคลในหน่วยงานต่าง ๆ  (พนกังานดูแลผูป่้วยประจาํ 

โรง พยาบาล ,  คลินิก) 
5133 ผูใ้หบ้ริการส่วนบุคคลในบา้นเรือน  (พนกังานดูแลผูป่้วยส่วนบุคคล) 
5139 ผูใ้ห้บริการส่วนบุคคลและผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวข้องกันซ่ึงมิได้จดัประเภทไว ้   

ในท่ีอ่ืน 
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หน่วย     5131 พนักงานดูแลเด็ก   (Child-care Workers) 
      ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี ไดแ้ก่ ผูท่ี้ดูแลการทาํกิจกรรมต่าง ๆ ของเด็ก  หรือช่วยครู

ดูแลเด็กนกัเรียน ทาํการอาบนํ้ า แต่งตวั และป้อนอาหารเด็กตามเวลาท่ีกาํหนด  พาเด็กไปโรงเรียนหรือ  
พาเล่นนอกบา้นเพื่อการพกัผอ่นหย่อนใจ  เล่นเกมส์ต่าง ๆ กบัเด็ก  อ่านหรือเล่านิทานให้เด็กฟัง ควบคุม 
ดูแลให้เด็กนอนและเล่นในห้องท่ีจดัไว ้ ดูแลเอาใจใส่เด็กนักเรียนในระหว่างการรับประทานอาหาร  
กลางวนัหรือช่วงเวลาพกั รวมถึงการดูแลเด็กในขณะท่ีมีกิจกรรมทัศนศึกษาตามสถานท่ีต่างๆ  ใน
ระยะเวลาสั้นๆ  ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 

 อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

5131.20 ครูพีเ่ลีย้ง  (Attendant, school children)  
  ช่วยเหลือครูประจาํชั้นดูแลเด็กนกัเรียนในการทาํกิจกรรมต่างๆ : ช่วยครูในการสอน 
นกัเรียนให้เกิดการเรียนรู้ในเร่ืองการเขียน การอ่านตวัอกัษร ตวัเลขหรือสัญลกัษณ์อ่ืนๆ ; ช่วยเหลือ 
นกัเรียนทาํกิจกรรมต่างๆ เช่น ออกกาํลงักาย  เล่นเกมส์  รับประทานอาหาร  อาบนํ้ า  แปรงฟัน เขา้นอน 
ฯลฯ ;  คอยรับ-ส่งนกัเรียนข้ึนรถมาโรงเรียนและกลบับา้น และปฏิบติังานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

5131.30  พีเ่ลีย้งเด็ก  (Nanny   ;   Nursemaid) 
  เล้ียงและดูแลเด็ก  : ช่วยอาบนํ้าและแต่งตวัให้เด็ก  ;  ป้อนอาหารตามระยะเวลาท่ีกาํหนด  
;  พาออกเดินเล่นหรือเล่นเกมส์ต่าง ๆ  กบัเด็ก  ;  ควบคุมดูแลให้เด็กนอนและเล่นอยา่งมีระเบียบ  ;  จดั
เตียงนอน  กล่อม  อ่านหรือเล่านิทานใหเ้ด็กฟัง  อาจทาํความสะอาดเส้ือผา้เด็ก 
 
หน่วย    5132 ผู้ให้บริการส่วนบุคคลในหน่วยงานต่าง ๆ (Institution-based Personal Care 
Workers) 

ผูป้ฏิบัติงานอาชีพในหน่วยน้ี ได้แก่ ผูท่ี้ทาํหน้าท่ีเป็นผูช่้วยแพทย์ ทันตแพทย์ และ
พยาบาล จดัเตรียมคนไขเ้พื่อการตรวจรักษา  เปล่ียนผา้คลุมเตียง และช่วยพยุงผูป่้วยท่ีจะเขา้ห้องนํ้ า  
อาํนวยความสะดวกให้กบัผูป่้วย  บริการอาหาร  เก็บถาดอาหาร และป้อนอาหารให้กบัผูป่้วยท่ีตอ้งการความ
ช่วยเหลือ ทาํการฆ่าเช้ือโรคเคร่ืองมือผ่าตดัและอุปกรณ์อ่ืนๆ ช่วยลา้งเคร่ืองมือและเตรียมวสัดุอุปกรณ์
ต่างๆ ให้กบัทนัตแพทยใ์นขณะทาํการรักษา ตลอดจนปฏิบติัหน้าท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแล 
ผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

5132.20 ผู้ช่วยทนัตแพทย์  ; ผู้ช่วยด้านทนัตแพทย์  (Aid, dental) 
ช่วยทนัตแพทยใ์นการบาํบดัรักษาผูป่้วย : จดัเตรียมและนาํคนไขเ้ขา้พบทนัตแพทยเ์พื่อ

การตรวจรักษา ; เตรียมวสัดุอุปกรณ์ และช่วยทนัตแพทยป์ฏิบติังานในขณะบาํบดัรักษา ; ฆ่าเช้ือโรคและ
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ทาํความสะอาดเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆ ; อาจตอ้นรับลูกคา้ รับโทรศพัท ์ทาํการนดัหมาย จ่ายยา และ
รับเงินค่ารักษา และปฏิบติังานดา้นอ่ืนๆ ตามท่ีทนัตแพทยม์อบหมาย 

 

5132.30  ผู้ช่วยพยาบาล (โรงพยาบาล)  (Nursing aid, hospital) 
 ช่วยแพทยห์รือพยาบาลตรวจรักษาคนไขใ้นโรงพยาบาล : จดัเตรียมและนาํคนไขเ้ขา้พบ

แพทยเ์พื่อการตรวจรักษา ; เตรียมวสัดุอุปกรณ์และช่วยแพทยห์รือพยาบาลปฏิบติังานในขณะบาํบดัรักษา
ผูป่้วย ; ช่วยเหลือและอาํนวยความสะดวกให้กบัผูป่้วยตามท่ีตอ้งการ ; ทาํความสะอาดวสัดุอุปกรณ์และ
เคร่ืองมือต่างๆ  และปฏิบติังานดา้นอ่ืนๆ ตามท่ีแพทยห์รือพยาบาลมอบหมาย 
 

5132.31 ผู้ช่วยพยาบาล (คลนิิก)  (Nursing aid, clinic) 
 ช่วยแพทยห์รือพยาบาลตรวจรักษาคนไขใ้นคลินิก : จดัเตรียมและนาํคนไขเ้ขา้พบแพทย์

เพื่อการตรวจรักษา ; เตรียมวสัดุอุปกรณ์และช่วยแพทยห์รือพยาบาลปฏิบติังานในขณะบาํบดัรักษาผูป่้วย ; 
ช่วยเหลือและอาํนวยความสะดวกให้กับผูป่้วยตามท่ีต้องการ ; ทาํความสะอาดวสัดุอุปกรณ์และ      
เคร่ืองมือต่างๆ  ; อาจต้อนรับลูกค้า รับโทรศพัท์ ทาํการนัดหมาย จ่ายยา และรับเงินค่ารักษา และ      
ปฏิบติังานดา้นอ่ืนๆ ตามท่ีแพทยห์รือพยาบาลมอบหมาย 
 

5132.40 เจ้าหน้าทีป่ระจํารถพยาบาล  (Attendant, ambulance) 
 ใหก้ารดูแลและนาํผูป่้วยส่งโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลอ่ืนๆ เพื่อทาํการรักษา    ทาง
การแพทยต่์อไป : จดัเตรียมอุปกรณ์ในการลาํเลียงผูป่้วย และเคร่ืองมือหรือเวชภณัฑ์ท่ีใช้ในการปฐม
พยาบาล ; ประเมินความเจ็บป่วยของผูป่้วยเพื่อให้ความช่วยเหลือหรือรักษาพยาบาลในเบ้ืองตน้กรณี
ฉุกเฉิน เช่น  พนัแผล ใส่เฝือกดามกระดูก ให้ออกซิเจนหรือเคร่ืองช่วยหายใจ ;  ช่วยยกหรือแบก   ผูป่้วย
จากสถานท่ีเกิดเหตุไปยงัสถานพยาบาล ; จดัเตรียมเอกสารบนัทึกการเจ็บป่วยและการให้การดูแล
รักษาพยาบาล ; บาํรุงรักษาและซ่อมแซมรถพยาบาลและเคร่ืองมืออุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดีเสมอ       
และปฏิบติังานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
หน่วย   5133 ผู้ให้บริการส่วนบุคคลในบ้านเรือน (Home-based Personal Care Workers) 

ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ได้แก่ ผูท่ี้ดูแลผูป่้วยทางร่างกาย จิตใจ  ผูสู้งอายุหรือ        
ผูไ้ร้สมรรถภาพ ตามบา้นเรือนส่วนบุคคล  ช่วยเหลือผูป่้วยใหข้ึ้นลงจากเตียง   เขา้ห้องนํ้ า  อาบนํ้ า  เปล่ียน
เคร่ืองแต่งกาย  จดัเตรียมอาหาร  บริการอาหาร  และป้อนอาหารให้ผูป่้วยท่ีไม่สามารถช่วยตวัเองได ้ จดัยาให้
ผูป่้วยตามคาํสั่งแพทย ์คอยดูแลอาการของผูป่้วยหากไม่ดีข้ึนตอ้งแจง้ให้แพทยท์ราบเพื่อทาํการรักษา
ต่อไป  ตลอดจนปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้ง   
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 อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
  

5133.20  ผู้ดูแลผู้ป่วย  คนชราและเด็ก  (ตามบ้าน)  (Nursing  aid, home) 
  ดูแลผูป่้วยทางร่างกาย จิตใจ ผูสู้งอายุหรือผูไ้ร้สมรรถภาพหรือเด็กตามบา้นเรือนส่วน
บุคคล  : ใหค้วามช่วยเหลือผูป่้วยใหข้ึ้นลงจากเตียง  เขา้หอ้งนํ้า  อาบนํ้ า  เปล่ียนเคร่ืองแต่งกาย  ให้อาหาร
และยาตามแพทย ์คาํสั่งแพทยห์รือนายจา้ง ; ดูแลให้ความช่วยเหลือแก่คนชราหรือเด็กเล็กตามหน้าท่ี 
ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 
 
หน่วย     5139 ผู้ให้บริการส่วนบุคคลและผู้ปฏิบัติงานทีเ่กีย่วข้องกนัซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ืน่ 
  (Personal Care and Related Workers Not Elsewhere Classified) 

ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี ได้แก่ ผูท่ี้ทาํหน้าท่ีช่วยเหลือผูเ้ช่ียวชาญในกลุ่มวิชาชีพ  
ต่างๆ ในการปฏิบติังาน  ตวัอยา่งเช่น  ช่วยรักษาสัตว ์ ช่วยปรุงยา  เป็นตน้   อาบนํ้ าและให้อาหารสัตว ์  
นาํสัตวไ์ปหอ้งท่ีจะทาํการรักษาและช่วยจบัหรือยดึสัตวไ์วใ้นระหวา่งการรักษา ทาํความสะอาดและ     ฆ่า
เช้ือโรคเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ  ติดฉลากยา สารเคมีและอ่ืน ๆ และจดัวางตามชั้นโดยแยกชนิดหรือ
ประเภทของยาหรือสารเคมี  ฆ่าเช้ือโรคในขวด  หลอด หรือแกว้ทดลองยา  และเคร่ืองมืออ่ืน ๆ    ตลอดจน
ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 

 

 อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

5139.20   ผู้ช่วยสัตวแพทย์ ; ลูกมือสัตวแพทย์  (Aid, veterinary) 
ทาํงานในโรงพยาบาลสัตวใ์นการเป็นผูช่้วยสัตวแ์พทย ์ : จูง เข็น หรือแบกหามสัตวจ์าก

คอกสัตวไ์ปยงัห้องรักษาพยาบาลยกสัตวข้ึ์นไปวางบนโต๊ะท่ีทาํการรักษาพยาบาล  ดึงหรือยึดสัตวไ์วใ้ห้
แน่นในระหวา่งการรักษาพยาบาล ; จดัเตรียมอาหารสัตวด์ว้ยการชัง่  ผสม  บดและหัน่เคร่ืองผสมต่าง ๆ  
ตามท่ีกาํหนดให้และให้อาหารสัตว ์ ;  อาบนํ้ า  แปรงขนสัตว ์ ตดัขน  และตดัเล็บสัตว ์  กวาดปัดฝุ่ น     
เช็ดพื้น  และลา้งห้องต่าง ๆ ในโรงพยาบาลและคอกสัตว ์ อาจตอ้นรับลูกคา้  รับโทรศพัท ์ ทาํการนดัหมาย  
และรับเงิน 
 

5139.30  ผู้ช่วยเภสัชกร  (Aid, pharmacy) 
  ทาํหนา้ท่ีเป็นผูช่้วยเภสัชกรในการปรุงยาและจ่ายยา : เตรียมอุปกรณ์ในการทดลองหรือ
ปรุงยา ; ทาํการฆ่าเช้ือโรคขวดแกว้ทดลอง  และเคร่ืองมืออ่ืน ๆ ; ทาํการติดฉลากยา  และช่วยเภสัชกร   
นาํยาไปจ่ายใหค้นไข ้ ปฏิบติังานอ่ืน ๆ  ภายใตค้าํแนะนาํและสั่งการของเภสัชกร 
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หมู่         514   ผู้ให้บริการส่วนบุคคลอืน่ๆ   (Other Personal Services Workers) 
 ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหมู่น้ี ไดแ้ก่ ผูท่ี้ทาํงานต่างๆ เก่ียวกบัการใหบ้ริการส่วนบุคคล     ใน
เร่ืองของการเสริมสวยในแบบต่าง ๆ  เพื่อตกแต่งบุคลิกภาพของแต่ละบุคคล ทาํหน้าท่ีเป็นเพื่อนหรือ  
ดูแลรับใช้ให้ความสะดวกสบายแก่นายจา้ง ให้บริการดา้นการฉีดยาศพและรับบริการจดังานศพ รวมทั้ง 
ควบคุมดูแลเจา้หนา้ท่ีอ่ืน ๆ 
 

  กลุ่มอาชีพในหมู่นี ้ มีดังนี ้
              5141 ช่างตดัแต่งผม  ช่างเสริมสวย  และผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

5142 คนรับใช ้ เพื่อนร่วมกิจกรรม 
5143 สัปเหร่อและผูอ้าบยาศพ 
5149 ผูใ้หบ้ริการส่วนบุคคลอ่ืน ๆ  ซ่ึงมิไดจ้ดัไวใ้นประเภทใด 

 
หน่วย     5141 ช่างตัด แต่งผม   ช่างเสริมสวยและผู้ปฏิบัติงานทีเ่กีย่วข้องกนั  
 (Hairdressers, Barbers, Beauticians and Related Workers) 

   ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี ได้แก่ ผูต้ดัและแต่งผม ใช้เคร่ืองสําอางค์แต่งหน้าและ
ทาํงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกนัในการทาํใหบุ้คลิกลกัษณะของแต่ละบุคคลดีข้ึนหรือเปล่ียนแปลงไป ทาํการตดั 
สระ ยอ้มและตดัผม โกนหรือเล็มหนวดและเครา ให้การบาํรุงรักษาหนงัศีรษะให้กบัลูกคา้ จดัหาวิกผม
หรือผมปลอมให้กบัลูกคา้ตามความตอ้งการ ให้บริการดา้นการนวดตวั นวดหนา้ ทาํความสะอาด  ทา
ครีมหรือโลชั่นและผลิตภณัฑ์ต่างๆ ท่ีบาํรุงรักษาผิวพรรณทั้งใบหน้าและตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย  
แต่งหนา้ให้กบัลูกคา้ประจาํ  นกัแสดงและบุคคลทัว่ไป  ทาํความสะอาด ตดั แต่งและทาเล็บมือ เล็บเทา้
พร้อมกบัการขจดัโรคตามธรรมชาติของเทา้ ให้การดูแลรับใช้ลูกคา้ในเวลาอาบนํ้ า และทาํการนวดตวั
เบ้ืองตน้  ตลอดจนปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 

อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

5141.20 ช่างตัดแต่งผม  (Hairdresser) 
  ตดั สระ ยอ้ม  ดดัผม  และให้บริการส่วนบุคคลอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัแต่งผม  :      
ตดัหรือแต่งผมตามคาํอธิบาย หรือตามความต้องการของลูกค้า ทาํตามขั้นตอนและกรรมวิธีในการ        
ตดัแต่งผม  เช่น  สระ  เป่าให้แห้ง  ยอ้ม  ดดั  ทาํสีผม  เป็นตน้ ; อาจทาํการบาํรุงรักษาเส้นผมและ       
หนงัศีรษะ  โดยใชน้ํ้ ายาหรือการอบไอนํ้ าต่าง ๆ ; ทาํความสะอาดและตกแต่งผมปลอม (วิก) ; สําหรับ  
ลูกคา้บุรุษอาจบริการโกนหนวดและเล็มเครา 
 

5141.30  ช่างเสริมสวย  (Beautician) 
  เสริมแต่งความงามใหแ้ก่ลูกคา้ : ตรวจดูผิวและให้คาํแนะนาํในการเสริมสวยท่ีเหมาะสม  ;  
ใช้ครีมหรือเคร่ืองสําอางค์และอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อขจดัร้ิวรอย  กระตุน้การหมุนเวียนของโลหิตและ     
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เสริมแต่งผวิใหชุ่้มช้ืนสวยงาม  ;  ทาํการนวดหนา้และร่างกายดว้ยมือหรืออุปกรณ์  ทาํการขจดัขนหรือไขมนั
ส่วนเกิน  อาจทาํการแต่งหนา้และทาํผมหรือให้คาํแนะนาํในการเลือกผลิตภณัฑ์และแนวการแต่งหนา้ให้
เหมาะกบับุคลิกของลูกคา้แต่ละราย  อาจมีความชาํนาญเฉพาะอยา่งและมีช่ือเรียกตามความชาํนาญ 
 
5141.40  ช่างแต่งเลบ็  (Manicurist) 
  ทาํความสะอาด  แต่งรูป และขดัเล็บมือเล็บเทา้ : ใชน้ํ้ ายาลา้งยาทาเล็บท่ีทาไวเ้ดิมออก  ;  
ตะไบเล็บให้ไดรู้ป ; แช่น้ิวในนํ้ าอุ่นผสมนํ้ ายา  และนํ้ ามนั  เพื่อทาํให้หนงักาํพร้ารอบๆ เล็บอ่อนตวั และ
ใชเ้คร่ืองมือดึงหนงักาํพร้ารอบๆ  เล็บทุกเล็บออก ; ตกแต่งหนงักาํพร้า ; ตะไบขอบเล็บให้เรียบ  ;  ใชย้า
ทาเล็บตามความตอ้งการของลูกคา้  ทาํความสะอาดและฆ่าเช้ือโรคอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการทาํเล็บ 
 

 

5141.50  ช่างออกแบบทรงผม  (Designer, hair style) 
  ออกแบบทรงผมใหก้บัลูกคา้เฉพาะรายหรือเพื่อการแสดงแบบ  :  ศึกษารูปหนา้  เส้นผม
และบุคลิกของลูกคา้เพื่อออกแบบทรงผมให้เหมาะสม  หรือศึกษารูปแบบของงานแสดงเพื่อออกแบบ
ทรงผมนางแบบ  นกัแสดง  ให้เขา้กบัรูปแบบของผลิตภณัฑ์ท่ีจดัแสดง  เช่น  จดัแสดงเส้ือผา้  อุปกรณ์
ของใช ้ หรือออกแบบทรงผมนกัแสดงใหเ้หมาะสมกบัเน้ือหาหรือตวัละคร 
 

5141.60  ช่างแต่งหน้า  (เวท)ี  ;  สตูดิโอ  (Make-up artist, stage / studio) 
  แต่งหน้านักแสดงละครและนักแสดงอ่ืนๆ เพื่อทาํให้ใบหน้าดีข้ึน หรือตกแต่งและ
เปล่ียนแปลงใบหนา้ใหม่เพื่อใชใ้นการแสดงภาพยนตร์หรือการแสดงบนเวที : ตรวจดูรายการท่ีกาํหนด
ลกัษณะบุคลิกของนกัแสดง  ตลอดจนส่วนเสริมแต่งอ่ืนๆ เช่น ผมปลอม เครา รอยแผลเป็น เป็นตน้ ; ทาํการ
แต่งหนา้และตบแต่งส่วนเสริมใหก้ลมกลืนกบัใบหนา้หรือตามขอ้กาํหนดของตวัแสดง 
 
5141.90  ช่างตัดแต่งผม  ช่างเสริมสวย  และผู้ปฏิบัติงานทีเ่กีย่วข้องกนัอืน่ ๆ 
  ผู ้ปฏิบัติงานอาชีพในกลุ่มน้ี รวมถึงช่างแต่งผม ช่างเสริมสวย และผู ้ปฏิบัติงาน                 
ท่ี  เก่ียวขอ้งกนัซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน  ตวัอยา่งเช่น  ผูล้า้งและสระผม   
 
หน่วย     5142 คนรับใช้  , เพือ่นร่วมกจิกรรม (Companions and Valets) 

ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี ไดแ้ก่ ผูท่ี้ทาํหน้าท่ีเป็นเพื่อนหรือทาํงานตามท่ีนายจา้ง
ตอ้งการ  ทาํหนา้ท่ีเป็นเพื่อนให้กบันายจา้ง  ติดตามนายจา้งไปในสถานท่ีต่าง ๆ  อ่านหนงัสือ  สนทนาและ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ  ตอ้นรับและดูแลแขกของนายจา้งอยา่งดีเยี่ยม  ดูแลเร่ืองเส้ือผา้  และของใช้
ส่วนตวัของนายจา้งใหอ้ยูใ่นสภาพเรียบร้อย  ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
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อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี ้
 
5142.20  คนรับใช้  (Maid, personal) 
  ทาํงานตามท่ีนายจา้งตอ้งการ : ดูแลให้การรับใชเ้พื่อให้เกิดความสะดวกสบายแก่นายจา้ง  
เช่น  รับใชช่้วงเวลารับประทานอาหาร  ช่วยทาํงานบา้นและอ่ืน ๆ  ;  ทาํการตอ้นรับและดูแลแขกของนายจา้ง  
อาจดูแลเร่ืองเส้ือผา้และของใชส่้วนตวันายจา้งใหอ้ยูใ่นสภาพเรียบร้อย 
 

5142.30  เพือ่นร่วมกจิกรรม  (Companion) 
  ทาํหนา้ท่ีเป็นเพื่อนนายจา้งในการทาํกิจกรรมต่าง ๆ  : อ่านหนงัสือ หรือเป็นเพื่อนร่วมเล่น
กีฬาหรือกิจกรรมตามสถานท่ีต่างๆ ; ร่วมเดินทางเพื่อการท่องเท่ียวจบัจ่าย ซ้ือของ หรือเพื่อวตัถุประสงคอ่ื์น  
อาจดูแลเร่ืองส่วนตวั  เช่น  เร่ืองอาหาร  หรือเส้ือผา้ 
 
หน่วย  5143 สัปเหร่อและผู้อาบยาศพ (Undertakers  and  Embalmers) 

ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่  ผูท่ี้ทาํงานต่าง ๆ  เก่ียวกบัศพ   ทาํกาํหนดการจดังาน
พิธีการทาํศพ  เผาศพ  และฝังศพ  ฉีดสารเคมีหรือนํ้ ายาอาบศพเพื่อไม่ให้เน่าเป่ือย  ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ี
เก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ    
 

อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 
5143.20  สัปเหร่อ ;  บริกรมรณกจิ  (Undertaker ; Mortician) 
  ดาํเนินการและจดังานศพ :  สัมภาษณ์ครอบครัวผูต้าย  เพื่อจะได้ทราบถึงรายละเอียด  
เก่ียวกบัการตาย  และเพื่อช่วยในการวางแผนจดังานศพ  เช่น  คดัเลือกโลงศพและผา้คลุมศพ   จดับริการ
ต่าง ๆ  และการจดัวางดอกไม ้;  จดัวางโลงศพในห้องท่ีจดัไวส้ําหรับทาํพิธี  จดัแสงไฟและจดัวางดอกไม้
ให้เหมาะสม;  จดัการยกโลงศพไปข้ึนรถบรรทุกศพ  และยกออกจากรถบรรทุกศพไปยงัหลุมฝังศพ ;  
จดัยานพาหนะสําหรับเคล่ือนยา้ยศพ ;  หรือจดัวางโลงศพลงในหลุมฝังศพ;  เผาหรือฝังศพตามประเพณีของ      
ผูต้าย  อาจเล่ือยศพออกเป็นส่วนๆ  เท่าท่ีจาํเป็น  เพื่อเก็บรักษาไวใ้นโกศก่อนถึงวนัทาํพิธีเผา 
 

5143.30 ผู้อาบยาศพ (Embalmer) 
  อาบยาศพ  เพื่อมิให้เน่าเป่ือย :  ลา้งศพดว้ยสบู่ฆ่าเช้ือโรค ;  เอาลาํลีอุดปากศพเพื่อป้องกนั
อากาศเขา้ไปขา้งในร่างกาย ; ฉีดนํ้ ายาอาบศพ ; ปิดรอยแผลแลว้ตกแต่งแผล ; วางศพลงแช่ในอ่างนํ้ ายา
อาบศพ  อาจทาํงานอ่ืนๆ ท่ีจาํเป็นสาํหรับการอาบศพ 
 
5143.90  สัปเหร่อและผู้อาบยาศพอืน่ๆ 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึง  สัปเหร่อและผูอ้าบยาศพซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้น ท่ี
อ่ืน  ตวัอยา่งเช่น  ผูช่้วยทาํงานต่างๆ  เก่ียวกบัการจดังานศพ 
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หน่วย     5149 ผู้ให้บริการส่วนบุคคลอืน่ ๆ  ทีม่ิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ืน่  
                           (Other Personal Services  Workers  Not Elsewhere Classified) 

ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่  ผูท่ี้ให้บริการลูกคา้ร่วมเดินทางไปตามภตัตาคาร
หรือนอกสถานท่ีต่าง ๆ  ทาํหนา้ท่ีเป็นคู่เตน้รํา  ใหก้ารตอ้นรับลูกคา้ตามไนทค์ลบัเพื่อให้ลูกคา้ไดรั้บความ
บนัเทิง   
 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

5149.20 เพือ่นเทีย่ว  (Escort, social) 
 บริการลูกคา้โดยร่วมเดินทางไปในสถานท่ีต่าง ๆ  เช่น  ภตัตาคาร  ไนทค์ลบัหรือสถานท่ี
เท่ียวอ่ืน ๆ 
 

5149.30  คู่เต้นรํา  (พาร์ตเนอร์)  (Partner, dancing) 
  เป็นคู่เตน้ลีลาศ ร่วมรับประทานอาหาร  หรือสถานบนัเทิงต่าง ๆ :  ร่วมด่ืม  รับประทาน
อาหาร  หรือร่วมสนทนากบัลูกคา้ 
 

5149.40  พนักงานต้อนรับ  (คลบั)  (Hostess, club) 
  ดูแลตอ้นรับ และนาํลูกคา้ไปยงัท่ีนัง่ในไนทค์ลบัหรือแหล่งบนัเทิง  :  ให้การตอ้นรับ   
ลูกคา้ท่ีทางเขา้  หาท่ีนัง่และแนะนาํอาหาร  เคร่ืองด่ืมและบริการท่ีมี  อาจทาํการสนทนากบัลูกคา้เพื่อให้
ทราบถึงความพึงพอใจ  ประสานงานกบัฝ่ายบริการอ่ืน ๆ  รวมทั้งอาจรับชาํระเงินจากลูกคา้ 
 

5149.50  พนักงานอาบ  อบ  นวด  (Attendant, relaxing massage) 
  ใหบ้ริการอาบ  อบ  และนวดแก่ลูกคา้ในสถานบริการอาบอบนวด  
 
5149.90  ผู้ให้บริการส่วนบุคคลทีม่ิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ืน่ 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึง  ผูใ้ห้บริการส่วนบุคคลอ่ืนๆ  ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไว้
ในท่ีอ่ืน 
 
หมู่         515    โหร  ผู้ทาํนายโชคชะตาและผู้ปฏิบัติงานทีเ่กีย่วข้องกนั  
                            (Astrologers , Fortune-Tellers and Related Workers)  
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหมู่น้ี ได้แก่  ผูท่ี้ทาํการพยากรณ์เหตุการณ์ในอนาคตของบุคคล 
ต่าง ๆ  โดยดูจากตาํแหน่งของดวงดาวและดาวเคราะห์ต่าง ๆ  หรือทาํนายจากลกัษณะฝ่ามือ  ฝ่าเทา้     การ
สับเรียงไพ ่ตาํแหน่งของเส่ียงทาย หรือดว้ยวิธีการอ่ืนๆ พร้อมกบัแจง้ให้ทราบถึงเหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคตตลอดจนใหค้าํแนะนาํวธีิการแกไ้ขเพื่อใหเ้หตุการณ์นั้นลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
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 กลุ่มอาชีพในหมู่นี ้ มีดังนี ้
5151 โหร 
5152 ผูท้าํนายโชคชะตา  หมอดูลายมือและอาชีพอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
หน่วย     5151 โหร    นักโหรศาสตร์  (Astrologers and Related Workers) 

ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี ไดแ้ก่ ผูท่ี้ทาํนายโชคชะตาและการดาํเนินชีวิตของบุคคล
แต่ละคนตั้งแต่อดีต ปัจจุบนั และอนาคต โดยศึกษาจากอิทธิพลของกลุ่มดวงดาวและปรากฏการณ์อ่ืนๆ  ท่ี
มีผลต่อชีวิตของบุคคลและสถานการณ์ต่าง ๆ  และดูฤกษย์ามสําหรับการเร่ิมทาํพิธีกรรมต่าง ๆ  เช่น งาน
แต่งงาน  การเดินทาง  พิธีกรรมทางศาสนาและพิธีการอ่ืน ๆ  พร้อมทั้งใหค้าํแนะนาํวธีิการแกไ้ขเหตุการณ์
อนัเลวร้ายท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต   

 

   อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 
5151.20  โหร ,  นักโหรศาสตร์  (Astrologer) 
   ทาํนายหรือพยากรณ์เหตุการณ์ในอดีต  ปัจจุบนั และอนาคตของบุคคล  ประเทศ  บริษทั  
โดยอาศยัตาํแหน่งสําคญัของดวงดาว  ซ่ึงไดผู้กดวงข้ึนตามวิชาโหรศาสตร์  :  อาศยัตาํแหน่งสําคญัท่ี
สัมพนัธ์กนัระหวา่งดวงดาวในสิบสองราศี  โดยถือเอาเวลาและสถานท่ีเกิดของบุคคลหรือเวลาที่บริษทัได้
ตั้งข้ึนเป็นจุดพยากรณ์ และพยากรณ์ตามที่มีผูม้าขอให้ทาํนาย  ตีความหมายในขอ้สําคญัในตาํแหน่งท่ี
ดวงดาวสถิตอยูว่า่อยูใ่นภาพใดของลกัคณา  รวมทั้งดูยาม  พร้อมกบัแจง้ใหท้ราบถึงเร่ืองราววา่ดีหรือร้ายท่ี
คาดหรือทาํนายวา่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคต   หรือวา่จะไดรั้บความลม้เหลวหรือความสําเร็จอนัเน่ืองมาจาก
การกระทาํอยา่งใดอย่างหน่ึง  ตลอดจนแนะนาํวิธีการดาํเนินการ แกไ้ขหรือสนบัสนุนให้เหตุการณ์นั้น
ลุล่วงไปดว้ยดี 
 
หน่วย     5152 ผู้ทาํนายโชคชะตา  หมอดูลายมือและอาชีพอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง 
   (Fortune-tellers Palmists and Related Workers) 

ผูป้ฏิบติังานอาชีพหน่วยน้ี  ไดแ้ก่  ผูท่ี้ทาํนายเหตุการณ์ในอดีต  ปัจจุบนัและอนาคตของ
บุคคลแต่ละคน  โดยดูจากลกัษณะฝ่ามือลายเส้นมือ   ลายเส้นเทา้   การสับเรียงไพ่หรือปัจจยัอ่ืน ๆ  พร้อม
ทั้งใหค้าํเตือนและคาํแนะนาํวธีิการแกไ้ขเหตุการณ์อนัเลวร้ายท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต   

 

 อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 
5152.20  หมอดู   (ลายมือ,  ลายเท้า , ไพ่ป๊อก, ไพ่ยปิซี)  (Fortune - teller) 

 ทาํนายเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบนั  และอนาคตโดยอาศยัความรู้พิเศษกวา่ความรู้ธรรมดา
หรือการมองเห็นไดด้ว้ยจิตหรือดูทางใน ซ่ึงทาํให้เห็นส่ิงต่าง ๆ ท่ีคนธรรมดาไม่สามารถเห็นได ้  :  อาศยั 
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ปรจิตหรือการอ่านจิตใจและตีความจากวตัถุส่ิงของท่ีใชใ้นการทาํนาย เช่น  ไพ่ป๊อก  หรือลายมือลายเทา้ของ
บุคคลท่ีมาใหท้าํนาย  อาจมีช่ือเรียกตามวตัถุส่ิงของท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการทาํนาย 
 
หมู่         516    ผู้ให้บริการด้านการป้องกนัภัยทีม่ิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ืน่  

(Protective Services Workers) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหมู่น้ี  ไดแ้ก่  ผูท่ี้มีหนา้ท่ีป้องกนัภยัให้กบับุคคลและทรัพยสิ์นของ
บุคคลให้รอดพน้จากภยัอนัตรายท่ีเกิดจากอคัคีภยั  อุบติัเหตุ  การกระทาํท่ีผิดกฎหมาย  และอาชญากรรม    
จบักุมบุคคลท่ีฝ่าฝืนกฎหมายและกฎจราจร รวมถึงการดูแลและอบรมให้ผูท่ี้อยูใ่นเรือนจาํหรือสถานพินิจ
ใหรั้กษาระเบียบวนิยัและสร้างจิตสาํนึกท่ีถูกตอ้ง  ตลอดจนควบคุมดูแลเจา้หนา้ท่ีอ่ืน ๆ 
 

  กลุ่มอาชีพในหมู่นี ้ มีดังนี ้
5161  พนกังานดบัเพลิง 
5162 เจา้หนา้ท่ีตาํรวจ 
5163 ผูคุ้มนกัโทษ 
5169 ผูใ้หบ้ริการดา้นการป้องกนัภยัท่ีมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 

 
หน่วย     5161 พนักงานดับเพลงิ (Fire-fighter) 

ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี ไดแ้ก่ ผูท่ี้ทาํการป้องกนัภยัให้กบับุคคลและทรัพยสิ์นของ
บุคคลให้รอดพ้นจากอัคคีภัย  และอุบัติเหตุร้ายแรงอ่ืนๆ  ป้องกันและทาํการดับไฟโดยใช้อุปกรณ์        
ดบัเพลิงหลายชนิดและใช้เคร่ืองมือพิเศษในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ให้ความช่วยเหลือบุคคลและปกป้อง
ทรัพยสิ์นในระหวา่งและภายหลงัจากเกิดเพลิงไหมแ้ละอุบติัเหตุร้ายแรง  รวมถึงป้องกนัและสกดัการแพร่
ขยายของวตัถุอนัตราย  ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 

 

 อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

5161.20  พนักงานดับเพลงิ , ตํารวจดับเพลงิ  (Fire-fighter) 
  ทาํการดบัเพลิงในฐานะเป็นเจา้หนา้ท่ีของหน่วยดบัเพลิงกรมตาํรวจ เทศบาล และ
สุขาภิบาล  :  ออกปฏิบติัการไปกบัรถหรือเรือดบัเพลิงไปยงัสถานท่ีท่ีเกิดเพลิงไหม ้ ;  ต่อสายสูบและ ฉีด
นํ้าหรือนํ้ายาเคมีเพื่อดบัไฟ หรือใชเ้คร่ืองดบัเพลิงเคมีดบัไฟในสถานท่ีท่ีเร่ิมเกิดเพลิงไหม ้ ; ทาํลายอาคาร
หรือโครงสร้างบางส่วนตามความจาํเป็นเพื่อเขา้ไปถึงไฟและดบัไฟได ้  ;  ช่วยชีวติผูท่ี้ติดอยูใ่นไฟและใช้
เคร่ืองช่วยหายใจใหอ้อกซิเจนแก่ผูส้ลบ เพราะถูกความร้อนหรือควนัพิษ อาจปฏิบติังานอ่ืนๆ ในท่ีท่ีตอ้ง
ใชเ้คร่ืองมือพิเศษในระหวา่งเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ช่วยชีวิตผูป้ระสบภยัใหพ้น้จากอุทกภยัหรือวาตะภยั  ฉีด
นํ้าขบัไล่ผูก่้อการวุน่วาย  ช่วยคนหรือสัตวท่ี์ตกอยูใ่นสภาวะอนัยากแก่การช่วยเหลือ  อาจขบัรถหรือเรือ
ดบัเพลิง  อาจมีความชาํนาญในการใชอุ้ปกรณ์ดบัเพลิงหลายชนิด 
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5161.30  พนักงานดับไฟป่า  ;  เจ้าหน้าทีป้่องกนัไฟป่า  (Fire-fighter,  forest) 
  ทาํการดบัไฟท่ีเกิดในบริเวณป่า  เขา  อุทยานแห่งชาติ  และแหล่งธรรมชาติต่าง ๆ  : ฉีดนํ้า
หรือสารเคมีเพื่อดบัไฟ  ;  ถางแนวพื้นท่ีป่าเพื่อทาํแนวป้องกนัไฟป่า  ตรวจสภาพพื้นท่ีอยา่งสมํ่าเสมอเพื่อ  
ป้องกนัอคัคีภยั ; ประชาสัมพนัธ์ใหผู้อ้ยูอ่าศยัท่ีใกลเ้คียงไดท้ราบข่าวและร่วมกนัป้องกนัไฟป่า 
 

5161.40   พนักงานดับเพลงิ – กู้ภัยอากาศยาน  (Salvager) 
  ดับเพลงิและกู้ภัยเมื่อเกดิอุบัติเหตุ  : ทาํการดับเพลงิในสถานทีห่รืออาคารและช่วยเหลือ   
ผู้ประสบภัยเมื่อเกดิเพลงิไหม้ ; ตรวจสอบสัญญาณแจ้งเหตุเพลงิไหม้และตรวจสอบความพร้อมของ
อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการดับเพลงิ ; อาจทาํหน้าที่รับ–ส่งข่าวสาร และประสานงานกบัหน่วยงานที่
เกีย่วข้องในการดับเพลงิและกู้ภัย 
 
หน่วย     5162 เจ้าหน้าทีต่ํารวจ  (Police  Officers) 

ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี ไดแ้ก่ ผูท่ี้รักษากฎหมาย กฎขอ้บงัคบัและป้องกนัอนัตราย
ท่ีเกิดกับบุคคลและทรัพย์สินของบุคคล จับกุมบุคคลท่ีกระทาํผิดกฎหมาย ฝ่าฝืนกฎหมาย ควบคุม
การจราจร  และปฏิบติัหน้าท่ีอย่างฉับพลนัในกรณีท่ีเกิดอุบติัเหตุ ปฏิบติัหน้าท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและ
ควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 

 อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 
5162.20  เจ้าหน้าทีต่ํารวจ  (Police  officer) 
  ปฏิบติังานในนามของเจ้าหน้าท่ีรัฐในการรักษากฎหมาย กฎ ข้อบงัคบัและป้องกัน
อนัตรายท่ีอาจเกิดกบับุคคลหรือทรัพยสิ์น : จบักุมผูท่ี้กระทาํผิดกฎหมายในดา้นต่างๆ  และสั่งดาํเนินคดี  
ปฏิบติังานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
หน่วย     5163 ผู้คุมนักโทษ  (Prison Guards) 

ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี ไดแ้ก่ ผูท่ี้ควบคุมดูแลนกัโทษให้อยูใ่นระเบียบวินยัและให้
การอบรม  ตรวจนกัโทษท่ีจะเขา้มาอยูใ่นเรือนจาํหรือสถานพินิจ นาํนกัโทษไปยงัห้องขงัและทาํการกกัขงั  
ตรวจตราตามห้องขงัต่าง ๆ เป็นระยะ ๆ  ควบคุมดูแลนกัโทษในระหวา่งการเดินจากท่ีหน่ึงไปยงั ท่ีหน่ึง 
ระหวา่งการทาํงาน ระหวา่งรับประทานอาหาร และตรวจตราบริเวณเรือนจาํเพื่อป้องกนัการ   หลบหนี  
ตลอดจนปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
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  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 
5163.20  ผู้คุมนักโทษ ; พศัดี  (Guard, prison) 
  ปฏิบติังานในนามของเจา้หน้าท่ีรัฐในการควบคุมดูแลนกัโทษให้อยู่ในระเบียบวินัย :  
ตรวจ กาํกบั ดูแลเพื่อป้องกนัการหลบหนี  ใหก้ารอบรมแก่นกัโทษเพื่อให้อยูใ่นระเบียบ  และให้มีความรู้
เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
 
หน่วย     5169 ผู้ให้บริการด้านการป้องกนัภัยทีม่ิได้จัดไว้ในประเภทไว้ในทีอ่ืน่  
                            (Protective Services  Workers Not Elsewhere Classified)  

ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่  ผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีตรวจตราอาคารและบริเวณอาคารเพื่อ
ป้องกนัการขโมย อาชญากรรม การละเมิดกฎหมาย และการกระทาํผิดอ่ืนๆ อาจตอ้งใชก้าํลงัเม่ือเกิดการ
ต่อสู้เพื่อจบักุมผูก้ระทาํผดิ  ทาํหนา้ท่ีเป็นผูคุ้ม้กนัใหก้บับุคคลหรือทรัพยสิ์นของบุคคล ตรวจบริเวณชายหาด
และสระว่ายนํ้ า  เพื่อป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุและคอยช่วยเหลือคนจมนํ้ า ตรวจตราบริเวณพื้นท่ีป่าสงวน  
สวนสาธารณะต่าง  ๆ  เพื่อป้องกนัการขโมยและการล่าสัตว์ต่าง ๆ  ตลอดจนปฏิบติัหน้าท่ีการงานท่ี   
เก่ียวขอ้งและการควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

5169.20 ผู้คุ้มกนั (ส่วนบุคคล)  (Bodyguard) 
  ใหก้ารคุม้กนัแก่บุคคลเพื่อป้องกนัอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถูกลอบทาํร้าย  : ตรวจตรา
อาคารสถานท่ีหรือพื้นท่ีผูถู้กคุม้กนัจะเดินทางไป ; ใหก้ารปกป้องและอาจใชก้าํลงัป้องกนัในกรณีจาํเป็น 
 

5169.30    พนักงานรักษาความปลอดภัย  (Guard, security) 
  รักษาความปลอดภัยภายในและอาคาร และสถานทีท่ี่รับผดิชอบ  รวมทั้งบริเวณใกล้เคียง  : 
ดูแล  ตรวจสอบ และอนุญาตการเข้า – ออกภายในเขตพืน้ทีค่วามรับผดิชอบ ; ประสานงานกบัหน่วยงาน
หรือบุคคลอืน่ทีเ่กีย่วข้องเพือ่ระงับเหตุร้าย 
 

5169.35    พนักงานตรวจค้น  (Warden, airport) 
 ปฏิบติังานดา้นการตรวจคน้ผูโ้ดยสาร กระเป๋า  และสัมภาระต่าง ๆ ท่ีจะนาํไปกบั อากาศ

ยาน : ทาํงานอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างในเร่ือง การตรวจอาวุธ  วตัถุระเบิด เฝ้าตรวจภาพจาก
เคร่ืองเอ๊กซเรย ์; ยึด และรับฝากวตัถุอนัตรายหรือวตัถุตอ้งห้าม ;  เปิดสัมภาระท่ีตอ้งสงสัย รวมทั้งตรวจ
อาคารสถานท่ีและอากาศยานเพื่อป้องกนัการลอบวางระเบิด  พิสูจน์ทราบส่ิงของตอ้งสงสัย 
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5169.40             ยามรักษาการณ์ชายฝ่ัง  (Guard, coast) 
   ตรวจตราพื้นท่ีบริเวณชายฝ่ังและส่วนท่ีรับผิดชอบให้มีความปลอดภยั : แจง้เจา้หน้าท่ี
ตาํรวจ หรือเขา้ระงบัเหตุการณ์ท่ีมีการกระทาํการรุนแรงหรือละเมิดกฎหมาย ; ให้ความช่วยเหลือแก่      
ผูป้ระสบภยับริเวณชายฝ่ังและใกลเ้คียง 
 

5169.50  ผู้ดูแลสัตว์ป่า  (Guard,  wild  animal) 
   ตรวจตราพื้นท่ีสงวนและบริเวณป่าท่ีรับผดิชอบเพื่อป้องกนัการขโมยและการลกัลอบ    ล่า
สัตว ์:  ให้ความช่วยเหลือหรือรักษาอาการเจ็บของสัตวป่์า ;  ให้การดูแลและคุม้ครองสัตวป่์า  ตรวจจบั  
ผูก้ระทาํผดิกฎหมายการล่าสัตวใ์นพื้นท่ีหวงหา้ม 
 

5169.60   เจ้าหน้าทีป่ระจําสระนํา้  (Guard , swimming  pool) 
   ตรวจตราบริเวณชายหาดและสระวา่ยนํ้าเพื่อป้องกนัอุบติัเหตุ : ห้ามและให้คาํแนะนาํแก่
ผูเ้ล่นนํ้าในบริเวณท่ีอนัตราย  ใหค้วามช่วยเหลือแก่ผูเ้ล่นนํ้าท่ีไดบ้าดเจบ็หรือจมนํ้า 
 

 

5169.90   ผู้ให้บริการด้านการป้องกนัภัยทีเ่กีย่วข้องอืน่ ๆ 
   ผูป้ฏิบัติงานอาชีพในกลุ่มน้ี รวมถึงผูใ้ห้บริการด้านการป้องกันภยัต่างๆ ซ่ึงมิได้จัด
ประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน   
 
 
หมวดย่อย   52    นายแบบ  นางแบบ  พนักงานขาย  และพนักงานสาธิตสินค้า 
  (Models,  Salespersons  and  Demonstrators) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหมวดยอ่ยน้ี ไดแ้ก่ ผูท่ี้แสดงแบบเคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองประดบัและ
อ่ืน ๆ  เพื่อการโฆษณาสินคา้  การสร้างสรรคท์างศิลปะ  และการจดัแสดงสินคา้ การขายสินคา้ในสถานท่ี
ต่าง ๆ  และการสาธิตสินคา้ใหลู้กคา้ซ่ึงคาดวา่จะซ้ือสินคา้   
 

  กลุ่มอาชีพในหมวดย่อยนี ้ มีดังนี ้
521 นายแบบและนางแบบ 
522 พนกังานขายของหนา้ร้านและพนกังานสาธิตสินคา้ 
523 ผูข้ายสินคา้ในตลาดและแผงร้านคา้ 

 
หมู่         521     นายแบบและนางแบบ (Fashion  and  Other Models) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหมู่น้ี ไดแ้ก่ ผูท่ี้แสดงแบบเคร่ืองแต่งกายและเคร่ืองประดบัต่าง ๆ  
ใหลู้กคา้ชมเพื่อการขาย  การโฆษณา  หรือการสร้างสรรคท์างศิลปะ   
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  กลุ่มอาชีพในหมู่นี ้ มีดังนี ้
5210   นายแบบและนางแบบ 

 
หน่วย     5210 นายแบบและนางแบบ  (Fashion  and  Other  Models) 
  ผูป้ฏิบัติงานอาชีพในหน่วยน้ี ได้แก่ ผูท่ี้ทาํหน้าท่ีแสดงเส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกาย และ      
ส่ิงของอ่ืนๆ เพื่อแสดงแก่ลูกคา้ในห้องแสดงเพื่อการขาย  หรือแสดงท่าทางเพื่อเป็นแบบสําหรับการ
โฆษณา แสดงแบบเคร่ืองแต่งกายตวัอย่างซ่ึงเป็นสินคา้แบบใหม่ท่ีทนัสมยั หรือสินคา้ตามแบบท่ีลูกคา้
ตอ้งการ  แสดงท่าทางเป็นแบบสําหรับการถ่ายภาพหรือภาพยนตร์โฆษณา ตลอดจนปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ี
เก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืนๆ 
 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี ้
 

5210.20             นายแบบและนางแบบ  (Model, fashion / advertising) 
     แสดงแบบเส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกาย และส่ิงของอ่ืนๆ สําหรับขายในห้องแสดงสินค้า   
สถานท่ีประกอบการค้าปลีก หรือสถานท่ีอ่ืนๆ : สวมใส่เคร่ืองแต่งกายตวัอย่างแบบใหม่หรือแบบ
สมยัใหม่หรือแบบท่ีเป็นท่ีตอ้งการของลูกคา้ ; เดิน หมุนตวั และยืนเพื่อแสดงให้เห็นรูปร่างของเคร่ืองแต่ง
กาย เช่น คุณภาพ รูปแบบ และการออกแบบของเคร่ืองแต่งกายต่อหนา้ผูช้มในการแสดงแบบแฟชัน่ ; อาจ
แสดงท่าทางเพื่อถ่ายภาพโดยมีเป้าหมายในการโฆษณาสินคา้ 
 
หมู่         522       พนักงานขายของหน้าร้านและพนักงานสาธิตสินค้า  
  (Shop  Salespersons  and  Demonstrators) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหมู่น้ี ไดแ้ก่ ผูข้ายและผูส้าธิตสินคา้ในสถานประกอบการคา้ส่ง  
คา้ปลีกหรือใหแ้ก่ลูกคา้โดยตรง   
 

  อาชีพในหมู่นี ้ มีดังนี ้
5220    พนกังานขายของหนา้ร้านและพนกังานสาธิตสินคา้ 

 
หน่วย     5220 พนักงานขายของหน้าร้านและพนักงานสาธิตสินค้า   
  (Shop  Salespersons  and  Demonstrators) 

      ผู ้ปฏิบัติงานอาชีพในหน่วยน้ี ได้แก่ ผู ้ท่ีท ําหน้าท่ีขายและแสดงสินค้าในสถาน
ประกอบการคา้ส่งใหก้บัผูค้า้ปลีก และผูบ้ริโภคในสถานท่ีคา้ปลีก  ตรวจสอบความตอ้งการของผูบ้ริโภค
และของชนิดสินคา้ ช่วยเหลือผูบ้ริโภคในการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ นาํสินคา้จากสถานท่ีเก็บและจดัวาง
ให ้   ลูกคา้เห็นอยา่งชดัเจน  แจง้ราคาสินคา้  ส่วนลด  และระยะเวลาให้สินเช่ือ  สามารถดาํเนินการบรรจุ    
หีบห่อได้ตามลูกค้าต้องการและจดัส่งสินค้า  จดัเตรียมใบสั่งของ ใบเสร็จรับเงิน ใบส่งสินค้า และ        
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ใบกาํกบัภาษี  รวมทั้งแสดงการสาธิตสินคา้เก่ียวกบัคุณลกัษณะ  และวิธีการใชง้านเพื่อดึงดูดความสนใจ
ในการซ้ือ ตลอดจนปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืนๆ  

 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

5220.10 พนักงานขายในสถานประกอบการค้าส่ง  (Salesperson , wholesale establishment) 
  ขายสินคา้ในสถานประกอบการคา้ส่ง  ให้แก่ผูข้ายปลีก หรือผูบ้ริโภคซ่ึงซ้ือเป็นจาํนวน
มากๆ  :  สนทนากบัลูกคา้ในบริเวณท่ีขายสินคา้  เพื่อให้ทราบถึงลกัษณะของผลิตภณัฑ์ท่ีตอ้งการ ; ช่วย
ลูกคา้เลือกสินคา้โดยการบรรยายหรือช้ีแจงให้เห็นถึงรูปร่างลกัษณะและคุณภาพของสินคา้ ; ช้ีแจงราคา
สินคา้และเง่ือนไข การชาํระเงิน ;  พยายามขายสินคา้ให้หมดโดยการเสนอขายลดราคาเป็นพิเศษให้แก่
ลูกคา้ท่ียงัลงัเลใจ ; รับใบสั่ง ทาํแบบสั่งของ แลว้เสนอฝ่ายบริหาร อาจรับเงินค่าขายสินคา้ 
 
5220.15  พนักงานขายในสถานประกอบการค้าปลกี  (Salesperson , retail establishment) 
                  ขายสินค้าในสถานประกอบการคา้ปลีก  ซ่ึงตอ้งใช้ความรู้เก่ียวกบัสินคา้เป็นพิเศษ : 
สนทนากบัลูกคา้ในบริเวณท่ีขายสินคา้ เพื่อใหท้ราบถึงลกัษณะและราคาของสินคา้ท่ีลูกคา้พอใจซ้ือ ; ช่วย
ลูกคา้เลือกของดว้ยการบรรยายถึงลกัษณะและคุณภาพของผลิตภณัฑ์ ; รับเงินค่าขายสินคา้ ; บรรจุหีบห่อ
เพื่อมอบของให้แก่ลูกคา้ หรือตรวจดูวา่ไดมี้การบรรจุหีบห่อส่ิงของให้แก่ลูกคา้แลว้ ; จดัสินคา้ท่ีนาํออก
แสดงให้เป็นท่ีดึงดูดความสนใจ  อาจควบคุมพนกังานขายของหนา้ร้าน อาจจดรายการส่ิงของท่ีตอ้งการ
สตอ็กไวเ้ป็นคร้ังคราว  ประเมินค่าของสินคา้ท่ีใชแ้ลว้  ตามแบบหรือตามรุ่นของสินคา้ ซ่ึงลูกคา้นาํมาขาย
เพื่อแลกเปล่ียนสินคา้ช้ินใหม่ แจง้ราคาสินคา้ท่ีจะจ่ายให้แลว้เขียนใบสั่งหรือใบสัญญาขาย    อาจไปหา
ลูกคา้และนาํสินคา้ไปแสดงใหลู้กคา้ชม 
 

5220.20  พนักงานขายสินค้า (ประจําร้าน);  พนักงานขายของหน้าร้าน  (Salesperson , shop) 
                  ขายสินคา้ใหผู้บ้ริโภคในสถานประกอบการคา้ปลีก  ซ่ึงโดยปกติเป็นการขายท่ีมีตู ้แสดง
สินคา้ : จดัหาผลิตภณัฑท่ี์มีลกัษณะและคุณภาพตามท่ีผูซ้ื้อตอ้งการ ; ช่วยลูกคา้เลือกผลิตภณัฑ์ ; รับเงินค่า
ขายสินคา้หรือรับประกนัสินเช่ือภายในวงเขตอาํนาจท่ีจะรับประกนัได ้; บรรจุกล่องหรือห่อของให้แก่
ลูกคา้  หรือจดัการส่งมอบใหแ้ก่ลูกคา้ ; คอยจดัสินคา้ไวใ้ห้เต็มอยูเ่สมอ และให้อยูใ่นลกัษณะท่ีดึงดูดใจผู ้
ซ้ือ  อาจตรวจดูรายการส่ิงของในสตอ็กสินคา้เป็นคร้ังคราว  อาจเขียนใบสั่งของ 
 

5220.30  พนักงานสาธิตสินค้า,   ผู้นําเสนอสินค้าตัวอย่าง,  ผู้ชักชวนซ้ือสินค้า  (Demonstrator) 
                  นาํสินคา้ไปแสดงในสถานประกอบการคา้ส่ง  สถานประกอบการคา้ปลีก หรือสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรม  พาณิชยกรรม  ตลอดจนสถานท่ีแสดงสินคา้  หรือบา้นเรือนส่วนบุคคล : 
อธิบายคุณลกัษณะและคุณภาพของสินคา้ และแสดงถึงการใช้งาน เพื่อกระตุน้ให้ผูซ้ื้อเกิดความสนใจ  
และตอบคาํถามเก่ียวกบัตวัสินคา้นั้นๆ   อาจขายสินคา้ดว้ย 
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5220.40  พนักงานประจําสถานีบริการนํา้มัน  (Attendant, petrol service station) 
                 ขายนํา้มันเบนซิน นํา้มันดีเซล และนํา้มันเช้ือเพลงิอื่นๆ ให้ลูกค้าในสถานบริการนํา้มัน : 
สอบถามความต้องการของลูกค้าและจ่ายนํา้มันเบนซิน  นํา้มันดเีซล  นํา้มันหล่อลืน่อืน่ๆ  ลม หรือนํา้ ; รับ
เงินสด  ใบสําคญั  หรือบันทึกจํานวนนํา้มันที่เปิดให้เครดติได้  อาจขายและติดตั้งเคร่ืองปัดนํา้ฝนหน้ากระจก
รถยนต์  ติดกระจกสําหรับดูข้างหลงั  ติดหัวเทียนเคร่ืองยนต์ และอุปกรณ์อืน่ๆ เปลีย่นนํา้มันและหยอด
นํา้มันเคร่ือง  เปลีย่นยาง  ซ่อมยาง  และล้างรถยนต์ 
 

5220.90  พนักงานขายและผู้นําเสนอสินค้าอืน่ ๆ 
  ผูป้ฏิบัติงานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึงพนักงานและผูน้ําเสนอสินค้าอ่ืนๆ ซ่ึงมิได้จัด
ประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
 
 
หมู่         523     ผู้ขายสินค้าในตลาดและแผงร้านค้า   (Stall  and  Market  Salespersons) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหมู่น้ี ไดแ้ก่ ผูท่ี้ขายสินคา้หลายชนิดในตลาดหรือแผงร้านคา้ต่าง ๆ 
ที่รวมกนัเป็นกลุ่มบนถนนในยา่นใดยา่นหน่ึงโดยเฉพาะ  หรือในสถานที่ที่ไดร้ับอนุญาตจากเจา้หนา้ท่ี
ทอ้งถ่ินนั้น ๆ   
 

  อาชีพในหมู่นี ้มีดังนี ้
5230   ผูข้ายสินคา้ในตลาดและแผงร้านคา้ 

 
หน่วย     5230 ผู้ขายสินค้าในตลาดและแผงร้านค้า (Stall  and  Market  Salespersons) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี ไดแ้ก่ ผูท้าํหนา้ท่ีขายสินคา้หลากหลายชนิดในแผงร้านคา้ 
ซ่ึงโดยทัว่ไปจะตั้งรวมเป็นกลุ่มขา้งถนนในยา่นท่ีตั้งโดยเฉพาะ  หรือในท่ีโล่งแจง้โดยไดรั้บอนุญาตจาก
เจา้หน้าท่ีทอ้งถ่ินนั้นๆ  รวมทั้งการขายผกั  ผลไม ้และส่ิงของอ่ืนๆ  ในบริเวณตลาด :  จดัซ้ือหรือทาํ
สัญญากบัแหล่งสินคา้นานาชนิดเพื่อนาํมาจาํหน่ายตามแผงร้านคา้ ซ้ือผกั ผลไมส้ด หรืออ่ืนๆ ซ่ึง      ส่วน
ใหญ่เป็นอาหาร และส่ิงบริโภคจากตลาดคา้ส่งหรือซ้ือตรงจากชาวไร่ ชาวสวนเพื่อนาํมาจาํหน่ายในตลาด 
ทาํการขนส่งสินคา้เพื่อนาํมาจาํหน่าย รับชาํระเงิน จดัทาํบญัชี ตลอดจนปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้ง
และควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืนๆ  

2 

3  อาชีพในหน่วยน้ี  มีดงัน้ี 
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5230.20  ผู้ขายสินค้าตามแผงร้านค้าและในตลาด  (Salesperson, stall and market) 
                    ขายสินค้าอุปโภคบริโภคชนิดต่างๆ  เช่น  เส้ือผา้  เคร่ืองหนัง  บุหร่ี หนังสือพิมพ ์     
วารสาร พืชผกั ผลไมส้ด ไอศกรีม ฯลฯ บนแผงร้านค้าในย่านชุมชน ตลาดสด และตลาดนัด ซ่ึงเป็น
สถานท่ีท่ีไดรั้บอนุญาตจากเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ินอยา่งถูกตอ้ง : รับซ้ือสินคา้ต่างๆ จากแหล่งผลิตเพื่อนาํมา
จาํหน่ายตามแผงร้านคา้ ; จดัแผงแสดงสินคา้และติดป้ายบอกราคา ; ชกัชวนให้ลูกคา้ซ้ือสินคา้ ; ขายและ
รับชาํระเงินค่าสินคา้  และบรรจุหีบห่อสินคา้ 

 
9414  
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   หมวดใหญ่ 6 
   ผู้ปฏิบัติงานฝีมือด้านการเกษตรและประมง  
          (Skilled Agricultural and Fishery Workers) 
 

  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหมวดใหญ่น้ี ได้แก่ ผูท่ี้มีฝีมือในด้านการเกษตรและการประมง
ทาํงานปลูกพืช เล้ียงสัตว ์หรือใชป้ระโยชน์จากป่าไม ้ ล่าสัตว ์และประมง เพื่อให้ไดม้าซ่ึงผลผลิตสําหรับ
การจาํหน่ายและการดาํรงชีพ   
 

  กลุ่มอาชีพในหมวดใหญ่นี ้ มีดังนี ้
61 ผู้ปฏิบัติงานฝีมือด้านการเกษตรและการประมงเพือ่การค้าขาย 
62 ผู้ปฏิบัติงานฝีมือด้านการเกษตรและการประมงเพือ่การดาํรงชีพ 

 

หมวดยอ่ย   61 ผูป้ฏิบติังานฝีมือดา้นการเกษตรและการประมงเพื่อการคา้ขาย  
  (Market -Oriented  Skilled  Agricultural and Fishery  Workers) 
  ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหมวดย่อยนี ้ได้แก่ ผู้ทีท่าํการเพาะปลูกและเกบ็เกีย่วผลผลติจาก
ธัญพชื  ผกัสวนครัว พชืสวน พชืไร่ ไม้ยนืต้น ไม้พุ่ม และอืน่ๆ  ทาํการขยายพันธ์ุสัตว์  อนุรักษ์พนัธ์ุสัตว์  
ดูแลรักษาสัตว์  และการล่าสัตว์ จับสัตว์ต่างๆ เพือ่ให้ได้มาซ่ึงเนือ้สัตว์  นํา้นม  ขนสัตว์  หนังสัตว์  เส้นใย
ไหม นํา้ผึง้หรืออื่นๆ ทาํการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากป่าไม้  ขยายพนัธ์ุดูแลรักษาสัตว์นํา้  และจับสัตว์
นํา้เพือ่การจําหน่าย   รวมถึงการแปรรูปข้ันพืน้ฐาน  เพือ่การจําหน่ายให้กบัผู้ซ้ือ  องค์กรหรือตลาดต่าง ๆ   
 

  กลุ่มอาชีพในหมวดย่อยนี ้ มีดังนี ้
611 ผูป้ฏิบติังานฝีมือดา้นการเพาะปลูกพืชไร่ 
612 ผู้เลีย้งสัตว์เพื่อการค้าและผู้ปฏิบัติงานอืน่ๆ  ที่เกีย่วข้อง 
613 ผูป้ลูกพืชและเล้ียงสัตวเ์พื่อการคา้ 
614 ผูท้าํงานป่าไม ้และงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
615 ผูท้าํงานดา้นการประมง  การล่าสัตวแ์ละดกัจบัสัตวต่์าง ๆ 
9178  

หมู่         611 ผู้ปฏิบัติงานฝีมือด้านการเพาะปลูกพชืไร่  
               (Market  Gardeners  and  Crop  Growers) 

9179    ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหมู่นี้ ได้แก่ ผู้ที่วางแผนการเพาะปลูกและ
เก็บเกี่ยวผลผลิตจาก ธัญพืช พืชสวน  พืชไร่ หรือผักสวนครัว  ไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม พืช
ในเรือนเพาะชํา พืชสมุนไพรและอื่นๆ  เพื่อทําการจําหน่ายให้กับผู้ซ้ือหรือตลาดที่มี
การซ้ือขายผลผลติทางการเกษตร   

9180   กลุ่มอาชีพในหมู่น้ี  มีดงัน้ี 
6111 ผูเ้พาะปลูกพืชไร่  พืชผลและพืชผกั 
6112 ผูเ้พาะปลูกไมย้นืตน้และไมพุ้ม่ 
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6113 ผูเ้พาะปลูกพืชสวน และพืชในเรือนเพาะชาํ  
6114 ผูเ้พาะปลูกพืชผลทางการเกษตรแบบผสมผสาน 

หน่วย     6111 ผู้เพาะปลูกพชืไร่ พชืผลและพชืผกั  (Field  Crop  and  Vegetable  Growers) 
 ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี ไดแ้ก่ ผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีวางแผนและดาํเนินการเพาะปลูกและ
เก็บเก่ียวพืชไร่นา พืชผล และพืชผกัชนิดต่างๆ เพื่อการจาํหน่ายหรือนาํส่งเป็นประจาํให้กบัผูซ้ื้อใน
ลกัษณะขายส่ง  องคก์ารการตลาดหรือจาํหน่ายในตลาดต่างๆ กาํหนดประเภทและจาํนวนของพืชผลท่ีจะ
ทาํการเพาะปลูก  จดัซ้ือเมล็ดพนัธ์ุพืช  ปุ๋ย  และวสัดุส่ิงของเคร่ืองใชอ่ื้นๆ  ทาํการเช่าหรือลงทุนในท่ีดิน
และทาํการปรับปรุงพฒันาท่ีดิน อาคารส่ิงปลูกสร้าง อุปกรณ์และเคร่ืองจกัรต่างๆ และสัตวเ์ล้ียงเพื่อไว ้ 
ใชง้าน  ดาํเนินงานดา้นการเพาะปลูก  เช่น  การจดัเตรียมดิน  การไถหวา่น  การปลูก การขยายพนัธ์ุและ
การเก็บเก่ียวผลิตผลและพืชผกั จดัการเก็บรักษาและดาํเนินการแปรรูปขั้นพื้นฐานผลิตผลต่างๆ  รวมทั้ง  
ดูแลสัตวเ์ล้ียงเพื่อใช้งาน  บาํรุงรักษาอาคารส่ิงปลูกสร้าง  เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ทางการเกษตรต่างๆ 
และจดัส่งหรือดาํเนินงานดา้นการตลาดพืชผลทางการเกษตร   ตลอดจนปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้ง
และควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืนๆ 

 

7234 อาชีพในหน่วยนี ้ มีดงันี ้

 

6111.10   ผู้เพาะปลูกพชืไร่และพชืผกั ;  เกษตรกรพชืไร่และพชืผกั 
                 (Farmer, field crops / vegetable crops ) 
                 จดัการงานในฟาร์มท่ีเป็นกิจการของตนเองหรือของนายจา้งเพื่อเพาะปลูกพืชไร่และ  
พืชผกันานาชนิดดว้ยวิธีการทาํฟาร์มแบบธรรมดาโดยอาศยันํ้ าจากธรรมชาติ ทาํฟาร์มในท่ีดอน ทาํฟาร์ม       
ชลประทานหรือโดยใช้เทคนิคพิเศษอ่ืนๆ : กาํหนดจาํนวนกบัประเภทของพื้นท่ีและพืชท่ีจะเพาะปลูก 
โดยพิจารณาตามลกัษณะดิน  ดินฟ้าอากาศ  สภาวะตลาดและปัจจยัอ่ืนๆ ;  คดัเลือกและซ้ือเมล็ดพนัธ์ุพืช ปุ๋ย 
ยากําจัดวชัพืชและแมลง สารชีวภาพเพื่อการเจริญเติบโต สารควบคุมการเจริญเติบโต สัตว์ท่ีใช้งาน 
เคร่ืองจกัรกลท่ีใช้ในฟาร์มและส่ิงอ่ืนๆ  ; ไถ ใส่ปุ๋ย  เตรียมท่ีดิน  และหวา่นเมล็ดพืช ;  พรวนดิน แต่งก่ิง 
และฉีดหรือพน่ยาฆ่าแมลง เก็บเก่ียว นวด และทาํงานอ่ืนๆ  เก่ียวกบัการเพาะปลูกและการจดัการก่อนและ
หลงัการเก็บเก่ียวพืชผล ; ป้องกนัความเสียหายท่ีจะเกิดกบัพืชอนัเน่ืองจากสภาพของดินฟ้าอากาศและ
สัตวต์ามฤดูกาลเท่าท่ีจาํเป็น ;  นาํผลิตภณัฑข์องฟาร์มไปขาย ; ซ่อมโรงเรือน ร้ัว เคร่ืองมือให้อยูใ่นสภาพ
ท่ีดีและดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม ; จา้งควบคุมดูแลและปลดคนงานตามท่ีตอ้งการ ; ทาํบนัทึกเก่ียวกบัตน้ทุน 
การผลิต  และเร่ืองราวอ่ืนๆ  อาจปรุงแต่งพืชผลบางส่วนก่อนส่งออกสู่ตลาด 
 

6111.15 คนงานฝีมือพชืไร่และพชืผกั (Skilled farm worker, field crops / vegetable crops) 
  ทาํงานในฟาร์มท่ีตอ้งใชค้วามรู้ในการปลูกพืชไร่และพืชผกั เช่น ขา้วโพด ถัว่เหลือง ผกั  
และขา้วฟ่าง  :  เตรียมดิน  หว่านเมล็ดพืช  ใส่ปุ๋ย  เพาะปลูก เก็บเก่ียวและเก็บรักษาพืชผลโดยใช ้
แรงงานสัตว ์เคร่ืองมือท่ีใช้ลากจูงดว้ยรถแทรกเตอร์หรือเคร่ืองมือจกัรกลท่ีมีกาํลงัขบัเคล่ือน ; ทาํงาน
ต่างๆ  เช่น  ลอกเปลือกและกระเทาะเมล็ดขา้วโพด นวดขา้วหรือเมล็ดธญัพืชอ่ืนๆ เก็บพืชผล ฉีดหรือพ่น
ยาฆ่าแมลง ปลูกพืชท่ีงอกจากเมล็ดแลว้ (กลา้ไม)้  และทดนํ้าเขา้ในไร่ ;  ป้องกนัความเสียหายท่ีจะเกิดกบั
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พืชผล  เน่ืองจากดินฟ้าอากาศ แมลง และสัตวต์ามฤดูกาล  และตามความจาํเ ป็น ;  บาํรุงรักษา และ    
ซ่อมแซมส่ิงก่อสร้างและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการทาํฟาร์ม ตลอดจนเคร่ืองส่งนํ้ า อาจขบัรถบรรทุกส่งคนงาน 
เสบียงอาหาร  เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ และผลิตผลต่างๆ อาจวางแผนและกาํหนดการไถ การปลูก  และการ
เก็บเก่ียว อาจชัง่นํ้าหนกัผลิตผลท่ีเก็บเก่ียวได ้และบนัทึกเวลาการผลิต หรือเร่ืองราวอ่ืนๆ อาจปรุงแต่งพืช
ก่อนนาํไปขายหรือส่งไปจาํหน่าย และทาํงานฝีมือ ทกัษะทางการเกษตรตามคาํแนะนาํของหวัหนา้งาน 
 

6111.20 ผู้เพาะปลูกข้าว ;  ชาวนา  (Farmer,  rice) 
 จดัการงานในฟาร์มท่ีเป็นกิจการของตนเองหรือของนายจา้งเพื่อปลูกขา้ว : ปฏิบติังาน

หลกัมูลฐานเช่นเดียวกนักบัผูเ้พาะปลูกพืชไร่และพืชผกั  แต่ชาํนาญในการปลูกขา้วเจา้ ;  ทาํนาหวา่นหรือ
นาดาํ ;  ทาํนาลุ่มโดยมีการไขนํ้าเขา้นาหรือการใชน้ํ้ าจากธรรมชาติ และเพาะปลูกขา้วในลกัษณะท่ีพื้นนา
มีนํ้าขงัอยู ่;  ปลูกขา้วไร่ (นาดอน)  ในลกัษณะเดียวกนักบัการปลูกธญัพืชอ่ืนๆ 

 

6111.25 ผู้เพาะปลูกธัญพชื (ยกเว้นข้าว) (Farmer,  grains) 
 จดัการงานในฟาร์มท่ีเป็นกิจการของตนเองหรือของนายจา้งเพื่อเพาะปลูกธัญพืชและ
หญา้สําหรับเล้ียงสัตว ์: ปฏิบติังานหลกัมูลฐานเช่นเดียวกนักบัผูเ้พาะปลูกพืชไร่และพืชผกั แต่ชาํนาญใน
การปลูกขา้วโพด  ขา้วฟ่าง  ขา้วสาลี  ถัว่หรือธญัพืชอ่ืนๆ  และหญา้เล้ียงสัตว ์
 

6111.30 ผู้เพาะปลูกอ้อย  ;  เกษตรกรไร่อ้อย (Farmer, sugar-cane) 
 จดัการงานในฟาร์มท่ีเป็นกิจการของตนเองหรือของนายจา้งเพื่อปลูกตน้ออ้ย : ปฏิบติังาน

หลกัมูลฐานเช่นเดียวกนักบัผูเ้พาะปลูกพืชไร่และพืชผกั แต่ชาํนาญในการปลูกตน้ออ้ย ; เลือกพนัธ์ุ เตรียม
ดิน ไถพรวน และยกร่องปลูก อาจใชแ้รงงานคนหรือใช้เคร่ืองจกัรในการปลูก ; ใส่ปุ๋ยในร่องปลูกและ
อาจให้นํ้ าทั้ ง ก่อนและหลังการปลูก ; เก็บเ ก่ียวผลผลิตโดยต้องวางแผนการตัดอ้อยให ้
สอดคลอ้งกบัความสามารถในการหีบออ้ยของโรงงานเพื่อท่ีจะได้ผลผลิตท่ีให้ผลตอบแทนสูง ; อาจ
ดาํเนินการบาํรุงรักษาตอออ้ยเพื่อใชส้าํหรับการปลูกคร้ังต่อไป 

 

6111.35    ผู้เพาะปลูกพชืเส้นใย  (Farmer,  fiber  plant) 
 จดัการงานในฟาร์มท่ีเป็นกิจการของตนเองหรือของนายจ้างเพื่อปลูกพืชท่ีให้เส้นใย

สําหรับการสาน  ถกัทอ  เช่น  ฝ้าย  นุ่น  ปอ  ป่าน  และกก :  ปฏิบติังานหลกัมูลฐานเช่นเดียวกนักบั 
ผูเ้พาะปลูกพืชไร่และพืชผกั แต่ชาํนาญในการปลูกพืชท่ีใหเ้ส้นใย 
 

6111.40 เกษตรกรชาวไร่ยาสูบ ;  ผู้เพาะปลูกต้นยาสูบ  (Farmer, tobacco) 
จัดการงานในฟาร์มที่เป็นกจิการของตนเองหรือของนายจ้างเพือ่ปลูกต้นยาสูบ : ปฏิบัติงาน

หลักมูลฐานเช่นเดียวกันกับเกษตรกรพืชไร่และผักทั่วไป แต่มีความชํานาญในการเพาะปลูกต้นยาสูบ ; 
คัดเลือกประเภท พันธ์ุ และปริมาณในการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับพื้นที่และความต้องการ  เช่น  ยาสูบ
ประเภทบ่มไอร้อน  บ่มอากาศ  บ่มแดด  และยาสูบพื้นเมือง ; ปลูกและบํารุงรักษา ; เก็บใบยาสูบคัด    
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คุณภาพใบยา  เพื่อจําหน่ายเป็นใบยาสด  หรือนํามาบ่มคัดคุณภาพใบยา มัดกําใบยาเพื่อจําหน่ายเป็น   ใบยา
แห้ง  (ลาํดบัขั้นตอนและวธีิการบ่ม  คดัและอืน่ๆ จะแตกต่างกนัตามประเภทของใบยา) 
 

 
6111.45            คนงานฝีมือไร่ยาสูบ  (Skilled  farm  worker, tobacco) 

                   ช่วยงานเกษตรกรชาวไร่ยาสูบในการเพาะปลูกตน้ยาสูบ เก็บใบยาสด 
เสียบร้อยใบยาสดบ่มใบยา (วิธีการบ่มจะแตกต่างกนัตามประเภทของใบยา) : นาํใบยาท่ีบ่มแลว้ออกจาก
โรงบ่ม  คดัใบยาตามคุณภาพมดักาํใบยา ; บรรจุหีบห่อ   และดาํเนินการอ่ืนๆ  เพื่อเตรียมขายใบยา  รวมถึง
การปฏิบติังานตามท่ีเกษตรกรชาวไร่ยาสูบมอบหมาย 
 

6111.47             นายสถานีใบยา  ;  หัวหน้าสถานีใบยา  (Chief station,  tobacco) 
                         ควบคุมการจดัการในสถานีท่ีรับผิดชอบ : กาํหนดและวางแผนการผลิตใบยาสูบในพื้นท่ี
ควบคุม ดูแลการผลิตใบยาสูบของชาวไร่  และการรับซ้ือใบยาสูบ  ; มอบหมายงานและติดตามการ  
ปฏิบติังานของพนกังานตรวจไร่หรือพนกังานส่งเสริม  ใหค้าํแนะนาํและแกไ้ขปัญหาใหแ้ก่ชาวไร่ยาสูบ 
 

6111.48              พนักงานตรวจไร่ ;  พนักงานส่งเสริม  (Promoting  officer, tobacco) 
ดูแลและแนะนาํการเพาะปลูกยาสูบแก่ชาวไร่ในสังกดัทุกขั้นตอน ตั้งแต่การวางแผน 

การผลิต  การใช้ปุ๋ยและสารเคมีป้องกนัและกาํจดัศตัรูพืช  : ขั้นตอนการปฏิบติังานในไร่อ่ืนๆ เช่น ให้นํ้ า    
กาํจดัวชัพืช  พรวนดิน  กาํจดัแขนงและยอด  เก็บเก่ียว บ่ม ฯลฯ  เป็นตน้   เพื่อให้ชาวไร่ผลิตใบยาไดอ้ยา่ง
ถูกต้องและมีคุณภาพ ; ให้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการซ้ือขายใบยา ; เก็บตัวอย่างใบยาเพื่อวิเคราะห์ 
คุณภาพ ติดตามการผลิตใบยาของชาวไร่ให้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการซ้ือขายใบยา ; รายงานความ 
คืบหนา้  อุปสรรค  และแนวทางการแกไ้ขปัญหาใหส้ถานีใบยาตน้สังกดั 
 

6111.50 ผู้เพาะปลูกพชืนํา้มัน (Grower, oilseed) 
 จดัการงานในฟาร์มท่ีเป็นกิจการของตนเองหรือของนายจา้งเพื่อปลูกพืชให้นํ้ ามนั เช่น  
ทานตะวนั งา ละหุ่ง ปาลม์นํ้ามนั : ปฏิบติังานหลกัมูลฐานเช่นเดียวกนักบัผูเ้พาะปลูกพืชไร่และพืชผกั  แต่
ชาํนาญในการปลูกพืชเพื่อสกดัเอานํ้ ามนั ; เตรียมดิน  ไถพรวน  ทาํร่องสําหรับหยอดเมล็ดเพื่อปลูก หรือ
ปลูกแบบหวา่น  หรือแบบโรยเป็นแถวตามชนิดของพืช  ;  เก็บเก่ียวผลผลิตโดยนาํไปผึ่งแดดให้แห้ง หรือ
นาํไปบ่มแล้วทาํความสะอาด ;  เก็บในยุง้ฉางท่ีป้องกนัแดด  ฝนและแมลงศตัรู  หรือจดัเก็บไวใ้น   
ถุงพลาสติก  ถุงปุ๋ย  ถุงผา้  หรือถุงกระดาษเพื่อรอการจาํหน่าย 

 

6111.90  ผู้เพาะปลูกพชืไร่  พชืผลและพชืผกัอืน่ ๆ 
  ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในกลุ่มนี ้รวมถงึผู้ปลูกพชืสวน พชืไร่ และธัญพชื ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้
ในที่อืน่ 
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หน่วย   6112 ผู้เพาะปลูกไม้ยนืต้นและไม้พุ่ม  (Tree  and  Shrub  Crop  Grower) 
 ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหน่วยนี ้ได้แก่ ผู้ที่ทําหน้าที่วางแผนและดาํเนินการเพาะปลูก และเกบ็
เกีย่วพชืผลจากไม้ยืนต้นและไม้พุ่มชนิดต่างๆ เช่น ไม้ผล ผลไม้เปลือกแข็ง ต้นชา  กาแฟ เถาองุ่น  ต้นโกโก้
และต้นยางพารา และทําการเก็บรวบรวมยางไม้เพือ่การจําหน่ายหรือนําส่งเป็นประจําให้กับ     ผู้ซ้ือใน
ลกัษณะขายส่ง องค์การการตลาด หรือจัดจําหน่ายในตลาดต่างๆ กาํหนดประเภทและจํานวนของพชืผลที่จะ
ทําการเพาะปลูก  จัดซ้ือเมลด็พนัธ์ุพชื  ปุ๋ย สารกาํจัดวชัพชื สารกาํจัดแมลง สารควบคุมการเจริญเติบโตและ
วสัดุส่ิงของเคร่ืองใช้อื่นๆ  ทําการเช่าหรือลงทุนในที่ดนิ และปรับปรุงพฒันาที่ดนิ  อาคารส่ิงปลูกสร้าง    
อุปกรณ์และเคร่ืองจักรต่างๆ  ดาํเนินงานด้านการเพาะปลูก  เช่น การจัดเตรียมดิน  การไถหว่าน  การ
เพาะพนัธ์ุและการดูแลต้นไม้หรือพุ่มไม้ล้มลุก  การเก็บยางไม้และการเกบ็เกีย่วพชืผลต่างๆ  จัดการเกบ็รักษา
และดาํเนินการแปรรูปขั้นพืน้ฐานผลติผลต่างๆ ดูแลสัตว์เลีย้งเพือ่ใช้งาน บํารุงรักษาอาคารส่ิงปลูกสร้าง 
เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ทางการเกษตรต่างๆ และดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม รวมทั้งดาํเนินงานด้านการตลาด
พชืผลทางการเกษตร ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่การงานที่เกีย่วข้องและควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานอืน่ๆ 

7235  

7236 อาชีพในหน่วยนี ้ มีดงันี ้

  

6112.10  ผู้เพาะปลูกไม้ผล ;  เกษตรกรสวนผลไม้  (Farmer, fruit) 
 จดัการงานในฟาร์มท่ีเป็นกิจการของตนเอง หรือของนายจ้างเพื่อเพาะปลูกไม้ผล :  

ปฏิบติังานหลกัมูลฐานเช่นเดียวกนักบัผูเ้พาะปลูกพืชไร่และพืชผกั แต่ชาํนาญในการเพาะปลูกไมผ้ล  เช่น  
กลว้ย  มะขาม  และมะม่วงหิมพานต์ ;  ปลูกและไถกลบพืชคลุมรอบๆ  ตน้ไมเ้พื่อรักษาความช้ืนและ
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ;  ขยายพนัธ์ุพืชใหม่โดยการทาบก่ิง  ติดตา  หรือวิธีอ่ืนๆ  อาจทาํผลิตภณัฑ์ท่ี
สืบเน่ืองกนั เช่น ไวน์ผลไม ้นํ้าส้ม อาจชาํนาญในการเพาะปลูกไมผ้ลชนิดใดชนิดหน่ึง  และอาจมีช่ือเรียก
ตามงานท่ีทาํ อาจปอกเปลือกมะพร้าว ผา่มะพร้าว และตากแดดเพื่อทาํเน้ือมะพร้าวแห้ง และ     นํ้ ามนั
มะพร้าว และปฏิบติังานในหนา้ท่ีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

6112.15 คนงานฝีมือประจําสวนไม้ยนืต้นและไม้พุ่ม (Skilled farm worker, tree crops) 
 ทาํงานต่างๆ ในฟาร์ม ซ่ึงตอ้งใชค้วามรู้ในการเล้ียงไมต้น้และไมพุ้่ม  เช่น  ไมผ้ล  และไม้

ชนิดท่ีมีผลมีเปลือกแข็ง องุ่น ชา กาแฟ ยางพารา และไมท่ี้ให้ยางและนํ้ ายาง : เตรียมดิน  หวา่นเมล็ด ใส่ปุ๋ย 
เพาะปลูก เก็บเก่ียว และเก็บพืชโดยใช้เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ซ่ึงกาํลงัสัตว ์หรือรถแทรกเตอร์ลากจูง หรือ
เคร่ืองมือจกัรกลท่ีมีกาํลงัลากจูงในตวัเอง ; ทาํงานต่างๆ  เช่น กรีดยาง เก็บพืชผล อบใบยาสูบ ฉีดหรือพ่น
ยาฆ่าแมลง  แต่งก่ิงตน้ไม ้ ปลูกกลา้  และทดนํ้ าเขา้ในสวน ;  ป้องกนัความเสียหายอนัเกิดจาก  ดินฟ้าอากาศ  
แมลงและสัตวต์ามฤดูกาลและตามความจาํเป็น ; บาํรุงรักษา และซ่อมส่ิงก่อสร้างและเคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้ใช้
ในการทาํสวน  เคร่ืองชลประทาน และดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มภายในสวน อาจขบัรถบรรทุกเพื่อขนส่งคนงาน  
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้และผลผลิต  อาจวางแผนงานและกาํหนดเวลาการไถ  การเพาะปลูก  และการเก็บเก่ียว 
อาจชัง่นํ้าหนกัผลผลิตท่ีเก็บเก่ียวได ้ และทาํบนัทึกเก่ียวกบัเวลาการผลิต  หรือเร่ืองราวอ่ืนๆ  อาจปรุงแต่งพืช
ก่อนนาํไปขายหรือส่งไปจาํหน่าย  อาจสั่งและควบคุมดูแลคนงาน และปฏิบติังานในหนา้ท่ีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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6112.20 ผู้เพาะปลูกยางพารา ; เกษตรกรสวนยาง ; ชาวสวนยาง (Grower, rubber) 
  จดัการงานในฟาร์ม   ซ่ึงเป็นกิจการของตนเองหรือของนายจา้ง เพื่อเพาะปลูกตน้ยาง   :   
ปฏิบติังานหลกัมูลฐานเช่นเดียวกนักบัผูเ้พาะปลูกพืชไร่และพืชผกั   แต่ชาํนาญในการเพาะปลูกตน้ยาง  ;  
ควบคุมดูแลการกรีดยาง    การทาํยางแผน่ก่อนการขนส่งหรือส่งออกสู่ตลาด   ;   อาจทาํการกรีดยางดว้ย
ตนเอง 
 

6112. 25 คนงานสวนยาง  ,  หัวหน้าคนงานประจําสวนยาง 
 (Skilled farm worker, rubber) 
 ทาํงานต่างๆ  ในสวนยาง  ซ่ึงตอ้งใชค้วามรู้ในการปลูกยาง  :   เตรียมพื้นท่ีสาํหรับปลูก
ตน้ยาง ; ดูแล บาํรุงรักษาสวนยางจนสามารถกรีดนํ้ ายางได ้ ; ป้องกนัความเสียหายอนัเกิดจากภยั 
ธรรมชาติ ; บาํรุงรักษาและซ่อมแซมเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ และงานอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย อาจควบคุม      
ดูแลคนงานอ่ืนๆ 
 

6112. 30 คนงานกรีดยาง ,  ผู้กรีดยาง  (นํา้ยาง)   (Tapper,  rubber tree) 
  ทาํงานกรีดยางในสวนยางตามวธีิการท่ีถูกตอ้งโดยไม่ทาํให้หนา้กรีดเสียหาย  ให้ได ้   นํ้ า
ยางสด  เพื่อจาํหน่ายหรือทาํเป็นยางแผน่ดิบ  :  รวบรวมเศษยางท่ีจบัตวัแลว้ ยางกน้ถว้ย  ยางกอ้นหรือเศษ
ยางลกัษณะอ่ืนๆ   และทาํงานอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 

6112.40 ผู้เพาะปลูกชา ;  เกษตรกรไร่ชา (Farmer,  tea) 
 จดัการงานในฟาร์มท่ีเป็นกิจการของตนเอง หรือของนายจ้างเพื่อเพาะปลูกต้นชา : 
ปฏิบติังานหลกัมูลฐานเช่นเดียวกนักบัผูเ้พาะปลูกพืชไร่และพืชผกัแต่ชาํนาญในการเพาะปลูกชา ; ดาํเนินการ
ทาํใบชาให้แห้ง  ม้วน  ตดั ร่อน ทาํให้นุ่มและบรรจุหีบห่อก่อนส่งออกสู่ตลาด อาจหมัก ใบชาตาม    
กรรมวธีิเพื่อใชใ้นการทาํเม่ียง  (สาํหรับขบเค้ียวและทาํขนม) และปฏิบติังานในหนา้ท่ีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

6112.50 ผู้เพาะปลูกกาแฟ ;  เกษตรกรไร่กาแฟ (Farmer, coffee) 
 จัดการงานในฟาร์มที่เป็นกจิการของตนเอง หรือของนายจ้างเพือ่เพาะปลูกต้นกาแฟ : 
ปฏิบัติงานหลกัมูลฐานเช่นเดียวกนักบัผู้เพาะปลูกพชืไร่และพชืผกัแต่ชํานาญในการเพาะปลูกกาแฟ ; รักษา
และปรุงแต่งเมลด็กาแฟด้วยเคร่ืองจักรหรือมือก่อนส่งออกสู่ตลาด และปฏิบัติงานในหน้าที่อืน่ๆ ที่เกีย่วข้อง 
 

6112.60 ผู้เพาะปลูกองุ่น ;  เกษตรกรไร่องุ่น (Farmer,  vineyard)  
 จดัการงานในไร่องุ่นท่ีเป็นกิจการของตนเอง หรือของนายจา้งเพื่อปลูกองุ่น  : ปฏิบติังาน

หลกัมูลฐานเช่นเดียวกนักบัผูเ้พาะปลูกพืชไร่และพืชผกัแต่ชาํนาญในการเพาะปลูกองุ่น และปฏิบติังาน
ในหนา้ท่ีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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6112.70      ผู้เพาะปลูกมะพร้าว ; ชาวสวนมะพร้าว (Farmer,  coconut) 
  จดัการงานในสวนมะพร้าวท่ีเป็นกิจการของตนเอง หรือของนายจา้งเพื่อปลูกมะพร้าว : 
ปฏิบติังานหลกัมูลฐานเช่นเดียวกนักบัผูเ้พาะปลูกพืชไร่และพืชผกั แต่ชาํนาญในการเพาะปลูกมะพร้าว  ;  
คดัเลือกตน้พนัธ์ุ หน่อพนัธ์ุ หรือผลพนัธ์ุมะพร้าวท่ีมีลกัษณะดีนาํไปเพาะในแปลงเพาะ เม่ือผลมะพร้าว
งอกเป็นหน่อท่ีมีใบประมาณ 4-6 ใบก็คดัไปปลูก ; ปลูกมะพร้าวในระยะการปลูกท่ีเหมาะสมกบัพนัธ์ุ
มะพร้าว ; ใส่ปุ๋ยในปริมาณท่ีสัมพนัธ์กบัอายุมะพร้าว โดยโรยหรือหวา่นโคนตน้โดยรอบ ; กาํจดัวชัพืช 
แมลงและหนอนท่ีทาํลายตน้มะพร้าวดว้ยสารเคมี หรือใชว้ธีิชีวติินทรียโ์ดยธรรมชาติ ; เก็บผลมะพร้าวเม่ือ
ผลแก่เตม็ท่ี และปฏิบติังานในหนา้ท่ีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

6112.90  ผู้เพาะปลูกไม้ยนืต้นและไม้พุ่มอืน่ ๆ 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึง  ผูเ้พาะปลูกไมย้ืนตน้และไมพุ้่มซ่ึงมิไดจ้ดัประเภท
ไวใ้นท่ีอ่ืน 
 
หน่วย    6113 ผู้เพาะปลูกพชืสวน และพชืในเรือนเพาะชํา   
                     (Gardeners ,  Horticultural and Nursery Growers) 
 ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่  ผูท้าํหนา้ท่ีวางแผนและดาํเนินการเพาะปลูกพืชผกั
ท่ีใชเ้ทคนิคการเพาะปลูกอยา่งละเอียด (intensive)  ทาํการปลูกตน้ไม ้ ไมพุ้่ม  ดอกไม ้ และพืชชนิดอ่ืนๆ  
และทาํการผลิตหน่อตน้ไม ้ พนัธ์ุไมแ้ละเมล็ดพนัธ์ุพืชเพื่อการจาํหน่ายหรือนาํส่งเป็นประจาํให้กบัผูซ้ื้อ
ในลกัษณะขายส่ง  องคก์ารการตลาด  หรือจดัจาํหน่ายในตลาดต่างๆ    กาํหนดประเภทและจาํนวนของ
พืชผกั  พืชสวน  และพืชในเรือนเพาะชาํท่ีจะทาํการเพาะปลูก  จดัซ้ือเมล็ดพนัธ์ุ  หน่อพนัธ์ุ  ปุ๋ยและวสัดุ
ส่ิงของเคร่ืองใชอ่ื้นๆ  ทาํการเช่าหรือลงทุนในท่ีดิน และทาํการปรับปรุงพฒันาท่ีดิน  อาคารส่ิงปลูกสร้าง  
สัตวเ์ล้ียงเพื่อใช้งาน  อุปกรณ์และเคร่ืองจกัรต่างๆ   ดาํเนินการปฏิบติังานดา้นเกษตรกรรม  เช่น  การ
จดัเตรียมดิน  การไถหว่าน การให้นํ้ าและปุ๋ย  การปลูกพืชผกัโดยใช้วิธีการเพาะปลูกอย่างละเอียด
หนาแน่น  การเพาะปลูกไมด้อก  ไมย้ืนตน้หรือไมพุ้่มและเก็บเก่ียวพืชผลต่างๆ  รวมถึงการเพาะปลูกไม้
ดอก  ตน้ไม ้ ไมพุ้่ม  และพืชอ่ืนๆ  ในสวนสาธารณะหรือสวนส่วนบุคคล  การปลูกพืชเพื่อนาํออกแสดง
หรือเพื่อ    วตัถุประสงคเ์ป็นยารักษาโรค จดัการเก็บรักษาและดาํเนินการแปรรูปขั้นพื้นฐาน  จดัส่งหรือ
ดาํเนินงานด้านการตลาดของผลผลิตต่างๆ รวมทั้งดูแลสัตวเ์ล้ียงเพื่อใช้งาน บาํรุงรักษาอาคารส่ิงปลูก
สร้าง เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ต่างๆ  ตลอดจนปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังาน
อ่ืนๆ 

7237  

7238 อาชีพในหน่วยนี ้  มีดงันี ้

 

6113.10   ผู้เพาะชําต้นไม้ทัว่ไป  (Nurseryman) 
 จดัการงานในสถานเพาะชาํท่ีเป็นกิจการของตนเองหรือของนายจา้งเพื่อเพาะปลูกไมต้น้    

ไมพุ้ม่  ไมด้อก  หรือพืชอ่ืนๆ  เมล็ดพืชหรือหวัในท่ีแจง้หรือในเรือนกระจกสาํหรับขายให้แก่เกษตรกร  ผู ้
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เพาะปลูกอ่ืนๆ หรือสถานประกอบการพาณิชยกรรม  หรือลูกคา้ :  จาํแนกชนิดของเรือนเพาะชาํ  จดัเตรียม  
โรงเรือนและส่ิงก่อสร้าง  ;  กาํหนดชนิดและปริมาณของพืชท่ีจะเพาะปลูก ตลอดจนวิธีการเพาะปลูกและ
การบาํรุงรักษา ; คดัเลือกและซ้ือเมล็ด  ปุ๋ย  ยาฆ่าแมลง  อุปกรณ์  และส่ิงของอ่ืนๆ ;  เตรียมร่องเพาะ
ตน้ไม ้ ใส่ปุ๋ย เตรียมดินและหวา่นเมล็ดปลูกกลา้  หรือขยายพนัธ์ุพืชโดยการตดัชาํ ติดตา ต่อก่ิง  หรือวิธี
อ่ืนๆ  ;  ป้องกนัพืชและเร่งให้เจริญเติบโตดว้ยวิธีการเพาะปลูกในเรือนกระจกหรือวิธีการอ่ืนๆ  ;  รดนํ้ า
พืชท่ีเติบโตแลว้  พ่นยาฆ่าแมลงเพื่อป้องกนัเช้ือโรคและแมลงศตัรูพืช และทาํงานอ่ืนๆ  เช่น  ถอนหญา้  
แต่งก่ิงและตดัสางตน้ไม ้;  เก็บและรักษาเมล็ดไวเ้พื่อการขายหรือเพาะปลูกใหม่ ;  ตดัหรือขนยา้ยตน้ไม ้ 
เตรียมตน้ไมเ้พื่อการขนส่งและเพื่อส่งสู่ตลาด ;  ทดลองผสมพนัธ์ุพืชข้ึนใหม่ ; ซ่อมอุปกรณ์และโรงเรือน
ใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีดี ; จา้ง ฝึกอบรม ควบคุมดูแลและปลดคนงานตามตอ้งการ และปฏิบติังานในหนา้ท่ีอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

6113.20 ผู้เพาะปลูกไม้ดอกไม้ประดับ  (Grower,  horticultural  nursery) 
                 จดัการงานในสวนไมด้อกไมป้ระดบัท่ีเป็นกิจการของตนเองหรือของนายจา้งในการ
เพาะปลูกไมด้อกไมป้ระดบั :  ปฏิบติังานหลกัมูลฐานเช่นเดียวกนักบัผูเ้พาะชาํตน้ไมท้ัว่ไป  แต่ชาํนาญใน
การเพาะปลูกไมด้อกไมป้ระดบั ;  ทาํการปลูก  ขยายพนัธ์ุ  เพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ การผสมเกสร  และดูแล
รักษาไม้ตดัดอกไม้ดอกกระถาง  ไม้ดอกประดับแปลง  และไม้ประดับอ่ืนๆ เพื่อประโยชน์ในการ  
ตกแต่งสถานท่ีภายในและภายนอกอาคาร และปฏิบติังานในหนา้ท่ีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

6113.25  ผู้ตกแต่งสวน ; ผู้ออกแบบจัดสวน  (Gardener,  landscape / park) 
 จดัระบบงานและควบคุมดูแลการตกแต่งพื้นท่ีสาธารณะหรือของของส่วนบุคคลให ้

สวยงามตามการวางผงั : ศึกษาผงัและสั่งใหจ้ดัเกรดของภูมิประเทศ สภาพของดิน การเพาะปลูก หรือการ
ยา้ยไมต้น้  ไมพุ้ม่  ไมด้อกไมป้ระดบั  และหญา้  รวมถึงการออกแบบการก่อสร้างร้านตน้ไม ้        การจดั
หิน การสร้างสระนํ้ า การทาํนํ้ าตก นํ้ าพุ ทางเทา้ และระบบการให้นํ้ า ,  คดัเลือกและซ้ือเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีจาํเป็นในการจดัสวน ; ประเมินราคา  และดูแลรักษาสวนและเลือกใชพ้ืชประดบัเพื่อการ
ตกแต่งสถานท่ี ; จา้ง ฝึกอบรม  ควบคุมดูแลและปลดคนงานตามตอ้งการ , ทาํบนัทึกการทาํงานเท่าท่ี
จาํเป็น  อาจเขา้ร่วมในการปฏิบติังานเก่ียวกบัการตบแต่งสวนไมป้ระดบั อาจเตรียมผงัเพื่อการวางผงัหรือ
ดดัแปลงการตกแต่งสวนไมป้ระดบั และปฏิบติังานในหนา้ท่ีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

6113.30    ผู้เพาะปลูกพชืสมุนไพร   (Grower,  herb) 
                 จดัการงานในสวนสมุนไพรท่ีเป็นกิจการของตนเองหรือของนายจา้งในการเพาะปลูกพืช
สมุนไพร : ปฏิบติังานหลักมูลฐานเช่นเดียวกันกับผูเ้พาะชําตน้ไม้ทัว่ไป แต่ชํานาญในการเพาะปลูก
สมุนไพร ; เตรียมดินและปลูกโดยเลือกสภาพพื้นท่ีและวธีิการปลูกให้เหมาะสมกบัพืชสมุนไพรแต่ละชนิด ; 
อาจปลูกดว้ยเมล็ด หวั หน่อ เหงา้ หรือก่ิงชาํ ก่ิงตอน , พรวนดิน ใส่ปุ๋ย และให้นํ้ าอยา่งเพียงพอและสมํ่าเสมอ ;  
ทาํการเก็บเก่ียวพืชสมุนไพรเม่ือมีอายุครบในการให้ผลผลิตและตามช่วงระยะเวลาท่ีพืชให้สารสําคญัสูงสุด ; 
ทาํความสะอาดและคดัแยกผลผลิตท่ีไดม้าตรฐาน  ; อาจทาํให้แห้งดว้ยการตากแห้งหรืออบแห้งเพื่อป้องกนั
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การเกิดเช้ือราและแบคทีเรีย และเก็บรักษาในภาชนะปิดสนิดและสะอาด และปฏิบติังานในหน้าท่ีอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง 
 

6113.35     ผู้เพาะเห็ด (Grower,  mushroom) 
  จดัการงานในฟาร์มเพาะเห็ดท่ีเป็นกิจการของตนเองหรือของนายจา้งในการผลิตดอก
เห็ด :  ปฏิบติังานหลกัมูลฐานเช่นเดียวกนักบัผูเ้พาะชาํตน้ไมท้ัว่ไป แต่ชาํนาญในการเพาะปลูกเห็ด ; ปลูก
สร้างโรงเรือนท่ีมีสภาพการเก็บรักษาความช้ืนได้ มีการถ่ายเทอากาศดี และมีสภาพแวดล้อมท่ี 
เหมาะสมกบัการปลูกเห็ดแต่ละชนิด ; ซ้ือถุงเช้ือเห็ด หรือผลิตถุงเช้ือเห็ดเองเพื่อทาํการผลิตดอกเห็ด ; วาง
ถุงเช้ือเห็ดบนชั้นวาง ; อาจใชก้ารเพาะเห็ดวิธีอ่ืนๆ  เช่น การเพาะในกระถาง กระบะ ถาด พื้นดิน หรือใน
ท่อนไม ้; รดนํ้ าให้พอเปียกช้ืนและไม่ให้มีนํ้ าขงั ; ปรับอุณหภูมิ ความช้ืนสัมพทัธ์และปริมาณแสงให้
เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและออกดอกของเห็ด ; เก็บดอกเห็ดเม่ือไดข้นาดตามท่ีตอ้งการ ; ฆ่าเช้ือ
ต่างๆ  ทั้งบนพื้นและบนชั้นเพาะของโรงเรือนดว้ยนํ้ายาฆ่าเช้ือ แลว้โรยปูนขาวให้ทัว่อีกคร้ังเม่ือจะทาํการ
เพาะเห็ดรุ่นต่อไป และปฏิบติังานในหนา้ท่ีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

6113.40 ผู้ดูแลรักษาสวนสาธารณะและสนามหญ้า (Park  gardener ; Greenkeeper) 
 บํารุงรักษาสวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ สนามกฬีาหรือสนามพกัผ่อนหย่อนใจ เช่น  
สนามกอล์ฟ สนามเทนนิส ลู่สําหรับวิง่แข่ง สนามเบสบอล และสนามฟุตบอล : ใช้รถตัดหญ้าไปรอบๆ สนาม 
และรดนํา้ ใส่ปุ๋ยสนามหญ้า ; เพาะพนัธ์ุหญ้า หรือปลูกสนามหญ้าใหม่ ซ่อมแซมสนามหญ้าส่วนที่ตาย หรือ
ปลูกหญ้าในพืน้ที่แห่งอืน่ ๆ ;  ซ่อมร้ัวสนามและอฒัจันทร์  ทําเคร่ืองหมายลงบนสนาม  เปลีย่นแปลงสนาม
กอล์ฟ  และทํางานอืน่ ๆ  ที่เกีย่วกบัการดูแลรักษาสนามให้อยู่ในสภาพที่ด ี; ตัดร้ัวต้นไม้และต้นหญ้าตามริม
ทางรถและทางเดนิ  เกบ็เศษกระดาษหรือผงออกจากสนาม ; อาจคดัเลือก เพาะปลูก  และดูแลรักษาไม้พุ่มกบั
ไม้ดอกไม้ประดบั และทํางานเกีย่วกบัการตกแต่งไม้ประดบั อาจ    ควบคุมดูแลคนงานผู้ช่วย และปฏิบัติงาน
ในหน้าที่อืน่ๆ ที่เกีย่วข้อง 
 

6113.50 ผู้เพาะเมลด็พนัธ์ุพชื (Grower,  seed) 
   จดัการงานในสถานเพาะชาํท่ีเป็นกิจการของตนเองหรือของนายจา้งในการเพาะเมล็ด

พนัธ์ุพืชสวนต่างๆ : ปฏิบติังานหลกัมูลฐานเช่นเดียวกนักบัผูเ้พาะชาํตน้ไมท้ัว่ไป แต่ชาํนาญในการเพาะ
เมล็ดพนัธ์ุพืชสวนต่างๆ ; คดัเลือกและเก็บเมล็ดพืชต่างๆ ในไร่หรือนวดพืชต่างๆ เพื่อเอาเมล็ด ; ผลิต
เมล็ดพนัธ์ุ และคดัแยกเมล็ด แลว้เก็บไวต้ามประเภทและคุณภาพ ; ปรับสภาพ เก็บรักษาและตรวจสอบ
คุณภาพเมล็ดพนัธ์ุ  ;  นาํเมล็ดพนัธ์ุพืชเก็บไวใ้นถุงหรือภาชนะอยา่งอ่ืนเพื่อส่งออกสู่ตลาด 
 

6113.55 ผู้ขยายพนัธ์ุพชื  ;  นักขยายพนัธ์ุพชื (Propagator)  
 ทาํงานในสถานเพาะชาํเพื่อขยายพนัธ์ุไมต้น้ ไมพุ้่ม ไมด้อก และพนัธ์ุไมอ้ย่างอ่ืนดว้ย
การเพาะเมล็ด หรือการตดัชาํ หรือดว้ยการทาบก่ิงและติดตา ต่อก่ิง :  เตรียมแปลงเพาะในกระบะดว้ยการ
ร่อนดินหรือแกลบ  แลว้ผสมกบัมอสส์  ใส่ปุ๋ยและส่ิงผสมอ่ืนๆ เพื่อขยายพนัธ์ุไมจ้ากเมล็ด ,  หวา่นเมล็ด  
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รดนํ้าดิน  ยา้ยตน้ไมท่ี้ออกจากเมล็ดแลว้ลงในกระบะไมแ้ลว้เอาหญา้คลุมไว ้ และยา้ยกลา้ไมไ้ปเพาะปลูก 
, เม่ือขยายพนัธ์ุไมด้ว้ยการตดัชาํ  พิจารณาดูวา่ส่วนของตน้ไมท่ี้ไปตดัชาํนั้นเป็นส่วนท่ีเหมาะสม   ท่ีสุด  
เฉือนไมท่ี้ตดัออกมาเพาะแลว้ปลูกลงในกระบอกท่ีมีทรายบรรจุอยู ่ เพื่อให้งอกรากและยา้ยตน้ท่ีงอกราก
แลว้ไปปลูกลงในท่ีท่ีสําหรับปลูกตน้ไม ้;  เม่ือขยายพนัธ์ุไมด้ว้ยการทาบก่ิงและติดตา  ใชว้ิธีถากเปลือก
ไมท่ี้จะขยายพนัธ์ุ  แลว้เอาตาของตน้ไมอี้กตน้หน่ึงใส่ลงในท่ีๆ ถากไว ้ ผูกมดัเปลือกไมต้รงท่ีถากแลว้
ดว้ยเชือก ตดัเชือกออกหลงัจากท่ีไดทิ้้งไวต้ามระยะเวลาท่ีกาํหนด  เม่ือถึงฤดูฝนก็ตดัตน้เดิมท่ีอยูเ่หนือตา
ออก ; พ่นหรือโรยยาฆ่าแมลงลงบนกลา้ไมแ้ละไมซ่ึ้งงอกจากการทาบก่ิง  ใส่ฮอร์โมนเพื่อกระตุน้ให้
ตน้ไมเ้จริญเติบโต ; ควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนในเรือนกระจกท่ีใชป้ลูกตน้ไม ้ อาจขยายพนัธ์ุไมช้นิด
ใดชนิดหน่ึงด้วยวิธีเสียบก่ิง หรืออาจขยายพนัธ์ุด้วยการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืช โดยการตดัเน้ือเยื่อหรือ
อวยัวะพืช ฟอกฆ่าเช้ือ ทาํการขยายบนอาหารสังเคราะห์ท่ีมีการควบคุมสภาพแวดลอ้มในสถานปลอดเช้ือ 
แลว้ทาํการยา้ยปลูก และปฏิบติังานในหนา้ท่ีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

6113.60 ผู้เพาะปลูกพชืสวน ;  คนทาํสวน  (Gardener) 
 วางแผนงาน  จดัระบบงาน  และควบคุมดูแลการเพาะปลูกไมด้อก ไมพุ้่ม และพืชอ่ืนๆ 

ในสวนสาธารณะหรือสวนส่วนบุคคล :  สั่งคนงานให้เตรียมดิน  ทาํการเพาะปลูก  ยา้ยตน้ไม ้ฉีดยาฆ่าแมลง 
แต่งก่ิง  กาํจดัวชัพืช ให้ปุ๋ย หรือดูแลรักษาตน้ไม ้;  คดัเลือกและซ้ือเมล็ดพนัธ์ุ ตน้ไม ้อุปกรณ์ และส่ิงของ
อ่ืนๆ ; จดัการเก็บเก่ียวผลผลิตและดูแลผลผลิตหรือการเก็บเก่ียว ; จา้ง ฝึกอบรม ควบคุมดูแลและปลดคนงาน
ตามตอ้งการ  ทาํบนัทึกการทาํงานเท่าท่ีจาํเป็นและปฏิบติังานในหนา้ท่ีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

6113.90  ผู้เพาะปลูกพชืสวน  และพชืในเรือนเพาะชําอืน่ๆ 
 ผู้ปฏิบติังานอาชีพในกลุ่มนี ้รวมถึงผู้ท างานในเรือนเพาะช าและผู้ท าสวนซึ่งมิได้

จดัประเภทไว้ในท่ีอ่ืน 

 
หน่วย    6114 ผู้เพาะปลูกพชืผลทางการเกษตรแบบผสมผสาน (Mixed-crop  Growers) 
 ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหน่วยนี ้ ได้แก่  ผู้ที่ทําหน้าที่วางแผนและดาํเนินการเพาะปลูกและเก็บ
เกีย่วผลติผลทางการเกษตรที่ปลูกรวมกนัในสัดส่วนจําเพาะ  ซ่ึงได้แก่  พชืผกั  ไม้ผล  ไม้ยืนต้นและไม้พุ่ม 
และผลติภัณฑ์พชืจากเรือนเพาะชํา  พชืสวน  สําหรับการจําหน่ายหรือนําส่งเป็นประจําให้กบัผู้ซ้ือในลักษณะ
ขายส่ง  องค์การการตลาดหรือจัดจําหน่ายในตลาด   กาํหนดประเภทและจํานวนพชืผลทางการเกษตรที่จะ
ทําการเพาะปลูก  จัดซ้ือเมลด็พนัธ์ุพชื  ปุ๋ยและวสัดุส่ิงของเคร่ืองใช้อื่นๆ  ทําการเช่าหรือลงทุนในที่ดนิและทํา
การปรับปรุงพฒันาที่ดนิ  อาคารส่ิงปลูกสร้าง  สัตว์เลีย้งเพื่อใช้งาน  อุปกรณ์และเคร่ืองจักรต่างๆ  ดาํเนินการ
ปฏิบัติงานด้านการเกษตรกรรม  เช่น  การจัดเตรียมดิน  การไถหว่าน  การปลูก  และการดูแลต้นไม้หรือไม้พุ่ม  
การเพาะปลูกและการเกบ็เกีย่วผลผลติ  รวมถงึการปลูกพชืผักโดยใช้วิธีการเพาะปลูกอย่างละเอยีดหนาแน่น 
(intensive)  การผลติพนัธ์ุไม้  หน่อพนัธ์ุ  และเมลด็พนัธ์ุพชื  และการเพาะปลูกไม้ดอก ไม้ยืนต้น ไม้พุ่มและ
พชืชนิดอื่นๆ ในสวนสาธารณะหรือสวนส่วนบุคคล  การปลูกพชืเพือ่นําออกแสดงหรือเพือ่วตัถุประสงค์เป็นยา
รักษาโรค จัดการเกบ็รักษา ดาํเนินการแปรรูปขั้นพืน้ฐานและจัดส่งหรือดาํเนินงานด้านการตลาดของผลผลติ
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ต่างๆ รวมทั้งการดูแลสัตว์เลีย้งเพือ่ใช้งานบํารุงรักษาอาคารส่ิงปลูกสร้าง  เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ทางการ
เกษตร  ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่การงานที่เกีย่วข้องและควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานอื่นๆ 

7239 อาชีพในหน่วยนี ้ มีดงันี ้

 

6114.20 เกษตรกรปลูกพชืแบบผสมผสาน  (Farmer,  mixed - crop) 
 จดัการงานในฟาร์มเพาะปลูกท่ีเป็นกิจการของตนเองหรือของนายจา้งเพื่อเพาะปลูก
พืชผลทางการเกษตรนานาชนิดรวมกนัในสัดส่วนจาํเพาะ  :  กาํหนดสัดส่วน จาํนวนและรูปแบบของ
พื้นท่ีในการปลูกพืชแบบผสมผสานทั้งปลูกขา้ว ไมผ้ล ไมย้ืนตน้  พืชไร่  พืชผกั  พืชสมุนไพร  และไม้
ดอกไมป้ระดบั  ; เลือกชนิดของพืชท่ีปลูกให้เหมาะสมกบัเง่ือนไขสภาพภูมิอากาศและการตลาด  ;  
คดัเลือกและซ้ือเมล็ดพนัธ์ุพืช  ปุ๋ย  สัตวท่ี์ใชง้าน  เคร่ืองจกัรกลท่ีใชใ้นการทาํฟาร์ม ;  ไถ  ใส่ปุ๋ย  เตรียม
ท่ีดิน  และหว่านเมล็ดพืช ; พรวนดิน แต่งก่ิง ฉีดหรือพ่นยาฆ่าแมลง เก็บ  เก่ียว  นวด  และทาํงานอ่ืนๆ  
เก่ียวกบัการเพาะปลูกเก็บเก่ียวพืชผล และดูแลรักษาสภาพแวดลอ้ม ; ป้องกนัความเสียหายท่ีจะเกิดกบัพืช
อนัเน่ืองจากสภาพของดินฟ้าอากาศและสัตวต์ามฤดูกาล ; นาํผลิตภณัฑ์ในฟาร์มไปขาย ; ดูแลรักษาซ่อม
โรงเรือน  ร้ัว  และอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการทาํฟาร์มให้อยูใ่นสภาพท่ีดี  ;  ควบคุมดูแลและปลดคนงานตาม
ตอ้งการ ;  ทาํบนัทึกรายการเก่ียวกบัตน้ทุนการผลิต  การดูแลรักษาและการขยายพนัธ์ุพืช  ; อาจแปรรูป
พืชผลทางการเกษตรขั้นตน้ก่อนนาํส่งออกสู่ตลาด และปฏิบติังานในหนา้ท่ีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

6114.90  ผู้เพาะปลูกพชืแบบผสมผสานอืน่ ๆ 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี รวมถึง ผูเ้พาะปลูกพืชแบบผสมผสาน  ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภท
ไวใ้นท่ีอ่ืน 
 
หมู่         612 ผู้เลีย้งสัตว์เพือ่การค้าและผู้ปฏิบัติงานอืน่ ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 
                           (Market-Oriented  Animal  Producers  and   Related Workers)  
  ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหมู่นี ้ ได้แก่  ผู้ทีว่างแผนดําเนินการผสมพนัธ์ุสัตว์  เลีย้งและดูแล
รักษาสัตว์ประเภทต่าง ๆ เช่น  ปศุสัตว์ โคนม สัตว์ปีก สัตว์เลือ้ยคลาน   สัตว์ล่าและอืน่ๆ  เพือ่ให้ได้มาซ่ึง
ผลติภัณฑ์สําหรับการจําหน่ายให้กบัผู้รับเหมาซ้ือ  องค์กรหรือตลาด รวมทั้งการขายผลิตภัณฑ์จากสัตว์  
อาจรวมถึงการควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานอืน่ ๆ 
 

  อาชีพในหมู่นี ้ มีดังนี้ 
6121 ผูผ้ลิตผลิตภณัฑน์มและเล้ียงสัตว ์
6122 ผูเ้ล้ียงสัตวปี์ก  ,  ผูผ้ลิตสัตวปี์กชนิดต่าง ๆ 
6123 ผูเ้ล้ียงผึ้งและผูเ้ล้ียงไหม 
6124 ผูเ้ล้ียงสัตวแ์บบผสมผสาน , ผูผ้ลิตสัตวเ์ล้ียงแบบผสมผสาน 
6129 ผูผ้ลิตสัตวเ์ล้ียงในเชิงพาณิชยแ์ละผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงมิไดจ้ดัประเภท 

ไวใ้นท่ีอ่ืน 
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หน่วย     6121   ผู้ผลติผลติภัณฑ์นมและเลีย้งสัตว์  (Dairy  and  Livestock  Producers) 
 ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหน่วยนี ้ ได้แก่ ผู้ที่ทําหน้าที่วางแผนและปฏิบัติงานการผสมพนัธ์ุ 
เพาะเลีย้งและดูแลสัตว์เลีย้ง  เช่น  ววั  แกะ  หมู  แพะ ม้า สุนัข แมว เพือ่ใช้ในการทํางาน  การกฬีา  หรือสัตว์
เลีย้งไว้ดูเล่น  รวมทั้งสําหรับใช้บริโภคเนือ้  นํา้นม ขนสัตว์ หนังสัตว์ และผลติภัณฑ์จากสัตว์อืน่ๆ  ทั้งนีเ้พือ่
การจําหน่ายหรือนําส่งเป็นประจําให้กบัผู้ซ้ือในลกัษณะขายส่ง  องค์การการตลาดหรือจําหน่ายเองในตลาด   
กาํหนดประเภทและจํานวนของสัตว์เลีย้งและผลติภัณฑ์จากสัตว์เลีย้งที่จะผลติ ทําการผลติและจัดซ้ือสัตว์ 
อาหารสัตว์และส่ิงของเคร่ืองใช้ต่างๆ ดาํเนินการผสมพนัธ์ุ เพาะเลีย้งดูแลสัตว์เลีย้ง       รีดนํา้นม  ตัดขนแกะ  
ฆ่า  ชําแหละ  ลอกหนังสัตว์  เกบ็รักษา  การแปรรูปขั้นพืน้ฐาน และจัดเตรียมสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์
เพือ่การจําหน่าย  รวมถงึทําการเช่าหรือลงทุนในสถานที่เลีย้งปศุสัตว์  และบํารุงรักษาอาคารส่ิงปลูกสร้าง  
เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ต่างๆ  และดาํเนินการจัดส่งหรือทํางานด้านการตลาดของผลติภัณฑ์ต่างๆ  ตลอดจน
ปฏิบัติหน้าที่การงานที่เกีย่วข้องและควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานอืน่ๆ 

 

9181   อาชีพในหน่วยน้ี  มีดงัน้ี 
 

6121.20      เกษตรกรเลีย้งปศุสัตว์  ยกเว้นโคนม  (Farmer,  livestock) 
 จดัการงานในฟาร์มท่ีเป็นกิจการของตนเองหรือของนายจา้งเพื่อผสมพนัธ์ุและเล้ียง 

ปศุสัตวน์านาชนิด : คดัเลือกและซ้ือสัตว ์อุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ; ปล่อยให้สัตวห์ากินตาม       
ทุ่งหญา้ ; กาํหนดจาํนวนอาหารท่ีให้ตามปกติหรือท่ีจะให้เพิ่มเติมตามตอ้งการ  เตรียมอาหาร  แลว้นาํไป
ใหส้ัตว ์;  คดัเลือกและจดัคู่ให้สัตวเ์พื่อผสมพนัธ์ุหรือทาํการผสมเทียม ;  ดูแลสัตวร์ะหวา่งคลอด ;  รักษา
สัตวท่ี์เป็นบาดแผลและเจ็บป่วยเล็กๆ นอ้ยๆ  ;  ดูแลสัตวใ์ห้มีสุขภาพดี  และตรวจดูให้แน่วา่เป็นไปตาม
ระเบียบดา้นการสาธารณสุขและอ่ืนๆ ;  คดัเลือกสัตวท่ี์จะขายและส่งนม ไข่ และผลิตผลจากสัตวอ์อกสู่
ตลาด ; ดูแลรักษาโรงเล้ียงสัตว ์ร้ัว และอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการทาํฟาร์มให้อยูใ่นสภาพท่ีดี ; จา้งควบคุมดูแล  
และปลดคนงานผูช่้วยตามตอ้งการ ;  ทาํบนัทึกรายงานตน้ทุนการผลิต  และการผสมพนัธ์ุ    อาจเพาะปลูก
พืชเพื่อใชเ้ล้ียงสัตวข์องตนเอง อาจตีตราสัตวด์ว้ยเคร่ืองหมายท่ีแสดงหลกัฐาน  อาจฆ่าสัตวเ์พื่อขายหรือ
ใชบ้ริโภคเอง ดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มภายในฟาร์ม และปฏิบติังานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

6121.25  คนงานประจําฟาร์มปศุสัตว์ ( Skilled farm worker,  livestock) 
   ทาํงานในฟาร์ม  ทุ่งเล้ียงสัตว ์ หรือฟาร์มผสมพนัธ์ุสัตว ์โดยปฏิบติังานหลายอยา่งท่ีตอ้ง
ใชค้วามรู้เก่ียวกบัการผสมพนัธ์ุและเล้ียงปศุสัตว ์เพื่อเอาเน้ือ ขน นม  หรือเพื่อวตัถุประสงคอ่ื์นๆ  :  เล้ียง  
ทาํความสะอาด และรักษาสัตวท่ี์เจ็บป่วยและเป็นบาดแผลเล็กนอ้ย  รวมถึงการดูแลสัตวด์ว้ย  ;  เฝ้าฝูง
สัตวเ์พื่อป้องกนัไม่ใหส้ัตวอ์อกนอกฝงู    และตอ้นสัตวไ์ปเล้ียงยงัทุ่งหญา้แห่งใหม่  ;  ผสมพนัธ์ุสัตว ์ และ
คอยดูแลระหว่างคลอด  ป้องกนัและดูแลสัตวอ่์อน  และทาํงานอ่ืน  ๆ  เช่น  รีดนม ตอน  ประทบัตรา   
ฟักไข่    ฆ่า   และจดัเตรียมสัตวเ์พื่อส่งไปขายในตลาด ตลอดจนตดัขนสัตวแ์ละทาํคอก  ;  บาํรุงรักษาและ
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ซ่อมโรงเรือนในฟาร์ม  ร้ัว  และเคร่ืองมือ  อาจเพาะปลูกและเก็บเก่ียวหญา้เล้ียงสัตวโ์ดยใชเ้คร่ืองมือท่ีใช้
กาํลงัสัตวห์รือเคร่ืองมือท่ีใช้กาํลงัเคร่ืองยนต์ขบัเคล่ือน อาจมีช่ือเรียกตามชนิดของสัตวท่ี์ผสมพนัธ์ุและ
เล้ียง  อาจทาํบนัทึกเก่ียวกบัอาหารท่ีใชเ้ล้ียงสัตว ์ นมท่ีผลิตได ้ และขอ้มูลอ่ืน ๆ 
6121.30  เกษตรกรฟาร์มโคนม (Farmer,  dairy) 

 จดัการงานในฟาร์มขั้นตน้ท่ีเป็นกิจการของตนเองหรือเป็นของนายจา้งเก่ียวกบัการผลิต
โคนม : ปฏิบติังานหลกัมูลฐานเช่นเดียวกนักบัเกษตรกรเล้ียงปศุสัตว ์แต่ชาํนาญในการผลิตโคนม ;  ใช้
มือหรือเคร่ืองจกัรรีดนมโค ; กรองนม  ทาํให้นมเยน็  เก็บนม  และส่งนมไปยงัโรงงานทาํนมเนยเพื่อ
ดาํเนินการตามกรรมวธีิต่อไป  อาจแยกครีม  ฆ่าเช้ือโรค  บรรจุขวด  และทาํนํ้ามนัจากไขเนย  
 

6121.35 คนงานประจําฟาร์มโคนม (Skilled  farm  worker, dairy) 
  ทาํงานซ่ึงตอ้งใช้ความรู้เก่ียวกบัการเล้ียงโคนมในฟาร์มโคนม : ชัง่นํ้ าหนกัและผสม
อาหาร  เติมอาหารและนํ้าในรางใส่อาหารสัตว ์; ตอ้นโคนมออกจากคอกไปยงัทุ่งหญา้ ; คอยตรวจโคเพื่อ
ป้องกนัโรคต่างๆ  เช่น โรคเตา้นมอกัเสบ  (เกิดจากการติดเช้ือ)  โรคเยื่อตาอกัเสบ  โรคกีบเน่า  บาดแผล
และรอยชํ้าต่างๆ  ;  ใส่ยาท่ีรอยแผลหรือรอยชํ้ าของสัตว ์ พ่นยาไล่และฆ่าแมลง  หรือตอ้นสัตวล์งไปอาบ
ยาฆ่าแมลง ;  ใชน้ํ้ายาฆ่าเช้ือโรค  แปรงและพลัว่สําหรับทาํความสะอาดคอกสัตว ์; ทาํเคร่ืองหมายบนตวั
โคโดยตีตราลงบนท่ีๆ  เหมาะสม ;  ลา้งเตา้นมโคก่อนการรีดนม  และรีดนมโคดว้ยมือหรือ   เคร่ืองจกัร  
อาจบาํรุงรักษาโรงเรือนในฟาร์มและเคร่ืองมือ  อาจเพาะปลูก  และเก็บเก่ียวหญา้ท่ีใช้สําหรับเล้ียงสัตว ์ 
และทาํบนัทึกการผสมพนัธ์ุ  การเล้ียงดู  และตน้ทุน 
 

6121.40      เกษตรกรฟาร์มสุกร (Farmer,  hog and pig) 
                  จดัการงานในฟาร์มขั้นตน้ท่ีเป็นกิจการของตนเองหรือของนายจา้งเก่ียวกบัการผลิตสุกร 
: ปฏิบติังานหลกัมูลฐานเช่นเดียวกนักบัเกษตรกรเล้ียงปศุสัตว ์แต่ชาํนาญในการเล้ียง ผสมพนัธ์ุ และการ
ผลิตลูกสุกร ; ออกแบบและสร้างโรงเรือนใหเ้หมาะสมกบัจาํนวนสัตว ์ถูกสุขอนามยั และอากาศถ่ายเทได้
ดี  ; ดูแลรักษาโรงเรือนและอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใชใ้นฟาร์มใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีดี 
 

6121.45  คนงานประจําฟาร์มสุกร (Skilled farm worker,  hog and pig) 
  ทาํงานในฟาร์มโดยปฏิบติังานหลายอยา่งท่ีตอ้งใชค้วามรู้เก่ียวกบัการผสมพนัธ์ุและเล้ียง
สุกร : ปฏิบติังานหลกัมูลฐานเช่นเดียวกนักบัคนงานประจาํคอกปศุสัตว ์แต่ชาํนาญในการผสมพนัธ์ุและ
เล้ียงสุกร 
 

6121.50      เกษตรกรฟาร์มสัตว์เลีย้ง  (Breeder,  pets) 
 จดัการงานในฟาร์มขั้นตน้ท่ีเป็นกิจการของตนเองหรือเป็นของนายจา้งเพื่อผสมพนัธ์ุ

และเล้ียงสัตวช์นิดต่างๆ เช่น สุนขั แมว กระต่าย : ปฏิบติังานหลกัมูลฐานเช่นเดียวกนักบัเกษตรกรเล้ียง  
ปศุสัตวแ์ต่ชาํนาญในการผสมพนัธ์ุและเล้ียงสัตวเ์ล้ียงไวดู้เล่น 
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6121.60      เกษตรกรคอกม้า (Farmer, horse breeding / horse raising ) 
  จัดการงานในฟาร์มทีเ่ป็นกจิการของตนเองหรือของนายจ้างเกีย่วกบัการเพาะพนัธ์ุและ
เลีย้งม้า :  ปฏิบัติงานหลกัมูลฐานเช่นเดียวกันกบัเกษตรกรเลีย้งปศุสัตว์ แต่ชํานาญในการผสมพนัธ์ุ เลีย้ง
ดู พฒันาสายพนัธ์ุม้า และการผลติลูกม้า 
6121.65  คนงานประจําคอกม้า (Skilled farm worker,  horse breeding) 

 ทาํงานในฟาร์มโดยปฏิบติังานหลายอยา่งท่ีตอ้งใชค้วามรู้เก่ียวกบัการผสมพนัธ์ุและเล้ียง
มา้ :  ปฏิบติังานหลกัมูลฐานเช่นเดียวกนักบัคนงานประจาํคอกปศุสัตว ์ แต่ชาํนาญในการผสมพนัธ์ุและ
เล้ียงมา้  อาจฝึกมา้เพื่อการแสดงสาธิตและการแสดงต่างๆ อาจนาํมา้ให้จ๊อกก้ีออกกาํลงัฝึกหดัเพื่อการเขา้
แข่งขนั 
 

6121.90  เกษตรกรเลีย้งปศุสัตว์อืน่  ๆ 
 ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึงผูเ้ล้ียงปศุสัตวอ่ื์นๆ ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 

 
หน่วย     6122 ผู้ผลติสัตว์ปีกชนิดต่างๆ  (Poultry  Producer) 

ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่  ผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีวางแผนและปฏิบติังานการผสมพนัธ์ุ  
เพาะเล้ียง  และดูแลสัตวปี์กเพื่อการจาํหน่าย หรือจดัส่งไข่  เน้ือ  หรือขนให้กบัผูซ้ื้อในลกัษณะขายส่ง 
องคก์ารการตลาดหรือจาํหน่ายในตลาด กาํหนดประเภทและจาํนวนของสัตวปี์ก และผลิตภณัฑ์จากสัตวปี์กท่ี
จะทาํการผลิต จดัซ้ือลูกพนัธ์ุสัตวปี์ก  อาหารและส่ิงของเคร่ืองใช้ต่างๆ  ทาํการผสมพนัธ์ุ  เพาะเล้ียง        
ดูแลรักษา  เก็บรวบรวมไข่  ฆ่า  ชาํแหละ ตดัแต่ง และบรรจุภณัฑ์เพื่อการขนส่ง เก็บรักษา และดาํเนินการ
แปรรูปขั้นพื้นฐาน รวมถึงการเช่าหรือลงทุนและบาํรุงรักษาอาคารส่ิงปลูกสร้าง เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์
ต่างๆ และดาํเนินการจดัส่งและทาํงานดา้นการตลาดผลิตภณัฑ์ต่างๆ ตลอดจนปฎิบติัหน้าท่ีการงานท่ี
เก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืนๆ 

 

7240 อาชีพในหน่วยนี ้ มีดงันี ้

 

6122.10     เกษตรกรฟาร์มสัตว์ปีก  (Farmer,  poultry) 
  จดัการงานในฟาร์มท่ีเป็นกิจการของตนเองหรือของนายจา้งเพื่อเล้ียงสัตวปี์กสาํหรับเอา
ไข่ หรือเน้ือสาํหรับใชบ้ริโภค : ปฏิบติังานหลกัมูลฐานเช่นเดียวกนักบัเกษตรกรเล้ียงปศุสัตว ์ แต่ชาํนาญ
ในการเล้ียงสัตวปี์ก เช่น ไก่  เป็ด  ห่าน  และไก่งวง  เพื่อเอาไข่หรือเน้ือเพื่อใชบ้ริโภค ; ใชเ้คร่ืองฟักไข่
หรือใชแ้ม่พนัธ์ุฟัก ; เก็บไข่  จดัเกรด และตรวจคุณภาพไข่ ; ขายไข่และตวัสัตวปี์กใหแ้ก่ผูบ้ริโภคโดยตรง 
หรือขายเฉพาะไข่เพื่อนาํไปฟัก 
 

6122.15 คนงานประจําฟาร์มสัตว์ปีก (Skilled farm worker,  poultry) 
 ทํางานในฟาร์มสัตว์ปีกโดยปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้เกีย่วกบัการฟักไข่ การเลีย้งและการ
ดูแลสัตว์ปีกเพือ่เอาเนือ้ ไข่ ขน และเพือ่วตัถุประสงค์อื่น : นําลูกสัตว์ปีกที่ฟักมาอนุบาลโดยทําการตัดจงอย
ปาก ;  ตรวจดูเพศของสัตว์ปีก ; นําไปใส่ไว้ในโรงเลีย้งซ่ึงมีอุณหภูมิพอควร  จนกว่าจะโตได้ขนาดและมีอายุ
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ตามที่กาํหนด ทําความสะอาดและเติมนํา้กบัอาหารในภาชนะ ; ใช้ไม้กวาดและพลัว่ทําความสะอาดโรงเลีย้ง
ลูกสัตว์ปีกและเล้า ; พ่นยากนัเช้ือโรคในเล้า และฉีดวคัซีนสําหรับป้องกนัโรคต่างๆ  เช่น  โรคหลอดลมอักเสบ 
;  สังเกตการสําแดงโรคของสัตว์ปีก  เช่น  โรคฝีดาษไก่  โรคหลอดลมอกัเสบ  และโรคบิด แยกสัตว์ที่อ่อนแอ
เจ็บป่วยหรือตายออกจากฝูง ; เกบ็ไข่จากรางรองรับปล่อยแม่ไก่ให้ออกจากรัง  และบันทึกจํานวนไข่ที่ออก
จากแม่ไก่แต่ละตัว ; บรรจุไข่ไก่ลงในหีบห่อ  เพือ่การขนส่งต่อไป  ; คดัเลอืก  ฆ่า  และตกแต่งสัตว์ปีก  และ
บรรจุลงในภาชนะเพือ่การขนส่ง; ทําการบันทึกการให้อาหารและผสมพนัธ์ุ อาจเลีย้งไก่งวงในฟาร์ม  อาจเกบ็
ขนสัตว์ไว้ขาย 
 

6122.20 พนักงานเคร่ืองฟักไข่สัตว์ปีก  (Operator,  poultry  hatchery) 
 จดัการงานและใชเ้คร่ืองฟักไข่ท่ีเป็นของตนเองหรือของนายจา้งในการฟักไข่ใหเ้ป็นตวั  :  
รับไข่จากเกษตรกร  กาํหนดเน้ือท่ีในเคร่ืองฟัก  และนาํเขา้เคร่ืองฟัก  ;  คดัเลือก  จดัเกรด  และจดัเตรียม
ลูกสัตวปี์กเพื่อการขนส่ง  หรือการกาํหนดราคาขาย  อาจคดัเลือกพนัธ์ุท่ีดีไวใ้ชใ้นการเพาะพนัธ์ุ  อาจทาํ
การทดสอบเลือดเพื่อคน้หาโรคท่ีเกิดกบัสัตวปี์กและใหค้าํแนะนาํแก่เกษตรกรเก่ียวกบัการป้องกนัการ
รักษาโรค  รวมทั้งการใหอ้าหาร  การผสมเทียมและการเล้ียงลูกสัตวปี์กในโรงเล้ียง 
 

6122.30 คนงานในโรงฟักไข่สัตว์ปีก (Skilled  hatchery  worker, poultry) 
 ทาํงานในสถานท่ีฟักไข่สัตวปี์ก  โดยปฏิบติังานหลายอยา่งซ่ึงตอ้งการความรู้ในการฟัก

ไข่เพื่อประโยชน์ในทางการคา้  :  ตรวจดูเช้ือของไข่ ; ชัง่นํ้ าหนกัไข่และจดัประเภทตามขนาด  สี  และ
เน้ือของเปลือกไข่ ; ฆ่าเช้ือโรคถาดฟักไข่ซ่ึงบรรจุไข่ท่ีคดัเลือกไวแ้ลว้ ; ปรับเคร่ืองควบคุมอุณหภูมิและ
ความช้ืนในเคร่ืองฟักไข่แลว้วางไข่ลงในถาดฟักไข่ ปิดสลากท่ีถาดแลว้วางถาดลงในเคร่ืองฟัก  คอยปรับ
เคร่ืองควบคุมเป็นคร้ังคราวเพื่อรักษาสภาพของเคร่ืองฟักให้เป็นไปตามท่ีกาํหนดไว ้; เอาลูกสัตวปี์กออก
จากถาดฟักไข่  จดัเกรดลูกสัตวปี์กและทาํความสะอาดเคร่ืองฟัก แลว้นาํลูกสัตวปี์กไปไวใ้นโรงเล้ียงซ่ึงมี
ความร้อนอยา่งเหมาะสม  ;  ตรวจลูกสัตวปี์กเพื่อดูขนาด ความแขง็แรง พนัธ์ุ  และส่วนเสียต่าง ๆ  และเอา
ลูกสัตวปี์กซ่ึงคดัเลือกแลว้ใส่ลงในหีบเพื่อการขนส่ง ; ทาํความสะอาดและเตรียมเคร่ืองฟักไข่และถาด
บรรจุไข่เพื่อเตรียมการฟักคร้ังต่อไป ; บาํรุงรักษาและซ่อมอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการฟักไข่และโรงเรือน ; ทาํ
บนัทึกเก่ียวกบัไข่ท่ีจดัเกรดและท่ีฟักแล้ว รวมทั้งขอ้มูลอ่ืนๆ อาจตรวจไข่ซ่ึงเตรียมไวส้ําหรับฟักเพื่อ
แน่ใจวา่ไม่มีเช้ือโรคอยูใ่นไข่ และปฏิบติังานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

6122.90  คนงานในฟาร์มสัตว์ปีกอืน่  ๆ 
 ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี รวมถึง ผูท้าํงานในฟาร์มสัตวปี์ก ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 

 
หน่วย     6123 ผู้เลีย้งผึง้และผู้เลีย้งไหม (Apiarists  and  Sericulturists) 
 ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี ไดแ้ก่  ผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีวางแผนและปฏิบติังานการผสมพนัธ์ุ  
เพาะเล้ียง และการดูแลแมลงต่างๆ เช่น ผึ้งเล้ียงท่ีใหน้ํ้าผึ้ง  ตวัไหม  หรือแมลงสายพนัธ์ุอ่ืนๆ  สําหรับการ
จาํหน่ายหรือจดัส่งนํ้าผึ้ง  ข้ีผึ้ง  ดกัแดไ้หม รังไหมใหก้บัผูซ้ื้อในลกัษณะขายส่ง  องคก์ารการตลาดหรือจดั
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จาํหน่ายในตลาด  กาํหนดประเภทและจาํนวนของผลิตภณัฑ์จากแมลงท่ีจะทาํการผลิต  จดัซ้ือแมลง  
อาหารและส่ิงของเคร่ืองใชต่้างๆ  ทาํการผสมพนัธ์ุ เพาะเล้ียง ดูแลเก็บรวบรวมผลิตภณัฑ์  เก็บรักษา และ
ดาํเนินการแปรรูปขั้นพื้นฐาน รวมถึงการทาํการเช่าหรือลงทุน บาํรุงรักษา อาคารส่ิงปลูกสร้าง เคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์ต่างๆ  และดาํเนินการจดัส่งและทาํงานดา้นการตลาดของผลิตภณัฑ์ ตลอดจนปฏิบติัหนา้ท่ี
การงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืนๆ 

7241 อาชีพในหน่วยนี ้  มีดงันี ้
 

6123.20  ผู้เพาะเลีย้งผึง้  (Beekeeper ; Apiarist) 
 จดัการงานในฟาร์มเล้ียงผึ้งท่ีเป็นกิจการของตนเองหรือของนายจา้ง เพื่อผลิตนํ้ าผึ้งและ

ผสมพนัธ์ุผึ้ง : คดัเลือกและซ้ือผึ้ง รังผึ้ง อุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้อ่ืนๆ ; สั่งงาน และร่วมในการ
เตรียมรังเล้ียงผึ้ง และทาํท่ีรองรับนํ้ าผึ้ง วางรังผึ้งให้ถูกท่ีเพื่อจะไดเ้ก็บนํ้ าผึ้งให้มากท่ีสุด  และเพื่อให้ผึ้ง
สามารถผสมพนัธ์ุพืชดว้ย ; กาํจดัผีเส้ือ หนอนกินไข่ผึ้ง และแมลงท่ีเกาะกินนํ้ าหวานภายในรังผึ้ง และ
นางพญาผึ้งท่ีมีมากเกินไป ; เอานํ้ าผึ้ งส่วนเกินออกเพื่อให้ผึ้ งในรังทาํงานต่อไป ; จดัเตรียมนํ้ าผึ้ งไว้
สําหรับขายและนาํนํ้ าผึ้งไปขาย ; รักษารังผึ้ง อุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ให้อยูใ่นสภาพท่ีดี ;  จา้ง  
ควบคุมดูแลและปลดคนงานตามตอ้งการ ;  ทาํบนัทึกตน้ทุน การผลิต และการขาย  อาจเล้ียงผึ้งดว้ยนํ้ าเช่ือม 
(สารผสมนํ้าตาล) อาจเพาะปลูกตน้ไมเ้พื่อใหผ้ึ้งดูดนํ้าหวานท่ีมีคุณภาพสูงจากดอกไม ้อาจผสมพนัธ์ุผึ้ง 
 

6123.25 คนงานประจําฟาร์มเลีย้งผึง้ (Skilled  beekeeping  worker) 
    ทาํงานในฟาร์มเล้ียงผึ้ง โดยปฏิบติังานท่ีตอ้งใช้ความรู้ในการเล้ียงผึ้ง : นาํแผ่นรังเทียม
ประกบเขา้กบักรอบไมซ่ึ้งจะใช้เป็นท่ีสร้างรวงผึ้ง ; ชกัจูงใจให้กลุ่มผึ้งเขา้ไปอยู่ในรวงผึ้งเพื่อเร่ิมสร้างรัง
ใหม่ ; ปล่อยควนัเขา้ไปในรวงผึ้งเพื่อง่ายแก่การจบัไปไวใ้นรัง  ; กาํจดัแมลงและศตัรูท่ีกินผึ้งเป็นอาหารซ่ึง
อยูใ่นรวงผึ้ง ;  ทาํลายนางพญาผึ้งท่ีเกินตอ้งการ  เพื่อป้องกนัการขยายรังในเวลาท่ีไม่สมควร ; เอานํ้ าผึ้งท่ีเกิน
ตอ้งการออกเพื่อความคงอยู่ของรังผึ้ง ;  เตรียมขายนํ้ าผึ้งทั้งรวงผึ้ง  หรือสกดันํ้ าผึ้งออกจากรวงผึ้งดว้ย
เคร่ืองบีบหรือเคร่ืองแรงเหวี่ยง ;  เอารวงผึ้งไปติดไวท่ี้ตน้ไมผ้ล   หรือนาํไปไวใ้นสถานท่ีอ่ืน ๆ  เพื่อผสม
พนัธ์ุไมผ้ลหรือชนิดอ่ืน ; ดูแลรักษารวงผึ้งและซ่อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพท่ีดี อาจเล้ียงผึ้ งด้วย
นํ้าเช่ือมท่ีทาํจากนํ้าตาล 
 

6123.30 ผู้เพาะเลีย้งไหม  (Sericulturist) 
 จดัการงานในฟาร์มเล้ียงไหมท่ีเป็นกิจการของตนเองหรือของนายจา้ง เพื่อผลิตรังไหม 

เส้นไหม หรือไข่ไหม :  คดัเลือกหรือซ้ือไข่ไหม หนอนไหม ใบหม่อน และอุปกรณ์ท่ีใช้เล้ียงไหม ;         
ดูแลสวนหม่อนเพื่อใหไ้ดใ้บหม่อนท่ีมีคุณภาพและปริมาณเพียงพอในการเล้ียงไหมแต่ละรุ่น ; นาํไข่ไหม
ท่ีปลอดโรคมาฟักโดยอาจฟักออกเองตามธรรมชาติในห้องเล้ียงไหม หรือฟักเทียมดว้ยกรด     ไฮโดร
คลอริก หรือใช้วิธีการฟักแบบสร้างฤดูหนาวเทียม (hibernated) ซ่ึงข้ึนอยูก่บัชนิดของไข่ไหมและพนัธ์ุ
ไหม ; ทาํความสะอาดโรงเล้ียงไหมและอุปกรณ์ก่อนเล้ียงไหม ; ดูแลการให้ใบหม่อนและการเล้ียงหนอน
ไหมให้เหมาะสมกบัวยัของหนอนไหมตั้งแต่วยั 1 ถึงวยั 5 ; ป้องกนักาํจดัโรคโดยโรยปูนขาวหรือแกลบ
เพื่อลดความช้ืน และโรยสารเคมี (ถา้จาํเป็น) ; เก็บไหมสุก(ไหมพร้อมจะทาํรัง) เขา้จ่อ (ภาชนะ   ให้ไหม
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ทาํรัง) โดยระมดัระวงัไม่ใหห้นอนไหมพน่เส้นไหมเสียหายก่อนสร้างรัง ; เก็บรวบรวมรังไหม   ท่ีหนอน
ไหมพ่นเส้นใยทาํรังเสร็จแลว้ออกจากจ่อ ; คดัแยกรังไหมตามคุณภาพส่งจาํหน่ายให้โรงงาน ; อาจ
คดัเลือกรังไหมเพื่อใช้ทาํเส้นไหมโดยทาํการอบแห้งรังไหม ลอกปุยไหม (floss) ; นาํรังไหมไปตม้และ
สาวไหม กรอเส้นไหม ควบและตีเกลียวเส้นไหม แลว้ส่งจาํหน่ายเขา้สู่การทอผา้ไหมต่อไป ; บนัทึกการ
ทาํงานและผลผลิต ; ตรวจสอบคุณภาพและการผลิตเส้นไหมทุกขั้นตอน 
6123.35 คนงานประจําฟาร์มเลีย้งไหม (Skilled  sericultural  worker) 
 ดูแลสวนหม่อนให้ได้ใบหม่อนที่มีคุณภาพและมีผลผลติสูง : ใส่ปุ๋ยหม่อน ดูแลวชัพชืใน
แปลงหม่อน ; ตัดแต่งเกบ็เกีย่วหม่อนซ่ึงเป็นการเตรียมหม่อนก่อนการเลีย้งไหมแต่ละรุ่น ; ทําความสะอาด
เคร่ืองมือ อุปกรณ์เลีย้งไหมและโรงเลีย้งไหมทุกคร้ังก่อนและหลงัการเลีย้งไหมเพือ่ป้องกันโรค  ;เลีย้งไหมให้
เจริญเติบโตและแข็งแรง โดยดูแลการให้อาหาร (ใบหม่อน) ให้เหมาะสมกบัวยัของไหม        ดูแลการป้องกัน
กาํจัดโรคที่จะเกดิกบัหนอนไหม ; ดูแลการเกบ็หนอนไหมสุกเข้าจ่อทํารัง  เกบ็รวบรวมรังไหมออกจากจ่อมา
คดัเลือกรังตามคุณภาพ ; จําหน่ายรังไหม ;  อาจจะคดัไว้ทําพนัธ์ุให้ผเีส้ือไหมผสมพันธ์ุ ; วางไข่ไหม ; เกบ็ไข่
ไหมไว้รอการนําออกมาเลีย้งในห้องเย็น  ฟักเทียมไข่ไหมตามชนิดของไข่ไหมและพนัธ์ุไหม ; อาจจะทําการ
อบแห้งรังไหม  ต้มรังไหม  สาวเส้นไหมจากรังไหม  กรอเส้นไหม  ควบเส้นไหม ตีเกลยีวเส้นไหม  ทําเข็ด
ไหม  จําหน่ายเส้นไหม ; อาจจะทอผ้าไหมเอง 
 
6123.40     ผู้เพาะเลีย้งแมลงเศรษฐกจิ  (Farmer,  insect  raising) 
                  จดัการงานในฟาร์มเพาะเล้ียงแมลงเศรษฐกิจชนิดต่างๆ เช่น จ้ิงหรีด ตัก๊แตน แมงดานา 
แมงป่องชา้ง ฯลฯ ซ่ึงเป็นกิจการของตนเองหรือของนายจา้งเพื่อเพาะพนัธ์ุและจาํหน่าย : คดัเลือกและซ้ือ
พ่อแม่พนัธ์ุ และอุปกรณ์การเล้ียงแมลง ; จดัทาํโรงเรือนหรือสถานท่ีเล้ียงแมลงให้มีสภาพแวดลอ้มท่ี
เหมาะสม ; คอยให้อาหาร อาหารสําเร็จรูป ผกัสด และนํ้ า ; ป้องกนัและกาํจดัแมลงและสัตวอ่ื์นๆ ท่ีเป็น
ศตัรูท่ีจะเขา้มากินหรือทาํลายแมลงท่ีเล้ียงไว ้; คอยดูแลรักษาการฟักไข่และการเพาะเล้ียงอนุบาลลูกแมลง
จนโตพร้อมท่ีจะจบัจาํหน่าย ; ทาํความสะอาดโรงเรือนหรือสถานท่ีเล้ียง ตลอดจนบาํรุงรักษาอุปกรณ์และ
เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้หอ้ยูใ่นสภาพท่ีดี ; จา้ง ควบคุมดูแลและปลดคนงานตามท่ีตอ้งการ 

 
หน่วย     6124 ผู้เลีย้งสัตว์แบบผสมผสาน  , ผู้ผลติสัตว์เลีย้งแบบผสมผสาน  
                           (Mixed  animal  Products) 
 ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี ไดแ้ก่  ผูท้าํหน้าท่ีวางแผนและปฏิบติังาน การผสมพนัธ์ุ  
เพาะเล้ียงและการดูแลสัตวเ์ล้ียงประเภทต่างๆ  เช่น  ววั  แกะ  หมู  แพะ  มา้  สัตวปี์กต่างๆ  รวมทั้งการ
ผลิตผลิตภณัฑจ์ากผึ้งและตวัไหม สาํหรับการจาํหน่ายหรือนาํส่งเป็นประจาํให้กบัผูซ้ื้อในลกัษณะขายส่ง  
องคก์ารการตลาดหรือจดัจาํหน่ายในตลาด กาํหนดสัดส่วนของสัตวเ์ล้ียงท่ีจะทาํการเล้ียงแบบผสมผสาน
ประเภทและจาํนวนของสัตวเ์ล้ียง  ผลิตภณัฑ์สัตวเ์ล้ียง  สัตวปี์ก  ผลิตภณัฑ์สัตวปี์กและผลิตภณัฑ์จากผึ้ง
และตวัไหมท่ีจะทาํการผลิต  จดัซ้ือสัตวช์นิดต่างๆ  ทาํการผลิตหรือจดัซ้ืออาหารสัตว ์ อาหารและส่ิงของ
เคร่ืองใชอ่ื้นๆ  ทาํการรีดนํ้ านม  ตดัขนและฆ่า  ชาํแหละ ลอกหนงัสัตว ์ เก็บรวบรวมไข่  นํ้ าผึ้งเก็บรักษา  
แปรรูปขั้นพื้นฐานและผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ  เพื่อการจาํหน่าย  รวมถึงทาํการเช่า หรือลงทุน บาํรุงรักษาอาคาร
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ส่ิงปลูกสร้าง เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ต่างๆ ดูแลรักษาสภาพแวดลอ้ม และดาํเนินการจดัส่งและทาํงานดา้น
การตลาดของผลิตภณัฑท์างการเกษตรต่างๆ ตลอดจนปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุม   ดูแล
ผูป้ฏิบติังานอ่ืนๆ 
 

7242 อาชีพในหน่วยนี ้ มีดงันี ้

 

6124.10 เกษตรกรการเลีย้งสัตว์แบบผสมผสาน  (Farmer,  mixed-animal  husbandry) 
 จัดการงานในฟาร์มเลีย้งสัตว์ที่เป็นกิจการของตนเองหรือของนายจ้างเพือ่ผสมพนัธ์ุ และ
เลีย้งสัตว์หลายหลายประเภทในลกัษณะผสมผสาน  :  กาํหนดสัดส่วน  จํานวน  และรูปแบบของพืน้ที่และ
สัตว์เลีย้งที่จะเลีย้งในลกัษณะผสมผสานทั้งปศุสัตว์ สัตว์ปีก สัตว์นํา้หรือแมลงชนิดต่างๆ ; คดัเลอืกพันธ์ุ  
และจัดซ้ือสัตว์  อุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ; จัดแบ่งพืน้ที่ในการก่อสร้างอาคารโรงเรือน บ่อเลีย้ง คอก 
และกรงสัตว์ให้เป็นระเบียบสอดคล้องกบัการปฏิบัติงาน  ;  กาํหนดจํานวนอาหารตามประเภทและช่วงอายุ
ของสัตว์ เตรียมอาหารแล้วนําไปให้สัตว์ ; คดัเลอืกสัตว์เพือ่ทําการผสมพนัธ์ุหรือทําการผสมเทียม ; ดูแลสัตว์
ให้มีสุขภาพด ี และควบคุมป้องกนัโรคในสัตว์ ;  คดัเลือกสัตว์ที่จะขาย และส่งนม ไข่ และผลติภัณฑ์สัตว์ออก
สู่ตลาด  ;  ดูแลรักษาทําความสะอาดโรงเรือน หรือสถานที่เลีย้งและ   ซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ใช้ในการทําฟาร์ม
เลีย้งสัตว์ให้อยู่ในสภาพที่ด ี; ควบคุมดูแลและปลดคนงานตามต้องการ ; ทําบันทึกรายการเกีย่วกบัต้นทุนการ
ผลติ และการผสมพนัธ์ุ ; อาจฆ่าสัตว์เพื่อขายหรือใช้บริโภคเองและปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกีย่วข้อง 

 
9182 หน่วย    6129 ผูผ้ลิตสัตวเ์ล้ียงในเชิงพาณิชยแ์ละผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงไม่ได้

จดัประเภท 
                     ไวใ้นท่ีอ่ืนๆ  (Market-oriented  Animal  Producers  and  Related  
Workers  Not   
                     Elsewhere Classified) 

 ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่  ผูท่ี้ทาํงานในดา้นการผสมพนัธ์ุ  การเพาะเล้ียง และ
การดูแลสัตวป่์าท่ีเล้ียงลูกดว้ยนม  นกประเภทต่างๆ  หอยทาก  งู  สัตวเ์ล้ือยคลาน  แมลง  และสัตวน์านา
ชนิดท่ีใช้ในการทดสอบในห้องทดลองปฏิบติัการ ทั้งน้ีเพื่อการจาํหน่าย หรือส่งมอบให้แก่ผูซ้ื้อลกัษณะ
ขายส่ง  องค์การการตลาด  สวนสัตว์  และคณะละครสัตว์  หรือทาํการจาํหน่ายในตลาด  รวมถึง
ผูป้ฏิบติังานดูแลหรือฝึกหัดสัตว์ในพื้นท่ีสงวน คอกสัตว์   สวนสัตว์  คณะละครสัตว์  องค์การวิจัย  
สถานท่ีเล้ียงสัตวช์ัว่คราวและสถาบนัท่ีคลา้ยคลึงกนั  จดัซ้ือหรือจดัตั้งอาคารส่ิงปลูกสร้าง พื้นท่ี  อุปกรณ์
ต่างๆ และทาํการบาํรุงรักษา  กาํหนดประเภทและจาํนวนสัตวเ์ล้ียงท่ีจะทาํการเพาะเล้ียง  จดัซ้ือสัตว ์ 
อาหารและส่ิงของเคร่ืองใช้ต่างๆ  ทาํการผสมพนัธ์ุ  เพาะเล้ียง  ให้อาหาร  ดูแลและฝึกหัดสัตวเ์พื่อการ
แข่งขนั  การแสดงในคณะละครสัตวแ์ละอ่ืนๆ ท่ีคลา้ยคลึงกนั  ให้การคุม้ครองสัตวท่ี์อยู่ในพื้นท่ีสงวน
พนัธ์ุสัตว์ รวมถึงการฆ่า ชําแหละ ลอกหนัง เก็บรักษา  แปรรูปขั้นพื้นฐาน ขนส่ง หรือทาํงานด้าน
การตลาดของผลิตภณัฑ ์ ตลอดจนปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้ง และควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืนๆ  
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  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

6129.20 ผู้เพาะเลีย้งสัตว์ป่า (Breeder, animal  reserve) 
 จดัการงานในฟาร์มเพาะเล้ียงสัตวป่์าคุม้ครองเพื่อการคา้ : คดัเลือกพนัธ์ุ  ซ้ือพ่อแม่พนัธ์ุ  
ลูกสัตว ์และอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการเล้ียง  ผสมพนัธ์ุ  และแพร่ขยายพนัธ์ุ ;  จดัเตรียมพื้นท่ีใน
การเล้ียงให้เหมาะสมกบัขนาดและจาํนวนสัตว ์; จดัทาํกรงสัตว ์ และบ่อเล้ียง รวมทั้งทาํร้ัว หรือกั้นเป็น
คอกเพื่อป้องกนัสัตวห์นีออกหรือสัตวอ่ื์นเขา้ทาํลาย ; คอยให้อาหารตามธรรมชาติ  อาหารเสริม  และนํ้ า
สะอาดแก่สัตว ์; ทาํการฉีดวคัซีนตามกาํหนดเวลา ; เก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัการเจริญเติบโต  การให้
อาหาร  และการตาย  คอยดูแลทาํความสะอาดสถานท่ีเล้ียงและอนุบาลลูกสัตว์เพื่อการจาํหน่าย ; 
ควบคุมดูแลรักษาโรคและสภาพแวดลอ้ม ; ซ่อมบาํรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ในการเพาะเล้ียงให้อยูใ่นสภาพ
ท่ีดี ; จา้ง  ควบคุมดูแลและปลดคนงานตามตอ้งการ และปฏิบติังานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ; อาจชาํนาญในการ
ผสมพนัธ์ุและเล้ียงสัตวป่์าชนิดใดชนิดหน่ึง  เช่น  กวาง    เสือ  ฯลฯ 
 

6129.30  ผู้เพาะเลีย้งนก (Breeder,  bird) 
  จดัการงานในฟาร์มเพาะเล้ียงนกประเภทต่างๆ เพื่อการคา้ : คดัเลือก และซ้ือพ่อแม่พนัธ์ุ  
อุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ จดัหาสถานท่ีตั้ งฟาร์มและปลูกสร้างโรงเรือนให้เหมาะสมกบัสภาพ
อากาศ  ส่ิงแวดลอ้ม  อายุของนก  การจดัการเล้ียงดู  และสามารถป้องกนัศตัรู  แดด  ฝนไดเ้ป็นอยา่งดี ; 
ให้อาหารโดยคาํนวณให้ตรงตามความตอ้งการของนกตามช่วงอายุ ; ใชพ้่อแม่นกฟัก  และ/หรือใชตู้ฟั้ก
ในการฟักไข่ ; ปรับอุณหภูมิและความช้ืนสัมพทัธ์ในตูฟั้กให้เหมาะสม ; คอยกลบัไข่นกทาํมุมองศาท่ี
เหมาะสมเพื่อพฒันาการเจริญเติบโตของตวัอ่อนและเป็นการป้องกนัไม่ให้เช้ือติดเยื่อเปลือกไข่ ;  เล้ียงดู
ลูกนกและจดบนัทึกอตัราการตาย  การกินอาหาร  การให้ยาหรือวคัซีนและข้อมูลต่าง ๆ ท่ีจะเป็น
ประโยชน์ในการพิจารณาแก้ไขเม่ือปัญหาข้ึน ; ทาํการจาํหน่ายไข่ และตวันกเม่ือมีอายุครบให้แก่           
ผูบ้ริโภคหรือโรงงานแปรรูปหรือขายเพื่อเป็นสัตวเ์ล้ียงไวดู้เล่น ; ซ่อมบาํรุงรักษาสถานท่ีเล้ียงและ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยูใ่นสภาพท่ีดี และควบคุมดูแลรักษาสภาพแวดลอ้ม ; จา้ง ควบคุม ดูแลและปลดคนงาน
ตามตอ้งการและปฏิบติังานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  ; อาจชาํนาญในการผสมพนัธ์ุและเล้ียงนกชนิดใดชนิดหน่ึง 
เช่น นกกระจอกเทศ  นกอีมู นกกระทา  และนกประเภทสวยงาม  เช่น  นกยงู  ไก่ฟ้า ไก่ป่า  ฯลฯ 
 

6129.40 ผู้ฝึกสัตว์  (Trainer,  animal) 
 ฝึกฝนสัตว์ชนิดต่างๆ ให้ทําตามคาํส่ังเพื่อการปฏิบัติงาน การขับขี่ การรักษาความปลอดภัย  
การแข่งขัน การแสดง หรือให้ความช่วยเหลอืคนพกิาร : ฝึกสัตว์ให้คุ้นเคยกบัเสียงและ   การส่ือสารของ
มนุษย์ และพยายามกระตุ้นให้สัตว์ตอบสนองต่อคาํส่ังของผู้ฝึก ; อาจฝึกสุนัขในการรักษาความปลอดภัยและ
ปกป้องทรัพย์สิน รวมทั้งฝึกสอนสุนัขและเจ้าของสุนัขให้ปฏิบัติงานเป็นทีมเดยีวกนั ; คอยเตือนหรือให้
สัญญาณแก่สัตว์ในระหว่างทําการแสดง ; ฝึกซ้อมสัตว์ให้แสดงตามบทภาพยนตร์หรือบท      โทรทัศน์ หรือ
ทําการแสดงบนเวทีหรือการแสดงละครสัตว์ ; อาจทําการ  ฝึกฝนม้าเพือ่ให้มีความสามารถในการแข่งขัน ทั้ง
การแสดงหรือทํางาน ; ให้อาหารแก่สัตว์และพาไปออกกาํลงักาย ; คอยสังเกตการณ์ทางกายภาพของสัตว์เพือ่
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การดูแลสุขภาพและป้องกนัการเกดิโรค ตลอดจนจัดโปรแกรมการฝึกเพือ่การพฒันาพฤติกรรมของสัตว์ และ
ปฏิบัติงานอืน่ๆ  ที่เกีย่วข้อง 
 

6129.50     ผู้ดูแลสวนสัตว์ (Attendant,  zoo  animal) 
      ทาํงานในสวนสัตวโ์ดยปฏิบติังานท่ีตอ้งใชค้วามรู้เก่ียวกบัการเล้ียงและดูแลสัตว ์  ชนิด
ต่างๆ ในสวนสัตว ์: ผสมอาหาร ให้อาหารและนํ้ าตามเวลาและปริมาณท่ีเหมาะสมกบัสัตวแ์ต่ละชนิด ; 
ติดตั้งเคร่ืองมือ อุปกรณ์ในการควบคุมดูแลสัตว ์; ซ่อมแซมคอก กรง บ่อ และร้ัวกั้น    หากเกิดการชาํรุด ; 
ทาํความสะอาดและชาํระล้างสัตว ์ท่ีอยู่อาศยัของสัตว ์และอุปกรณ์อ่ืนๆ ; นาํสัตวม์าฝึกฝนเพื่อให้มี      
สุขภาพแข็งแรงและทาํงานท่ีเหมาะสม ; คอยสังเกตและระวงัเด็กท่ีให้อาหารแก่สัตวใ์นพื้นท่ีท่ีไดรั้บ
อนุญาต ; ทาํการบนัทึกขอ้มูลเก่ียวกบัสัตว ์เช่น นํ้ าหนกั ขนาด สภาพร่างกาย การกินอาหาร และการดูแล
รักษาโรค ตลอดจนคอยตรวจสอบและสังเกตอาการเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บ   ของสัตวเ์พื่อให้การรักษา
หรือแจง้ใหส้ัตวแพทยป์ระจาํสวนสัตวท์ราบ และปฏิบติังานในหนา้ท่ีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

6129.60  ผู้เพาะเลีย้งสัตว์คร่ึงบกคร่ึงนํ้า  (Raiser,  amphibian) 
  จดัการงานในฟาร์มเพาะเล้ียงสัตวค์ร่ึงบกคร่ึงนํ้ าเพื่อการคา้ : คดัเลือกพนัธ์ุ  ซ้ือพ่อแม่
พนัธ์ุ  และลูกสัตว ์และ/หรือผสมพนัธ์ุ ; ทาํการผสมพนัธ์ุ  เพาะฟักให้ออกเป็นตวั  อนุบาลให้แข็งแรง
และ/หรือเล้ียงให้เติบโตเพื่อการจาํหน่าย ; จดัเตรียมพื้นท่ีในการเล้ียงให้เหมาะสมกบัขนาดและจาํนวน
สัตว ์; สร้างบ่อเล้ียงและโรงเพาะฟักให้มีความแข็งแรง  มีอากาศถ่ายเทไดส้ะดวกและสามารถป้องกนั
สัตวห์นีออกหรือศตัรูภายนอกเขา้ไปทาํลายได ้; ควบคุมสภาพของส่ิงแวดลอ้มให้เหมาะสมสําหรับการ
เพาะเล้ียง ; คอยใหอ้าหารธรรมชาติ  อาหารสาํเร็จและอาหารผสมอดัเม็ด ในปริมาณท่ีเหมาะสมกบัขนาด
และนํ้ าหนกัของสัตว ์; เปล่ียนถ่ายนํ้ าและทาํความสะอาดบ่อเล้ียงโดยสมํ่าเสมอเพื่อรักษาคุณภาพของนํ้ า
และเป็นการลดการเกิดโรคต่าง ๆ ในสัตว ์ควบคุมดูแลรักษาสภาพแวดลอ้ม ; เก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบั
การเจริญเติบโต  การใหอ้าหารและการตาย ; จบัสัตวเ์ม่ือไดข้นาดแลว้บรรจุและส่งไปขาย ; อนุบาล     ลูก
สัตวเ์พื่อการจาํหน่าย ; ซ่อมบาํรุงรักษาสถานท่ีเล้ียงและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสถานท่ีดี ; จา้งควบคุม    
ดูแลและปลดคนงานตามตอ้งการและปฏิบติังานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  ; อาจชาํนาญในการผสมพนัธ์ุและเล้ียง
สัตวค์ร่ึงบกคร่ึงนํ้าชนิดใดชนิดหน่ึง  เช่น  กบ   
 

6129.70 ผู้เพาะเลีย้งสัตว์เลือ้ยคลาน (Breeder,  reptile) 
 จดัการในฟาร์มเพาะเล้ียงสัตวเ์ล้ือยคลานเพื่อการคา้ : คดัเลือก และซ้ือพ่อแม่พนัธ์ุหรือ
ลูกสัตวเ์พื่อเพาะเล้ียง ; จดัเตรียมพื้นท่ีและปลูกสร้างโรงเรือนและบ่อเล้ียงให้เหมาะสมกบัขนาด อายุ และ
จาํนวนสัตว ์; ทาํการผสมพนัธ์ุพ่อแม่พนัธ์ุเม่ือมีอายุพอเหมาะ ; นาํไข่มาฝังในโรงฟักท่ีจดัให้มีสภาพท่ี
เหมือนธรรมชาติมากท่ีสุด และนํามาอนุบาลในบ่ออนุบาลเม่ือไข่ฟักเป็นตวัแล้ว ;  คอยให้อาหารใน
ปริมาณท่ีเหมาะสมกบัอายุ และนํ้ าหนกัของสัตว ์; เปล่ียนถ่ายนํ้ าและทาํความสะอาดบ่อเล้ียงสมํ่าเสมอ ; 
ทาํการแยกสัตวท่ี์ป่วยออกจากบ่อเล้ียง และดูแลรักษาเม่ือเกิดโรค ; จดัสัตวเ์ม่ือไดข้นาดส่งออกขาย ; อาจ
ชาํนาญในการผสมพนัธ์ุและเล้ียงสัตวเ์ล้ือยคลานชนิดใดชนิดหน่ึง เช่น  ตะพาบนํ้า  เต่า  งู  จระเข ้
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6129.90 ผู้เพาะเลีย้งสัตว์ในเชิงการค้าอืน่ ๆ 
 ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในกลุ่มนี ้รวมถงึผู้เพาะเลีย้งสัตว์เชิงการค้าซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น  
ตัวอย่างเช่น ผู้ที่มีความชํานาญในการผสมพนัธ์ุและเลีย้งสัตว์สําหรับใช้ในวตัถุประสงค์เพือ่การทดลอง  
ศึกษาวจัิย  เช่น  หนูตะเภา 
 
 
หมู่         613 ผู้เพาะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า (Market-Oriented Crop and Animal 
Producers) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหมู่น้ี  ไดแ้ก่  ผูท่ี้ดาํเนินการวางแผน ทาํการเกษตรแบบผสมผสาน  
เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงผลผลิตจากพืชและสัตวส์าํหรับการจาํหน่ายใหก้บัผูซ้ื้อ  องคก์รหรือตลาดอ่ืน ๆ   
 

  กลุ่มอาชีพในหมู่นี ้ มีดังนี ้
6130 ผูผ้ลิตพืชผลทางการเกษตรและการเล้ียงสัตวเ์ชิงพาณิชย ์

 

หน่วย    6130  ผู้ผลติพชืผลทางการเกษตรและการเลีย้งสัตว์เชิงพาณชิย์  
 (Market-oriented  Crop and Animal Producers) 
 ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี ไดแ้ก่ ผูท้าํหนา้ท่ีวางแผนและดาํเนินการเพาะปลูกและเก็บ
เก่ียวพืชผลทางการเกษตรชนิดต่างๆ  รวมทั้งทาํการผสมพนัธ์ุ  การเพาะเล้ียงและการดูแลรักษาเพื่อผลิต
ผลิตภณัฑป์ศุสัตวต่์างๆ สาํหรับการจาํหน่ายหรือนาํส่งเป็นประจาํใหก้บัผูซ้ื้อในลกัษณะขายส่ง    องคก์าร
การตลาด  หรือจดัจาํหน่ายของในตลาด กาํหนดประเภทและจาํนวนพืชผลและสัตวเ์ล้ียงท่ีจะทาํการ
เพาะปลูกและเพาะเล้ียง  จดัซ้ือเมล็ดพนัธ์ุพืช  ปุ๋ย  ส่ิงของเคร่ืองใชต่้างๆ  ผลิตหรือจดัซ้ืออาหารสัตวห์รือ
ส่วนผสมของอาหารสัตว ์ ทาํการเช่าหรือลงทุนในท่ีดินและทาํการปรับปรุงพฒันาท่ีดิน  อาคาร     ส่ิง
ปลูกสร้าง  เคร่ืองจกัร  ปศุสัตวแ์ละสัตวเ์ล้ียงอ่ืนๆ  ดาํเนินการปฏิบติังานต่างๆ  เช่น  การจดัเตรียมดิน  
การไถหว่าน  การเพาะปลูก  การขยายพนัธ์ุ  การเก็บเก่ียวพืชผลทางการเกษตร  การผสมพนัธ์ุ  การ
เพาะเล้ียงและการดูแลสัตวเ์ล้ียง รวมถึงการฆ่า การลอกหนงัสัตว ์ และการจดัเตรียมสัตวห์รือผลิตภณัฑ์
จากสัตว์เล้ียงเพื่อการซ้ือขาย การจดัเก็บรักษา การแปรรูปขั้นพื้นฐานและจดัส่งหรือดาํเนินงานด้าน
การตลาดของผลผลิตต่างๆ  บาํรุงรักษาอาคารส่ิงปลูกสร้าง  เคร่ืองจกัร  และอุปกรณ์ทางการเกษตร  
ตลอดจนปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืนๆ 
 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

6130.10  เกษตรกรการเกษตรแบบผสมผสานเชิงพาณชิย์ (Farmer,  mixed- farming) 
  จดัการงานในฟาร์มท่ีเป็นกิจการของตนเองหรือของนายจา้งเพื่อทาํการเพาะปลูก และ
เล้ียงสตัวใ์นพื้นท่ีเดียวกนัลกัษณะผสมผสาน โดยใชเ้ทคโนโลยีสมยัใหม่เพื่อเพิ่มจาํนวนและคุณภาพของ
ผลผลิต :  กาํหนดสัดส่วน  จาํนวน  และรูปแบบของพื้นท่ี พืชและสัตวเ์ศรษฐกิจท่ีจะทาํการเพาะปลูกและ
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เพาะเล้ียง  ;  คดัเลือกพนัธ์ุ  และ / หรือผสมพนัธ์ุ  ขยายพนัธ์ุพืชและสัตว ์;  จดัซ้ือเมล็ดพนัธ์ุพืช     พ่อแม่
พนัธ์ุสัตว ์; เตรียมดิน ไถพรวนและปลูกพืชตามชนิดของพืช  ดูแลบาํรุงรักษา  ใส่ปุ๋ย  ฉีด / พ่นยากาํจดั
แมลงและวชัพืช และเก็บเก่ียวผลผลิตเพื่อการจาํหน่าย  ;  สร้างร้ัว โรงเรือน บ่อ  คอก  หรือกรงเล้ียงสัตว์
ใหเ้หมาะสมกบัขนาดและจาํนวนของสัตวเ์ล้ียง ดูแลคอยให้อาหารให้เหมาะสมกบัช่วงอายุของสัตว ์; ทาํ
ความสะอาดสถานท่ีเล้ียงสัตวแ์ละรักษาสัตวเ์ม่ือเจ็บป่วย หรือทาํลายสัตวท่ี์เป็นโรคระบาด  คดัเลือกและ
จดัคู่ให้สัตว ์ เพื่อผสมพนัธ์ุหรือทาํการผสมเทียม  ;  ดูแลสัตวอ่์อน  อนุบาลสัตวใ์ห้มีสุขภาพแข็งแรง  
คดัเลือกสัตวท่ี์จะขายและผลิตผลจากสัตวอ์อกสู่ตลาด ;  อาจดาํเนินการแปรรูปขั้นพื้นฐานผลิตผลจากพืช
และสัตวเ์พื่อการจาํหน่าย และปฏิบติังานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
หมู่   614 ผู้ทาํงานด้านป่าไม้และงานอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วข้องซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ืน่ 
                            (Forestry  and  Related  Workers) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหมู่น้ี  ไดแ้ก่  ผูท่ี้วางแผนดาํเนินการเพาะปลูก  อนุรักษป่์าไม ้ การทาํ
ประโยชน์จากป่าไม ้และการแปรรูปเน้ือไมใ้ห้เป็นถ่านหรือการสกดันํ้ ามนัดิบจากเน้ือไมเ้พื่อการจาํหน่าย
ใหก้บัผูซ้ื้อ องคก์รหรือตลาดต่าง ๆ  รวมทั้งการควบคุมดูแลเพื่อการตรวจหาไฟป่าและการดบัไฟป่า 
 

    กลุ่มอาชีพในหมู่นี ้ มีดังนี ้
6141 ผูท้าํงานดา้นการป่าไมแ้ละการทาํไม ้
6142 ผูท้าํงานดา้นการเผาถ่านไมแ้ละผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
หน่วย     6141 ผู้ทาํงานด้านการป่าไม้และการทาํไม้  (Forestry  Workers and Loggers) 
 ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหน่วยนี ้ ได้แก่  ผู้ทําหน้าที่ปฏิบัติงานการเพาะชํากล้าไม้ การปลูก
ต้นไม้  การอนุรักษ์  และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้  ทั้งนีเ้พือ่การจําหน่ายหรือส่งมอบผลิตภัณฑ์จาก   ป่าไม้
แก่ผู้ซ้ือลกัษณะค้าส่ง  แก่องค์การการตลาด  หรือจําหน่ายที่ตลาด   กาํหนดที่ตั้ง  และทําการดูแล ป่าไม้  
กาํหนดเขตป่าไม้ที่จะทําการตัดโค่นและประเมินปริมาณของไม้ ตัดแต่งกิง่ ยอดไม้ โค่นและเลื่อยไม้ให้เป็นไม้
ซุง และทําการขึน้รูปอย่างหยาบผลติภัณฑ์ไม้จากไม้ซุง  แล้วทําการจัดกองไม้ซุงให้เป็นระเบียบ  บรรทุกไม้
ในเคร่ืองลาํเลยีงหรือปล่อยให้ไม้ไหลไปตามแม่นํา้ รวมถงึการควบคุมดูแลตรวจตราเพื่อตรวจหาไฟป่าและ
เข้าร่วมในการดบัไฟป่า ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่การงานที่เกีย่วข้องและควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานอืน่ๆ 
 

 อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

6141.10     ผู้ทาํไม้ทัว่ไป  ;  คนทาํไม้  (Logger,  general) 
 สํารวจคดัเลือกไม ้โค่นลม้ตดัทอนเป็นไมซุ้ง เศษปลายไม ้และทาํงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบั

การชกัลากไม ้ :  โค่นตน้ไมโ้ดยใชข้วานและเคร่ืองเล่ือยหรือเล่ือยมือ ; เล่ือยตน้ไมซ่ึ้งโค่นแลว้ให้เป็น
ท่อนซุงตามขนาดท่ีตอ้งการ ; เอาเคร่ืองชกัลากซุงติดเขา้กบัซุงแลว้ใชร้ถแทรกเตอร์หรือให้ควาญชา้งชกั
ลากซุงไปยงัท่ีท่ีจะทาํการขนส่งต่อไป 
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6141.20   ผู้สํารวจแจงนับทรัพยากรป่าไม้  (Forest  inventory  staff) 
 ประมาณปริมาตรของไมย้ืนตน้ในบริเวณท่ีจะโค่นโดยเดินสํารวจให้ทัว่บริเวณนั้นๆ 

แลว้ตรวจและวดัตน้ไมต้วัอยา่งซ่ึงเป็นตวัแทนขอนไมใ้นบริเวณท่ีสํารวจ : วดัเส้นผา่ศูนยก์ลาง และความ
สูงของตน้ไมโ้ดยใช้เคร่ืองมือวดัเส้นผ่าศูนยก์ลาง (คาลิเปอร์) สายวดั เคร่ืองมือวดัระดบัอย่างง่ายๆ  
(แฮนด์เลเวล) และเคร่ืองมือวดัความสูง หรือโดยการประมาณดว้ยสายตา ; บนัทึกการวดัและคาํนวณ
ปริมาตรของไมท่ี้วดัไดจ้ากสมุดวดัไมแ้ละโดยการคาดคะเน ; คาํนวณปริมาตรของไมท้ั้งหมดในบริเวณท่ี
จะโค่นจากปริมาตรของตน้ไมต้วัอยา่งท่ีคาํนวณไว ้อาจควบคุมดูแลผูช่้วยท่ีร่วมปฏิบติังาน 
6141.25   ผู้โค่นต้นไม้,  คนตัดไม้  (Tree feller ;  Bucker) 

 โค่นตน้ไม ้ตดัก่ิงกา้น และทอนตน้ไมใ้ห้เป็นซุงดว้ยแรงคน เล่ือยมือหรือเคร่ืองเล่ือยยนต ์: 
สังเกตตน้ไมแ้ละกาํหนดทิศทางท่ีตน้ไมค้วรจะลม้ลงโดยไม่เป็นอนัตรายต่อตน้ไมข้า้งเคียง ; ตดัตน้ไมช้ั้น
ล่างรอบๆ พูพอนของตน้ไมแ้ละเตรียมท่ีสําหรับให้ตน้ไมล้ม้ถา้จาํเป็น ; บากหนา้ไมใ้ห้เป็นรูปตวัวี (V) 
ทางดา้นท่ีตน้ไมจ้ะลม้ , ใชเ้ล่ือยลดัหลงัอีกดา้นหน่ึงซ่ึงตรงกนัขา้มกบัรอยบากดา้นหนา้ ; ตอกล่ิมซ่ึงทาํ
ดว้ยไมห้รือเหล็กเขา้ไปในรอยตดัเพื่อขยายรอยตดัใหเ้ล่ือยทาํงานไดค้ล่องข้ึน ; เอาเล่ือยออกและใส่ล่ิมเขา้
ไปในรอยเล่ือยอีก เพื่อให้ตน้ไมล้ม้ไปในทิศทางท่ีตอ้งการ ; ตดัก่ิงไมซ่ึ้งโค่นแลว้และทอนตน้ไมใ้ห้มี
ความยาวตามขนาดของซุง 
 

6141.30   ผู้วดัขนาดต้นไม้,  คนวดัขนาดไม้  (Logging  scaler) 
 วดัท่อนซุง และคาํนวณปริมาตรของซุงในแต่ละท่อน : วดัความยาว ความสูงและความ

โตของไมซุ้งหรือตน้ไม ้; บนัทึกขนาดไมท่ี้วดัไดล้งในสมุด  และทาํเคร่ืองหมายตรงปลายของท่อนซุง ; 
คาํนวณปริมาตรของไมท่ี้วดัได ้; คดัซุงซ่ึงมีส่วนท่ีเส่ือมคุณภาพมากออกไป อาจวดัท่อนซุงบนรถบรรทุก
เพื่อจะคาํนวณปริมาตรไมใ้หถู้กตอ้งตามกฎการบรรทุกไมบ้นทางหลวง 
 

6141.40  คนผูกแพ  (Log-raft  maker) 
 มดัท่อนซุงเขา้ดว้ยกนัให้เป็นแพเพื่อล่องไปตามลาํนํ้ า : ทาํการตรวจสอบบญัชีจาํนวน

ตน้ไม ้คดัไมล้งนํ้ าโดยใชช้า้งหรือรถแทรกเตอร์ และรวบรวมท่อนซุงเขา้ดว้ยกนัโดยใชมื้อหรือใชไ้มค้ ํ้า
แลว้แต่ชนิดของไมท่ี้จะทาํแพ ระยะทางท่ีจะล่องซุง และลาํนํ้ าท่ีจะล่องแพซุง ; ผกูท่อนซุงเขา้ดว้ยกนัดว้ย
ลวด หวาย  หรือเคร่ืองมดัอ่ืน ๆ อาจชาํนาญในการทาํแพชนิดใดชนิดหน่ึงโดยเฉพาะ 
 

6141.45  ผู้ล่องแพ  (Driver,  raft) 
  ทาํงานร่วมกนัเป็นคณะในการนาํแพซุงล่องตามกระแสนํ้ าในลาํแม่นํ้ าไปยงัโรงเล่ือย
หรืออู่เก็บไมเ้พื่อการขนส่งต่อไป : ลงหลกัในนํ้ าโดยมีเชือกพรวนท่ีทาํดว้ยหวายผกูติดกบัโคนหลกัและ
หวัแพ  เพื่อบงัคบัใหแ้พล่องไปตามทางนํ้าท่ีตอ้งการ ; เดินบนแพและใชไ้มถ่้อเคล่ือนแพมิให้เกยต้ืน   ชน
ตล่ิงหรือส่ิงกีดขวางในแม่นํ้า หรือลากจูงแพดว้ยเรือยนต ์
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6141.50      คนงานปลูกป่า  (Worker,  forest plantation) 
 ทาํงานเก่ียวกบัการสงวนและขยายเน้ือท่ีป่าไมต้ั้งแต่หน่ึงอย่างข้ึนไป : เก็บ จดัเตรียม  

 ทาํความสะอาดและเก็บรักษาเมล็ดพนัธ์ุไม ้;  ทาํความสะอาด  ไถ สูบนํ้า  หรือทดนํ้า และเตรียมท่ีสําหรับ
ทาํแปลงเพาะชาํ และเตรียมบริเวณท่ีจะปลูกป่า ; หวา่นเมล็ดและบาํรุงรักษากลา้ไม ้;  ยา้ยกลา้ไมไ้ปปลูก
ในบริเวณท่ีจะปลูกสวนป่า ;  สร้างร้ัว ฉีดหรือพ่นยาฆ่าแมลง สารเคมีปราบศตัรูพืชและวชัพืช และ
ปฏิบติังานอ่ืนๆ เพื่อป้องกนัตน้ไมใ้ห้พน้จากแมลง โรค และสัตวท่ี์กินกลา้ไมเ้ป็นอาหาร ; ใส่ปุ๋ยบาํรุง
ตน้ไม ้ดายวชัพืช ตดัสางขยายระยะ ลิดก่ิงและเอาตน้ไมเ้สียและตน้ไมพ้ื้นล่างซ่ึงไม่มีประโยชน์ออกไป ;  
ตดัและรักษาแนวกนัไฟ  
6141.55  คนงานประจําป่า  (Worker,  forestry) 
  ทํางานเพียงบางอย่างหรือทั้ งหมดแต่เพียงคนเดียวหรือเป็นคณะในการสํารวจ                 
ป้องกนั และปลูกสร้างสวนป่าใหม่ :  สังเกต วดั และบนัทึกขอ้มูลเก่ียวกบัป่า  เช่น  ประเภทของป่า          
ชนิดของตน้ไม ้ ปริมาตรไมท่ี้จะออกเป็นสินคา้ได ้ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพภูมิประเทศ และอตัราการงอกของ   
ตน้ไม ้,  วดั  และทาํแผนท่ี  โดยใชก้ลอ้งฟริสมาติกและโซ่  แสดงบริเวณต่าง ๆ เช่น แปลงตดัฟันตน้ไม้
รายปี แปลงทดลอง  แนวเขตคอมพาร์ตเมนต์ของแต่ละป่า ฯลฯ ;  รวบรวมขอ้มูลจากเคร่ืองบนัทึกหรือ    
จากเคร่ืองวดั เช่น  เคร่ืองวดันํ้ าฝน  เทอร์โมมิเตอร์  เคร่ืองบนัทึกการไหลของกระแสนํ้ า และเคร่ืองวดั
ความช้ืนของดิน ; ร่วมในการรักษากฎและระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการใช้สวนสาธารณะเพื่อการพกัผ่อน
หย่อนใจการจอดพาหนะ  แคมป์ไฟ  การใช้อุปกรณ์อาํนวยความสะดวกและบริการสุขภณัฑ์ต่างๆ       
เพื่อป้องกนับริเวณท่ีใช้สําหรับการปิคนิค บริเวณท่ีตั้งแคมป์ เขตล่าสัตวแ์ละตกปลา ;  ทาํงานตามฤดูกาล  
เช่น  การปลูกต้นไม้  การฉีดหรือพ่นยาป้องกันโรค  การลิดก่ิงและการตดัสางขยายระยะต้นไม้เพื่อ
ปรับปรุงให้ไมย้ืนตน้คงอยูใ่นสภาพท่ีดี และการลาดตระเวนเพื่อคน้หาบริเวณท่ีไฟไหม ้และทาํรายงาน     
เก่ียวกบัไฟไหม ้ และสภาวะท่ีเกิดอนัตรายต่าง  ๆ ;  ตรวจป้องกนั  และปราบปรามผูล้กัตดัไมท้าํลายป่า 
 

6141.90  ผู้ทาํงานด้านการป่าไม้และการทาํไม้อืน่ๆ 
 ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี รวมถึงผูท้าํไมซ่ึ้งมิได้จดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน ตวัอย่างเช่น  

ผูเ้ก็บไมห้รือกองไมร้วมกนัเพื่อการขนส่งต่อไป ;  ผูล้ากหรือชกัลากซุงในป่ามายงัลานสําหรับบรรทุกซุง
ใส่รถ ; ผูแ้ปรรูปผลิตภณัฑ์อย่างหยาบจากไมซุ้ง เช่น  ไมห้มอนรางรถไฟ  เสาโทรศพัท์ในบริเวณ 
สถานท่ีโค่นตน้ไม ้; ผูต้รวจดูท่อนซุงและจดัเกรดตามคุณภาพ    
 
หน่วย    6142 ผู้ทาํงานด้านการเผาถ่านไม้และผู้ปฏิบัติงานทีเ่กีย่วข้อง  
 (Charcoal  Burners  and  Related  Workers) 
 ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี ไดแ้ก่ ผูท้าํหน้าท่ีปฏิบติัการเปล่ียนแปลงไมใ้ห้กลายเป็น
ถ่านไมห้รือสกดันํ้ ามนัสนดิบจากเน้ือไมโ้ดยการใช้กรรมวิธีแบบดั้งเดิม ทาํการแปรรูปไมใ้ห้กลายเป็น
ถ่านไมด้ว้ยการเผาแบบเรียบง่ายโดยใชก้ระบวนการเผาแบบช้าๆ รวมถึงการสกดันํ้ ามนัสนดิบโดยใช้
เคร่ืองไดเจสเตอร์หรือการตม้กลัน่ในบริเวณท่ีตดัโค่นตน้ไม ้ ตลอดจนปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้ง
และควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืนๆ   
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  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

6142.20   คนเผาถ่าน    (Charcoal Burner) 

  ปฏิบติัการเผาไม ้วสัดุชีวมวลให้เป็นถ่านอยา่งชา้ (ดว้ยเตาเผาถ่าน, วิธีการเผาถ่านต่างๆ 
กนั) ในบริเวณท่ีโค่นตน้ไม ้บริเวณโรงเล่ือย หรือตามสถานท่ีอ่ืนๆ : บรรจุไมเ้ขา้ในเตา ; ใส่เช้ือไฟและ
จุดไฟ ;  สังเกตสีของควนัเพื่อให้แน่ใจวา่การเผาไมเ้ป็นไปอยา่งถูกตอ้ง และปรับอากาศเขา้เตาเผาตาม
ตอ้งการ ; เก็บผลพลอยไดจ้ากการเผาถ่านต่างๆ ไปใชป้ระโยชน์ ; ปิดช่องระบายอากาศเพื่อดบัไฟเม่ือไม้
กลายเป็นถ่านเรียบร้อยและสมบูรณ์ ; ปล่อยให้เตาเยน็ลงชัว่ระยะเวลาหน่ึง ;  เปิดปากเตาเอาถ่านออกจาก
เตาก่อนการบรรจุและขนยา้ย ซ่ึงเตาเผาถ่านอาจสร้างดว้ยอิฐ ดิน โลหะ หรือวสัดุอ่ืน 
 
หมู่   615 ผู้ทาํงานด้านการประมง  การล่าสัตว์และดักจับสัตว์ต่าง ๆ 
              (Fishery Workers, Hunters and Trappers) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหมู่น้ี  ไดแ้ก่  ผูท่ี้ดาํเนินการผสมพนัธ์ุสัตว ์  เพาะเล้ียงและจบัสัตวน์ํ้ า
รวมถึงการล่าและดกัจบัสัตวที์่เล้ียงลูกดว้ยนม นกและสัตวเ์ล้ือยคลาน เพื่อการจาํหน่ายให้แก่ผูซ้ื้อ 
องค์กรตลาดหรือตลาดอ่ืน ๆ   รวมถึงการควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 
  กลุ่มอาชีพอยู่ในหมู่นี ้ มีดังนี ้

6151 ผูท้าํงานดา้นการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้า 
6152 ผูท้าํงานดา้นการประมงชายฝ่ังทะเล 
6153 ผูท้าํงานดา้นการประมงในทะเลนํ้าลึก 
6154 ผูท้าํงานดา้นการล่าสัตว ์และวางกบัดกัสัตวต่์าง ๆ 

 
หน่วย 6151 ผู้ทาํงานด้านการเพาะเลีย้งสัตว์นํา้ (Aquatic-life Cultivation Workers) 

ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่  ผูท่ี้ทาํการผสมพนัธ์ุและเพาะเล้ียงปลา  หอยแมลงภู่  
หอยนางรม  และสัตวน์ํ้ าประเภทอ่ืน ๆ  เพื่อการจาํหน่ายให้กบัผูซ้ื้อ  องค์กรหรือตลาดอ่ืนๆ ทาํการเช่า
อาคารส่ิงปลูกสร้าง  อุปกรณ์และเคร่ืองจกัรต่าง ๆ  พร้อมกบัการบาํรุงรักษา  จดัซ้ืออาหารและส่ิงของ
เคร่ืองใช้สาํหรับการดาํเนินการ  จดัเตรียมปลาและสัตวน์ํ้าอ่ืน ๆ  เพื่อขายให้กบัผูซ้ื้อ  ฆ่า  ชาํแหละ  ทาํ
ความสะอาด   แช่แขง็หรือใส่เกลือก่อนการส่งจาํหน่าย  ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้ง  และควบคุมดูแล
ผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
  

6151. 10 ผู้เลีย้งสัตว์นํา้  (Cultivator) 
                           ผูท่ี้ท ําการเล้ียงสัตว์นํ้ าทั้ งชนิดท่ีมีกระดูกสันหลังและไม่มีกระดูกสันหลัง รวมทั้ ง
สาหร่ายและพนัธุ์ไมน้ํ้ าที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ : เล้ียงและแพร่พนัธุ์ หรือทาํฟาร์มสัตวน์ํ้ า ที่มาจากไข่  
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ลูกสัตวน์ํ้ าวยัอ่อน ; การแพร่กระจายหรือเมล็ดพนัธ์ุ รวมทั้งสัตวน์ํ้ าท่ีเล้ียงในแหล่งนํ้ าธรรมชาติ หรือ
นาํเขา้จากต่างประเทศ หรือวิธีการอ่ืนท่ีใกลเ้คียงกนัไม่ว่าในนํ้ าจืด นํ้ ากร่อย หรือนํ้ าเค็ม; เตรียมท่ีและ
อุปกรณ์ท่ีใชส้ําหรับเล้ียงสัตว ์  เช่น  บ่อ  กระชงั  แพ  คอก  เป็นตน้ ; ทาํการคดัเลือกพนัธ์ุจากโรงเพาะฟัก
หรือจากธรรมชาติ  ; เล้ียงให้เติบโตเพื่อเพิ่มนํ้ าหนกัและขนาดตามตอ้งการ ; ควบคุมสภาพแวดลอ้มของ
สถานท่ีเล้ียงให้มีความเหมาะสมกบัสัตวน์ํ้า  ; ป้องกนัและกาํจดัโรค และ/หรือศตัรูของสัตวน์ํ้าท่ีเล้ียง  ;  
เก็บรวบรวม   ขอ้มูลเก่ียวกบัการเจริญเติบโต  การให้อาหาร  การตาย ฯลฯ    จบัสัตวน์ํ้าเม่ือไดข้นาดตาม
ตอ้งการของผูบ้ริโภค 
6151. 20 ผู้เพาะและอนุบาลสัตว์นํา้  (Hatchery) 
  ผู้ที่ทําการเพาะพนัธ์ุหรือขยายพนัธ์ุสัตว์นํา้ โดยวธีิธรรมชาติ ผสมเทียมหรือวิธีการอื่นๆ 
เพือ่ผลติพนัธ์ุสัตว์นํา้และอนุบาลจนได้ขนาดที่ต้องการ : คดัเลอืกพ่อแม่พนัธ์ุ ; ทําการผสมพนัธ์ุ จนได้ไข่ที่
ผสมแล้ว หรือนําไข่จากธรรมชาติมาเพาะฟักให้ออกเป็นตัวหรือนําลูกวัยอ่อนจากธรรมชาติหรือ    โรงเพาะ
ฟักมาอนุบาลให้มีสุขภาพดโีดยปราศจากโรคจนได้ขนาดที่เหมาะสม ; ทําการบรรจุเพือ่การจําหน่าย หรือเพือ่
ปล่อยลูกพนัธ์ุสัตว์นํา้ลงในแหล่งนํา้ธรรมชาติ  ; ควบคุมสภาพของส่ิงแวดล้อมให้เหมาะสมหรือใกล้เคยีงกบั
ธรรมชาติของสัตว์นํา้ 
 

6151. 30 คนงานเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า  (Skilled  farming worker, fishery ) 
              ผูท่ี้ทาํการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้าเป็นประจาํสมํ่าเสมอ  เช่น  การขุดลอก  ซ่อมแซม   ปรับปรุง
บ่อ   การสูบนํ้าเขา้ – ออกจากบ่อ   ใหอ้าหาร  ยารักษาโรค   ตรวจสอบคุณภาพนํ้ าโดยทัว่ไป  จบัสัตวน์ํ้ า ฯลฯ     
ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
หน่วย 6152 ผู้ทาํงานด้านการประมงชายฝ่ังทะเล/นํา้จืด  

(Inland and Coastal Waters Fishery Workers) 
ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี ไดแ้ก่ ผูท่ี้ทาํการจบัปลาและสัตวน์ํ้ าอ่ืนๆ  ตามชายฝ่ังทะเล  

เพื่อการจาํหน่ายให้กบัผูซ้ื้อ  องค์การการตลาดหรือตลาดอ่ืน ๆ  จดัเตรียมและซ่อมแซมตาข่าย  (อวน)  
หรือเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ  สาํหรับจบัสัตวน์ํ้า  แล่นเรือประมงไป – กลบั  และรอบ ๆ บริเวณชายฝ่ัง  
วางเบ็ดล่อ  และวางหรือลากเคร่ืองมือการจบัปลาและสัตว์นํ้ าอ่ืนๆ   รวบรวมสัตวน์ํ้ าท่ีจบัได้  ทาํความ
สะอาด  แช่แข็งหรือใส่เกลือก่อนการส่งจาํหน่าย  ปฏิบตัิหนา้ที่การงานที่เกี่ยวขอ้งและควบคุมดูแล      
ผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

6152. 10 ชาวประมงนํา้จืด (Fisherman , inland  waters) 
 ผูท่ี้ทาํการประมงโดยคน้หา จบั  ดกั  ล่อ  หรือเก็บสัตวน์ํ้ าตามแหล่งนํ้ าต่าง ๆ  เช่น แม่นํ้ า 
ลาํคลอง หนอง บึง บ่อ อ่างเก็บนํ้ า  เพื่อการบริโภคหรือเพื่อการจาํหน่าย โดยใชเ้คร่ืองมือประมงหรือดว้ย
วิธีการใด ๆ   เพื่อให้ได้มาซ่ึงสัตว์นํ้ า เช่น ตาข่าย  เบ็ด กับดัก เชือก ทุ่นลอย อวน เป็นต้น จะใช้เรือ
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ประกอบการทาํการประมงหรือไม่ก็ได ้ :  จดัเตรียมเคร่ืองมือ  อุปกรณ์การประมงประจาํอยูก่บัท่ีหรือใช้
เคร่ืองมือดงักล่าวเคล่ือนยา้ย เพื่อคน้หาแหล่งจบัสัตวน์ํ้ าท่ีตอ้งการ  ;  อาจแปรรูปสัตวน์ํ้ าท่ีจบัไดด้ว้ยวิธี
ต่าง ๆ  เช่น  ทาํเค็ม   ตากแห้ง   ทาํกะปิ ทาํนํ้ าปลา  ปลาร้า  ปลาเจ่า  ย่าง  น่ึง    รมควนั ฯลฯ   เพื่อการ
บริโภคหรือเพื่อการจาํหน่าย          
 
6152. 20 ประมงพืน้บ้าน / ประมงขนาดเลก็  (Fisherman,  small-fishery) 
            ผูท่ี้ทาํการจบัสัตวน์ํ้ าโดยใชเ้รือท่ีไม่มีเคร่ืองยนตป์ระกอบหรือใชเ้รือท่ีมีเคร่ืองยนตน์อก
ลาํเรือ  หรือใชเ้รือมีเคร่ืองยนตใ์นเรือ ท่ีมีขนาดเล็กกวา่  5  ตนักรอส  หรือมีความยาวนอ้ยกวา่  10  เมตร
และใช้เคร่ืองมือประมงท่ีมีประสิทธิภาพในการจบัตํ่า จบัสัตว์นํ้ าได้เป็นปริมาณน้อย เช่น เคร่ืองมือ
ประเภท เบ็ด แห กบัดกั  อวนลอยขนาดเล็ก  : ทาํการประมงแบบยงัชีพหรือทาํการประมงบริเวณชายฝ่ัง
แบบไปเชา้ - เยน็กลบั หรือไปเยน็ – กลบัเชา้ ไม่มีการเคล่ือนยา้ยไปทาํการประมงนอกเขต  ;  จดัเตรียมเรือ  
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทาํการประมง ; ทาํการจบัสัตวน์ํ้ าในแหล่งจบัสัตวน์ํ้ าดว้ยวิธีการใด ๆ  ตามความ
เหมาะสมกบัชนิดและอุปนิสัยของสัตวน์ํ้า  เพื่อการบริโภคหรือจาํหน่าย 
 

6152.90 ชาวประมงและผู้ปฏิบัติงานทีเ่กีย่วข้องอืน่ๆ 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี   รวมถึง   ชาวประมงและผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงมิไดจ้ดั
ประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
 
หน่วย 6153 ผู้ทาํงานด้านการประมงในทะเลนํา้ลกึ  (Deep-sea  Fishery  Workers) 

ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี ไดแ้ก่  ผูท่ี้ทาํการจบัปลาและสัตวน์ํ้ าอ่ืนๆ  ในบริเวณทะเล
นํ้ าลึก  เพื่อการจาํหน่ายให้กบัผูซ้ื้อ  องคก์รหรือตลาดอ่ืนๆ  จดัเตรียมและซ่อมแซมตาข่าย (อวน) หรือ
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ  สําหรับการจบัสัตวน์ํ้ า วางเบ็ดล่อหรือเคร่ืองมือในบริเวณท่ีจบัปลาและสัตว์
นํ้ าต่าง ๆ  ทาํความสะอาด  แช่แข็ง แช่เย็น หรือใส่เกลือลงในสัตว์นํ้ าท่ีจบัได้  ก่อนการจดัจาํหน่าย    
ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
  

6153. 20 ประมงพาณชิย์  ; ประมงนํา้ลกึ ; ประมงนอกน่านนํา้  (Fisherman, deep - sea) 
                           ผู้ทําการจับสัตว์นํา้ในเชิงธุรกิจ : ทําการประมงโดยใช้เรือประมงมีเคร่ืองยนต์ในเรือ เป็น
เรือที่มีขนาดใหญ่กว่า 5 ตันกรอส  หรือมีความยาวเรือมากกว่า  10  เมตร ; ใช้เคร่ืองมือประมงที่มีขนาดใหญ่ 
มีประสิทธิภาพในการจับสูง จับสัตว์นํา้ได้เป็นปริมาณมาก ; ทําการประมงตั้งแต่บริเวณชายฝ่ังออกไปจนถงึ
บริเวณนอกฝ่ังที่มีนํา้ลกึ ; ทําการประมงในน่านนํา้ของต่างประเทศภายใต้ข้อตกลง  
รวมถงึการทําการประมงในทะเลหลวง (high sea) ; มีการเคลือ่นย้ายแหล่งทําการประมงตามฤดูกาลตาม
ปริมาณความชุกชุมของสัตว์นํา้และการเคลื่อนย้ายฝูงสัตว์นํา้ โดยใช้อุปกรณ์และวิธีการประมงที่ได้     
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ดดัแปลงให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตามลักษณะ ชนิด ขนาด และอุปนิสัยของสัตว์นํา้       จับ
สัตว์ที่ประสงค์   อาจคดัแยกชนิดและขนาดสัตว์นํา้บนเรือ เกบ็รักษาสัตว์นํา้ให้มีคุณภาพ เพือ่การจําหน่าย 
 
หน่วย   6154 ผู้ทาํงานด้านการล่าสัตว์และวางกบัดักสัตว์  (Hunters  and  Trappers) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่  ผูท้าํหนา้ท่ีจบั ฆ่า  ชาํแหละสัตวป์ระเภทท่ีเล้ียงลูก
ดว้ยนม  หรือสัตวเ์ล้ือยคลานต่าง  ๆ เพื่อเอาเน้ือ  หนงั  ขน  และผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ  เพื่อการจาํหน่ายหรือ   ส่ง
มอบใหก้บัผูซ้ื้อในลกัษณะคา้ส่ง  องคก์ารการตลาด  หรือจาํหน่ายตามตลาด  จดัวางกบัดกัเพื่อจบัสัตว ์ ทาํ
การฆ่าสัตวท่ี์จบัไดด้ว้ยปืนหรืออาวุธชนิดอ่ืนๆ ดาํเนินการลอกหนงัสัตวห์รือใชว้ิธีการอยา่งอ่ืนเพื่อให้ได้
ผลิตภณัฑ์ท่ีตอ้งการเพื่อการจาํหน่าย รวมทั้งทาํการส่งมอบหรือขายสัตวท่ี์ดกัจบัไดใ้นขณะท่ียงัมีชีวิตอยู่
และซ่อมบาํรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใช้ในการปฏิบติังาน ตลอดจนปฏิบติัหน้าท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้ง  และ
ควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

6154.20  พราน ;   นักล่าสัตว์  (Hunter) 
  ล่าสัตวท์ัว่ไป สัตวป่์าชนิดมีปีก สัตวเ์ล้ียงลูกด้วยนม สัตว์เล้ือยคลาน แมลงหรือแมง  
และสัตวช์นิดอ่ืนๆ   เพื่อเอาหนงั  เน้ือ หรือเพื่อกาํจดัให้หมดไปดว้ยปืนหรืออาวุธอ่ืนๆ :  เดินมองหาสัตว์
ล่า แกะรอยและฟังเสียงเพื่อใหรู้้ท่ีอยูข่องสัตวล่์า หรือคอยเฝ้าดูอยูท่ี่มัน่บนพื้นดินหรือบนห้างซ่ึงสัตวอ์าจ
ผา่นมา ; ฆ่าและถลกหนงัสัตวป่์าโดยระมดัระวงัไม่ให้หนงัสัตวเ์สียหาย ; เก็บถนอมหนงัสัตวแ์ละส่งไป
ขายท่ีตลาด ; รักษาเคร่ืองมือล่าสัตวใ์ห้อยูใ่นสภาพท่ีดี อาจนาํสัตวท่ี์จบัไดไ้ปขาย อาจชาํนาญในการจบั
สัตวป่์าชนิดใดชนิดหน่ึงโดยเฉพาะ 
 

6154.30  ผู้วางกบัดักสัตว์;  นักดักสัตว์  (Trapper) 
 จบัสัตวป่์าทัว่ไป สัตวป่์าชนิดมีปีก สัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม สัตวเ์ล้ือยคลานและสัตวล่์าชนิด

อ่ืนๆ เพื่อเอาหนงั เน้ือ หรือเพื่อขายทั้งท่ีมีชีวิตอยู ่ โดยใชก้บัดกัท่ีคิดทาํข้ึนอยา่งฉบัพลนั ตาข่ายหรือกรง
ดกัสัตว ์: เลือกสถานท่ีท่ีเหมาะสําหรับวางกบัดกั ; เอาเหยื่อล่อและพรางกบัดกัสัตวใ์ห้เหมาะสมกบันิสัย
ของสัตวป่์าท่ีจะดกัแต่ละชนิด ; ตรวจกบัดกัสัตวเ์ป็นคร้ังคราว  และเอาสัตวล่์าท่ีติดกบัออก ; ฆ่าสัตวท่ี์ดกั
ได ้เม่ือตอ้งการหนงัหรือเน้ือโดยระวงัมิใหห้นงัชาํรุด ;  เก็บถนอมหนงัสัตว ์และนาํไปขายท่ีตลาด ; รักษา
เคร่ืองมือดกัสัตวใ์ห้อยู่ในสภาพท่ีดี  อาจขายสัตวท่ี์จบัได ้ อาจชาํนาญในการจบัสัตวช์นิดใดชนิดหน่ึง
โดยเฉพาะ และอาจมีช่ือเรียกตามชนิดของสัตวล่์าท่ีชาํนาญในการจบั 
 

6154.40  ผู้เกบ็รังนกนางแอ่น  (Bird's Nest  Collector) 
 เก็บรังนกนางแอ่นในถํ้าบนเกาะเพื่อนาํมาใชบ้ริโภคและเพื่อการจาํหน่าย : เลือกดูเกาะท่ี

มีทีท่าวา่นกจะมาทาํรัง ; พกัอาศยัอยูใ่นเกาะนั้นหลงัจากท่ีไดรั้บสัมปทานจากรัฐบาลแลว้ ;  คอยตรวจตรา
ดูวา่ไม่มีนกหรือสัตวอ่ื์นมารบกวนรังนก หรือไม่มีผูท่ี้ไม่มีอาํนาจหนา้ท่ีมาแอบเก็บรังนก;  เขา้ไปในถํ้าใน
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ฤดูเก็บรังนก และใช้พะองไมไ้ผส่ําหรับไต่ข้ึนไปเก็บรังนกตามผนงัและเพดานถํ้า ; ไต่ข้ึนไปตามพะอง  
เก็บรังนกดว้ยอุปกรณ์เก็บรังนกท่ีทาํจากเหล็กแหลมยื่นชูข้ึนมาเป็นสามง่ามใช้ในการแกะรังนกออกจาก
ผนงัถํ้า ; ผึ่งรังนกให้แห้ง ; ใชมี้ดมือเฉือนตอนท่ีเป้ือนโคลนหรือส่ิงสกปรกออกจากรังนก ;  นาํรังนกมา
แช่ในนํ้าเยน็เพื่อใหอ่้อนนุ่ม และเอาส่ิงท่ีไม่ตอ้งการออกจากรังนก  เช่น  ขนนก ใบไม ้ก่ิงไม ้;  สาวรังนก
ออกเป็นเส้นแลว้มว้นใหเ้ป็นกลุ่มเล็กๆ  เพื่อนาํไปใชป้ระโยชน์ต่อไป 

 
6154.90  พราน  ผู้วางกบัดักสัตว์  และผู้ปฏิบัติงานทีเ่กี่ยวข้องกันอื่น  ๆ 

 ผูป้ฏิบัติงานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึง  พราน  ผูว้างกับดักสัตว์  และผู ้ปฏิบัติงานท่ี      
เก่ียวขอ้งกนัซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน ตวัอย่างเช่น ผูช่้วยเหลือพรานในการขนส่งเคร่ืองมือล่าสัตว์
และเคร่ืองมือดกัสัตวท่ี์มีขนาดหนกั ช่วยสร้างและพรางกบัดกัสัตว ์ และตีพุ่มไม ้ (ไล่เหล่า)  เพื่อไล่สัตว์
ใหอ้อกมา 

 

หมวดย่อย   62 ผู้ปฏิบัติงานฝีมือด้านการเกษตรและประมงเพือ่การดํารงชีพ 
 (Subsistence  Agricultural  and  Fishery Workers) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหมวดย่อยน้ี ไดแ้ก่ ผูท่ี้ทาํการเพาะปลูกและเก็บเก่ียวผลผลิตทาง
การเกษตรจากพืชผกัสวนครัว  พืชไร่  ไมผ้ล  ไมย้ืนตน้  และไมพุ้่ม รวมถึงการเล้ียงดูและการล่าจบัสัตว์
นํ้าประเภทต่าง ๆ  เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงอาหารและรายได ้ เพื่อการดาํรงชีพ 
  

 กลุ่มอาชีพในหมวดย่อยนี ้ มีดังนี้ 
621 ผูท้าํงานดา้นการเกษตรและประมงในเชิงเศรษฐกิจแบบพอเพียง 

 
หมู่         621 ผู้ทาํงานด้านการเกษตรและประมงในเชิงเศรษฐกจิแบบพอเพยีง 
 (Subsistence  Agricultural  and  Fishery Workers) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหมู่น้ี ไดแ้ก่ ผูท่ี้ทาํการเพาะปลูกและเก็บเก่ียวผลิตผลทางการเกษตร
จากพืชผ ักสวนครัว พืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและไม้พุ่ม รวมถึงการเล้ียงและจับสัตว์นํ้ าประเภท 
ต่างๆ ทาํการเก็บรวบรวมผลิตผลจากพืชและสัตวน์ํ้ าประเภทต่างๆ เพื่อให้ได้มาซ่ึงอาหาร ท่ีอยู่อาศยั  
รายไดเ้พื่อการดาํรงชีพ 
 

  กลุ่มอาชีพในหมู่ มีดังนี ้
6210 ผูท้าํงานดา้นการเกษตร   และการประมงในเชิงเศรษฐกิจแบบพอเพียง 

 
หน่วย     6210 ผู้ทาํงานด้านการเกษตร  และการประมงในเชิงเศรษฐกจิแบบพอเพยีง 
   (Subsistence Agricultural and Fishery Workers) 
 ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหน่วยนี ้ได้แก่ ผู้ทําหน้าที่เพาะปลูกและเกบ็เกีย่วผลผลติจากท้องทุ่ง  
ไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม  พชืผักและผลไม้  การเกบ็ผลไม้ป่าพชืที่ใช้ทํายาและพชือืน่ ๆ  การเพาะเลีย้งสัตว์ การล่าสัตว์  
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จับปลา และเกบ็รวบรวมส่ิงมีชีวติในนํา้รูปแบบต่าง ๆ  ทั้งนีเ้พือ่ใช้เป็นอาหาร  ที่พกัอาศัย และเพือ่ให้เกดิ
รายได้แก่ตนเองและครอบครัว  จัดเตรียมดนิ  ไถหว่าน  เพาะปลูก  ดูแลรักษา  และเกบ็เกี่ยวพชืผกั ผลไม้  
ธัญญาหาร  ไม้ยืนต้น  ไม้พุ่ม  และเกบ็ผลไม้ป่า  พชืสมุนไพรที่ใช้ทํายาและพชือืน่ๆ  รวมถึงการดูแลให้
อาหาร และการล่าสัตว์เพือ่ให้ได้เนือ้สัตว์  นํา้นม  ขน  หนัง  หรือผลติภัณฑ์อืน่ๆ  การจับปลา และเกบ็
รวบรวมพชืและสัตว์ในนํา้ชนิดต่างๆ  ทําการสร้างที่พกัพงิและจัดทําเคร่ืองมือแบบ 
เรียบง่าย  การถักทอเส้ือผ้า  และเคร่ืองใช้ในบ้าน  ตลอดจนทําการขายผลติภัณฑ์ต่าง ๆ  ในตลาดชุมชนใน
ท้องถิน่และปฏิบัติหน้าที่การงานที่เกีย่วข้อง 

 

 อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

6210.20    เกษตรกรไร่นาสวนผสม  (Farmer,  subsistence farming) 

           จดัการงานในฟาร์มท่ีเป็นกิจการของตนเอง หรือของนายจา้งเพื่อเพาะปลูกพืช เล้ียงสัตว์
และประมงใหมี้การผสมผสานต่อเน่ืองและเก้ือกลูในการผลิตซ่ึงกนัและกนัในลกัษณะยัง่ยืน :            ปรับ
โครงสร้างและระบบการผลิตทางการเกษตร โดยจดัการและจดัสรรพื้นท่ีดิน แหล่งนํ้ า ทุน แรงงาน และ
กิจกรรมการเกษตรให้เหมาะสมและสอดคล้องกบัสภาพพื้นท่ี ซ่ึงเป็นการใช้พื้นท่ีดินให้เกิดประโยชน์
สูงสุดและมีความสมดุลของสภาพแวดลอ้มและสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ; กาํหนด
จาํนวน และประเภทของพื้นท่ีในการเพาะปลูกขา้ว  พืชไร่  ไมผ้ล  ไมย้ืนตน้  พืชผกั และพืชสมุนไพร 
และพื้นท่ีในการเล้ียงสัตวแ์ละเล้ียงปลา ; คดัเลือกชนิดและเมล็ดพนัธ์ุพืช พนัธ์ุสัตว์ท่ีเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ; ซ้ือเมล็ดพนัธ์ุพืช  พนัธ์ุสัตว ์ และทาํการเพาะปลูก เล้ียงสัตว ์ผสมพนัธ์ุ และ
ขยายพนัธ์ุ ;  อาจทาํปุ๋ยหมกั ปุ๋ยคอก และปุ๋ยนํ้ าหมกัชีวภาพจากเศษซากหรือวสัดุเหลือใช้ต่าง ๆ  จาก
ส่ิงมีชีวติเพื่อลดค่าใชจ่้ายและเป็นการบาํรุงดิน  ;  ให้อาหารแก่สัตวเ์ล้ียง โดยอาจใชเ้ศษพืชผกั เศษอาหาร  
รํา  ปลายขา้วท่ีเป็นผลผลิตจากไร่นา  ;  เก็บเก่ียวผลผลิตเพื่อการบริโภค  และส่วนท่ีเหลือดาํเนินการ
จาํหน่ายเพื่อเป็นรายไดใ้นครัวเรือน  ;  อาจมีช่ือเรียกอยา่งอ่ืนตามลกัษณะการทาํเกษตรกรรม เช่น  เกษตร
ผสมผสาน  เกษตรธรรมชาติ  เกษตรอินทรีย ์ ประมงนาสวน  พุทธเกษตร  หรือวนเกษตร 
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หมวดใหญ่  7 
2114 ผู้ปฏบัิติงานโดยใช้ฝีมอืในธุรกจิต่าง ๆ   

2115 (Craft and Related Trades Workers) 
 

  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหมวดใหญ่น้ี ได้แก่ ผูท่ี้ใช้ฝีมือและความชํานาญเฉพาะด้านมา
ประยุกต์ใช้กับงานในด้านการทาํเหมืองแร่ การก่อสร้าง การข้ึนรูปโลหะ การติดตั้งและการปรับใช ้
เคร่ืองจกัร การใช้ฝีมือในงานหัตถกรรม การพิมพ์ และงานฝีมืออ่ืนๆ รวมถึงการบาํรุงรักษาและซ่อมแซม
เคร่ืองจกัรหรือเคร่ืองมือเพื่อการใชง้านและการควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืนๆ    
 

  กลุ่มอาชีพในหมวดใหญ่นี ้ มีดังนี ้
71 ผูป้ฏิบติังานในเหมืองแร่และงานก่อสร้าง 
72 ผูป้ฏิบติังานดา้นโลหะ  เคร่ืองจกัรและงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
73 ผูป้ฏิบติังานเก่ียวกบัอุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีมีความเท่ียงตรงแม่นยาํ   

งานหตัถกรรม  งานการพิมพแ์ละงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
74 ผูป้ฏิบติังานท่ีใชฝี้มืออ่ืนๆ  

 

หมวดย่อย   71   ผู้ปฏิบัติงานในเหมืองแร่และงานก่อสร้าง  
 (Extraction  and  Building  Trades  Workers) 

 ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหมวดย่อยน้ี ไดแ้ก่ ผูท่ี้ใชแ้รงกายและเคร่ืองมือต่างๆ  เพื่อขุดเจาะ  
ตดัของแข็งในเหมืองแร่ใตดิ้นหรือบนดินและในเหมืองหิน  เพื่อการแปรรูปสําหรับงานก่อสร้างและ  
วตัถุประสงค์อ่ืนๆ  ทาํการก่อสร้าง  บาํรุงรักษาและซ่อมแซมอาคารส่ิงปลูกสร้างหรือโครงสร้างอ่ืนๆ    
ตกแต่งภายในอาคารดว้ยกระดาษบุผนงั (วอล์ลเปเปอร์) หรือผา้บุผนงั ทาํความสะอาดปล่องไฟหรืออาคาร 
ส่ิงปลูกสร้างต่าง ๆ  รวมถึงการกาํกบัดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 

  กลุ่มอาชีพในหมวดย่อยนี ้  มีดังนี ้
9415    711 พนักงานในเหมืองแร่  พนักงานระเบิดแร่และหิน 

พนักงานตัดและแกะสลกัหิน 
712 ช่างโครงสร้างอาคาร  ส่ิงปลูกสร้างและงานทีเ่กี่ยวข้อง 

ทีม่ิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ื่น 
   713 ช่างตกแต่งซ่อมแซมอาคารส่ิงปลูกสร้างและงานที่เกีย่วข้อง 

   714 ช่างทาสี และผู้ทาํความสะอาดอาคารส่ิงปลูกสร้างและงานทีเ่กีย่วข้อง 
 

2116 หมู่         711      พนักงานในเหมืองแร่  พนักงานระเบิดแร่และหิน  พนักงานตัดและแกะสลกั
หิน   
 (Miners,  Shotfirers,  Stone Cutters and Carvers) 
 ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหมู่น้ี  ไดแ้ก่  ผูขุ้ดเจาะ  สินแร่  หินหรือแร่อ่ืนๆ ออกจากเหมืองแร่
ใต้ดิน บนดินหรือเหมืองหินต่างๆ เจาะและระเบิดหินหรือก้อนแร่ด้วยวตัถุระเบิดเพื่อนําไปใช้ใน 
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กรรมวธีิต่อไป  ตดัและแกะสลกัหิน  ข้ึนรูปกอ้นหินเพื่องานก่อสร้างหรือเพื่อวตัถุประสงคส์ําหรับการใช้
งานในดา้นอ่ืน ๆ  รวมถึงการควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
  กลุ่มอาชีพในหมู่นี ้ มีดังนี้ 

7111 คนงานเหมืองแร่และเหมืองหิน 
7112 คนงานระเบิดแร่และหิน 
7113 คนงานเจาะ  ตดัและแกะสลกัหิน 

 

หน่วย     7111    คนงานเหมืองแร่และเหมืองหิน  (Miners  and  Quarry  Workers) 
ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่ ผูขุ้ดเจาะถ่านหิน  แร่ และหินจากเหมืองแร่ใตดิ้น  

บนดิน หรือเหมืองหิน ปรับตั้งและใชเ้คร่ืองจกัรในการตดัช่องอุโมงคห์รือเจาะหลุมเพื่อวางระเบิดตามผิว
ด้านหน้าในการเปิดเหมืองแร่หรือเหมืองหิน ตดัและติดตั้งท่อนไมห้รือเหล็กให้เป็นเสาและคานเพื่อ 
รองรับผนังและหลังคาเหมือง เก็บรวบรวมตวัอย่างของถ่านหินหรือแร่ดินสําหรับการวิเคราะห์ใน
หอ้งทดลอง  รวมถึงการขุดเจาะดินขาว  ดินเหนียว  หินกรวด  หรือทรายจากเหมือง  เพื่อนาํไปใชง้านใน
ดา้นอ่ืนๆ  ตลอดจนปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

7111.20  คนงานเหมืองแร่,  พนักงานเหมืองแร่ทัว่ไป  (Miner) 
  ขดุสินแร่ทั้งใตดิ้นและบนดิน :ใชอุ้ปกรณ์หรือเคร่ืองมือถางบริเวณเหมือง ; เจาะรูลงบน
พื้นดินดว้ยเคร่ืองเจาะชนิดท่ีใช้มือหรือเคร่ืองจกัร ; บรรจุวตัถุระเบิดลงในรูท่ีเจาะไวแ้ลว้ ; ตกัสินแร่ท่ี
ระเบิดแลว้ลงในรถบรรทุก หรือเทลงบนสายพาน ; เข็นรถบรรทุกสินแร่จากบริเวณท่ีขุดแร่ไปยงัโรง  
แต่งแร่ ; ติดตั้งท่ีเทแร่หรือเคร่ืองคํ้าจุนผนงัและหลงัคาเหมือง อาจปฏิบติังานอยา่งอ่ืน เช่น จุดวตัถุระเบิด 
อาจเลือกตวัอยา่งแร่จากเหมืองไปทาํการตรวจและทดสอบปริมาณกบัคุณภาพเป็นคร้ังคราว 
 

7111.30  คนงานเหมืองหิน , พนักงานเหมืองหินทัว่ไป  (Quarry - worker ; Quarrier) 
  ขดุหรือเจาะระเบิดหินจากเหมืองหิน : เจาะหลุมลงในพื้นผิวของหินดว้ยเคร่ืองเจาะชนิด
ท่ีใชมื้อหรือเคร่ืองจกัรในการทาํงาน ; บรรจุวตัถุระเบิดลงในหลุมท่ีเจาะไว ้อดัหลุมให้แน่นแลว้   จุดไฟท่ี
วตัถุระเบิด  ;  ต่อยยอ่ยหินกอ้นใหญ่ออกเป็นช้ินเล็กๆ  ตามความจาํเป็น 
 

7111.90  พนักงาน / คนงานเหมืองแร่และเหมืองหินอื่น ๆ 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี รวมถึงผูท้าํงานเหมืองแร่และเหมืองหิน ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภท
ไวใ้นท่ีอ่ืน ตวัอยา่งเช่น ผูใ้ชเ้คร่ืองบดและเคร่ืองคดัขนาดแร่ ; ผูติ้ดตั้งและร้ือถอนโครงไมข้องเคร่ืองร่อน
และเคร่ืองลา้งแร่ซ่ึงใช้ในการเก็บสินแร่ ; ผูค้วบคุมแรงดนัสูงของกระแสนํ้ าท่ีพุ่งไปกระทบกบักองหิน  
กรวด  ทราย  ซ่ึงมีแร่ปนอยู ่ เพื่อผลกัดนัหิน  กรวด ทราย ให้ไหลไปตามรางและสินแร่ท่ีอยูใ่นนํ้ าจะถูก
สูบข้ึนไปยงัรางกูแ้ร่ท่ีอยู่ขา้งบน  เพื่อแยกสินแร่ดีบุกดว้ยวิธีอาศยัความแตกต่างของความถ่วงจาํเพาะ ;   
ผูใ้ช้เคร่ืองสูบท่ีมีแรงดนัสูบแร่ดีบุกตามเทคนิคของการสูบหินกรวดและทราย  ;  ผูใ้ช้ตะแกรงหมุน
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สําหรับคดัแร่ออกจากก้อนหินท่ีตกัข้ึนมาโดยกรรมวิธีของเรือขุด ; ผูค้น้หาแร่ตามลาํนํ้ าในบริเวณท่ีมี  
สินแร่โดยใชมื้อเก็บ  ลา้ง  และร่อนแร่ 
 
2117 หน่วย     7112    คนงานระเบิดแร่และหิน (Shotfirers  and  Blasters) 

ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่ ผูก้าํหนดตาํแหน่งท่ีวางวตัถุระเบิด เจาะหลุมวาง
วตัถุระเบิด คาํนวณปริมาณของวตัถุระเบิดท่ีจะใชใ้นการระเบิด จุดระเบิดเพื่อให้ถ่านหิน แร่ธาตุ หินหรือ
อ่ืนๆ ในเหมืองแร่หรือเหมืองหินแตกกระจายออก ปฏิบติังานภายใต้กฎขอ้บงัคบัและความปลอดภยั
ตลอดจนปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 

 

 อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

7112.20  พนักงานวางระเบิดในเหมืองแร่และเหมืองหิน ; พนักงานจุดระเบิด  (เหมืองแร่)   
(Blaster ; Shotfirer) 

  เจาะและระเบิดหินหรือสินแร่ :  คาํนวณปริมาณของวตัถุระเบิดท่ีใชใ้นการระเบิด ; บรรจุวตัถุ
ระเบิดลงในรู ; อุดปากรูดว้ยดิน  ผงหินทราย  หรือวตัถุชนิดอ่ืน  ;  ให้สัญญาณคนงานให้ออกไปยงัท่ีท่ี
ปลอดภยั ;  จุดวตัถุระเบิด 
 
2118 หน่วย     7113   คนงานเจาะ  ตัด  และแกะสลักหิน  (Stone  Splitters,  Cutters and  Carvers) 

ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่ ผูใ้ชแ้รงกายหรือเคร่ืองมือท่ีขบัเคล่ือนดว้ยมือเพื่อ
ผา่ ตดั แยกหินออกเป็นแผน่หรือเป็นกอ้น คดัเลือก จดัแยกประเภท และจดัเกรดคุณภาพของหิน ตดัแบ่ง  
แกะ  สลกัข้ึนรูปทรง   สร้างแบบและทาํเคร่ืองหมายรูปทรงต่างๆ  บนกอ้นหิน ใชเ้คร่ืองมือแกะสลกัและ
ตกแต่งใหเ้ป็นไปตามแบบท่ีสร้างไว ้ เพื่อการตกแต่งอาคารสร้างส่ิงปลูกสร้าง อนุสรณ์ หรือเพื่อวตัถุประสงค์
อ่ืนๆ ตลอดจนปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

7113.15  ช่างจัดเกรดหิน  (Grader, stone) 
  เลือกแท่งหินแกรนิต หินอ่อน หรือหินชนิดอ่ืนตามรายละเอียดท่ีระบุ  :  ศึกษารายละเอียด
ท่ีระบุมา ; ตรวจหินท่ีลานและคดัเลือกแท่งหินโดยเลือกให้ตรงตามสี และคุณภาพของหินตวัอย่างท่ีจดั
เกรดไวไ้ดม้าตรฐานแลว้  ;  สั่งหินจากเหมืองหินถา้หินท่ีสั่งมาหมดสต๊อก  ;  ทาํเคร่ืองหมายแท่งหินเพื่อ
เป็นแนวทางในการตดัหิน 
 
7113.20  ช่างตัดหิน  (Cutter, stone) 
  ใชเ้คร่ืองมือตดัและข้ึนรูปหินท่ีใชใ้นการก่อสร้างอาคารและอนุสาวรียจ์ากแท่งหรือแผน่
หินแกรนิต  หินอ่อน  หรือหินชนิดอ่ืนท่ีหยาบ ๆ  :  วางหินไวใ้นท่ีท่ีจะตดั  ;  เขียนเส้นแสดงขนาดของ
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หินท่ีจะตดัตามรายละเอียดท่ีระบุไว ้; ใชเ้คร่ืองมือตอก ต่อย และสกดัหิน เพื่อตดัแท่งหินให้ไดข้นาดและ
รูปร่าง  ;  ตรวจขนาดและรูปร่างของหินท่ีตดัอยูเ่สมอ 
 

7113.25  ช่างเลือ่ยหิน  (Sawyer, stone) 
  เล่ือยแท่งหินชนิดต่างๆ เช่น หินปูน หินอ่อน หินแกรนิต หินทราย หรือหินสบู่ท่ีมีขนาด
ใหญ่และหยาบใหเ้ป็นแผน่หรือแท่งขนาดเล็ก : ควบคุมการวางแท่งหินลงบนรถหรือแคร่เล่ือย ; ปรับและ
ตั้งหินให้อยู่ตรงระดบัท่ีจะเล่ือย ; เปิดเคร่ืองบงัคบันํ้ าและเร่ิมให้เล่ือยทาํงาน ; หยุดเล่ือยและปิดเคร่ือง
บงัคบันํ้าและทรายใหห้ยดุไหล ; เม่ือเล่ือยเสร็จควบคุมการยกหินออกจากรถหรือแคร่เล่ือย ;  เปล่ียนและ
ปรับใบเล่ือยเท่าท่ีจาํเป็น  ;   ทาํความสะอาดและหยอดนํ้ามนัเคร่ืองจกัร  อาจชาํนาญในการใชเ้ล่ือยตดัหิน
แบบใดแบบหน่ึงโดยเฉพาะ  เช่น  เล่ือยวงเดือน  เล่ือยชุด  เล่ือยสาํหรับตดัทางยาว  และอาจมีช่ือเรียกตาม
แบบของเล่ือยท่ีใชต้ดัหิน  อาจทาํงานซ่อมเล็กๆ  นอ้ยๆ 
 
7113.30 ช่างขัดหิน (Grinder, stone) 

ขดัผวิของแท่งหินหรือแผน่หินซ่ึงเล่ือยไวอ้ยา่งหยาบๆ ให้เรียบดว้ยเคร่ืองขดัหิน :  ควบคุม
การวางแท่งหินหรือแผน่หินลงบนแท่นยดึแลว้ตรึงใหแ้น่น  ;  ใส่แป้นขดัชนิดหยาบเขา้กบักา้นของเคร่ืองขดั  
;  เดินเคร่ืองขดัหินแลว้เปิดนํ้าใหไ้หลลงบนหิน ; จดแป้นขดักาํกบัแท่งหินหรือแผน่หินแลว้ขดัหินจนกวา่ผิว
จะเรียบ  ;  ใส่แป้นขดัชนิดละเอียดแทนชนิดหยาบแลว้ขดัหินให้เรียบยิ่งข้ึน  ;  ใช้นํ้ าลา้งผิวของหินแลว้สั่ง
ใหย้กแท่งหินหรือแผน่หินออกจากแท่นยึด 

 
7113.35 ช่างขัดเงาหินด้วยมือ  (Polisher,   stone, hand) 

ใชมื้อขดัผิวของแท่งหินหรือแผ่นหิน เช่น หินอ่อนหรือหินแกรนิตท่ีโคง้หรือขรุขระให้
เรียบเป็นเงางาม : วางแท่งหินหรือแผน่หินลงบนมา้นัง่ทาํงานหรือแผ่นยึด ; ขดัผิวของแท่งหินหรือแผ่น
หินใหเ้รียบเสมอกนัดว้ยหินเพราะชนิดต่างๆ  เปิดนํ้าใหผ้วิของหินเปียก ; ลา้งผงท่ีเกิดจากการขดัออกจาก
ผวิของหิน  ;  ขดัหินจนกวา่หินเป็นเงางาม 
2119  
7113.40 ช่างขัดเงาหินด้วยเคร่ืองจักร   (Polisher,   stone, machine) 

ขดัเงาผิวของแท่งหินหรือแผ่นหิน  เช่น  หินอ่อนหรือหินแกรนิตดว้ยเคร่ืองจกัรขดัเงา  
เพื่อใหผ้วิเงางาม  :  ควบคุมการวางแท่งหินหรือแผน่หินลงบนแท่นยึดแลว้ตรึงให้แน่น ; ใส่แป้นขดัชนิด
ละเอียดมากเขา้กบักา้นของเคร่ืองจกัรขดัเงา ; จดแป้นขดัเงาลงบนผิวของแท่งหินหรือแผน่หินแลว้ขดัหิน
จนกวา่ผิวของแท่งหินหรือแผ่นหินเรียบ ;  ลา้งผงท่ีเกิดจากการขดัออกจากหิน ; ใส่แป้นขดัชนิดละเอียด
เขา้กบักา้นของเคร่ืองจกัรขดัเงา  แลว้ขดัผวิของแท่งหินหรือแผน่หินให้เป็นเงางามดว้ยผงขดัเงา 

 
2120 7113.50 ช่างสลกัหินเป็นรูปตัวอกัษรด้วยมือ  (Carver,  stone / lettering) 
  ใช้เคร่ืองมือสกดัหินให้ลึกลงไปหรือให้นูนข้ึนเป็นรูปตวัเลขหรือตวัอกัษร : วางหินลง
ในท่ีท่ีใชส้ลกัหิน ; ลอกแบบตวัหนงัสือลงบนหิน ; ใชค้อ้นมือขนาดเล็กและเหล็กสกดัหินตามเคา้โครงท่ี
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ลอกลงไว ้; สกดัตวัหนงัสือให้ลึกลงไปในหินหรือสกดับริเวณพื้นรอบตวัหนงัสือออก เพื่อให้ตวัหนงัสือ
นูนข้ึนมา  ;  ใชเ้หล็กสกดัขนาดเล็กและคอ้นตอกสกดัให้ไดรู้ปและตกแต่งตวัหนงัสือให้เห็นเด่นชดั  อาจ
ทาสีหรือปิดทองตวัเลขหรือตวัอกัษรท่ีสลกัแลว้ 
2121 7113.55 ช่างสลกัหินอ่อนด้วยมือ (นํา้กรด)   (Carver,  marble, acid)  
  ใชน้ํ้ากรดกดักร่อนหินอ่อนใหเ้ป็นตวัเลข ตวัอกัษร หรือลวดลาย ทั้งท่ีกดักร่อนลงไปใน
หินหรือเป็นลายนูนข้ึนมา : ควบคุมการวางหินในท่ีท่ีจะสลกัหิน ; ปิดแผน่กระดาษท่ีมีตวัอกัษรหรือแบบ
ลอกลายวางบนพื้นผวิหิน ;  ทานํ้ามนัชกัเงา (เชลแล็ก) ลงบนหิน  ;  ใชเ้คร่ืองมือขดัเส้นตามเคา้โครงลงใน
หิน  ;  เทนํ้ ากรดลงในหินแล้วปล่อยให้นํ้ ากรดกัดกร่อนหินตามเค้าโครงตวัอกัษรหรือลวดลายตาม
ระยะเวลาท่ีกาํหนด ; ลอกแผ่นเชลแล็กออกจากหิน ; ใช้เคร่ืองขดัท่ีมีกาํลงัขบัเคล่ือนตกแต่งตวัอกัษร    
ตวัเลข หรือลวดลายต่างๆ ใหเ้ห็นเด่นชดั อาจทาทองหรือสีลงบนตวัอกัษรหรือลวดลายต่างๆ ตามตอ้งการ 
2122  
2123 7113.60 ช่างแกะสลกัหินด้วยมือ (Carver,  stone, hand) 
  แกะสลกัหินแท่งหรือแผ่นหินให้เป็นลวดลายนูนดว้ยเคร่ืองมือแกะสลกั : สเกตซ์วาด
ลวดลายท่ีตอ้งการแกะสลกัลงบนแท่งหินหรือแผน่หิน ; ลอกแบบตวัอกัษรหรือตวัเลขเม่ือตอ้งการสกดัคาํ
จารึก ; ใช้เหล็กสกัดรูปร่างต่างๆ แกะสลักเค้าโครงอย่างหยาบๆ ; ใช้เหล็กสกัดมือแกะสลักขั้ น 
สุดทา้ย ;  ตรวจสอบงานให้ตรงกบัรายละเอียดท่ีระบุไวห้รือแบบจาํลองทุกขั้นตอน  ;  ใชหิ้นขดั  ตกแต่ง
ผวิท่ีแกะสลกัแลว้ 
 
2124 7113.90 ช่างตัดและช่างแกะสลักหินอื่น ๆ 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึง  ช่างตดัและแกะสลกัหินซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้น 
ท่ีอ่ืน เช่น ผูแ้กะสลกัและก่อตั้งแท่งหินเพื่อทาํอนุสาวรีย ์ส่ิงท่ีเป็นอนุสรณ์และวตัถุท่ีใชฉ้าบหรือโรยหนา้
สาํหรับตกแต่งอาคาร  ช่างตดัแม่พิมพ ์ ทาํร่อง  ทาํกรอบ  และทาํลวดลายประดบัลงบนแท่งหิน 
 
2125 หมู่         712       ช่างโครงสร้างอาคาร  ส่ิงปลูกสร้างและงานที่เกีย่วข้องกนัที่มิได้จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 
  (Building  Frame  and  Related  Trades  Workers) 

  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหมู่น้ี ได้แก่  ผูท่ี้ทาํการประกอบติดตั้งและซ่อมแซมอาคารส่ิงปลูก
สร้างทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ รวมถึงโครงสร้างอ่ืนๆ โดยใช้เทคนิคและวสัดุพื้นบา้น  ติดตั้งและ
ซ่อมแซมฐานตอม่อ  ผนงัและโครงสร้างท่ีทาํดว้ยอิฐ หิน คอนกรีตเสริมเหล็ก และวตัถุท่ีคลา้ยคลึงกนั  
ทาํงาน  ปลีกยอ่ยอ่ืนๆ  ในการก่อสร้าง  บาํรุงรักษาอาคารส่ิงปลูกสร้าง  และควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืนๆ 
 

  กลุ่มอาชีพในหมู่นี ้ มีดังนี้ 
7121 ช่างก่อสร้างอาคารส่ิงปลูกสร้างดว้ยวสัดุพื้นบา้น 
7122 ช่างก่ออิฐและปูแผน่หิน 
7123 ช่างปูนคอนกรีต  และผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง 
7124 ช่างไมป้ลูกสร้างและช่างทาํเคร่ืองไมอ่ื้นๆ 
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7129 ช่างโครงสร้างอาคารส่ิงปลูกสร้างและงานท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมิไดจ้ดัประเภท 
ไวใ้นท่ีอ่ืน 

 
2126 หน่วย     7121 ช่างก่อสร้างอาคารส่ิงปลูกสร้างด้วยวสัดุพืน้บ้าน (Builders,  Traditional Materials) 

ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหน่วยนี้  ได้แก่ ผู้ที่ดําเนินการก่อสร้าง ติดตั้ ง บํารุงรักษาและ 
ซ่อมแซมอาคารส่ิงปลูกสร้างขนาดเล็ก  และขนาดใหญ่รวมถึงโครงสร้างอื่นๆ  ด้วยวัสดุพื้นบ้าน  เช่น  ไม้ไผ่  
หญ้าแห้ง ฟาง กก ดิน โคลน ไม้กระดาน เสาหรือใบไม้ต่างๆ จัดเตรียมพื้นที่ สําหรับการก่อสร้าง  
ส่ิงปลูกสร้างหรือโครงสร้างอื่นๆ จัดหาและรวบรวมวัสดุที่จําเป็นต้องใช้ในการก่อสร้าง ประกอบและ 
ติดตั้งโครงสร้างต่างๆ  มุงหลังคาบุฝาผนังด้วยดิน โคลน ฟางหรือวัสดุอื่นๆ ถมพื้นให้เรียบเพื่อเตรียม 
ใช้งาน บํารุงรักษาและซ่อมแซมโครงสร้างต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่ดีและใช้งานได้  ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่การ
งานที่เกีย่วข้องและควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานอืน่ๆ 
 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้  
 

7121.20  ช่างก่อสร้างด้วยวสัดุพืน้บ้าน  (Builder,  traditional  materials) 
  ทาํการก่อสร้าง ติดตั้ง บาํรุงรักษาและซ่อมแซมอาคารส่ิงปลูกสร้างต่างๆ ท่ีทาํดว้ยวสัดุ
พื้นบา้น  เช่น  ไมไ้ผ่  หญา้แห้ง  ฟาง  กก  ดินโคลน ไมก้ระดาน : จดัเตรียมพื้นท่ีสําหรับการก่อสร้าง     
ส่ิงปลูกสร้างหรือโครงสร้างต่างๆ  ประกอบและติดตั้งวสัดุต่าง ๆ  ;  อาจทาํการบาํรุงรักษาและซ่อมแซม
โครงสร้างต่างๆ ใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีดี 

6128 หน่วย 7122 ช่างก่ออิฐและปูแผ่นหิน  (Bricklayers  and  Stonemasons) 

 ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยอาชีพน้ี  ไดแ้ก่  ผูป้ระกอบ  ติดตั้ง และซ่อมแซมฐานตอม่อ  
ผนงัและโครงสร้างอ่ืนๆ  ดว้ยอิฐ หิน และวสัดุต่างๆ  ท่ีคลา้ยคลึงกนั  ปูแผน่หิน อิฐ กระเบ้ืองกลวงและ
วสัดุอ่ืนๆ เพื่อก่อสร้างหรือซ่อมแซม ผนงั ฝากั้น เตาผงิ และส่วนประกอบของอาคาร ปูทางเดิน ท่ีกั้นและ
ทางเทา้ดว้ยกอ้นหิน  ตลอดจนปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืนๆ 
 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

7122.20      ช่างก่ออฐิ (ก่อสร้าง)  (Bricklayer,   construction) 
 วางอิฐ  กระเบ้ืองกลวง และแท่งวสัดุก่อสร้างอ่ืนๆ ท่ีคลา้ยคลึงกนั (ยกเวน้หิน)  เพื่อ   
ก่อสร้างกาํแพง  ผนงัโคง้  ซุม้ประตู  เตาไฟ  ปล่องไฟและโครงสร้างอ่ืนๆ : ตรวจดูรูปแบบและรายละเอียด
อ่ืนๆ  ;  ใชเ้กรียงโบกปูนแลว้วางแท่งวสัดุท่ีใชใ้นการก่อสร้างเป็นแถว ๆ  ตามแนวนอน หรือวางตามลวด
ลายและรูปร่างต่างๆ ; ใชเ้กรียงเคาะแท่งวตัถุลงไปเม่ือติดแน่นตรวจดูการเรียงของแท่งวสัดุทั้งแนวนอน  
และแนวตั้งในขณะท่ีทาํงานดว้ยสายวดัระดบัและสายด่ิง และแต่งรอยต่อของปูน; ก่ออิฐท่ีมีรูปร่างและ     
สีสรรพิเศษเพื่อตกแต่งตามแบบ   หรือตดัอิฐใหมี้รูปร่างตามท่ีตอ้งการและวางอิฐตามแบบ ; ก่อกระเบ้ือง
กลวงและแท่งคอนกรีตหรือปูนพลาสเตอร์เพื่อก่อสร้างผนงัดา้นในหรือฝากั้นห้อง  
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7122.25       ช่างก่ออฐิ  (อฐิทนไฟ)   (Bricklayer,   firebrick) 
 ก่ออิฐทนไฟหรือแท่งวตัถุและกระเบ้ืองชนิดทนไฟ เพื่อสร้างและซ่อมอุปกรณ์หลาย
ชนิดท่ีตอ้งใชอุ้ณหภูมิสูง   เช่น  เตาเผา  เตาหมุน  เตาอบ  เตากลัน่  หรือเตาหลอม :   ตรวจดูรูปแบบและ  
รายละเอียดอ่ืน ๆ ;  ใชเ้กรียงป้ายปูนท่ีใชก้บัดินทนไฟ แลว้วางอิฐหรือแท่งวตัถุลงตามท่ีเคาะอิฐหรือแท่ง
วตัถุใหเ้ขา้ท่ี   จดัแนวอิฐหรือแท่งวตัถุและแต่งรอยต่อ ;  ก่ออิฐทนไฟและปูกระเบ้ืองทนไฟเพื่อติดตั้งหรือ
ซ่อมผนงัดา้นในของหมอ้นํ้า  เตาถลุง  เตาหลอม  เตาอบชุบ  และเตาคอนเวอเตอร์ ; ก่ออิฐทนไฟเพื่อสร้าง
และซ่อมเตาอบ เรือนไฟในหมอ้นํ้า และอาจเตรียมเตาอบเพื่อใชง้านโดยการผนึกประตูเตาอบโดยใชเ้ป็น
ผนงัเตาชัว่คราวและอุดรอยร้าวและรูดว้ยปูนท่ีใชส้าํหรับดินเหนียวทนไฟ ;  ก่ออิฐหรือกระเบ้ืองเพื่อ
ก่อสร้างปล่องไฟท่ีมีความสูงมาก 
 

7122.30     ช่างก่อหิน (ก่อสร้าง)  (Stonemason , construction) 
 ก่อสร้างโครงสร้างต่าง ๆ  ดว้ยหิน  เช่น    กาํแพง    สะพานเทียบเรือ  ตอม่อ  หรือปูพื้น  

บาทวถีิ  ก่อขอบถนนหรืองานก่อหินแบบอ่ืนๆ  :  ตรวจดูรูปแบบและรายละเอียดอ่ืนๆ ; คดัเลือกหิน   ตดั
และข้ึนรูปหินดว้ยส่ิว   คอ้น   และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการข้ึนรูปอ่ืน ๆ  ;  ใชเ้กรียงป้ายปูนก่อลงบนฐานหรือ
หินท่ีก่อไว ้ ;    วางหินลงในฐานปูนก่อดว้ยมือหรือป้ันจัน่   แลว้ใชค้อ้นเคาะหินใหเ้ขา้ท่ี  ;  วดัระดบัหิน
ดว้ยสายวดัระดบัและสายด่ิง ;  ใส่ปูนก่อเช่ือมรอยต่อระหวา่งหินทางแนวยนื  แลว้ใชเ้กรียงปลายแหลม
แต่งใหเ้รียบร้อย ;   ติดกอ้นหินเขา้กบัโครงสร้างท่ีทาํดว้ยอิฐ  หรือวสัดุท่ีคลา้ยคลึงกนั  ตดัและแต่งหินท่ี
ใชใ้นการตกแต่งและใชเ้ป็นโครงสร้างและปูหรือติดเขา้กบัตวัอาคารหรือโครงสร้างอ่ืนๆ ตลอดจน
ตกแต่งและซ่อมโครงสร้างท่ีก่อดว้ยหิน ; ก่อและปูหินตามแนวของพื้นผวิท่ีลาดหรือท่ีทางระบายนํ้าเพื่อ
ป้องกนันํ้าเซาะดิน 

 

7122.40     ช่างปูบาทวถิี  (Paviour) 
 ปูกระเบ้ืองทางเทา้  แผน่คอนกรีต  อิฐ  และก่อขอบหินบนพื้นทรายหรือบนพื้นท่ีเตรียม
ไว ้; ปักหลกัและจดัแนวสําหรับการปูพื้นให้ไดร้ะดบัเดียวกนั ; วางแท่งวสัดุและส่ิงท่ีใชปู้พื้นลงในท่ีท่ี
เตรียมไวต้ามสีและลวดลาย แลว้เคาะดว้ยคอ้น ตดัวสัดุท่ีใชปู้พื้นให้ไดรู้ปตามตอ้งการ ; ตรวจดูระดบัการ
ปูวสัดุ ; เก็บรอยต่อดว้ยวสัดุท่ีกาํหนด  (เหมาะสม)  กบัแผน่วสัดุท่ีใชปู้  อาจชาํนาญในการปูพื้นทางเทา้
ดว้ยวสัดุชนิดใดชนิดหน่ึงโดยเฉพาะ  เช่น  หิน  อิฐ  หรือไม ้
 

7122.90      ช่างก่ออฐิและปูแผ่นหินอืน่ ๆ   
 ผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มนี ้ รวมถึงช่างก่ออฐิและปูแผ่นหินอื่นๆ ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น   
ตัวอย่างเช่น ผู้ก่ออฐิ ก่อหิน หรือเพื่อการก่อสร้างท่อระบายของเสีย  หรือช่องสําหรับใส่วาล์วของท่อส่งนํา้  ;                 
ผู้ วางท่อกระเบือ้งสําหรับทอดสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ใต้ดนิเพือ่ทําฉนวนและป้องกนัท่อส่งนํา้และ  ท่อ
ส่งไอนํา้ 
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หน่วย     7123 ช่างปูนคอนกรีตและผู้ปฏิบัติงานทีเ่กีย่วข้อง  
                         (Concrete  Placers,  Concrete  Finishers and  Related  Workers) 
 ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยอาชีพน้ี  ได้แก่  ผูก่้อสร้างและซ่อมแซมงานพื้น  ผนังถงั   

ไซโลและงานโครงสร้างคอนกรีตอ่ืน ๆ ท่ีเป็นงานปูนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
งานติดตั้งนัง่ร้าน  งานประกอบแบบหล่อคอนกรีต  งานตบแต่งฝาโครงสร้างคอนกรีต  และงานตบแต่งผิว
คอนกรีตใหเ้รียบ รวมทั้งงานก่อฉาบผนงั  งานก่อสร้างและตบแต่งผนงับ่อนํ้ า  และงานพื้นหินขดั  ปฏิบติังาน
อาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบังานคอนกรีตและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 

 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

7123.20 ช่างทาํแบบหล่อคอนกรีต  ( Shutterer,  concrete moulding) 
 ทาํแบบสําเร็จรูป  เพื่อใช้ในการหล่อโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กตามท่ีกาํหนดใน

แบบพิมพเ์ขียว  กาํหนดชนิดและขนาดของโครงสร้างแบบคอนกรีตจากแบบก่อสร้าง  :  ตดัไมต้ามขนาด
ท่ีแสดงไวใ้นแบบดว้ยเล่ือยมือหรือเคร่ืองตดั  ;  ตอกตะปูยึดแผน่ไมเ้ขา้ดว้ยกนั  เพื่อทาํแผงแบบ  ;  ติดตั้ง
แบบท่ีประกอบเสร็จแลว้ไวบ้ริเวณท่ีจะก่อสร้างตามท่ีกาํหนดในแบบ  ;  ใส่เหล็กเดือยยดึดา้นขา้งของแผง
แบบ    ท่ีอยูต่รงขา้มเขา้ดว้ยกนัใหไ้ดข้นาดตามท่ีกาํหนด  ;  ประกบไมห้รือโลหะบริเวณปากแบบระหวา่ง
ดา้นท่ีอยูต่รงขา้มกนัของแบบ  เพื่อให้ไดข้นาดตามท่ีกาํหนด  ;  ยึดและคํ้าแบบให้แน่นแข็งแรงดว้ยตะปู
สลกัเกลียว  เหล็กยดึ  สลิง  แผน่กระดาษ  และท่อนไมต้ามความจาํเป็น 

 

7123.30 ช่างปูนคอนกรีตเสริมเหลก็  (การก่อสร้าง)  (Reinforced  iron worker, construction) 
 ทาํงานหรือควบคุมดูแลการทาํงานหลายอย่างเก่ียวกบัการก่อสร้างโครงสร้างคอนกรีต 

เสริมเหล็ก  :  ตรวจสอบรายละเอียดของแบบแต่ละชนิดของโครงสร้างท่ีจะทาํการก่อสร้าง  ;  เหล็กเสริม
ท่ีจะใช้ในการประกอบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก จาํนวนและขนาดตอ้งเป็นไปตามรายละเอียดท่ี
กาํหนดในแบบก่อสร้าง  ;  ควบคุมส่วนผสมคอนกรีตและเทคอนกรีตลงในแบบ  ;  กระทุง้ส่วนผสมให้
แน่นดว้ยเคร่ืองจ้ีไฟฟ้าหรือเคร่ืองทุ่นแรงอ่ืนๆ  ;  ทาํงานซํ้ าอยา่งเดิมอีกจนงานโครงสร้างเสร็จเรียบร้อย  
อาจใชซี้เมนตต์กแต่งโครงสร้างจากถอดแบบ 

 

7123.40  ช่างตกแต่งผวิคอนกรีต  (Finisher, concrete ) 
                ตบแต่งผิวหนา้โครงสร้างคอนกรีตท่ีเทไวใ้ห้เรียบร้อย : ตบแต่งมุมท่ีแตกดว้ย

ปูนซีเมนตแ์ลว้ ใชเ้กรียงหรือไมโ้บกปูนรีดให้เรียบ  ;  เอาส่ิงสกปรกออกจากผิวหนา้แลว้ทาํให้เรียบโดย
ใชส่้วนผสมของทราย  ซีเมนต์และนํ้ าพอเหลวๆ โบกลงบนผิวหนา้แลว้ขดัให้เรียบ ; ตกแต่งผิวหน้าให้
เรียบดว้ยการใชแ้ปรงชุบนํ้ าหมาดๆ  เช็ดให้ทัว่  ;  ใชเ้กรียงขอบตรงและไมโ้บกปูนทาํระดบั  รีดให้เรียบ  
และเกลาผิวหนา้ตอนท่ีเทคอนกรีตไวใ้หม่ๆ  เพื่อตกแต่งให้สวยงามและใชเ้คร่ืองมือท่ีมีปลายแหลมแต่งมุม
ต่าง ๆ   
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7123.90 ช่างปูนคอนกรีตและผู้ปฏิบัติงานทีเ่กีย่วข้องอืน่ ๆ 
 ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึงช่างปูนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ช่างตกแต่งผิวคอนกรีต

ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน  ตวัอยา่งเช่น  ผูซ่้อมพื้น  ผนงั  ถงันํ้ า  ถงั  ช้ินส่วนและอุปกรณ์ของโครงสร้าง
คอนกรีตอ่ืนๆ 

 
หน่วย 7124 ช่างไม้ปลูกสร้างและช่างไม้อืน่ ๆ  (Carpenters  and  Joiners) 

 ผูท่ี้ปฏิบติังานอาชีพในหน่วยอาชีพน้ี  ไดแ้ก่   ผูต้ดั  ข้ึนรูป  ประกอบ  ติดตั้ง  บาํรุงรักษา
และซ่อมแซมโครงสร้าง  ช้ินส่วนประกอบโครงสร้างท่ีทาํดว้ยไม ้ วดัขนาด  ประกอบและแกไ้ขดดัแปลง
ช้ินส่วนประกอบของอาคารส่ิงปลูกสร้างทั้งภายในและภายนอก  เช่น  ฝาผนัง  ประตู วงกบประตูและ
หน้าต่าง แผ่นผา้เพดานและแผ่นฝาผนัง  สร้าง  ประกอบ  ติดตั้งและซ่อมแซมฉาก (ใชส้ําหรับการแสดง
ละคร การถ่ายทาํภาพยนตร์หรือรายการโทรทศัน์ต่างๆ)  ประกอบช้ินส่วนท่ีเป็นไมร้ถไฟ      อากาศยาน เรือ 
แ ล ะ ย า น พ า ห น ะ อ่ื น ๆ  ต ล อ ด จ น ป ฏิ บั ติ ห น้ า ท่ี ก า ร ง า น ท่ี เ ก่ี ย ว ข้ อ ง แ ล ะ ค ว บ คุ ม ดู แ ล 
ผูป้ฏิบติังานอ่ืนๆ 
  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 

 

7124.10  ช่างไม้ทัว่ไป  (Carpenter, general) 
 ทาํ  เปล่ียนแปลง  และซ่อมโครงสร้าง งานไมแ้ละส่ิงของต่าง ๆ  : ทาํงานตามแบบพิมพ์
เขียวภาพสเกตซ์หรือตามคาํช้ีแจง ;  ตัด ข้ึนรูป  ยึดและประกอบช้ินส่วนที่เป็นไม้ โดยใชเ้คร่ืองมือ
หรือเคร่ืองจกัร ; ติดตั้งและซ่อมแซมเคร่ืองใชท่ี้ทาํดว้ยไมซ่ึ้งติดตั้งประจาํท่ี  เช่น  ประตู  และหนา้ต่าง ;   
สร้าง ซ่อม และเปล่ียนอุปกรณ์ท่ีทาํดว้ยไมใ้นสถานประกอบการต่างๆ อาจลบัเคร่ืองมือ อาจมีความชาํนาญ
ในการทาํงานไม้ชนิดใดชนิดหน่ึงโดยเฉพาะ  เช่น  ประตู  หน้าต่าง   และมีช่ือเรียกเฉพาะตามประเภท                   
งานท่ีทาํ 

 

7124.20  ช่างไม้ปลูกสร้าง  (Carpenter,  construction) 
 สร้าง   และติดตั้งโครงสร้าง  และเคร่ืองประกอบท่ีเป็นไม ้ ในสถานท่ีก่อสร้าง  โดยใช้
เคร่ืองมือหรือเคร่ืองจกัรปฏิบติังานต่าง ๆ  เช่น  เล่ือย  ไส  ตอกตะปู  และติดกาว : วางผงั ตดั ปรับ  และ
เขา้ไมเ้พื่อสร้างโครงร่างของโครงสร้างต่าง ๆ   ;   สร้าง  ประกอบ  ใส่และร้ือถอนโครงสร้างไมห้ยาบ ๆ   เช่น    
ทาํแบบหล่อคอนกรีต รางนํ้ า  เป็นตน้ ;  ตดัปรับและติดตั้งประตู  กรอบประตู  กรอบหนา้ต่าง  บนัได  
 ปูพื้นดว้ยไมแ้ขง็ ; ใชแ้ผน่วตัถุกนักระเทือน  แผน่วตัถุเก็บเสียงและ แผน่วตัถุท่ีใชต้กแต่งกรุพื้น  เพดาน  
และผนงั อาจขดูและขดัพื้นไมด้ว้ยกระดาษทรายและติดตั้งเคร่ืองติดตั้งอยู่กบัที่ที่เป็นโลหะ อาจสร้าง
และซ่อมสะพานไม  ้ อาจลบัเคร่ืองมือ  อาจทาํงานไมใ้นสาขางานเฉพาะอยา่ง  เช่น  การสร้างและร้ือถอน
เวที  หรือการแสดงต่าง ๆ  และอาจมีช่ือเรียกตามงานท่ีทาํ 
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7124.30  ช่างไม้ต่อเรือใหญ่  (Builder, wooden ship) 
ยกตัง้โครงสร้างชั่วคราวเพ่ือรองรับเรือท่ีจะต่อหรือซ่อม  ตรวจดูจุดต่าง ๆ                   

ท่ีรองรับเรือ สร้างและปรับชิน้ส่วนท่ีเป็นไม้ของโครงร่างปดูาดฟ้าเรือ ใส่เคร่ืองประกอบท่ีเป็น
โลหะและไม้ ยกตัง้รางปล่อยเรือ   และปล่อยเรือ  :  เลื่อยไม้รองรับเรือให้ได้ขนาด เรียงให้อยู่ใน
แนวเดียวกนัแล้วตรึงให้อยูก่บัท่ีสร้างแคร่รองรับท้องเรือ ; ยกตัง้ไม้ค า้และเคร่ืองนัง่ร้าน ; ตรวจดู
ว่าตวัเรือ โครงเรือและเคร่ืองประกอบของเรือตัง้อยู่บนจดุต่าง ๆ  โดยถูกตอ้ง ;  ทาํและปรับแผ่น
เหล็กภายใน  ตลอดจนโครงไมอ่ื้น ๆ  ซ่ึงเป็นงานขั้นสุดทา้ย ; ทาํและปรับเสากระโดง  ห้อง
สินคา้ และฝากั้นระหว่างห้อง ; ตดัและใส่แผ่นกระดานดาดฟ้าให้เขา้ท่ีและตอกหมนั ; สั่งให้วาง
เคร่ืองประกอบโลหะแลว้ตรึงให้อยู่กบัท่ี หรือทาํเคร่ืองหมายสาํหรับการตรึงเคร่ืองประกอบ ; 
สร้าง ติดตั้ง และชโลมนํ้ ามนัทางปล่อยเรือ ; เอาโครงสร้างชัว่คราวออก  และเตรียมปล่อยเรือ   
อาจยกตั้งคานหรือส่วนต่าง ๆ  ท่ีเป็นโครงเรือ  อาจลบัเคร่ืองมือ 

 

7124.40  ช่างไม้ต่อเรือเลก็  (Boatbuilder,  wood) 
  ต่อและซ่อมเรือไมข้นาดเล็ก  เช่น  เรือใบ  เรือยนต ์  แพ  และเรือทอ้งแบนเป็นตน้ :   
และข้ึนรูปกระดูกงูและโครงเรือโดยใชแ้บบหรือโดยการตดัตามรอยดินสอ  หรือตดัในขณะท่ีหนีบรัดอยู่
ในปลิงเกลียว ;  ต่อโครงเรือ  แลว้ประกอบแผน่ไมเ้ขา้กบัโครงเรือ;  อุดรอยตะเขบ็ท่ีดาดฟ้า  และลาํเรือ ;    
สร้างและติดตั้งหางเสือ  ท่ีนัง่  ไมย้นัเทา้คนตีกรรเชียงเรือ  และเคร่ืองประกอบท่ีเป็นไมอ่ื้น ๆ   อาจยกตั้ง
หลงัคาผา้ใบหรือหลงัคาไม ้   อาจลบัเคร่ืองมือ  อาจทาสีเรือและขดัเงาบางส่วนของเรือตามตอ้งการ  อาจ
ตดั  ข้ึนรูป  และดดัไมท่ี้ทาํเป็นโครงเรือโดยการลนไฟให้ร้อน  อาจติดตั้งเคร่ืองประกอบโลหะในเรือ 

 
7124.50 ช่ า ง ทํ า เ ค ร่ือ ง ไ ม้   (เ รื อ   อ า กา ศ ยา น   ร ถ ไ ฟ   แล ะ ย า น พ า ห น ะ อื่น ๆ  )   

                           (Joiner,  wood (ship, aircraft, train and other vehicles) ) 
 สร้าง ประกอบ ซ่อมและติดตั้งเคร่ืองประกอบท่ีเป็นไมข้องเรือ ท่าเทียบเรือ  อากาศยาน  
รถไฟ  สถานีรถไฟ  และยานพาหนะอ่ืนๆ :  ทาํงานตามแบบพิมพเ์ขียว  ภาพเสกตซ์  หรือตามคาํสั่ง ตดั
ข้ึนรูปและประกอบช้ินส่วนท่ีเป็นไมด้ว้ยเคร่ืองมือหรือเคร่ืองจกัรตรวจสอบการประกอบดว้ยเคร่ืองวดั ;  
ทาํช้ินส่วนต่าง  ๆ  ของโครงสร้างใหเ้รียบและติดเคร่ืองประกอบ ;  ซ่อมและตกแต่งช้ินส่วนท่ีเป็นไม ้

 
7124.90 ช่างไม้ปลูกสร้างและช่างไม้อืน่ ๆ 

 ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในกลุ่มนี ้รวมถึงช่างไม้ปลูกสร้างและช่างไม้อื่นซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ใน
ที่อืน่  เช่น  ผู้ทีท่ําลงัไม้สําหรับบรรจุของ เป็นต้น 
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หน่วย 7129 ช่างโครงสร้างอาคาร  ส่ิงปลูกสร้างและงานที่เกี่ยวข้องที่มิได้จัดประเภทไว้               
ในทีอ่ืน่ 
  (Building  Frame  and  Related  Trades  Workers  Not  Elsewhere Classified) 

  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี ไดแ้ก่ ผูท้าํงานเก่ียวกบังานก่อสร้างโครงสร้างของอาคาร     
ส่ิงปลูกสร้างท่ีมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน เช่น งานประกอบแบบเพื่อก่อสร้างและการบาํรุงรักษาอาคารส่ิง
ปลูกสร้างประเภทตึก  สํานกังาน  อพาร์ทเมนท์  บา้นเช่า  อาคาร  โรงงาน  สถานท่ีท่ีสูงกวา่อาคารปกติ
และสถานท่ีทาํการคลา้ยกนัให้อยู่ในสภาพท่ีไดรั้บการซ่อมแซมท่ีดีเสมอ  ;  โดยการประกอบ  ติดตั้ง
นัง่ร้านท่ีเป็นไมห้รือเหล็กชัว่คราวในบริเวณท่ีจะทาํการก่อสร้างโครงสร้างหรือบริเวณโครงสร้างท่ีจะทาํ
การซ่อมแซมหรือเป็นงานท่ีเก่ียวกบัการร้ือถอนอาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืนๆ รวมทั้งปฏิบติังานอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืนๆ       

 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 
7129.20  ช่างยกตั้งน่ังร้าน  (Scaffolder) 
  ติดตั้งนั่งร้านชั่วคราวท่ีเป็นนั่งร้านทาํด้วยโลหะหรือไม้ในบริเวณท่ีทาํการ

ก่อสร้าง  :  เป็นผูติ้ดตั้งช้ินส่วนต่าง ๆ  ลงในท่ีจะก่อสร้าง ;  มีการยึดนัง่ร้านให้แข็งแรงโดยยึดช้ินส่วนตวั
ขวางเขา้กบัช้ินส่วนตวัตั้งเพื่อใช้เป็นท่ีคํ้ายนัพื้น  ;  วางยกพื้นท่ีเป็นไม ้ ;  ใส่ราว  ยึดบนัไดและส่ิง
คลา้ยคลึงกนัเขา้ตามท่ี  ;  เปล่ียนแปลงและขยายนัง่ร้านตามงานท่ีทาํ และร้ือถอนนัง่ร้านเม่ืองานก่อสร้าง
เสร็จเรียบร้อยแลว้ อาจประกอบและติดตั้งโดยใชล้วดสลิง หรือเคร่ืองแขวนนัง่ร้านและแคร่อาจชาํนาญ
ในการทาํ      นัง่ร้านโลหะหรือไมแ้ละมีช่ือเรียกตามงานท่ีทาํ 

 

7129.30  ช่างร้ือถอน  (ส่ิงก่อสร้าง)  (Demolition  worker) 
 ร้ือถอนส่ิงก่อสร้าง  อาคาร  ส่ิงปลูกสร้างบา้น  โรงงาน  สะพาน  :  กาํหนดวิธีการ         

ร้ือถอน  อาคารส่ิงปลูกสร้างต่าง ๆ  และชาํนาญการในการใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองมือในการร้ือถอน  ;  กาํหนด
ขั้นตอนและจุดท่ีร้ือถอนก่อนหรือหลงัตามลกัษณะโครงสร้าง  ซ่ึงตอ้งคาํนึงถึงความปลอดภยัในการ
ทาํงาน  รวมทั้งไม่ให้เกิดความเสียหายกบัอาคารขา้งเดียวกนั ; ทุบร้ือส่วนโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก  
รวมทั้งตดัเหล็ก ; ร้ือถอนส่วนประกอบของส่ิงก่อสร้างอ่ืน เช่น บานประตู  หนา้ต่าง  ฝ้าเพดาน ; ทุบผนงั
ก่ออิฐ  รวมทั้งผนงักั้นหอ้งท่ีใชว้สัดุอยา่งอ่ืน 
 
หมู่         713      ช่างตกแต่งซ่อมแซมอาคาร   ส่ิงปลูกสร้างและงานที่เกีย่วข้อง 
  (Building  Finishers  and  Related  Trades  Workers) 

  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหมู่น้ี  ไดแ้ก่  ผูมุ้งหลงัคาดว้ยวสัดุหลากชนิด  ปูพื้นและผนงัดว้ยแผ่น
กระเบ้ืองหรือแผ่นวสัดุโมเสค  ฉาบปูนลงบนผนงัและเพดาน  ติดตั้งวสัดุฉนวนลงบนผนงั  พื้น และเพดาน
ตดั  ประกอบและวางกระจกลงในบานหนา้ต่าง  ติดตั้งระบบท่อระบายนํ้า  และระบบท่อนํ้ า     เดินสายไฟฟ้า
ภายในอาคารส่ิงปลูกสร้าง  รวมถึงการควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง 
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  กลุ่มอาชีพในหมู่นี ้ มีดังนี้ 
9183 7131 ช่างมุงหลงัคา 

7132 ช่างปูพื้น  ช่างปูกระเบ้ือง 
7133 ช่างตกแต่งงานปูน 
7134 ช่างติดตั้งฉนวน 
7135 ช่างติดกระจก 
7136 ช่างสุขภณัฑแ์ละช่างวางระบบท่อนํ้า 
7137 ช่างไฟฟ้าอาคารและอุปกรณ์ไฟฟ้าอ่ืน ๆ  

 

หน่วย 7131 ช่างมุงหลงัคา  (Roofers) 
8151  ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหน่วยอาชีพนี้  ได้แก่   ผู้ที่มุงหลังคาด้วยแผ่นหิน  แผ่น

กระเบื้อง  วัสดุสังเคราะห์ต่าง ๆ  ยางมะตอย  แผ่นโลหะหรือใบหญ้าแห้ง รวมถึงการบํารุงรักษาและซ่อมแซม
โครงสร้างหลงัคา  ตลอดจนปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานอื่น ๆ 
 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

7131.20     ช่างมุงหลงัคากระเบือ้งและวัสดุทีค่ล้ายคลงึกนั  (Roofer,  tile and similar materials) 
                 มุงหลงัคาดว้ยกระเบ้ืองและวสัดุท่ีคลา้ยคลึงกนัเพื่อป้องกนัดินฟ้าอากาศ : วางแผน่ไม้
ทาบลงบนโครงของหลงัคา  แลว้ตรึงใหแ้น่นดว้ยตะปูหรือสกรู ; วดัเน้ือท่ีสาํหรับมุงกระเบ้ืองแต่ละแถว  
แลว้ใชช้อลค์ขีดเป็นแนวไว ้ ; ทาํความสะอาดกระเบ้ืองดว้ยนํ้าหรือนํ้ายาท่ีใชท้าํความสะอาด ก่อนท่ีจะ
นาํไปมุงหลงัคา ; วางกระเบ้ืองใหซ้อ้นกนั พร้อมกบัตรึงใหแ้น่นอยูก่บัท่ีดว้ยการเก่ียวแผน่กระเบ้ืองเขา้กบั
แผน่ไม ้ และ/หรือตอกตะปู ; ตดัแผน่กระเบ้ืองใหพ้อดีกบัสันร่องและขอบของหลงัคา ; เช่ือมรอยต่อของ
สันหลงัคาดว้ยการโบกซีเมนตไ์ปตามแนวของสันหลงัคา ; ใชแ้ผน่โลหะดดัครอบตามมุมต่างๆ ท่ีอยู่
ระหวา่งหลงัคาและผนงัหรือระหวา่งพื้นหลงัคาท่ีมีระดบัไม่เสมอกนั ; อุดช่องตะปู อาจเจาะรูกระเบ้ือง  
อาจเปล่ียนกระเบ้ืองท่ีแตก 
 

7131.30     ช่างมุงหลงัคาด้วยแผ่นโลหะ  (Roofer,  metal) 
2127 มุงหลงัคาดว้ยแผ่นโลหะ ตรวจดูรูปแบบ และรายละเอียดอ่ืนๆ : วางแผ่นโลหะบนโครงของหลงัคาโดยวาง
ใหเ้รียงซอ้นกนัแลว้ตรึงใหแ้น่นดว้ยขอเก่ียว  แป้นเกลียว  สลกัเกลียว หรือสกรู ; ตดัแผน่โลหะเท่าท่ีจาํเป็น เม่ือมุงหลงัคา
ตรงบริเวณใกลก้บัปล่องไฟหรือโครงอ่ืนๆ อาจทาสีหลงัคาดว้ยสีกนัสนิม   อาจติดรางโลหะระบายนํ้ าฝนและครอบแผน่
โลหะตามรอยต่อต่าง ๆ  ดว้ยกรรมวิธีย ํ้าหมุด 
 

7131.40      ช่างมุงหลงัคาด้วยวสัดุผสมหรือวสัดุชนิดพเิศษ  (Roofer, composition materials) 
                     มุงหลงัคาดว้ยแผน่วสัดุผสมหรือวสัดุพิเศษชนิดต่าง ๆ : วดัและตดัวสัดุท่ีใชมุ้งหลงัคาให้
พอดีกบัหลงัคาให้เขา้กบัมุมต่างๆ หรือให้พอดี ปล่องไฟและส่ิงอ่ืน ๆ  บนหลงัคา ;  ตรึงวสัดุท่ีใชมุ้ง
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หลงัคาใหติ้ดแน่นกบัโครงของหลงัคาดว้ยตะปูและขอเก่ียว ; ใชแ้ผน่โลหะดดัใส่ตามมุมต่างๆ ท่ีอยู่
ระหวา่งผนงักบัหลงัคาหรือระหวา่งพื้นหลงัคาท่ีมีระดบัไม่เสมอกนั 
 

7131.50     ช่างมุงหลงัคาด้วยวสัดุธรรมชาติ  (หญ้า  -  ฟาง)   (Thatcher, roof) 
                   มุงหลงัคาดว้ยวสัดุต่างๆ  เช่น  ใบจาก  ฟาง  แฝก  ใบไม ้ และวสัดุที่คลา้ยคลึงกนั  :     
ผูกวสัดุท่ีใช้มุงหลงัคาให้เป็นตบั  หรือวางเรียงวสัดุที่ใช้มุงหลงัคาบนโครงหลงัคาแลว้มดัให้แน่น ;     
มุงโครงร่างหลงัคาดว้ยการผกูวสัดุที่ใชมุ้งให้ติดกบัไมร้ะแนง คล่อมจนัทนัดว้ยเชือกชนิดเหนียว ลวด  
เชือกฟาง  ตอก  หรือเชือก  มุงหลงัคาซ้อนกนัเป็นชั้นๆ  เม่ือมุงเสร็จแลว้ใชก้รรไกรหรือมีดชนิดพิเศษตดั
วสัดุท่ีใชมุ้งเฉพาะส่วนท่ีเป็นชายคาใหส้มํ่าเสมอกนั 
 
7131.90 ช่างมุงหลงัคาอืน่ๆ 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี   รวมถึงช่างมุงหลงัคา  ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน   เช่น    
ผูมุ้งหลงัคาตามวตัถุประสงคด์ว้ยวสัดุชนิดต่างๆ   ซ่ึงมิไดก้ล่าวถึงในหน่วยน้ี 
 
หน่วย     7132 ช่างปูพืน้และช่างปูกระเบือ้ง  (Floor  Layers  and  Tile  Setters) 

ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่ ผูติ้ดหรือปูกระเบ้ือง  แผ่นโมเสค  แผ่นไมป้าร์เก ้ 
หรือวสัดุอ่ืน ๆ  บนพื้น หรือฝาผนงั  จดัเตรียมพื้นท่ีเพื่อปูหรือติดกระเบ้ืองหรือวสัดุอ่ืน ๆ ท่ีฝาผนงัและ
พื้น  ประกอบช้ินส่วนของวสัดุต่าง ๆ  ท่ีจะตอ้งปูพื้นหรือฝาผนงัให้เป็นไปตามแบบ  ปูแผน่กระเบ้ืองหรือ
วสัดุอ่ืน ๆ  ตามผนงั  พื้นหอ้งหรือบริเวณอ่ืน ๆ  เพื่อการตกแต่งให้สวยงามหรือเพื่อเป็นฉนวนป้องกนัการ
สะทอ้นแสง  รวมถึงการบาํรุงรักษาและการซ่อมแซม ตลอดจนปฏิบติัหน้าท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและ
ควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 

 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

7132.10     ช่างปูกระเบือ้ง (Layer,  tile) 
หรือติดกระเบ้ืองท่ีผนงัและพื้นตามลวดลายท่ีกาํหนด : ตรวจดูรูปแบบและรายละเอียด 

อ่ืนๆ  ;  แช่กระเบ้ืองในนํ้าเพื่อเตรียมปูหรือติด ; ป้ายปูนพลาสเตอร์หรือปูนซีเมนตท่ี์ผนงั  แลว้ติดกระเบ้ือง  
วางกระเบ้ืองเป็นแถวๆ  บนปูนซีเมนตต์ามแบบ แลว้เคาะกระเบ้ืองใหเ้ขา้ท่ีและใชเ้คร่ืองจบัระดบัช่วยใน
การจดัแถวให้ตรง ; ปูกระเบ้ืองพื้นโดยการโรยผงซีเมนตแ์หง้ลงบนพื้นท่ีเทคอนกรีตไวใ้หม่ ๆ  แลว้วาง
กระเบ้ืองลงบนพื้นเป็นแถวๆ  อยา่งมีระเบียบ เล่ือนแผน่กระดานท่ีใชว้ดัระดบัมาวางไวบ้นแผน่กระเบ้ือง 
เคาะกระดานท่ีวางอยูบ่นกระเบ้ืองเพื่อใหไ้ดร้ะดบัเดียวกนั และเพื่อใหก้ระเบ้ืองและซีเมนตติ์ดกนัแน่น
ยิง่ข้ึน ; ใชเ้คร่ืองตดักระเบ้ืองเม่ือตอ้งการใหก้ระเบ้ืองมีรูปร่างท่ีผดิแปลกออกไปเพื่อใส่ตามมุมต่างๆ หรือ
วางไวร้อบ ๆ  เคร่ืองใชท่ี้ติดตั้งประจาํท่ี ; ป้ายซีเมนตข์าวอุดตามรอยต่อระหวา่งแผน่กระเบ้ืองท่ีปูเสร็จ
ใหม่ ๆ  ;  ทาํความสะอาดพื้นกระเบ้ือง  อาจปูหรือติดแผน่กระเบ้ืองโมเสกเพื่อตกแต่งพื้น  ผนงั  และ
พื้นผวิอ่ืน ๆ 
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7132.20     ช่างปูพืน้หินอ่อน  (Layer,  marble) 
  ปูกระเบ้ืองหินอ่อน บนฝาผนงัหรือบนผวิหนา้อ่ืน : ตรวจดูรูปแบบและรายละเอียดอ่ืน ๆ  
;  จดัเตรียมแผน่หินอ่อนดว้ยการเล่ือย  ตดั  ตามขนาดและรูปร่างตามท่ีตอ้งการ  ทาํขอบใหเ้รียบ  ;  ผสม
ปูน  ผงปูนขาว  และทรายฉาบบนฐานพื้นและจางแผน่หิน  ;  ใส่ตวัเช่ือมระหวา่งแผน่หินกบัปูนพื้นหรือ
ผนงั  ;  ฉาบปูนดา้นล่างของแผน่หินใหเ้รียบ  ;  ทาํเคร่ืองหมายกาํหนดจุดและใชส้วา่นเจาะรูเพื่อใส่   
โครงเหล็กหรือตรึงให้อยูก่บัท่ี ;  ฉาบปูนดา้นล่างและดา้นบนใหแ้ผน่หินให้ติดกนั  ;  ใส่ตวัเช่ือม  ตกแต่ง
ใหเ้รียบและทาํความสะอาดพื้นผวิใหส้ะอาด 
 

7132.30     ช่างปูพืน้  (ไม้ปาร์เก้) (Floor layer,  parquetry) 
  ปูพื้นดว้ยไมป้าร์เก ้ :  ทาํความสะอาดผวิพื้นคอนกรีตท่ีจะปูไมป้าร์เก ้;  ซ่อมแซมผิวดว้ย

ซีเมนตใ์ห้เรียบ  ;  ทากาวและปาดให้สมํ่าเสมอบนผิวคอนกรีตท่ีจะปูปาร์เก ้ ;  นาํไมป้าร์เกม้าเรียงบนผิว
กาวตามลวดลายท่ีตอ้งการ ;  กดไมป้าร์เกใ้ห้แนบกบัผิวคอนกรีตดว้ยคอ้นยาง  ;  ใชเ้คร่ืองตดัไมป้าร์เก้
ตรงริมใหมี้ขนาดเท่ากนั  ;  ขดัผวิไมป้าร์เกใ้หเ้รียบดว้ยเคร่ืองขดัพื้น 

 

7132.40     ช่างปูพืน้ด้วยกระเบือ้งชนิดพเิศษ  (Floor layer,  composition  tile) 
 ปูพื้นดว้ยกระเบ้ืองพิเศษท่ีใชส้าํหรับดูดความสั่นสะเทือน  เก็บเสียง  และเพื่อการตกแต่ง 
:  ตรวจดูรูปแบบและรายละเอียดอ่ืน ๆ ;  ทาํความสะอาดและปัดกวาดพื้นและตกแต่งผิวคอนกรีตท่ีขรุขระ      
ใหเ้รียบ ; ทาซีเมนตเ์หนียวหรือกาวลงบนพื้นและปูวสัดุท่ีใชท้าํเป็นพื้นฐานลงบนซีเมนต ์ ; ขีดเส้น     
เคร่ืองหมายลงบนพื้นฐานเพื่อใชเ้ป็นแนวในการปูกระเบ้ือง ; เทนํ้ายาเหนียวๆ ลงบนวสัดุท่ีใชเ้ป็นพื้นฐาน  
ในขณะท่ีปูกระเบ้ือง ;  ปูกระเบ้ืองลงบนซีเมนตต์ามแบบ;บดพื้นกระเบ้ืองท่ีปูเรียบร้อยแลว้  เพื่อทาํให้เรียบ
และติดแน่นกบัซีเมนต ์
 
7132.90  ช่างปูพืน้และช่างปูกระเบือ้งอืน่ ๆ 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี รวมถึงช่างปูพื้นและช่างปูกระเบ้ืองอ่ืนๆ ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภท 
ไวใ้นท่ีอ่ืน 
 
หน่วย     7133 ช่างตกแต่งงานปูน  (Plasterers) 

ผู ้ปฏิบัติงานอาชีพในหน่วยน้ี ได้แก่ ผู ้ฉาบปูนตามฝาผนังและเพดานของอาคาร             
ส่ิงปลูกสร้างต่าง ๆ  เพื่อทาํให้ผิวเรียบ   หล่อแบบและติดตั้งแผน่ปูนพลาสเตอร์สําหรับการตกแต่ง แต่ง
ขอบและหล่อแผน่ปูนพลาสเตอร์  ฉาบปูนซีเมนต์  ปูนพลาสเตอร์หรือวสัดุท่ีคลา้ยคลึงกนัท่ีผิวดา้นนอก
ของอาคาร   ส่ิงปลูกสร้างเพื่อการตกแต่งหรือป้องกนั อาจทาํการสร้างหรือติดตั้งรูปป้ันท่ีทาํจากส่วนผสม
ของปูนพลาสเตอร์กบัเส้นใย ตลอดจนปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
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  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

7133.10     ช่างฉาบปูน  (Plasterer) 
  ฉาบปูนบนผนงัวสัดุก่อ ผนงัคอนกรีตเสริมเหล็ก และฉาบปูนครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 

เช่น เสาคาน และทอ้งพื้น : เตรียมพื้นผิวท่ีจะฉาบโดยทาํระดบัจบัเหล่ียมเสาคาน ขอบคอนกรีต เสริม
เหล็กต่างๆ ใหเ้รียบร้อยไดแ้นวด่ิงและแนวระดบั ; ราดนํ้าหรือฉีดนํ้าใหบ้ริเวณท่ีจะฉาบปูนเปียก ; ผสม
ปูนฉาบตามอตัราส่วนท่ีกาํหนด ; ใชเ้กรียงไมฉ้าบอดัปูนฉาบใหเ้กาะติดแน่นกบัผวิพื้นท่ีฉาบปูน ฉาบปูน
รองพื้นใหไ้ดร้ะดบัใกลเ้คียงกบัแนวระดบัท่ีเฟ้ียมไว ้ ; ขดูผวิหนา้ของปูนฉาบใหข้รุขระเพื่อใหก้ารยดึเกาะ
ตวัของปูนฉาบตกแต่งยดึเกาะดีข้ึน อาจใชแ้ผน่ตะแกรงยดึดว้ยตะปูแนวรอต่อตรงผนงัวสัดุก่อกบั
โครงสร้างคอนกรีต  เสา  คาน  เพื่อป้องกนัการแตกร้าวก่อนการฉาบปูน 
 

7133.20    ช่างตกแต่งงานปูน  (Plasterer,  ornamental) 
 ฉาบปูนตกแต่งพื้นผิวให้เรียบ  ฉาบปูนเพื่อการบูรณะ  ซ่อมแซมและฉาบปูนชนิดพิเศษ
เพื่อป้องกนัเสียงสะทอ้น : เตรียมพื้นผิวท่ีจะตกแต่งโดยพรมนํ้ าบริเวณท่ีจะฉาบหรือตกแต่งให้เปียกช้ืน
ตลอดเวลา ; เคาะสกดัปูนฉาบเดิมบริเวณท่ีแตกร้าว  หลุด  ร่อน  หรือปูนไม่จบักบัผิวพื้นให้เป็นบริเวณ
กวา้ง ; ผสมปูนฉาบตกแต่งตามอตัราส่วนท่ีกาํหนด ; เลือกใชเ้กรียงตามลกัษณะงานตกแต่ง  บูรณะและ
ซ่อมแซม ; ใชเ้กรียงไมย้าวฉาบตกแต่งผิวหนา้เพื่อป้องกนัเวา้หรือแอ่ง  ใชเ้กรียงปลายแหลมแต่งมุม ใช้
เกรียงเหล็กฉาบปูนขดัผวิมนั ตกแต่งปรับใหไ้ดร้ะดบั อาจใชน้ํ้าปูนขน้ๆ ทาโบกทบัหนา้ขดัผิวเรียบ    อาจ
ผสมนํ้ายากนัซึมลงในส่วนผสมปูน  อาจฉาบผวิปูนลกัษณะต่าง ๆ เพื่อความสวยงาม  เช่น  ฉาบแตะดึง  ฉาบ
สลดัเมด็  ฉาบปูน  ปาดเกรียง  เป็นตน้ 
 

7133.30  ช่างทาํพืน้หินขัด  (Terrazzo  worker) 
ทาํพื้นหินขดัด้วยส่วนผสมซีเมนต์ ทราย สี และเศษหินอ่อน : ตรวจดูรูปแบบและ       

รายละเอียดอ่ืนๆ ;  วางกรอบไมช้ัว่คราวลงบนพื้นเพื่อกาํหนดแบบกระสวนของพื้นหินขดั ;  เทส่วนผสม
ซีเมนตแ์ละทรายลงบนพื้นผวิชั้นแรกท่ีเตรียมไวแ้ลว้ใชเ้กรียงและไมโ้บกปูนเกล่ียใหเ้รียบ  ใชเ้กรียงปลาย
แหลมจ้ิมปูนผสมให้ไหลลงไปตํ่ากวา่ระดบักรอบไมช้ัว่คราว ; ใช้เกรียงเกล่ียปูนผสมชั้นบนออกไปให้
เสมอกบัระดบักรอบไม ้; เอาเศษหินอ่อนวางกระจายให้ทัว่บนพื้นผิว แลว้คลึงช้ินหินอ่อนเหล่านั้นบน
พื้นผิว ;  เอากรอบไมอ้อกหลงัจากท่ีพื้นแข็งตวัแลว้ ; ขดัพื้นหินท่ีแข็งตวัแลว้ให้เรียบสมํ่าเสมอกนั  และ
ขดัใหข้ึ้นเงาดว้ยเคร่ืองจกัรหรือเคร่ืองขดัถูพื้นหิน  อาจทาํพื้นหินขดัท่ีมีแผน่โลหะคัน่เป็นตอนๆ 
 

7133.90  ช่างฉาบปูนอืน่ ๆ 
 ผูป้ฏิบัติงานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึงช่างฉาบปูนซ่ึงมิได้จดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน เช่น            

ผูท้าํงานฉาบปูนเพื่อการบูรณะซ่อมแซมในสถานประกอบการ ผูใ้ชปู้นชนิดพิเศษฉาบผนงัเพื่อป้องกนั
เสียงสะทอ้น  เป็นตน้ 
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หน่วย     7134 ช่างติดตั้งฉนวน  (Insulation  Wokers) 
 ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่  ผูท้าํการติดตั้งวสัดุท่ีเป็นแผน่ฉนวนหรือวสัดุ    ดูด

ป้องกนัเสียงสะทอ้นลงบนผนงั พื้น และเพดานของอาคารส่ิงปลูกสร้าง บรรจุวสัดุท่ีเป็นฉนวนหรือ  วสัดุ
ท่ีดูดซับคล่ืนเสียงพ่นลงในช่องว่างด้วยเคร่ืองจักรท่ีใช้กําลังขับเคล่ือน ติดตั้ งหรือปิดวสัดุฉนวน 
ต่าง ๆ ลงบนพื้นผิวของอุปกรณ์ต่างๆ  เช่น  หมอ้กาํเนิดไอนํ้ า  ท่อ  ถงัเก็บอุปกรณ์  เคร่ืองทาํความเย็น  
ตลอดจนปฏิบติังานอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 

 

อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

7134.20   ช่างติดตั้งฉนวน  (เสียง)  (Insulation worker, acoustical)  
  ติดตั้งแผ่นวสัดุฉนวนป้องกันเสียงสะท้อน เช่น  ติดตั้งฉนวนในโรงภาพยนต ์ 

ห้องอดัเสียง  ห้องประชุม สถานท่ีท่ีไม่ตอ้งการให้มีเสียงสะทอ้น วสัดุท่ีเป็นฉนวน (เสียง)  ไดแ้ก่ ไมก้๊อก รอ
ควลู  กระเบ้ืองเก็บเสียง  โดยใชว้สัดุเหล่าน้ีปิดลงบนผนงั  พื้น  เพดานในอาคาร  :  ตอกตะปูหรือใชล้วดขึง
วสัดุฉนวนไวด้้านในผนังใตห้ลงัคาและพื้นห้อง หรืออาจใช้กาวท่ีมีความเหนียวเป็นพิเศษทาลงบนวสัดุ
ฉนวนแลว้ปิดทบัเพดาน  ผนงั  ส่วนบริเวณพื้นใชก้ระเบ้ืองยางชนิดพิเศษท่ีป้องกนัเสียงสะทอ้นปูบนพื้น 

 

7134.30 ช่างติดตั้งฉนวน  (เคร่ืองทาํความเยน็และเคร่ืองปรับอากาศ) 
  (Insulation worker,  refrigeration  and  air-conditioning  equipment) 
 ติดตั้งฉนวนหุ้มเคร่ืองทาํความเย็นและเคร่ืองปรับอากาศโดยใช้วสัดุชนิดต่างๆ เช่น      

โพลิโฟมหรือรอควลู  เพื่อรักษาอุณหภูมิใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีตอ้งการ :  ข้ึนรูปและตกแต่งขอบแผน่ฉนวนให้
เรียบเพื่อนาํมาหุม้และติดเขา้กบัส่วนต่างๆ ของอุปกรณ์เคร่ืองทาํความเยน็และเคร่ืองปรับอากาศ เช่น  ถงั  
เคร่ืองทาํไอใหเ้ป็นของเหลว  ;  นาํวสัดุฉนวนมากดติดเขา้กบัอุปกรณ์ท่ีจะทาํฉนวน  ;  ใชล้วดหรือตาข่าย
ยดึวสัดุฉนวนใหแ้น่น ; ใชแ้ผน่ท่ีเป็นของวสัดุฉนวนท่ีเป็นเคร่ืองประกอบเคร่ืองทาํความเยน็  อาจใชว้สัดุ
ท่ีเป็นฉนวนหุม้ท่อระบายอากาศร้อนและท่อส่งความเยน็ 

 

7134.40  ช่างติดตั้งฉนวน  (หม้อนํา้และท่อ)  (Insulation worker,  boiler and pipe) 
 ติดตั้งวสัดุฉนวนท่ีป้องกนัความร้อนจากหมอ้นํ้ าและท่อระบายไอนํ้ า เช่น ติดตั้งฉนวน

บริเวณหมอ้ตม้ผลิตพลงังานไอนํ้ าในโรงงานอุตสาหกรรมบริเวณท่อส่งผ่านไอร้อน วสัดุท่ีใช้ทาํฉนวนกนั
ความร้อน  ไดแ้ก่  ปูนซีเมนต์ผสมแอสเบสตอส  ไมก้๊อก  ผา้สักหลาด  ผา้ขนสัตว ์ ผา้ใยสังเคราะห์  โดยใช้
วสัดุเหล่าน้ีกรุบนพื้นผิวของอุปกรณ์ประเภทรับความร้อน  :  ทาํความสะอาดพื้นผิวท่ีจะกรุฉนวน  ;  ใชล้วด
เส้นใหญ่พนัรอบส่ิงท่ีตอ้งการให้เป็นฉนวนกนัความร้อนแลว้ใช้เส้นลวดเส้นเล็กพนัโดยรอบอีกชั้นหน่ึง  ;  
เคลือบผิวชั้นแรกด้วยฉนวนกันไฟโดยใช้ปูนซีเมนต์ผสมใยหินเคลือบหรืออาจใช้วสัดุฉนวนชนิดอ่ืนๆ      
หุม้ก็ได ้ ;  ใชล้วดตาข่ายหุม้ชั้นเพื่อเสริมความมัน่คงแขง็แรงใชล้วดเหล็กมดัลวดตาข่ายท่ีหุม้น้ีแลว้เคลือบ
ดว้ยซีเมนตใ์ยหิน ; ฉาบแต่งใหเ้รียบร้อยทั้งน้ีอาจใชผ้า้สักหลาด  แผน่ผา้ใบ  กระสอบหุ้มเส้นลวดหรือใช้
ผา้โปร่งพนัรอบกรุดว้ยปูนพลาสเตอร์หรือปูนขาวอีกชั้นแลว้ทาสีทบับนผิวท่ีตอ้งการให้เป็นฉนวนกนั
ความร้อนก็ได ้
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7134.90 ช่างติดตั้งฉนวนอืน่ ๆ 
 ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึงช่างทาํฉนวนอ่ืนๆ ซ่ึงมิได้จดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน     

ตวัอย่างเช่น  ผูต้ดัผา้ใยหิน  ทาํผา้ใยให้เป็นผืนและติดเข้ากบัเคร่ืองกังหันเพื่อป้องกนัมิให้ความร้อน
ออกมา  ;  ผูติ้ดวสัดุฉนวนชนิดต่าง ๆ  ในสถานท่ีเก็บความเยน็ 
 
หน่วย     7135 ช่างติดกระจก  (Glaziers) 

ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี ไดแ้ก่ ผูต้ดั ประกอบและติดกระจกในบานหนา้ต่าง  ประตู
ผนังด้านหน้าของร้านคา้และโครงร่างวงกบอ่ืนๆ ในอาคาร และยานพาหนะ   เลือกแผ่นกระจก  ตดั
กระจกตามขนาด  และใส่แผ่นกระจกชนิดและรูปแบบต่างๆ เขา้ในกรอบหรือโครงร่างของหน้าต่าง  
ประตู  ตูโ้ชวแ์ละแผงกั้นต่าง ๆ  ของอาคาร  ส่ิงปลูกสร้างและยานพาหนะต่าง ๆ  ตลอดจนปฏิบติัหนา้ท่ี
การงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

7135.20    ช่างติดตั้งกระจก ; ช่างติดกระจก  (อาคารส่ิงก่อสร้าง)  (Glazier, building) 
ติดกระจกแผน่ชนิดแบนหรือโคง้ท่ีกรอบหนา้ต่าง  หนา้ร้าน  ประตูสปริง   ตูโ้ชว ์  ช่อง

ใหแ้สงสวา่ง  หรือช่องอ่ืนๆ : ตดักรอบโลหะท่ีเป็นรางสาํหรับใส่แผน่กระจกให้รอบช่องท่ีจะใส่แผน่
กระจก  แลว้ใส่สกรูเพื่อทาํเป็นกรอบสาํหรับติดแผน่กระจก  ;   ตดักระจกดว้ยเคร่ืองมือตดัแลว้ใส่แผน่กระจก
ในกรอบดว้ยการฝังลงในพุตต้ีท่ีใชส้าํหรับอุดรูกระจก  หรือวางลงบนไมก้๊อกหรือบนแท่งไมเ้น้ืออ่อน หรือ
วางลงบนแผน่กาํมะหยีห่รือแผน่ยาง ; วางโลหะแผน่หนา้ใหป้ระกบรอบแผน่กระจก ;  เจาะรูใหท้ะลุ
กรอบโลหะแลว้ใส่สลกัใหติ้ดกนัเพื่อยดึแผน่กระจกเขา้ไวใ้นช่อง อาจใส่สลกัช้ินโลหะรูปสามเหล่ียมเขา้
ท่ีกรอบช่องกระจก อาจวดัและตดัแผน่กระจกใหไ้ดรู้ปและทาํแบบเพื่อดดัแผน่กระจก 
 

7135.30    ช่างติดบานกระจก  (ยานพาหนะ)  (Glazier, vehicle) 
                     ตดัและใส่บานกระจกชนิดธรรมดาและชนิดไม่แตกท่ีหนา้ต่าง   ช่องลม  และประตูซ่ึงเป็นท่ี
ท่ีสั่นสะเทือนของยานพาหนะ  เช่น  รถบรรทุก  รถโดยสารประจาํทาง  รถยนต ์ ตูร้ถไฟ  และอากาศยาน :  ทาํ  
เคร่ืองหมายแนวการตดัลงบนแผน่กระจกหรือวางแบบลงบนแผน่กระจก ;  ตดักระจกดว้ยเคร่ืองมือตดักระจก
ตามเคา้โครงหรือตามแบบแลว้ทาํขอบท่ีขรุขระให้เรียบโดยใช้แป้นขดั หรือทาํกระจกให้ร้อนตามแนวท่ี
จะตดัเพื่อใหอ่้อนตวั และหกัออกตามรูป  เม่ือตอ้งการตดักระจกชนิดไม่แตก;วางแผน่กระจกลงในกรอบ      
ใส่เส้นยางรอบของกระจกเพื่อยึดให้แน่น และทาํให้อากาศไม่ผ่านเขา้มาทางหน้าต่างและเพื่อป้องกัน      
ไม่ให้กระจกหน้าต่างสั่น ;  ติดตั้งกระจกหน้าต่างในยานพาหนะ  อาจปรับกรอบหน้าต่างท่ีเป็นโลหะ     
เล็กนอ้ย  เช่น  หยอดนํ้ามนักุญแจ  หรือดดักรอบท่ีงอใหต้รง  
 

7135.40 ช่างติดกระจกชนิดพเิศษ  (Glazier,  special  glass) 
 ปฏิบติังานหลกัมูลฐานเช่นเดียวกบัช่างตดักระจกแผน่ แต่มีความรู้และความสามารถ
พิเศษในการตดักระจกชนิดพิเศษ เช่น  กระจกนิรภยั  กระจกกนัความร้อน  ซ่ึงตอ้งใชอุ้ปกรณ์และเทคนิค
เฉพาะในการติดตั้ง 
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7135.90 ช่างติดกระจกอืน่ๆ 
   ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี รวมถึง ช่างติดบานกระจกซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้น

ท่ีอ่ืนเช่น ผูติ้ดแผน่กระจกเพื่อตกแต่งดา้นหนา้ของอาคารเพื่อตกแต่งผนงัและเพดานโดยใชเ้ส้นโลหะตรึง
กระจกใหแ้น่นอยูก่บัท่ี ผูต้ดั ปรับ และติดกระจกท่ีตูเ้คร่ืองลายคราม ตูห้นงัสือ และฝากั้นหอ้งในสาํนกังาน    

 

หน่วย     7136 ช่างสุขภัณฑ์และช่างวางระบบท่อนํา้  (Plumbers   and  Pipe  Fitters) 
 ผู้ปฏิบติังานอาชีพในหน่วยนี ้ ได้แก่  ผู้ตดั  ดดั  เช่ือมต่อ  ประกอบ  ติดตัง้และ
ซ่อมแซมท่อ  ข้อต่อ  และอปุกรณ์ท่ีใช้กบัระบบการระบายน า้  ระบบการท าความร้อนและระบบ
สขุาภิบาล  จดัตัง้ และบ ารุงรักษาระบบท่อต่างๆ  ภายในเรือ  อากาศยาน  อาคารสิ่งปลกูสร้าง
ในโรงงานอตุสาหกรรมวางท่อ  ดินเผา ท่อคอนกรีตหรือท่อเหลก็ในคนู า้ เพ่ือสร้างท่อน า้เสียหรือ
ท่อน า้ประปาหลักหรือเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนๆ  ตลอดจนปฏิบัติงานอาชีพท่ีเก่ียวข้องและ
ควบคมุดแูลผู้ปฏิบติังานอื่นๆ 

อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

7136.10   ช่างวางท่อทั่วไปสําหรับงานอาคาร  (ท่อขนาดเล็ก)  ; ช่างซ่อมท่อ ; 
ช่างประปา 

    (Fitter,   in- house  building  ; water supply pipe) 
  ประกอบ ติดตั้ง และบาํรุงรักษาท่อ เคร่ืองประกอบและเคร่ืองติดตั้งอยูก่บัท่ีท่ีใชก้บั
ระบบการระบายนํ้า  ระบบการทาํความร้อน และระบบสุขาภิบาลตามสถานท่ีต่างๆ  :  ตรวจรูปแบบหรือ          
รายละเอียดอ่ืนๆ  ;  เจาะช่องเขา้ในกาํแพงหรือพื้นเพื่อวางท่อ ;  ตดัท่อ  ควา้นท่อ  ทาํเกลียวหรือดดัท่อ ;  
เช่ือมท่อเขา้ดว้ยกนัโดยใชส้กรูสลกัเกลียว เคร่ืองประกอบ หรือโลหะบดักรี ; ตอกหมนัท่ีขอ้ต่อแลว้
ทดสอบขอ้ต่อเพื่อหารอยร่ัวดว้ยความกดดนัอากาศหรือนํ้ า ; ติดตั้งส่วนประกอบและเคร่ืองติดตั้งประจาํท่ี ;  
ซ่อมและบาํรุงรักษา เช่น เปล่ียนวงแหวนบนก๊อกนํ้าท่ีร่ัว ซ่อมท่อท่ีแตกและการเปิดท่อระบายนํ้าท่ีอุดตนั  
อาจเช่ือมท่อดว้ย 

 

7136.20   ช่างประกอบท่อ ; ช่างปรับท่อ  (Jointer,  pipe - laying) 
 ประกอบ  ติดตั้ง  และบํารุงรักษาระบบท่อส่งที่มีความดันสูง  หรือตํ่าเพื่อจ่ายอากาศ  ก๊าซ  
ไอนํา้  หรือนํา้  หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ :  ตรวจรูปแบบหรือรายละเอียดอื่นๆ ;  เจาะช่องเข้าในกําแพงหรือ  
พืน้  ;   เจาะท่อ  คว้านท่อ ทําเกลียวและดัดท่อ ; ประกอบส่วนต่างๆ  ของท่อด้วยข้อต่อ  สลักเกลียว  และสกรู ;  
ตอกหมันข้อต่อและทดสอบท่อเพื่อหารอยร่ัวด้วยความกดดันอากาศ หรือนํา้  ;  ยึดส่วนประกอบต่าง  ๆ เข้ากับ
โครงสร้างด้วยสลักเกลียว ท้าวแขน และเคร่ืองแขวนท่อ ; ต่อท่อเข้ากับอุปกรณ์และเคร่ืองใช้ต่างๆ  เช่น  เคร่ืองทํา
ความเย็น  เคร่ืองทําความร้อน  หรือเคร่ืองปรับอากาศ  อาจต่อส่วนต่างๆ  ของท่อด้วยการเช่ือม อาจออกแบบ
ส่วนประกอบของท่อ อาจติดตั้งและซ่อมท่อซ่ึงใช้ส่งไอนํา้ความดันสูงและตํ่าไปยังเคร่ืองจักร  เคร่ืองทํา ความ
ร้อน  เคร่ืองระบายอากาศ  และอุปกรณ์อื่น  ๆ อาจชํานาญในการติดตั้งและบํารุงรักษาระบบ   ท่อส่งในอาคาร  
โรงงานอุตสาหกรรม  เรือ  และเคร่ืองบิน  เพือ่จ่ายอากาศหรือวสัดุเหลว 
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7136.30   ช่างติดตั้งเคร่ืองสุขภัณฑ์  (Setter,  sanitary  ware) 
    ทาํการติดตั้งหรือซ่อมแซมเคร่ืองสุขภณัฑ์และอุปกรณ์ท่ีใชก้บัระบบนํ้ าภายใน

อาคาร  ส่ิงปลูกสร้าง หรือยานพาหนะ  : ประกอบและติดตั้งเคร่ืองสุขภณัฑแ์ละอุปกรณ์เสริม  รวมทั้งการ
วางท่อประปาและท่อนํ้ าระบาย  ตรวจเช็คระบบการทาํงานของเคร่ืองสุขภณัฑ์  อาจทาํการซ่อมแซมโดย
เปล่ียนอุปกรณ์ท่ีชาํรุดหรือซ่อมแซมท่อนํ้ าท่ีแตก  อาจมีความชาํนาญในการติดตั้งอุปกรณ์และเคร่ือง
สุขภณัฑภ์ายในยานพาหนะชนิดต่าง ๆ  และมีช่ือเรียกตามยานพาหนะท่ีติดตั้ง 

 

7136.36   ช่างวางท่อภายนอกอาคาร  (ท่อขนาดใหญ่ / ท่อหลัก)  (Fitter,  
outdoor) 

    วางท่อชนิดคอนกรีตหรือชนิดท่ีเป็นเหล็กหล่อ  ภายนอกอาคารเพื่อการประปา         
การระบายนํ้ า  หรือเพื่อการสุขาภิบาล  :  เตรียมพื้นตอนล่างของคูให้เรียบหรือเตรียมแท่นวางท่อให้
เหมาะแก่การฝังท่อหรือวางท่อลอย  เตรียมอุปกรณ์สวมขอ้ต่อ  เช่น  วงแหวน  ยาง  หรือซีเมนต ์ เช่ือมขอ้
ต่อเขา้ดว้ยกนัโดยวธีิการเช่ือมหรือโบกปูน  หยอ่นท่อลงในคูหรือยกท่อวางไวบ้นแท่นรองรับ     ตรวจวดั
ระดบัใหเ้สมอ  เช่ือมและตรวจสอบขอ้ต่อต่าง ๆ 
7136.90  ช่างวางท่อและช่างปรับท่ออื่น ๆ 
 ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในกลุ่มนี้ รวมถึง ช่างวางท่อและช่างปรับท่อซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ใน
ที่อื่น ตัวอย่างเช่น ผู้ติดตั้งและซ่อมท่อที่ใช้กับอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ ; ผู้ติดตั้งเคร่ืองแขวนและ 
ท้าวแขนเพือ่ยดึท่อหรือต่อส่วนต่างๆ  ของท่อเหลก็เข้าด้วยกนัเพือ่ให้พร้อมสําหรับช่างปรับท่อ 
 

4หน่วย     7137 ช่างไฟฟ้าอาคารและอุปกรณ์ไฟฟ้าอ่ืน ๆ  (Building  and  Related  Electricians) 

ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี ได้แก่  ผูติ้ดตั้ง บาํรุงรักษาและซ่อมแซมระบบการวาง
สายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งภายในอาคารส่ิงปลูกสร้าง เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล สถาน
ประกอบการ  อาคารบา้นเรือน  ท่ีพกัอาศยัและโครงสร้างอ่ืนๆ  หรือภายในโรงละคร และสถานท่ีผลิต    
รายการวทิยหุรือโทรทศัน์  ตลอดจนปฏิบติัการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืนๆ 
 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

7137.10 ช่างไฟฟ้าทัว่ไป  (Electrician, general) 
  เดินและซ่อมสายไฟฟ้า ติดตั้งและซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าและเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าขนาดเล็กใน  
บา้นเรือน  สถานประกอบการ หรือโรงงาน : กาํหนดตาํแหน่งและรายการติดตั้ง  เช่น  แผงจ่ายไฟฟ้า  
มิเตอร์  และจุดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อแสงสวา่งและกาํลงั ; ตดั ดดั ทาํเกลียวและติดตั้งท่อร้อยสายไฟ      
ร้อยสายไฟผา่นท่อหรือวางสายเคเบิ้ลหุ้มฉนวน ; ต่อสายไฟเขา้กบัอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีให้แสงสวา่งและกาํลงั ; 
ทดสอบหาส่ิงท่ีชาํรุดเสียหายแลว้ทาํการปรับและซ่อม  อาจชาํนาญในการเดินสายไฟฟ้าแรงสูงหรือแรงตํ่า 

 

 



 (379) 

7137.15   ช่างไฟฟ้าประจําอาคาร  (Electrician, building) 
  เดินสายไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคาร :  ปฏิบติังานหลกัมูลฐานเช่นเดียวกนักบั
ช่างไฟฟ้าทัว่ไปแต่ทาํงานซ่ึงตอ้งใชค้วามรู้เป็นพิเศษเก่ียวกบัการวางสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคาร 
 

7137.20  ช่างไฟฟ้าประจําอากาศยาน  (Electrician, aircraft) 
  วางสายไฟ ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า และดูแลสายไฟกับอุปกรณ์ไฟฟ้าในอากาศยาน :  
ปฏิบติังานหลกัมูลฐานเช่นเดียวกนักบัช่างไฟฟ้าทัว่ไป  แต่ทาํงานซ่ึงตอ้งใชค้วามรู้พิเศษเก่ียวกบัการวาง
สายไฟ และการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าบนอากาศยาน เช่น โคมไฟภายในและภายนอกอากาศยาน เคร่ืองมือ 
ควบคุม  เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า  มอเตอร์  และระบบการส่ือสารภายใน  อาจตรวจตราอากาศยานท่ีจอดอยู่เพื่อ
ตรวจสอบและแกไ้ขส่ิงชาํรุดเสียหายทางไฟฟ้า 
 

7137.30  ช่างไฟฟ้าประจําเรือ  (Electrician, ship) 
  เดินสายไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าในเรือ  :  ปฏิบติังานหลกัมูลฐานเช่นเดียวกนักบั
ช่างไฟฟ้าทัว่ไป  แต่ทาํงานซ่ึงตอ้งใชค้วามรู้พิเศษเก่ียวกบัการวางสายไฟ  และอุปกรณ์ไฟฟ้าในเรือ  เช่น  
การวางสายเคเบิลหุ้มฉนวน การติดตั้งหมอ้แจง้สัญญาณอคัคีภยั  ตลอดจนช่วยติดตั้งวิทยุ  เคร่ืองกาํเนิด
ไฟฟ้า  และเคร่ืองถือทา้ยเรือ 
 
7137.40  ช่างไฟฟ้าประจําเวทแีละห้องศิลป์  (Electrician, stage and studio) 
  ติดตั้ง  ดูแล  และใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าท่ีเวทีและหอ้งศิลป์  :  ปฏิบติังานหลกัมูลฐาน
เช่นเดียวกนักบัช่างไฟฟ้าทัว่ไป  แต่ทาํงานซ่ึงตอ้งใชค้วามรู้พิเศษเก่ียวกบัอุปกรณ์ไฟฟ้า  เช่น  สปอทไลท ์ 
ไฟท่ีใชส่้องตึก  ป้าย  และพื้นเวที 
 

7137.50  ช่างไฟฟ้าฝ่ายบํารุงรักษา  (Electrician, maintenance) 
  ดูแลรักษาสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยูใ่นสภาพท่ีใชง้านไดดี้อยูเ่สมอ : ตรวจสายไฟ
และอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นคร้ังคราว  เช่น  มอเตอร์  สวิตซ์  แผงหรือตูส้วิตซ์ไฟฟ้า  และกลไกไฟฟ้า ; คน้หา
ขอ้บกพร่อง ;  เปล่ียนช้ินส่วนต่าง ๆ  เช่น  สายไฟฟ้าท่ีชาํรุดเสียหาย  ฟิวส์ไหม ้ และช้ินส่วนเล็กๆ  ของ
มอเตอร์ ; ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า ; ต่อไฟฟ้าเขา้กบัอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือท่ีติดตั้งใหม่ ; ทาํความสะอาดและ
หยอดนํ้ามนัเคร่ืองยนต ์ อาจติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า  มอเตอร์และเคร่ืองมือไฟฟ้าอ่ืนๆ ข้ึนใหม่  ตลอดจนพนั
ขดลวดมอเตอร์ใหม่  และทาํการซ่อมใหญ่มอเตอร์  อาจปรับ ประกอบ  และซ่อมแผงหรือตู้สวิตซ์ 
ไฟฟ้า  สวติซ์เกียร์  อุปกรณ์และเคร่ืองมือควบคุม 
 

7137.90  ช่างไฟฟ้าและช่างต่อสายไฟอืน่ๆ 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี รวมถึงช่างไฟฟ้าและช่างวางสายไฟฟ้า  ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภท
ไวใ้นท่ีอ่ืน  ตวัอยา่งเช่น  ช่างติดตั้งหมอ้แบตเตอร่ีเพื่อใชใ้ห้แสงสวา่งและกาํลงั ช่างติดตั้งโคมไฟนีออน  
ช่างวางท่อทอดสายไฟ  และขึงสายไฟในอาคาร 
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หมู่         714     ช่างทาสีและผู้ทาํความสะอาดอาคารส่ิงปลูกสร้างและงานทีเ่กีย่วข้อง 
 (Painters,  Building  Structure  Cleaners  and  Related  Trades  Workers) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหมู่น้ี  ไดแ้ก่  ผูจ้ดัเตรียมพื้นผิวและพ่นหรือทาสี ดว้ยนํ้ ามนัชกัเงา
เชลแล็กวาร์นิช และวสัดุต่างๆ ท่ีคลา้ยคลึงกนั ทาํความสะอาดอาคารส่ิงปลูกสร้างและโครงสร้างของ 
ยานยนต์หรือส่ิงของเคร่ืองใชอ่ื้น ๆ  พ่นหรือทาสีโดยใช้อุปกรณ์แบบใช้มือถือ  บุหุ้มผนงัภายในอาคาร
และเพดานดว้ยกระดาษบุผนัง (วอล์ลเปเปอร์) ผา้ไหมหรือวสัดุอ่ืนๆ รวมถึงทาํความสะอาดป ล่องไฟ  
พื้นผวิภายนอกของอาคารส่ิงปลูกสร้างและโครงสร้างอ่ืน  ตลอดจนควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน  
 

  กลุ่มอาชีพในหมู่นี ้ มีดังนี้ 
7141 ช่างทาสีและผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง 
7142 ช่างเคลือบผวิและผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง 
7143 ผูท้าํความสะอาดโครงสร้างอาคารส่ิงปลูกสร้าง 

 

5หน่วย     7141 ช่างทาสีและผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง (Painters  and  Related  Workers)  

ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี ไดแ้ก่ ผูเ้ตรียมพื้นผิวของอาคารหรือโครงสร้าง ส่ิงปลูกสร้าง
ต่างๆ เพื่อการทา พ่นสีและบุหุ้มผนัง ทาํความสะอาดและจัดเตรียมฝาผนังและพื้นผิวอ่ืนๆ ของอาคาร 
ส่ิงปลูกสร้าง ทาหรือพน่สีนํ้ามนัวาร์นิช  เชลแล็กหรือวสัดุท่ีคลา้ยคลึงกนัลงบนพื้นผิว เคร่ืองมือเคร่ืองใช้
และส่วนประกอบต่าง ๆ ของอาคารส่ิงปลูกสร้าง วดัระยะหรือขนาดของผนงัภายใน  เพดานของอาคารส่ิง
ปลูกสร้างและเรือเพื่อปิดหุ้มดว้ยกระดาษบุผนงั  ผา้ไหมหรืออ่ืน ๆ ทาหรือพ่นสีตะกัว่แดง (Red Lead) 
สารเคลือบยางมะตอย และวสัดุท่ีคลา้ยคลึงกนัลงบนผวิใตท้อ้งเรือ และโครงสร้างโลหะ โครงสร้างอาคาร 
สะพาน และส่ิ งก่ อสร้างท่ี ทําด้วยโลหะอ่ื นๆ ตลอดจนปฏิ บัติ หน้า ท่ี การงานท่ี เ ก่ี ยวข้องและ 
ควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 

 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

7141.20   ช่างทาสีอาคาร  (Painter, building) 
  ทาสี นํ้ ามนัชกัเงา วาร์นิชเชลแล็ก และวสัดุท่ีคลา้ยคลึงกนัเพื่อป้องกนัหรือตกแต่งผิวดา้น

นอกและดา้นในของอาคารเคร่ืองตกแต่งและส่ิงท่ีติดตั้งอยูก่บัท่ีของอาคาร : ผสมสีและกวนสีนํ้ามนักบันํ้ามนั
เจือจางสีและสารท่ีทาํใหสี้แห้งเร็วเขา้ดว้ยกนั ;  ยกตั้งนัง่ร้านหรือใชบ้นัไดในเวลาทาสีภายในอาคาร ; ทาํความ
สะอาดผิวอาคาร  อุดรอยแตกและรูดว้ยปูน  ไม ้  หรือวสัดุท่ีใชอุ้ดอ่ืน ๆ  ;  ลอกสีเก่าออกดว้ยเคร่ืองขดู  แปรง
ลวด  หรือนํ้ายาลา้งสี  ;  ทาหรือพ่นสีผวิอาคารตั้งแต่หน่ึงชั้นข้ึนไป อาจชกัเงาและตกแต่งผวิอาคารดว้ยอิฐ  
กระเบ้ือง  หินอ่อน   หรือลายไม ้ อาจยกตั้งหรือควบคุมการยกตั้งนัง่ร้านในเวลาทาสีภายนอกอาคาร 
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7141.30   ช่างทาสี  (โครงเหล็กกล้าและลําเรือ)  (Painter,  structural steel  and  
ship) 

  ใช้สีตะกัว่แดง สีที่มีนํ้ ามนัดิน หรือวตัถุท่ีใชส้ําหรับป้องกนัชนิดอ่ืนๆ ทาสะพาน ลาํเรือ  
โครงสร้างเหล็กกลา้ของอาคารและโครงสร้างเหล็กกลา้อ่ืน ๆ  :   สร้างนัง่ร้าน  แคร่  บนัได  และอุปกรณ์อ่ืนๆ  ข้ึน
เป็นการชัว่คราว ;  ขดูหรือใชท้รายพน่ส่ิงสกปรก สนิมหรือเสก็ดสนิมออกจากผวิโลหะท่ีจะทาสี ; ทาหรือพน่สี
หรือวสัดุอยา่งอ่ืนลงบนผิวโลหะ อาจผสมสีและนํ้ ามนัลินสีดและส่ิงท่ีทาํให้เกิดสีหรือสารอ่ืนๆ เขา้ดว้ยกนั
เพื่อใหมี้ความขน้และสีท่ีพอเหมาะอาจเอาสีเก่าออกและขดัผิวโลหะดว้ยกระดาษทรายก่อนทาสี 
 

7141.40  ช่างทาสี  (ฉากเวท)ี  (Painter , stage  scenery) 
    ทาสีหรือพ่นสีบนวสัดุท่ีใชท้าํฉากเวทีเพื่อการแสดง : ศึกษาแบบและฉากเวที

ต่างๆ  เช่น   ฉากเวทีละคร ภาพยนตร์ การแสดงดนตรี  และอ่ืน ๆ ; เตรียมวสัดุพื้นผิวและผสมสีตามท่ี
กาํหนด  ;  ทาสีโดยใชแ้ปรง พู่กนัหรือเคร่ืองฉีดพ่นสีเพื่อให้เกิดภาพหรือลวดลายต่าง ๆ  บนฉากท่ีทาํ ; 
อาจทาํการสเก็ตซ์ภาพหรือโครงร่างการแยกสีบนฉากตามคาํสั่งหรือคาํแนะนาํของผูก้าํกบัฉาก 

 

7141.50  ช่างทาสีโลหะ  (Painter, steel) 
    ทาสีหรือใช้อุปกรณ์พ่นสีบนโลหะหรือช้ินส่วนผลิตภณัฑ์ท่ีทาํด้วยโลหะ  :  

เตรียมผิวโลหะให้เรียบสะอาดโดยเคาะสนิมออกหรือขดูสีเดิมท่ีติดออก  ตกแต่งผิวให้เรียบและใชฟ้รอย์
หรือวสัดุท่ีคลา้ยคลึงปิดบริเวณท่ีไม่ตอ้งการลงสี  ; ใชแ้ปรงทาสีหรืออุปกรณ์พ่นสี  ทาหรือพ่นสีลงบน
โลหะหรือช้ินส่วนโลหะ ;  ตรวจสอบโลหะ  อาจทาํการทาสีซํ้ าหรือทาสีเคลือบเงา 

7141.60   ช่างปิดกระดาษบุผนัง  ; ช่างวอลเปเปอร์  (Wallpaper  hanger) 
 บุหุม้ฝาผนงัภายใน เพดานของอาคารดว้ยกระดาษบุผนงั วอลล์เปเปอร์ ผา้ไหมหรือวสัดุ

อ่ืน ๆ  :  ทาํความสะอาด  เช็ด  ลา้ง  คราบส่ิงสกปรกจากฝาผนงั  และเพดาน  ;  ลอกวสัดุท่ีบุฝาผนงัและ
เพดานเดิมออกใหห้มด  ; อุดรอยแตกและรูดว้ยปูน ไมห้รือวสัดุอ่ืนๆ ; วดัระยะ  และติดวสัดุท่ีใชบุ้ทากาว
และปิดหุม้ผนงัและเพดาน  ตามกรรมวธีิของแต่วสัดุแต่ละชนิด 
 

7141.90  ช่างทาสีและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องอืน่ๆ 
ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึงช่างทาสีก่อสร้าง และผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงมิได้

จดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน เช่น ผูใ้ชสี้ชนิดท่ีใชป้้องกนัและสนิมทาเคร่ืองจกัรซ่ึงติดตั้งประจาํท่ี ถงันํ้า หรือ
ภาชนะ  เป็นตน้ 
 
2128 หน่วย     7142 ช่างเคลอืบผวิและผู้ปฏิบัติงานอืน่ที่เกีย่วข้อง  (Varnishers  and  Related  Painters) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่  ผูท่ี้ใชน้ํ้ ามนัวาร์นิชและผูป้ฏิบติังานทาพ่นสีอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง ทาํการพน่สีรถยนต ์รถบสัโดยสาร รถบรรทุก  และยานยนตอ่ื์นๆ และทาํการทานํ้ ามนัวาร์นิช
และสารเคลือบป้องกนัอ่ืนๆ ทาํการพ่น ทาสี ตลอดจนการเคลือบสารป้องกนัหรือนํ้ ามนัวานิชลงบน 
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ผิวโลหะ ไมแ้ละผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ ท่ีผลิตข้ึน โดยทัว่ไปจะใช้อุปกรณ์การพ่นสีแบบใช้มือถือ ตลอดจน
ปฏิบติังานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืนๆ 
 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

7142.10   ช่างทาสีด้วยแปรง  (ผลิตภัณฑ์และเคร่ืองใช้)  (Painter,  brush, 
products) 
 ใช้แปรงทาวสัดุท่ีใช้ในการตกแต่งหรือป้องกันวสัดุ เช่น สี นํ้ ายาเคลือบหรือแลกเกอร์ 
ลงบนผลิตภณัฑท่ี์ทาํดว้ยไม ้ โลหะ  หรือวสัดุอ่ืนๆ  :  คดัเลือกและผสมสีเพื่อให้ไดสี้ตามท่ีตอ้งการ ;  ทาสีพื้น
และสีชั้นนอกบนผิวของวสัดุ ; ขดัถูวสัดุท่ีทาไวด้ว้ยหินขดัเพื่อให้ผิวเรียบสมํ่าเสมอกนั  อาจเตรียมของวสัดุ
เพื่อการทาสี  โดยใชเ้คร่ืองขดู  หินขดั  นํ้ ายาเคมีวตัถุท่ีใชใ้นการโป๊  (อุด)  ผิววสัดุหรือส่ิงอ่ืนๆ อาจมี ช่ือเรียก
ตามส่ิงท่ีทาสีหรือวสัดุท่ีใช ้

 

7142.15   ช่างพ่นสี   (ผลติภัณฑ์และเคร่ืองใช้)  (Painter, spray , products) 
 ใช้เคร่ืองพ่น  พ่นวสัดุท่ีใช้ในการตกแต่งหรือป้องกนั เช่น สี นํ้ ายาเคลือบ และแลกเกอร์ 
ลงบนผวิผลิตภณัฑท่ี์ทาํดว้ยโลหะ ไม ้ หรือวสัดุอ่ืนๆ :  คดัเลือกและผสมสีให้ไดสี้ตามตอ้งการ ;  เทวสัดุท่ีใชใ้น
การเคลือบลงในถงัฉีดของเคร่ืองพ่น ; ต่อเคร่ืองพ่นเขา้กบัท่ออากาศแลว้ปรับวาลว์แรงดนัอากาศและหัวพ่น 
;  กดไกแลว้พ่นวสัดุเคลือบลงบนผวิของวสัดุและพ่นสีพื้นและสีชั้นนอก ;  ใชเ้ทปปิดเน้ือท่ีท่ีไม่ตอ้งการพ่น
สีลงไป  อาจเตรียมผิววสัดุเพื่อการพ่นสีดว้ยการใชเ้คร่ืองขูดหินขดั  นํ้ ายาลอกสีหรือส่ิงอ่ืนๆ   อาจขดัส่ิง
เคลือบบนโลหะดว้ยเคร่ืองขดัเงา 

 

7142.20  ช่างทาสีเคร่ืองหมาย  (Painter, signal) 
 ออกแบบ วางผงั และทาสีตัวอกัษรและลวดลายเพื่อทําเคร่ืองหมายต่างๆ : เตรียมผงัสําหรับ
ทําเคร่ืองหมาย ; เขียนเค้าโครงตัวอกัษรและลวดลายลงบนด้านที่จะทาสีหรือเขียนลงบนกระดาษโดยตรง ; 
เอาสีทากบัสีผงมาผสมเข้าด้วยกนัให้ได้สีตามต้องการ  แล้วทาสีตัวอกัษรและลวดลายต่างๆ  ด้วยแปรงขนาด
ต่างๆ  อาจทําเคร่ืองหมายต่างๆ  โดยการตัดแผ่นทองตามรูปตัวอักษร  แล้วปิดลงบนผวิด้านที่ทําเคร่ืองหมาย  
อาจทาสีเคร่ืองหมายโดยใช้แปรงทาหรือพ่นสีลงบนแผ่นลายฉลุ อาจทําเคร่ืองหมายต่างๆ  ด้วยแผ่นโลหะ  ไม้  
แอสเบสทอส  และกระดาษแข็ง 
 

7142.30  ช่างพ่นสีรถยนต์  ;  ช่างสีรถยนต์  (Painter,  vehicle / automobile) 
    ใชเ้คร่ืองพ่นสีแบบฉีดหรือแบบควบคุมดว้ยเคร่ืองจกัรพ่นสีบนตวัถงัรถยนต ์ :  

คดัเลือกและผสมสีใหไ้ดสี้ตามตอ้งการ  เทลงในถงัฉีดของเคร่ืองพ่น  ต่อเคร่ืองพ่นเขา้กบัท่ออากาศ  ปรับ
แรงดนัและหวัพน่  ;  กดคนับงัคบัเพื่อพน่สีลงบนตวัถงัรถยนต ์ อาจซ่อมสีรถยนตเ์ฉพาะจุดท่ีเสียหายหรือ
ซ่อมสีทั้งคนัดว้ยการใชเ้ทคนิคต่างๆ  โดยขดุลอกสีเดิม  ทาํความสะอาดผวิงานท่ีจะพ่นสี  ขดัปรับผิวสีโป๊   
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ปิดหรือลอกกระดาษกาวในการพ่น  ทาํการพ่นสี  อบสีและทาํการขัดตกแต่งสีด้วยมือหรือเคร่ือง
ตรวจสอบผลงาน  

 

7142.40   ช่างเคลอืบสีโดยใช้การจุ่มด้วยมือ  (Dipper) 
 จุ่มผลติภัณฑ์ลงในสี  นํา้ยาเคลอืบ นํา้มันชักเงา แลกเกอร์หรือของเหลวที่มีลักษณะ
คล้ายคลงึกันเพือ่การเคลือบป้องกันหรือตกแต่ง :  ใส่ของผสมลงในถงัตามรายละเอยีดที่ระบุไว้ ; ใส่ผลิตภัณฑ์ที่
จะเคลือบลงในตะกร้าลวดและใช้มือหรือรอกจุ่มผลิตภัณฑ์ลงในของเหลว หรือใช้มือจับผลิตภัณฑ์จุ่มลงใน
ของเหลวโดยตรง ;  วางผึง่ให้แห้ง 

 

7142.90   ช่างเคลอืบผวิและผู้ปฏิบัติงานทีเ่กีย่วข้องอืน่  
 ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในกลุ่มนี ้  รวมถงึช่างทาสีซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น  ตัวอย่างเช่น     
ผู้ทาสีส่วนต่างๆ ของส่ิงที่ติดตั้งบนเวที ; ผู้ชํานาญในการตกแต่งแบบใดแบบหน่ึงโดยเฉพาะ เช่น การทํา
ลวดลายอย่างลายไม้หรือลายหินอ่อน   ;    ผู้ทาสีภายในตัวเรือและเคร่ืองประกอบของเรือ    
 
หน่วย     7143 ผูท้าํความสะอาดโครงสร้างอาคารส่ิงปลูกสร้าง  (Building  Structure  Cleaners) 

ผู ้ปฏิบัติงานอาชีพในหน่วยน้ี  ได้แก่  ผู ้ท ําความสะอาดอาคารส่ิงปลูกสร้างและ        
ส่วนประกอบของโครงสร้างอ่ืน ๆ  ขจดัเขม่าจากท่อไอเสีย  ปล่องไฟและขอ้ต่อเช่ือมต่าง ๆ ทาํความ
สะอาดผวิภายนอกอาคารท่ีทาํดว้ยหิน  อิฐ โลหะหรือวสัดุท่ีคลา้ยคลึงกนัดว้ยวิธีการใชส้ารเคมี  พ่นไอนํ้ า
หรือฉีดเม็ดทรายดว้ยแรงดนัสูง  ตลอดจนปฏิบติัหน้าท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังาน
อ่ืน ๆ 

 

 อาชีพในหน่วยนี้  มีดังนี้ 
 

7143.20  ผู้ทาํความสะอาดอาคาร  (ภายนอก)   (Cleaner,  building  exteriors) 
  ทาํความสะอาดภายนอกอาคาร  ส่ิงปลูกสร้างให้สะอาด  เรียบร้อย  :  ทาํความสะอาด
พื้นผิวภายนอกของอาคารด้วยวิธีการต่าง ๆ  เช่น  การใช้สารเคมีเช็ด  ขดัถู  การฉีดพ่นไอนํ้ าหรือเม็ด
ทราย  โดยฉีดดว้ยแรงดนัสูง  อาจทาํความสะอาดกระจกภายนอกอาคารและปฏิบติังานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

7143.30  ผู้ฉีดพ่นทราย  (อาคาร) , ทาํความสะอาด  (Sandblaster, building  exteriors) 
  ใช้เคร่ืองพ่นทรายทาํความสะอาดอาคาร  ส่ิงปลูกสร้างให้สะอาดและเกล้ียงเกลา  :     
คดัเลือกลูกพ่นท่ีเหมาะสม  และบงัคบัความดนัของลมพ่นให้เหมาะสมกบัผิวงาน ;  บงัคบัหัวฉีดของ
เคร่ืองพ่น   ฉีดพ่นทรายเพื่อทาํความสะอาด ; จดัหาลูกพ่นมาสํารองไว ้อาจชาํนาญในงานท่ีทาํวสัดุท่ีใช้
และชนิดของเคร่ืองพน่ 
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7143.40  ผู้กาํจัดปลวก มด  แมลง  (Insects  killer) 
  ใหบ้ริการกาํจดัปลวก  มด  แมลงต่าง ๆ  ตามบา้นเรือน  หน่วยงานหรือสถานประกอบการ
ต่าง ๆ  ท่ีไดต้กลงไวก้บัผูว้า่จา้งหรือตามสถานท่ีต่าง ๆ  ท่ีกาํหนด  :  ทาํการกาํจดัปลวก  มด  แมลงต่างๆ  
ด้วยการใช้สารเคมีฉีดพ่นไปตามรัง  หรือแหล่งท่ีอยู่ของปลวก  มด  แมลงต่าง ๆ  หรือวิธีการ 
อ่ืนๆ ตามความเหมาะสม ; ใหค้าํแนะนาํกบัเจา้ของสถานท่ีในการดูแลทาํความสะอาดเม่ือไดก้าํจดัปลวก  
มด  แมลงต่าง ๆ  หมดไปแลว้ 
 

7143.90  ผู้ทาํความสะอาดโครงสร้างอาคารส่ิงปลูกสร้างอืน่ ๆ 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึงผูท้าํความสะอาดอาคารส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ  ซ่ึงมิได้
จดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
 
หมวดย่อย   72    ผู้ปฏิบัติงานด้านโลหะ  เคร่ืองจักรและงานอืน่ทีเ่กี่ยวข้องกนั 
 (Metal,  Machinery and  Related  Trades  Workers) 
 ผูป้ฏิบัติงานอาชีพในหมวดย่อยน้ี ได้แก่ ผูห้ล่อ เช่ือม และทุบโลหะเพื่อการข้ึนรูป  
ประกอบ  ติดตั้ง  บาํรุงรักษา และซ่อมแซมโครงสร้างโลหะท่ีมีนํ้ าหนกัมาก  ติดตั้ง  ปรับแต่งและควบคุม
การทาํงานของเคร่ืองจกัรกลและเคร่ืองมืออ่ืน ๆ  รวมถึงเคร่ืองยนต์  ยานยนต์ต่าง ๆ  อุปกรณ์ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์  บาํรุงรักษาและซ่อมแซม  เคร่ืองมือและส่วนประกอบของโลหะก่ึงมีค่าในรูปแบบต่าง ๆ  
ดว้ยเคร่ืองมือเคร่ืองใชแ้บบมือถือ  ควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 

  กลุ่มอาชีพในหมวดย่อยนี ้ มีดังนี ้
721 ช่างทาํแบบหล่อโลหะ  ช่างเช่ือม  ช่างโลหะแผน่  ช่างโครงสร้างโลหะ 

                            และผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง 
722 ช่างเหล็ก  ช่างทาํเคร่ืองมือและผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง 
723 ช่างเคร่ืองและช่างปรับแต่งเคร่ืองจกัรกล 
724 ช่างเคร่ืองและปรับแต่งอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กคทรอนิกส์ 

หมู่   721    ช่างทาํแบบหล่อโลหะ  ช่างเช่ือม  ช่างโลหะแผ่น  ช่างโครงสร้างโลหะ  และ 
ผู้ปฏิบัติงานทีเ่กี่ยวข้อง (Metal  Moulders,  Welders,  Sheet-Metal Workers,  

              Structural-Metal Preparers, and  Related  Trades  Workers) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหมู่น้ี  ไดแ้ก่  ผูท้าํเบา้และแกนสําหรับการหล่อเทโลหะ  เช่ือมและ
ข้ึนรูปช้ินส่วนโลหะต่าง ๆ  สร้างและซ่อมแซมช้ินส่วนโลหะแผ่น เช่น  เหล็ก ทองแดง  ดีบุกหรือ
ทองเหลือง  ติดตั้ง  ประกอบ  บาํรุงรักษาและซ่อมแซมโครงสร้างท่ีทาํดว้ยโลหะ เช่น  กวา้น รถเคเบิ้ล  และ
อุปกรณ์อ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง  ควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ   อาจทาํงานใตน้ํ้ าด้วยการเช่ือม  ซ่อมแซม 
ช้ินส่วนโลหะหรืองานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

  กลุ่มอาชีพในหมู่นี ้ มีดังนี้ 
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6129 7211 ช่างท าแบบหล่อโลหะและช่างท าแกนแบบหล่อโลหะ 

7212 ช่างเช่ือมและช่างตดัโลหะ 
7213 ช่างโลหะแผน่ 
7214 ช่างเตรียมและติดตั้งโครงสร้างโลหะ 
7215 ช่างติดตั้งเคร่ืองยกและผูฟ่ั้นต่อสายเคเบิ้ล 
7216 ผูป้ฏิบติังานใตน้ํ้า 
 

6หน่วย     7211 ช่างทาํแบบหล่อโลหะ และช่างทาํแกนแบบหล่อโลหะ   

7 (Metal  Moulders  and  Corrmakers) 

ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี ไดแ้ก่ ผูส้ร้างแบบหล่อโลหะดว้ยมือหรือใชเ้คร่ืองจกัรช่วย
เพื่อหล่อแบบโลหะขนาดต่าง ๆ  สร้างแกนกลางสาํหรับการหล่อโลหะ  ตลอดจนปฏิบติัหนา้ท่ี     การงาน
ท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

7211.20  ช่างทาํแบบกระสวนหล่อโลหะ  (Moulder,  metal castings ) 
  ทาํและซ่อมแบบกระสวนโลหะท่ีใช้เป็นแบบหล่อในโรงงาน : ศึกษารูปแบบและ    
รายละเอียดในการทาํแบบกระสวน  ;  นาํโลหะท่ีหล่อไวอ้ย่างหยาบ ๆ  มาเกลาให้ไดรู้ป  หรือคดัเลือก
โลหะจากสตอ๊คแลว้นาํมาทาํเคร่ืองหมาย  ;  เจียระไนทาํให้เรียบ  และเกลาให้ไดรู้ปตามขนาดท่ีตอ้งการ  
โดยใช้เคร่ืองวดัช่วยในการทาํงาน  ;  ประกอบช้ินส่วนต่าง ๆ  ของแบบเขา้ดว้ยกนั  ;  ตรวจสอบความ   
เท่ียงตรงของแบบท่ีทาํเสร็จแลว้ดว้ยเคร่ืองวดั  และเคร่ืองมืออ่ืน ๆ  และแก้ไขดดัแปลงเท่าท่ีจาํเป็น  ;  
ซ่อมแบบท่ีแตกหรือชาํรุด 
 
7211.30  ช่างทาํแกนแบบหล่อโลหะด้วยมือ  (Coremaker,  metal, hand) 
  ใช้แบบแกนหรือหีบแกน  ทรายหล่อ  สารท่ีทําให้ทรายเกาะตัว  วสัดุเสริมกําลัง  
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ  ทาํแกน  สําหรับใส่ในแบบหล่อโลหะบนมา้หรือพื้นดว้ยมือเพื่อทาํให้เกิดรู
หรือช่องบนผวิของโลหะหล่อ  :  คดัเลือกและทาํความสะอาดแบบแกนหรือหีบแกน  ใส่วสัดุเสริมกาํลงั  
บรรจุและกระทุง้ทรายท่ีเตรียมไวล้งในแบบแกน  ให้แน่นหนาและแข็งแรงเพียงพอ  ;  ทาํรูระบายความ
ร้อนเพื่อระบายก๊าซออกระหวา่งการหล่อ  ;  เอาแกนหรือช้ินส่วนแกนออกจากแบบแกน  ซ่อมผิวแกนท่ี
ชาํรุด  และเคลือบดว้ยสารป้องกนัผวิ  ;  ประกอบช้ินส่วนแกนเขา้ดว้ยกนัตามรูปท่ีตอ้งการ  ;  เผาแกนให้
แห้ง  อาจร่อนทรายหล่อ  ผสมทรายหล่อชนิดต่าง ๆ  กับสารท่ีทาํให้ทรายเกาะตวั  ทาํความสะอาด
อุปกรณ์และบริเวณท่ีทาํงาน  อาจทาํแกนพิเศษผดิธรรมดาซ่ึงไม่มีแบบแกนโดยเฉพาะ 
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7211.90  ช่างทาํแบบหล่อโลหะและช่างทาํแกนแบบหล่อโลหะอืน่ ๆ 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึงช่างทาํแบบหล่อโลหะและช่างทาํแกนแบบหล่อ
โลหะซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน  ตวัอยา่งเช่น  ผูห้ล่อโลหะดว้ยการประกอบและจดัวางแม่พิมพโ์ลหะ
คงท่ีท่ีใช้เทโลหะหลอม  ;  ผูเ้ทโลหะหลอมลงในแบบหล่อ  ;  ผูใ้ช้เคร่ืองทาํความสะอาดและเคร่ืองขดั
สาํหรับตกแต่งโลหะหล่อเล็ก 
 
หน่วย  7212 ช่างเช่ือมและช่างตัดโลหะ (Welders  and  Flamecutters) 
 ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหน่วยนี ้ ได้แก่  ผู้เช่ือมและตัดช้ินส่วนโลหะด้วยเปลวก๊าซหรืออาร์ก
ไฟฟ้า  สารประกอบเทอร์มิค หรือด้วยวิธีอืน่ ๆ  ใช้เคร่ืองเช่ือมแบบต้านทาน   ใช้หัวเช่ือมก๊าซเพื่อทําและแนว
เช่ือมตะกัว่ของท่อ พืน้และเคร่ืองใช้ที่ทําจากตะกัว่ เช่ือมต่อโลหะด้วยการบัดกรี ตัดโลหะโดยใช้เปลวก๊าซ หรือ
อาร์กไฟฟ้า   เ ช่ือมโลหะด้วยบัดกรีมือ  ตลอดจนปฏิ บัติหน้าที่ที่ เกี่ ยวข้องและควบคุมดูแล 
ผู้ปฏิบัติงานอืน่ ๆ 
  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 
7212.20   ช่างเช่ือมโลหะดว้ยก๊าซ  (Welder, gas) 
    ตัด ประกอบ และเช่ือมช้ินส่วนงานโลหะโดยใช้เปลวจากก๊าซออกซีอะเซทิลนีหรือก๊าซชนิด
อืน่ตามแบบหรือตามคาํส่ัง : ยึด และประกอบช้ินส่วนงานโลหะ ; จุด และปรับเปลวไฟที่หัวเช่ือมก๊าซ  ;   ตัด  
หรือเช่ือมช้ินส่วนงานโลหะด้วยเปลวไฟก๊าซ   ;  ทําความสะอาดรอยเช่ือมหรือรอยตัด 
 

7212.30    ช่างเช่ือมโลหะดว้ยไฟฟ้า  (Welder, electric) 
      ตัด  ประกอบ และเช่ือมช้ินส่วนงานโลหะโดยใช้เคร่ืองเช่ือมโลหะด้วยไฟฟ้า  ตามแบบหรือ
ตามคําส่ัง  :  ยึด  และประกอบช้ินส่วนงานโลหะ  ;  ปรับกระแสไฟฟ้าเคร่ืองเช่ือมโลหะด้วยไฟฟ้า  ;                 
ตัด  หรือเช่ือมช้ินส่วนงานโลหะด้วยเคร่ืองเช่ือมโลหะด้วยไฟฟ้า ;   ทําความสะอาดรอยเช่ือมหรือรอยตัด 
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7212.40         ช่างเช่ือมและตัดโลหะแบบต่าง ๆ  (แบบ  Tig,  Mig, X-ray,  flux  cored  arc) 
(Welder , Tig , Mig , Mag , X-ray , flux  cored  arc) 
ตั้งและใชเ้คร่ืองเช่ือมเพื่อตดัและเช่ือมโลหะตามกรรมวิธีการเช่ือมแบบต่าง ๆ ปฏิบติังาน

หลกัเช่นเดียวกบัช่างเช่ือมโลหะด้วยก๊าซหรือไฟฟ้า  แต่มีความชาํนาญในกรรมวิธีการเช่ือมแบบใด   
แบบหน่ึงเป็นการพิเศษ  เช่น  เช่ือมโดยใช้ก๊าซเฉ่ือยและหัวทงัสแตนเป็นตวัเช่ือม  (Tig)  หรือใช้โลหะ
เป็นตวัเช่ือม  (Mig & Mag)  หรือใช้กรรมวิธีการเช่ือมแบบท่ีทาํให้เน้ือเหล็กหลอมละลายและแสง
เอก็ซเรยผ์า่นได ้ (X – ray)  หรือใชก้รรมวิธีเขียนแบบตา้นทานสําหรับโลหะบาง  โดยอาจมีช่ือเรียกตาม  
กรรมวธีิการเช่ือมท่ีเลือกใช ้
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7212.90        ช่างเช่ือมและช่างตัดโลหะอืน่ ๆ 
ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี    รวมถึง  ช่างเช่ือมและช่างตดัโลหะดว้ยก๊าซและไฟฟ้าซ่ึง

มิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน   เช่น   ผูต้ดัโลหะดว้ยประกายไฟฟ้า    ผูห้ลอมเช่ือมขอ้ต่อท่ีเป็นตะกัว่  หรือ
ตะกัว่ผสมในการทาํหมอ้แบตเตอร่ี ผูบ้ดักรีดว้ยหวัแร้งไฟฟ้าหรือดว้ยหวัแร้งท่ีเผาใหร้้อนในเตา   เป็นตน้ 

 
2129 หน่วย     7213 ช่างโลหะแผ่น (Sheet-Metal  Workers) 

ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่  ผูผ้ลิต ติดตั้ง และซ่อมแซมผลิตภณัฑ์และช้ินส่วน
ท่ีทาํจากแผ่นโลหะ  เช่น  เหล็ก  ทองแดง  ตะกัว่  ทองเหลือง  อลูมิเนียม  สังกะสีหรือเหล็กชุบสังกะสี   
ทาํเคร่ืองหมายบนแผ่นโลหะเพื่อตดัและข้ึนรูปโลหะ ผลิตและซ่อมแซมเคร่ืองใชแ้ละเคร่ืองประดบัท่ีทาํ
มาจากโลหะ  สร้างและซ่อมแซมหมอ้กาํเนิดไอนํ้า  ถงัเก็บ  กระสวยและภาชนะบรรจุอ่ืนๆ ท่ีคลา้ยคลึงกนั  
ติดตั้งและซ่อมแซมช้ินส่วนท่ีเป็นโลหะแผน่ของยานยนตแ์ละอากาศยาน  ตอลดจนปฏิบติัการงาน  ท่ี
เก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 

 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 

97213.10 ช่างโลหะแผน่ทัว่ไป  (Sheet- metal  worker, general) 

ทาํและซ่อมผลิตภณัฑต่์างๆ ท่ีทาํจากโลหะแผน่ดว้ยมือหรือเคร่ืองจกัร  :  คดัเลือกโลหะ
และทาํเคร่ืองหมายตามรูปแบบหรือรายละเอียดอ่ืน ๆ  ;  ตดัโลหะโดยใชแ้บบกระสวนหรือแบบท่ีทาํดว้ย
แผน่ไมห้รือโลหะเป็นแนวในการตดั  ;  ข้ึนรูปโลหะดว้ยวิธีการต่าง ๆ  เช่น  การทาํเป็นรูป  การดดั  หรือ
การตี  ;  เจาะรูสําหรับใส่หมุดย ํ้า  สลกัเกลียวและสกรู  ;  ประกอบช้ินส่วนต่าง ๆ  เขา้ดว้ยกนั  และเช่ือม
ดว้ยการเช่ือม  การบดักรี  การประสาน  การใส่สลกัเกลียว  การตอกหมุดย ํ้า  การใส่สกรู  หรือวิธีอ่ืน ๆ  ;  
ทาํผวิของโลหะใหเ้รียบ  ;  ติดตั้งผลิตภณัฑ์และทาํงานซ่อม  อาจทาํช้ินส่วนโลหะให้ร้อนก่อนการข้ึนรูป  
อาจติดตั้งและซ่อมช้ินส่วนต่าง ๆ  ของอากาศยาน 
 

7213.20  ช่างโลหะแผ่น  (ยานพาหนะ)  (Sheet- metal  worker, vehicle) 
  ทาํ  ติดตั้ง  และซ่อมช้ินส่วนต่าง ๆ ของรถยนตแ์ละยานพาหนะอ่ืนๆ : ปฏิบติังานต่าง ๆ  
ดว้ยมือหรือเคร่ืองจกัร โดยใช้เทคนิคมูลฐานของช่างโลหะแผ่นทัว่ไป  อาจชาํนาญในการทาํช้ินส่วน  
และมีช่ือเรียกตามงานท่ีทาํ  อาจชาํนาญในการซ่อมรถยนตแ์ละมีช่ือเรียกวา่  ช่างเคาะตวัถงั  (รถยนต)์ 
 
7213.25  ช่างซ่อมตัวถังรถยนต์  ; ช่างเคาะพ่นสีรถยนต์  (Repairer, autobody) 
  ทาํการแกไ้ขซ่อมตวัถงัรถยนตโ์ดยการตดั  ดดั  ปรับ  เคาะส่วนต่างๆ ท่ีเป็นโลหะให้อยู่
ในสภาพเดิม  :  ตรวจหารอยอุบติัเหตุ  เช่น  รอยบุบ  รอยฉีกขาด  รอยผุ   ทาํการซ่อม  ข้ึนรูปโลหะดว้ย
วิธีการต่างๆ  เช่น การป๊ัมข้ึนรูป  ดดังอหรือเคาะ  เจาะรูเพื่อทาํการย ํ้าหมุด   ขนัยึดดว้ยสกรู  ประกอบ 
ช้ินส่วนโดยการเช่ือม   ประสาน   บดักรีหรือวิธีการอ่ืน เตรียมผิวงานเพื่อโป๊วและพ่นสี  อาจทาํการถอด  
เปล่ียนและใส่ช้ินส่วนประกอบอ่ืน ๆ  ท่ีชาํรุดเสียหาย      
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7213.30 ช่างโลหะแผน่  (เคร่ืองเรือน)  (Sheet-metal  worker, furniture) 
ทาํและซ่อมผลิตภณัฑ์หรือช้ินส่วนท่ีเป็นโลหะของเคร่ืองเรือน  เช่น โต๊ะ  ตู ้ เตียง  และ 

อ่ืนๆ  : ปฏิบติังานต่างๆ โดยใชเ้ทคนิคมูลฐานของช่างโลหะแผน่ทัว่ไป แต่ชาํนาญในส่วนของผลิตภณัฑ์
เคร่ืองเรือน 
 

7213.40 ช่างซ่อมผลติภัณฑ์โลหะ  (ช่างดีบุก, ช่างบัดกรี ,  ช่างทองแดง) 
(Repairer,   metal products ; Tinsmith)  

  ใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆ  ในการซ่อมผลิตภณัฑ์ท่ีทาํจากโลหะ  :  ใชแ้ผน่ทองแดง
หรือแผน่ดีบุก บดักรี เช่ือม หรือวิธีการอ่ืนๆ เพื่อซ่อมแซมรอยต่อหรือช้ินส่วนท่ีชาํรุด อาจมีความชาํนาญ
ในการทาํผลิตภณัฑอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึง  และมีช่ือเรียกตามงานท่ีทาํ 
 

7213.50  ช่างโลหะ  (เคร่ืองประดับ)  (Sheet-metal  worker, ornamental) 
  ทาํและซ่อมผลิตภณัฑ์ท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองประดบั  เช่น  เคร่ืองประดบับา้นเรือนและร้านคา้   
ลูกกรงหนา้ต่าง  และประตูโลหะขนาดเบา  :  ปฏิบติังานต่าง ๆ  ดว้ยมือหรือเคร่ืองจกัรโดยใชเ้ทคนิคมูลฐาน
ของช่างโลหะแผน่ทัว่ไป  อาจชาํนาญในการทาํผลิตภณัฑอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึง  และมีช่ือเรียกตามงานท่ีทาํ 
 

7213.90  ช่างโลหะแผ่นอืน่ ๆ 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึง  ช่างโลหะแผน่ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
 

10หน่วย     7214 ช่างเตรียมและติดตั้งโครงสร้างโลหะ  (Structural-Metal  Preparers  and Erectors) 

ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี ไดแ้ก่ ผูท้าํโลหะนาํ  เพื่อเป็นแนวทางในการเจาะ  ตดัและ
ข้ึนรูปช้ินส่วนต่าง ๆ  สําหรับใช้ในอาคาร  เรือ  และโครงสร้างอ่ืนๆ  เจาะ  ตดั  และข้ึนรูปโครงสร้าง
เหล็กในอาคารปฏิบติังาน เลือกช้ินส่วนโลหะสาํหรับอาคาร  สะพาน  และโครงสร้างอ่ืนๆ ประกอบ  และ
เลือกโครงประกอบ และช้ินส่วนโลหะสําหรับโครงสร้างเรือ ข้ึนรูปและยึดเหล็กแผ่นโครงสร้างเรือใน
การสร้างและซ่อม    ย ํ้ าหมุด  ช้ินส่วนโครงสร้างโลหะด้วยมือ  เคร่ืองมือ  และเคร่ืองย ํ้าหมุดด้วยลม  
ตลอดจนปฏิบติังานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
7214.10  ช่างทาํโลหะนํา  ;  ช่างทาํเคร่ืองหมายบนโลหะ  (Markers, structural  metal) 
  ทาํโลหะนาํเพื่อเป็นแนวทางในการตดั  เจาะและข้ึนรูปช้ินส่วนโลหะสําหรับใชใ้นการ
ก่อสร้างอาคาร  เรือ  หมอ้นํ้ า  และโครงสร้างอ่ืน ๆ  :  ตรวจดูรูปแบบและรายละเอียดอ่ืน ๆ  ท่ีระบุไว ้ ;  
ทาํโลหะนาํตามแบบท่ีกาํหนด 
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7214.20     ช่างติดตั้งและประกอบโครงสร้างโลหะ  ; ช่างก่อสร้างงานโครงเหลก็ ;   
ช่างยกตั้งโครงเหลก็  (Loftsman,  structural  metal) 

  ติดตั้งโครงเหล็กสาํหรับงานก่อสร้างอาคาร สะพาน โครงสร้างท่ีใชใ้นการขดุบ่อนํ้ามนั
และการก่อสร้างท่ีคลา้ยคลึงกนั  :  ตรวจแบบและรายละเอียดอ่ืน ๆ  ท่ีระบุไว ้ ;  ติดตั้งอุปกรณ์ในการยก
และวางโครงเหล็ก  ;  ติดตั้งนัง่ร้าน  ;  ประกอบและยดึโครงเหล็กดว้ยสลกัเกลียวหรือหมุดย ํ้า  ;  แต่งผวิ
ของช้ินส่วนท่ีขรุขระใหเ้รียบร้อยดว้ยคอ้นลมหรือเคร่ืองมืออ่ืน ๆ 
 

7214.25     ช่างทําโครงเหลก็ในโรงงาน   (Worker,  structural steel, workshop) 
  ตดัและข้ึนรูปเหล็กกลา้ในโรงงาน  เพื่อใชใ้นการสร้างอาคาร  เรือ  หมอ้นํ้าและ
โครงสร้างอ่ืนๆ : ตรวจดูรูปแบบและ รายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีระบุไว ้ ;  ตดัเหล็กโดยใชเ้คร่ืองตดัดว้ยเปลวไฟ ;  
เจาะรูสาํหรับใส่สลกัเกลียวและหมุดย ํ้า  อาจดดัและข้ึนรูปแผน่โลหะและประกอบและยดึช้ินส่วนต่าง ๆ  
ของโครงสร้างดว้ยสลกัเกลียวหรือหมุดย ํ้า 
 

7214.30    ช่างยํา้หมุดด้วยค้อนลม  (งานโครงสร้างโลหะ)   
(Riveter ,  pneumatically  hammer) 

                  ย ํ้าหมุดช้ินงานโลหะต่างๆ  ดว้ยคอ้นลม   เช่น  เลือกหมุดย ํ้าให้เหมาะสมกบังาน : จดั
ช้ินส่วนใหอ้ยูใ่นตาํแหน่งท่ีตอ้งการ ; ตอกหมุดย ํ้าโดยใชค้อ้นลมใหย้ดึแน่นกบัช้ินงาน ;  ถอนหมุดย ํ้าออก
จากช้ินงานดว้ยการตดัหวั  เจาะไช  หรือควา้นรู 
 

7214.35    ช่างยํา้หมุด ด้วยมือ  (งานโครงสร้างโลหะ)  (Riveter,   hand) 
                  ย ํ้าหมุดช้ินงานโลหะต่างๆ ดว้ยคอ้นมือ  : จดช้ินส่วนให้อยูใ่นแนวเดียวกนัตามตาํแหน่ง
ท่ีตอ้งการ ;  ตอกหมุดย ํ้าโดยใชค้อ้นมือตอกปลายของหมุดใหย้ดึแน่นกบัช้ินงาน  ;  ถอนหมุดย ํ้าออกจาก
ช้ินงานดว้ยการตดัหวัหมุดออก  หรือเจาะไชหรือควา้นรู 
 

7214.40    ช่างต่อเรือโลหะ  (Shipwright, metal) 
  ทําโครงและประกอบช้ินส่วนต่างๆ ของเรือที่เป็นโลหะ  :  ทําโลหะนําตามรูปแบบและ
รายละเอยีดอืน่ ๆ  เพือ่เป็นแนวทางในการประกอบและสร้างเรือ ;  ควบคุมการยก  และประกอบช้ินส่วนต่าง 
ๆ  ของเรือให้เป็นไปตามแบบ  ;  ยึดโครงและช้ินส่วนด้วยการเช่ือมหรือหมุดยํา้  ;  ปูดาดฟ้าเรือ    ติดฝาครอบ
ช่องทางลงไปใต้ท้องเรือ  ประตู  ทําฐานสําหรับวางเคร่ืองยนต์และหม้อนํา้  ตลอดจนติดตั้งช้ินส่วนโลหะอืน่ 
ๆ 
7214.45    ช่างทําแผ่นเหลก็ตัวเรือ  (Plater, ship) 
  ข้ึนรูป  เจาะรู  และปรับแผน่เหล็กโครงสร้างของเรือท่ีกาํลงัต่อหรือซ่อม  :  ตรวจแบบ
และรายละเอียดอ่ืน ๆ  ;  ทาํแบบนาํบนแผน่เหล็กเพื่อเป็นแนวทางในการข้ึนรูป  เจาะรูและปรับ  ;  ตดั  
ดดัและเจาะรูแผน่เหล็กดว้ยมือหรือเคร่ืองจกัรใหไ้ดรู้ปร่างตามแบบ  ;  ประกอบแผน่เหล็กใหไ้ดต้าํแหน่ง
ตามแบบและพร้อมท่ีจะเช่ือมหรือย ํ้าหมุด 
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7214.50  ช่างติดตั้งหม้อนํา้  (Fitter,  boiler) 
  ทาํและซ่อมหมอ้นํ้า  ถงัเก็บนํ้า  ถงัและภาชนะอ่ืน ๆ  ท่ีทาํดว้ยแผน่เหล็กกลา้ชนิดหนา  :  
เลือกโลหะและทาํเคร่ืองหมายบนโลหะตามรูปแบบ  และรายละเอียดอ่ืน ๆ  ท่ีระบุไว ้  ;  ตดัแผน่โลหะ
ตามขนาดและรูปร่างท่ีตอ้งการโดยใชเ้คร่ืองตดั หรืออุปกรณ์การตดัดว้ยเปลวไฟ  ;  ข้ึนรูปแผน่โลหะโดย
การตดัในเคร่ืองอดั  ประกอบช้ินส่วนต่าง ๆ  เขา้ดว้ยกนัโดยการใส่สลกัเกลียว ย ํ้าหมุดหรือเช่ือม ; ย ํ้า
รอยต่อและหวัหมุด ; เล็มขอบแผน่โลหะใหเ้รียบ ; ใส่ท่อ วาลว์ และเคร่ืองประกอบอ่ืนๆ ใหต้รงตาม
ตาํแหน่ง  ;  อาจทาํการซ่อมหมอ้นํ้าและภาชนะอ่ืน ๆ  ท่ีชาํรุด 
 

7214.60    ช่างอลูมิเนียม  (Setter,  aluminium) 
   ตดั  ประกอบและติดตั้งโครงสร้างและส่วนประกอบอาคารท่ีทาํดว้ยอลูมิเนียม เช่น  วงกบ  
ประตู  หนา้ต่าง  ผนงัหอ้งดว้ยเคร่ืองมือพื้นฐานเคร่ืองมือกล  เคร่ืองจกัรกล : เลือกหนา้ตดัอะลูมิเนียมหนา้
ตดัตามแบบ ; ตดัและประกอบอลูมิเนียมใหไ้ดข้นาดและมุมท่ีกาํหนด ; ประกอบและติดตั้งโครงสร้าง
และส่วนประกอบอาคาร  อาจปรับแต่งซ่อมแซมและบาํรุงรักษาอุปกรณ์เคร่ืองมือจกัรกลท่ีใชใ้นงาน 
 

7214.65    ช่างดดัแผ่นเหล็กกล้า  (Bender, metal  sheet) 
                  ดดัแผ่นเหลก็กล้าให้มีความโค้งตามแบบด้วยเคร่ืองดดั : ตรวจแบบและรายละเอยีดอืน่ๆ ;  
กาํหนดแนวการดดัโค้งบนแผ่นเหล็กกล้า  ;  ปรับแผ่นเหล็กกล้าให้ได้ระดบัเดยีวกันกบัลูกกลิง้ของเคร่ืองจักร  
;  ดดัแผ่นเหลก็กล้าด้วยเคร่ืองดดัจนได้ความโค้งที่ต้องการ 
 

7214.90    ช่างเตรียมและช่างติดตั้งโครงสร้างโลหะอื่นๆ 
      ผูป้ฏิบติังานในกลุ่มน้ี  รวมถึง ช่างเตรียมและช่างติดตั้งโครงสร้างโลหะซ่ึงมิไดจ้ดัประเภท
ไวใ้นท่ีอ่ืน  ตวัอยา่งเช่น  ผูต้ ั้งราวบนัได  กรอบประตูหนา้ต่าง  และเคร่ืองโลหะประดบั 
 

11หน่วย     7215 ช่างติดตั้งเคร่ืองยกและผูฟ่ั้นต่อสายเคเบิล (Riggers  and  Cable  Splicers) 

ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี ไดแ้ก่ ผูติ้ดตั้งเคร่ืองยก หรือสายเคเบิล เพื่อยกและชกัรอก
วสัดุ อุปกรณ์และเคร่ืองจกัรในสถานท่ีก่อสร้าง บริเวณขดุเจาะบ่อนํ้ามนัและก๊าซ ติดตั้งและซ่อมแซมสาย
เคเบิลในเรือ  ในอากาศยานและสถานท่ีอ่ืนๆ   ติดตั้งเคร่ืองยกแบบต่าง ๆ  เพื่อนาํไปใชใ้นการเคล่ือนยา้ย
เคร่ืองจกัรและวตัถุขนาดใหญ่ในบริเวณโรงงาน  อู่เรือหรือสถานท่ีอ่ืนๆ  ติดตั้ง ประกอบ  ซ่อมแซมและ
ปรับอุปกรณ์ท่ีเป็นเส้นลวด  เชือกป่าน  หรือสายเคเบิล ในหน่วยงานก่อสร้าง    เช่น   งานขุดเจาะนํ้ ามนั บ่อ
ก๊าซ  งานก่อสร้างสะพานแขวนและอ่ืนๆ  ตลอดจนปฏิบติังานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

7215.10    ช่างติดตั้งเคร่ืองยกทัว่ไป  (Rigger,   hoisting equipment) 
  ตั้งเคร่ืองยกแบบต่างๆ เพื่อใชเ้คล่ือนยา้ยเคร่ืองจกัรหรือวตัถุขนาดหนกัอ่ืนๆ ในโรงงาน  
ท่าเรือ  หรือสถานท่ีอ่ืนๆ  :  ประมาณนํ้าหนกัและพิจารณาประเภทเคร่ืองยกท่ีจะนาํมาใช ้ ;  คดัเลือกและ   
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ติดตั้งเคร่ืองยกใหเ้หมาะสมกบัสถานท่ีและวตัถุท่ีจะยก  ;  เคล่ือนยา้ยวตัถุไปยงัตาํแหน่งท่ีตอ้งการอยา่ง
ปลอดภยั  ;  ต่อเส้นลวด และเชือกป่านขนาดใหญ่เพื่อใชใ้นการเคล่ือนยา้ย  ทาํหรือซ่อมเคร่ืองมือ 
 

7215.20     ช่างติดตั้งสายเคเบิล  ;  ช่างฟ่ันต่อเชือกและสายเคเบิล  (Splicer,  rope and cable) 
  ต่อเชือกป่านขนาดใหญ่และสายเคเบิลโดยวิธีฟ่ันต่อเขา้ดว้ยกนั : ซ่อมและปรับเคร่ือง
ประกอบเขา้กบัเส้นลวด ตดัสายเคเบิลส่วนท่ีชาํรุดออก ประกอบเชือกป่าน หรือสายเคเบิลเขา้กบัเคร่ือง
ประกอบโดยการฟ่ันปลาย ; พนัรอยต่อและปลายของสายเคเบิล   อาจมีช่ือเรียกตามชนิดของสายเคเบิล  ท่ี
ต่อและฟ่ัน 
 

7215.30    ช่างติดตั้งเคร่ืองประกอบ (เชือก  ลวด  และสายเคเบิล)  ในเรือ  (Rigger, ship) 
                 ติดตั้ง  และซ่อมแซมเคร่ืองประกอบกบัเชือก  ลวด และสายเคเบิลท่ีใชบ้นเรือ : วางแผน
ตดัเชือกและติดตั้งเคร่ืองประกอบให้เหมาะสมกบังาน ; ฟ่ันต่อสายเคเบิลและเชือกดว้ยเคร่ืองมือท่ีเหมาะสม ;   
ทดสอบเคร่ืองประกอบและเคร่ืองยก เพื่อใหใ้ชง้านไดอ้ยา่งเหมาะสมและซ่อมแซมหรือเปล่ียนแปลงแกไ้ข
เท่าท่ีจาํเป็น  และอาจติดตั้งอุปกรณ์ท่ีทาํดว้ยผา้ใบ 
 

7215.40    ช่างติดตั้งเคร่ืองยก  (การก่อสร้าง)  (Rigger,  hoisting  equipment, construction) 
                   ตั้งลิฟท ์ แท่น และเคร่ืองยกซ่ึงควบคุมดว้ยไฟฟ้าสาํหรับขนวสัดุท่ีใชใ้นการก่อสร้าง   
ข้ึนและลง :  ติดตั้งหรือประกอบโครงป้ันจัน่หรือแขนป้ันจัน่ ; ฟ่ันต่อและผกูเส้นลวดและเชือกป่านขนาด
ใหญ่ตามตอ้งการ ;  คดัเลือกและใส่มู่เล่  สายเคเบิลและเคร่ืองยกอ่ืนๆ  ใหพ้อดี ; แขวนแท่นทาํงานและยก
ตั้งนัง่ร้านท่ีปลอดภยั ;  ตรวจตราการใชแ้ละความมัน่คงของเคร่ืองมือปรับและแกไ้ขเปล่ียนแปลงตาม
ตอ้งการ  อาจติดตั้งเคร่ืองกาํลงัเพื่อใชก้บัเคร่ืองยก 
 

7215.50    ช่างติดตั้งเคร่ืองเจาะ   (การเจาะบ่อนํา้มัน)   (Rigger,  petroleum  well  drilling) 
                 ทาํงานเป็นเจา้หนา้ท่ีในหน่วยก่อตั้งโครงเหล็กท่ีใชใ้นการเจาะบ่อนํ้ามนัและประกอบ
โครงเหล็กโดยใชส้ายเคเบิล  เคร่ืองกวา้น  และเคร่ืองเจาะ : ยกและติดตั้งแท่นทาํงาน ; ฟ่ันต่อสายเคเบิล 
; คดัเลือกและประกอบลอ้ลูกรอก เคร่ืองขนักวา้นและสายเคเบิล ; ดึงสายเคเบิลผา่นลอ้ ลูกรอก ; มดัสาย
เคเบิลเขา้กบัวตัถุท่ีใชส้าํหรับยดึสายเคเบิล อาจช่วยในการยกตั้งและถอดโครงเหล็ก 
 

7215.90  ช่างติดตั้งเคร่ืองยกและผู้ฟ่ันต่อสายเคเบิลอืน่ๆ 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี รวมถึง ช่างติดตั้งเคร่ืองยกและผูฟ่ั้นต่อสายเคเบิลซ่ึงมิไดจ้ดั
ประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
 
2130 หน่วย     7216 ผู้ปฏิบัติงานงานใต้นํา้  (Underwater  Workers) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่ ผูต้รวจสอบ ติดตั้ง ซ่อมแซม และถอดอุปกรณ์และ
โครงสร้างท่ีอยูใ่ตน้ํ้ า สร้างและวางรากฐานของสะพาน ท่าเทียบเรือและผนงักั้นของท่าเรือ ตรวจสอบและ
ซ่อมแซมใตท้อ้งเรือและอุปกรณ์ใตน้ํ้าท่ีเกิดปัญหาและความเสียหายไม่มาก จดัทาํรายงานสภาพของเรือท่ี
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จมอยู่ใต้นํ้ า ถอนส่ิงกีดขวางใต้นํ้ าและเจาะหลุมเพื่อการวางระเบิดใต้นํ้ า รวมถึงการปฏิบัติงานท่ี 
เก่ียวขอ้งกบัการกูซ้ากเรือและศพผูเ้สียชีวิตใตน้ํ้ า ตลอดจนปฏิบติัหน้าท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุม 
ดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 
  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

7216.20  นักประดานํา้  ;  ผู้กู้ภัยใต้นํา้  (Driver, salvage) 
  ปฏิบติังานใตน้ํ้าในการช่วยชีวติผูป้ระสบภยัทางนํ้ า การกูซ้ากเรือหรือร่างของผูเ้สียชีวิต  
มีความรู้ความชาํนาญในการปฏิบติังานใตน้ํ้า 
 

7216.30  ผู้ปฏิบัติงานใต้นํา้  (ก่อสร้างและบํารุงรักษาท่าเรือและอู่เรือ) (Underwater  worker) 
  ทาํงานก่อสร้างและบาํรุงรักษาโครงสร้างต่างๆ เช่น ฐานรากของสะพานท่าเทียบเรือ  
และเรือใตผ้ิวนํ้ า โดยใช้อุปกรณ์ประดานํ้ าท่ีเหมาะสมเพื่อทาํหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง : ลงไปใตน้ํ้ า ตรวจดูพื้นดิน 
ใตน้ํ้ า  อู่  และทางเรือ  ;  ช่วยวางท่อ  ;  วางสายสูบ  ;  เล่ือยเสา  ;  ตดัเหล็ก  ;  อุดรอยร่ัวในห้องทาํงานใตน้ํ้ า ; 
เอาเคร่ืองกีดขวางออกจากทางท่ีเรือเขา้มาหรือปล่อยลงนํ้ า และปรับรางให้ไดร้ะดบัโดยการตอกล่ิมเขา้ใต้
ราง ; คลายเกลียวสลกัและเอาคานวางเรือ และทางปล่อยเรือออกจากกระดูกงูของเรือลาํท่ีเพิ่งปล่อยลงนํ้ า  
;  ทาํงานใตน้ํ้าเพื่อซ่อมเรือและอู่เล็กๆ  นอ้ยๆ เช่น เปล่ียนหมุดท่ีหลวมและใส่หมุดใหม่แทนอนัท่ีหายไป  
เอาดินทรายหรือส่ิงสกปรกออกจากเคร่ืองกรองท่ีนํ้ าไหลผ่านเขา้ออก ; ใส่แผ่นปูนเพื่อทาํทาํนบสร้าง
สะพานและอุดช่องระหวา่งแผน่ปูน ; อาจเจาะรูในหินเพื่อวางระเบิดท่ีกน้ทะเลสาบท่าเรือหรือพื้นท่ีใตน้ํ้ า
แห่งอ่ืน ๆ 
 
หมู่         722      ช่างเหลก็  ช่างทาํเคร่ืองมือและผู้ปฏิบัติงานทีเ่กีย่วข้อง   
 (Blacksmiths,  Tool-Makers  and  Related  Trades  Workers) 
  ผูป้ฏิบัติงานอาชีพในหมู่น้ี ได้แก่ ผูตี้หรือทุบเหล็ก และโลหะอ่ืนๆ เพื่อสร้างและ 
ซ่อมแซมเคร่ืองมือ อุปกรณ์และเคร่ืองใช้ต่างๆ ปรับตั้งเคร่ืองมือและอุปกรณ์ให้กบัผูใ้ชเ้คร่ืองหรือปรับ
และตั้งเคร่ืองใหมี้ความเท่ียงตรงข้ึน  ขดัและลบัเคร่ืองมือให้พร้อมสําหรับการใชง้าน  รวมถึงการควบคุม   
ดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 

  กลุ่มอาชีพในหมู่นี ้ มีดังนี้ 
7221 ช่างเหล็ก   ช่างตีเหล็ก  และพนกังานเคร่ืองทุบอดัโลหะ 
7222 ช่างทาํเคร่ืองมือและผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง 
7223 ช่างปรับตั้งและใชเ้คร่ืองมือกล 
7224 ช่างเจียระไนโลหะ  ช่างขดัเงาโลหะ  และช่างลบัเคร่ืองมือ 
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2131 หน่วย     7221 ช่างเหลก็  ช่างตีเหลก็  และพนักงานเคร่ืองทุบอดัโลหะ 
  (Blacksmiths,  Hammer-Smiths and  Forging-Press  Workers) 

ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี ไดแ้ก่  ผูทุ้บและตีเหล็กชนิดต่าง ๆ เช่น  เหล็กแท่ง  เหล็ก
ท่อน แผน่เหล็กกลา้หรือโลหะอ่ืน ๆ  เพื่อสร้างและซ่อมแซมเคร่ืองมือเคร่ืองใชแ้ละช้ินส่วนของอุปกรณ์ท่ี
ทาํจากโลหะ  เผาโลหะในเตาให้ร้อนเพื่อประดิษฐ์และซ่อมแซมเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆ ดว้ยการดึง  
การดดั  การตดั  การทุบและการตดัโลหะบนแท่นรอง (ทัง่)   เจาะ  เช่ือม  และอบชุบโลหะเพื่อเพิ่มความ
แขง็และเพื่อเปล่ียนความแข็งเหนียวของโลหะ ข้ึนรูปช้ินส่วนของโลหะท่ีเผาแลว้ดว้ยคอ้น หรือเคร่ืองอดั
โลหะเพื่อผลิตช้ินงาน และใช้วิธีดึงยืดโลหะให้เป็นเส้นเพื่อผลิตลวด ตลอดจนปฏิบติัหน้าท่ีการงานท่ี
เก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

7221.20  ช่างเหลก็  ;  ช่างผูกเหลก็  (Blacksmith) 
  ใช้เคร่ืองมือทาํและซ่อมผลิตภณัฑ์ท่ีทาํดว้ยเหล็กและเหล็กกลา้  :   เลือกโลหะแลว้เผา
ในเตา  ;  วางโลหะลงบนทัง่  แลว้ทุบ  ตดั  และเจาะให้ไดรู้ป  ;  ทาํให้เหล็กติดกนัดว้ยความร้อนและนํ้ า
ประสาน  อาจชุบเหล็กเพื่อเพิ่มความแข็งและเพื่อเปล่ียนความแข็งเหนียวของโลหะ  ;  ทาํงานเก่ียวกบั
การซ่อม  อาจทาํงานจากรูปแบบหรือจากรายละเอียดท่ีระบุไวโ้ดยการทุบ – เช่ือม  แต่งขอบหรือริมดว้ย
เคร่ืองมือ  เช่น  ส่ิว  เสียม  ขวาน  หรือเคียว  อาจชาํนาญงานประเภทใดประเภทหน่ึง  เช่น  การทาํและ
ซ่อมเคร่ืองมือเกษตรกรรม เคร่ืองประดบัท่ีทาํดว้ยเหล็ก การซ่อมเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นงานเหมือง
แร่และงานเหมืองหิน   การทาํและใส่รองเทา้เหล็กใหส้ัตวห์รือการทาํโซ่เหล็ก 
 

7221.30  คนตีเหลก็  (Hammer-smith) 
  ตีเหล็กและเหล็กกลา้ดว้ยคอ้นตีเหล็กเพื่อให้ไดข้นาดตามท่ีตอ้งการ : เลือกคอ้นตีเหล็ก
ตามลกัษณะของส่ิงท่ีตอ้งการข้ึนรูป ; ตีเหล็กท่ีเผาไฟแล้วหนักหรือเบาตามคาํสั่งของช่างเหล็ก อาจ
ทาํงานร่วมกนัชุดละสองหรือสามคน  อาจตีเหล็กโดยไม่ไดเ้ผาไฟเม่ือจาํเป็น 
 

7221.40  ช่างตัดเหลก็  (Cutter,  metal) 
  ตดัเหล็กแผน่หรือเหล็กท่อนใหมี้ขนาดตามตอ้งการดว้ยเคร่ืองตดั  :  ตรวจดูรูปแบบและ
รายละเอียดต่างๆ ; ทาํเคร่ืองหมายแนวการตดัลงบนโลหะ เหล็ก และโลหะท่ีจะตดัวางบนแท่นเคร่ืองตดั
หรือเคร่ืองจกัร ; เดินเคร่ืองจกัรเพื่อให้ใบมีดตดัโลหะตรงตาํแหน่งท่ีกาํหนด ; นาํโลหะท่ีตดัแลว้ออกจาก
เคร่ืองตดัหรือเคร่ืองจกัร 
 

 

 

 



 (394) 

7221.50  ช่างอดับีบโลหะ   ;   ช่างรีดโลหะ  (Forging-press  worker) 
  ใชเ้คร่ืองอดับีบโลหะ  ดึงและอดับีบโลหะผา่นแม่พิมพ ์  ;   นาํแท่งโลหะท่ีเผาจนร้อน ใส่
เขา้เคร่ืองอดั   ;  อดัแท่งโลหะเขา้ในแม่พิมพ ์   ;  เดินเคร่ืองอดับีบโลหะเพื่อผลิตเป็นช้ินงาน  หรือดึงยืดให้
เป็นเส้นลวด   นาํโลหะออกจากเคร่ืองจกัร    
7221.60  พนักงานเคร่ืองทุบอดัโลหะ  (Press-operator,  metal  forging) 
  ใชเ้คร่ืองอดัโลหะชนิดท่ีมีพลงังานและมีแม่พิมพคู์่สําหรับข้ึนรูปผลิตภณัฑ์โลหะ : เอา
โลหะหรือวสัดุชนิดอ่ืนท่ีเผาจนร้อนแลว้วางลงบนแม่พิมพท่ี์ติดอยู่ในช้ินส่วนของเคร่ืองจกัรตอนท่ีติด
ตั้งอยูก่บัท่ี ; เดินเคร่ืองจกัรใหอ้ดัโลหะระหวา่งแม่พิมพท่ี์อยูใ่นช้ินส่วนของเคร่ืองจกัรตอนท่ีติดตั้งอยูก่บั
ท่ี  กบัแม่พิมพซ่ึ์งอยูใ่นช้ินส่วนของเคร่ืองจกัรตอนท่ีเคล่ือนท่ีได ้เพื่อข้ึนรูปโลหะท่ีตอ้งการ  อาจชาํนาญ
ในการใช้เคร่ืองอดัเพื่อผลิตผลิตภณัฑ์ประเภทใดประเภทหน่ึง เช่น เหล็กฉาก หมุดย ํ้า สลกัชนิดไม่มี
เกลียว 
 

7221.90  ช่างเหลก็  ช่างตีเหลก็  และพนักงานเคร่ืองทุบอดัโลหะอืน่ ๆ 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึงช่างเหล็ก  ช่างตีเหล็ก และพนกังานทุบอดัโลหะ  
ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน  ตวัอยา่งเช่น  ผูตี้  ตดั  ข้ึนรูป และเจาะเหล็กดว้ยเคร่ืองมือ  หยุดตามคาํสั่ง
ของช่างเหล็กหรือช่างตีเหล็ก ; ผูค้วบคุมแรงอดัของเคร่ืองทุบอดัตามคาํสั่งของพนกังานเคร่ืองทุบอดัโลหะ 
 

12หน่วย     7222 ช่างทาํเคร่ืองมือและผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง (Tool-Makers  and  Related  Workers) 

ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี ไดแ้ก่ ผูผ้ลิต และซ่อมแซมเคร่ืองมืออุปกรณ์ และผลิตภณัฑ์
โลหะต่าง ๆ  เช่น   ช้ินส่วนเคร่ืองยนต ์ เคร่ืองจกัรกล อุปกรณ์การกีฬา ตวัล๊อกและกุญแจ โดยใชมื้อหรือ
เคร่ืองจกัรกล  ตลอดจนปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

7222.10  ช่างทาํเคร่ืองมือทัว่ไป  (งานโลหะ)  (Toolmaker,  metal) 
  ทาํและซ่อมแซมเคร่ืองมืออุปกรณ์ต่างๆ ท่ีทาํจากโลหะ เช่น ไดร์ อุปกรณ์จบัยึด  อุปกรณ์
วดั  :  สร้างและประกอบช้ินส่วนต่าง ๆ  ดว้ยมือหรือเคร่ืองจกัรกล  โดยการตดั กลึง ไส  ฝน  เพื่อให้ได ้
ช้ินงานโลหะตามตอ้งการ ; อาจทาํการซ่อมแซมเคร่ืองมือและอุปกรณ์โลหะท่ีชาํรุดโดยการกลึง ไส  เช่ือม
หรือบกักรี  เพื่อใหโ้ลหะอยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน 
 

7222.20  ช่างทาํกุญแจ  (Locksmith) 
  ปรับ  ประกอบ  และซ่อมกุญแจ  :  ตรวจสอบส่วนต่าง ๆ  ของกุญแจเพื่อปรับให้เท่ียง  ;  
สลกั ตะไบ ขูด และใช้วิธีการอ่ืนๆ แกไ้ขความไม่เท่ียงของกุญแจ ; ประกอบส่วนต่างๆ และทดสอบ
กุญแจท่ีทาํเสร็จแลว้  ;  ร้ือถอนกุญแจท่ีเสียและซ่อมหรือเปล่ียนส่วนท่ีเสีย  ;  เปล่ียนเคร่ืองประกอบของ
กุญแจโดยการปรับหรือใส่ช้ินส่วนใหม่ ; ทาํหรือจาํลองลูกกุญแจเพิ่มข้ึน อาจติดกุญแจ หรือทาํส่วนต่าง ๆ  
ของกุญแจ 
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7222.30  ช่างทาํอาวุธปืน  (Gunsmith) 
  ทาํและซ่อมแซมอาวุธปืน : ประกอบช้ินส่วนต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนัตามแบบท่ีกาํหนดเพื่อทาํ
อาวุธปืนโดยใชเ้คร่ืองมือต่าง ๆ  ในการประกอบ  เช่น  เคร่ืองเจาะ  เคร่ืองอดั  เป็นตน้  ;  ตรวจสอบความ
เรียบร้อย  อาจทาํการทดสอบการยงิ ดูความเท่ียงตรงของศูนยล์าํกลอ้ง ; ทาํการซ่อมแซมลาํกลอ้งหรือความ
ผดิปกติอ่ืน ๆ 
7222.40  ช่างทาํกระสุน  (Maker,  bullet) 
  ทาํกระสุนปืนดว้ยมือและเคร่ืองจกัรกล : ใชเ้คร่ืองอดัข้ึนรูปปลอกกระสุนทั้งดา้นบนและ
ล่าง ; บรรจุดินระเบิดลงในปลอกกระสุนดา้นล่างและบรรจุปลอกด้านบนลงบนกรอบ นาํเขา้เคร่ืองอดั  
เพื่ออดัปลอกบนลงปลอกล่างใหแ้น่นสนิท  ;  ตรวจสอบความเรียบร้อย 
 

7222.60  ช่างทาํแม่พมิพ์  (โลหะ)  (Maker, die,   metal) 
  สร้างและซ่อมแม่พิมพ์โลหะเพื่อใช้ในการทุบ เจาะหรือกดวสัดุให้เป็นรูปร่างตามท่ี
ตอ้งการ  :  ศึกษารูปแบบ  แบบจาํลอง  และรายละเอียดในการทาํแม่พิมพ ์ ;  นาํโลหะท่ีหล่อไวอ้ยา่ง
หยาบ ๆ  มาเกลาให้เป็นรูปหรือนาํมาทาํเคร่ืองหมาย ; ตดัเจียรให้เรียบ  และเกลาแม่พิมพใ์ห้ไดข้นาดท่ี
ระบุไวโ้ดยใชเ้คร่ืองวดัช่วยในการทาํงาน ; ใส่แม่พิมพล์งในเคร่ืองจกัร ทดสอบแม่พิมพเ์พื่อความเท่ียงตรงใน
การทาํงานและแกไ้ขดดัแปลงถา้จาํเป็น ; ซ่อมส่วนท่ีชาํรุดของแม่พิมพด์ว้ยโลหะหลอมและตบแต่งรูปร่างให้
เหมือนเดิม ; เผาอบแม่พิมพเ์พื่อเพิ่มความแขง็และเปล่ียนแปลงความแขง็เหนียวของโลหะ 
 

7222.90 ช่างทาํเคร่ืองมือและผู้ปฏิบัติงานทีเ่กี่ยวข้องอื่น ๆ 
ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึง  ผูท้าํเคร่ืองมือจากงานโลหะและผูป้ฏิบติังานท่ี

เก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ  ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
 

หน่วย     7223 ช่างปรับตั้งและใชเ้คร่ืองมือกล  (Machine-Tool  Setters  and  Setters-Operators) 
ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี ได้แก่ ผูป้รับตั้งและใช้เคร่ืองมือชนิดต่างๆ เพื่อการข้ึนรูป  

ผลิตภณัฑ์ท่ีทาํมาจากโลหะให้ได้มาตรฐานความละเอียดและความแม่นยาํ ปรับตั้งเคร่ืองมือกลแบบต่างๆ  
ใหก้บัผูใ้ชเ้คร่ือง เพื่อผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีทาํดว้ยโลหะ ใชเ้คร่ืองมือกลหลายชนิดทาํการข้ึนรูปผลิตภณัฑ์โลหะ   
ตั้งและใชเ้คร่ืองมือท่ีใชใ้นงานทาํเคร่ืองโลหะแบบใดแบบหน่ึงโดยเฉพาะ  เช่น  เคร่ืองตดัเฟือง  เคร่ืองไส  
เคร่ืองกวา้น  เคร่ืองเจาะ  เคร่ืองเจียระไน  เคร่ืองเล่ือยโลหะหรือเคร่ืองกลึง  แทนโลหะเพื่อผลิตผลิตภณัฑ์
ต่าง ๆ  ตลอดจนปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

7223.10  ช่างปรับตั้งและใช้เคร่ืองมือกล  (งานโลหะทัว่ไป)  (Setter-operator, machine tool ) 
  ตั้งและใช้เคร่ืองมือกลแบบต่าง ๆ  สําหรับข้ึนรูปผลิตภณัฑ์ท่ีทาํดว้ยโลหะให้ไดข้นาด
ใกลเ้คียงมาตรฐานท่ีกาํหนดไว ้ เช่น  เคร่ืองตดั  เคร่ืองเกลา  และเคร่ืองสลกัโลหะ 
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7223.20 ช่างปรับตั้งและใช้เคร่ืองกลึง  (งานโลหะ)  (Setter-operator,  lathe ) 
ตั้งและใชเ้คร่ืองกลึงสําหรับกลึงโลหะ  :  ตรวจดูรูปแบบและรายละเอียดของช้ินงาน  ;  

เลือกเคร่ืองมือ ;  ปรับอุปกรณ์และเคร่ืองมือกลเท่าท่ีจาํเป็น  ;  กลึงโลหะให้ไดข้นาดตามท่ีกาํหนด  ตรวจสอบ
ช้ินงาน 
 

7223.30 ช่างปรับตั้งและใช้เคร่ืองเจาะ  (งานโลหะ)  (Setter-operator,  drilling  machine) 
ตั้งและใช้เคร่ืองจกัรเจาะโลหะให้เป็นรู : ตรวจดูรูปแบบและรายละเอียดของช้ินงาน ;  

เลือกสว่านเจาะและใส่เขา้ในเคร่ืองจกัร  ;  ยึดโลหะเขา้กบัเคร่ือง เดินเคร่ืองจกัรเพื่อเจาะโลหะให้เป็น 
ผูต้ามรูปแบบ   ตรวจสอบช้ินงานดว้ยสายตาหรือเคร่ืองวดั  ทาํการปรับแต่งเคร่ืองจกัรเท่าท่ีจาํเป็น 
 

7223.40 ช่างปรับตั้งและใช้เคร่ืองเลือ่ย (งานโลหะ)  (Setter-operator, sawing  machine) 
ตั้งและใช้เคร่ืองจกัรในการเจียรหรือตดัโลหะให้ไดข้นาดดว้ยเคร่ืองเล่ือย : วดัโลหะ

และทาํเคร่ืองหมายบนโลหะ ; วางช้ินโลหะลงบนแท่นเคร่ืองจกัรให้ตรงกบัใบเล่ือย ; เดินเคร่ืองจกัร  
สังเกตดูการทาํงานของเคร่ืองเล่ือย ;  นาํโลหะออกจากเคร่ือง  อาจปรับและเปล่ียนใบเล่ือยท่ีหกั 
 

7223.50 ช่างปรับตั้งและใช้เคร่ืองไส  (งานโลหะ)  (Setter-operator,  planing  machine) 
ตั้งและใช้เคร่ืองจักรในการตดัโลหะให้ได้ขนาดตามความต้องการด้วยเคร่ืองไส :  

ตรวจดูรูปแบบและรายละเอียดของช้ินส่วนท่ีจะทาํ  ;  ยึดโลหะเขา้กบัแท่นตรงตาํแหน่งของใบมีด  เลือก
ใบมีดและใส่เข้าเคร่ืองจักร ปรับตาํแหน่งให้ตรง ; เดินเคร่ืองจักร นําช้ินโลหะท่ีไสแล้วออกจาก
เคร่ืองตรวจช้ินงาน  ปรับและเปล่ียนใบเล่ือย  อาจทาํเคร่ืองหมายบนโลหะก่อนทาํการไส 
 

7223.60         ช่างปรับตั้งและใช้เคร่ืองคว้าน  (งานโลหะ)  (Setter-operator,  boring  machine) 
ตั้งและใช้เคร่ืองจกัรในการควา้นโลหะให้มีขนาดรูท่ีกวา้งตามตอ้งการ : ตรวจดูรูปแบบ

และรายละเอียด ยึดช้ินโลหะเขา้กบัแท่นเคร่ืองจกัรให้ตรงตามตาํแหน่ง ; เลือกเคร่ืองมือตดัใส่ลง             
ในเคร่ืองจกัร ; เดินเคร่ืองจกัรตรวจสอบผลการควา้นดว้ยเคร่ืองวดั  ทาํการปรับเคร่ืองจกัรเท่าท่ีจาํเป็น 

 
7223.70           ช่างปรับตั้งและใช้เคร่ืองตัดเฟือง  (Setter-operator,  milling  machine) 

ตั้งและใชเ้คร่ืองจกัรชนิดหมุนไดใ้นการตดัโลหะ : ตรวจดูรูปแบบและรายละเอียด ยึด
ช้ินโลหะเขา้กบัแท่นเคร่ืองจกัรให้ตรงตามตาํแหน่ง ; เลือกเคร่ืองมือตดัชนิดหมุนได้ใส่เขา้เคร่ืองจกัร  
เดินเคร่ืองจกัร ตรวจสอบช้ินงานดว้ยเคร่ืองวดั ; ทาํการปรับเคร่ืองจกัรเท่าท่ีจาํเป็น อาจทาํเคร่ืองหมายบน
โลหะก่อนการตดั 

 
7223.90  ช่างปรับตั้งและใช้เคร่ืองมือกลอืน่ ๆ 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี รวมถึง ผูท่ี้ทาํการปรับตั้งและใชเ้คร่ืองขบั  เคร่ืองจกัรกลต่าง ๆ  
ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
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13 หน่วย   7224 ช่างเจียระไนโลหะ  ช่างขดัเงาโลหะและช่างลบัเคร่ืองมือ  

  (Metal  Wheel-Grinders,  Polishers  and  Tool  Sharpeners) 

ผูป้ฏิบัติงานอาชีพในหน่วยน้ี ได้แก่ ผู ้ใช้เคร่ืองเจียระไน เคร่ืองขัดเงาผิวโลหะและ 
เคร่ืองลบัเคร่ืองมือเพื่อการใชง้าน   ผูใ้ชเ้คร่ืองขดัชนิดติดตั้งอยูก่บัท่ีหรือแบบเคล่ือนท่ีไดล้บัเคร่ืองมือกล 
 
ดว้ยเคร่ืองลบัชนิดจกัรกล  ลบัเคร่ืองมือท่ีใชต้ดั เช่น มีด กรรไกรชนิดใหญ่  เคร่ืองมือตดัโลหะแผ่นดว้ย
แป้นลบั ซ่อมแซม ปรับตั้งและลบัคมใบเล่ือยและฟันท่ีทาํจากโลหะของเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นอุตสาหกรรม
ส่ิงทอ  ตลอดจนปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

7224.20  พนักงานเคร่ืองเจียระไน  ; ช่างเจียระไน  (Operator,  precision grinding machine) 
  ใช้เคร่ืองจกัรซ่ึงตั้ งไวใ้ห้ทาํงานเจียระไน และทาํผิวของโลหะให้เรียบใกล้เคียงกับ
มาตรฐาน  และไดต้ั้งเคร่ืองจกัรไวส้าํหรับทาํงานซํ้ าเหมือนๆ กนั : ยึดโลหะลงในเคร่ืองยึดโลหะท่ีอยูบ่น
เคร่ืองจกัรหรือวางโลหะลงบนแท่นแม่เหล็กของเคร่ืองจกัร ;  เดินเคร่ืองจกัรให้หมุนแป้นเจียระไน  ;  ใช้
มือหมุนพวงมือ  แลว้เดินเคร่ืองบงัคบัอตัโนมติั เพื่อนาํแป้นเจียระไนให้เคล่ือนเขา้ไปหาโลหะ  ;  สังเกต
ผลของการเจียระไน ; หยุดเคร่ืองจกัรแลว้นาํช้ินส่วนโลหะท่ีเจียระไนเสร็จแลว้ออกจากเคร่ืองจกัร ;  ใช้
เคร่ืองตรวจสอบช้ินส่วนและรายงานการเจียระไนท่ีไม่ถูกตอ้ง  ;  ทาํงานเจียระไนช้ินส่วนโลหะช้ินอ่ืนๆ  
ดว้ยวธีิการอยา่งเดิมอีกตามความตอ้งการ อาจทาํการปรับเคร่ืองจกัรเล็ก ๆ  นอ้ย ๆ  เปล่ียนแป้นเจียระไน
ทาํความสะอาดและหยอดนํ้ามนัเคร่ืองจกัร อาจมีช่ือเรียกตามชนิดของเคร่ืองเจียระไนท่ีใชใ้นการทาํงาน 
 
7224.30  พนักงานเคร่ืองขัดมันกระบอกสูบ  (Operator,  honing  machine) 
  ใช้เคร่ืองจักรซ่ึงตั้ งไว้ให้ทํางานเจียระไนผิวด้านในของกระบอกสูบให้ใกล้เคียง 
มาตรฐานมากท่ีสุดและขดัให้ข้ึนเงาเหมือนกระจกเงา และไดต้ั้งเคร่ืองจกัรไวส้ําหรับทาํงานซํ้ าๆ เหมือนๆ  
กนั :  ยดึกระบอกสูบเขา้ในเคร่ืองยดึบนเคร่ืองจกัร  ;  เดินเคร่ืองจกัรให้หมุนเคร่ืองมือขดัมนั   และใชมื้อ
หมุนพวงมือ  เพื่อนาํเคร่ืองขดัมนัเขา้ไปในกระบอกสูบ  ;  เดินเคร่ืองป้อนอตัโนมติัเพื่อให้เคร่ืองมือท่ีอยู่
ในกระบอกสูบเคล่ือนข้ึนเคล่ือนลง  ;  สังเกตผลของการขดัมนั  ;  หยุดเคร่ืองเม่ือขดัมนัเสร็จแลว้  ;  ใช้
เคร่ืองวดัตรวจสอบกระบอกสูบและรายงานการทาํงานไม่ถูกตอ้ง  ;  ทาํงานขดัมนักระบอกสูบอนัอ่ืนๆ  
ดว้ยวธีิการอยา่งเดิมอีกตามความตอ้งการ  อาจทาํความสะอาดและหยอดนํ้ามนัเคร่ืองจกัร 
 

7224.40  พนักงานเคร่ืองขัดและขัดเงา  ;  ช่างขัดผวิโลหะ  (Operator,  polishing  machine) 
  ใชเ้คร่ืองจกัรซ่ึงติดตั้งอยูก่บัท่ีหรือเคล่ือนท่ีไดเ้พื่อขดัและขดัเงาโลหะหรือวสัดุอยา่งอ่ืน  
:  เลือกแป้นขดัหรือแป้นขดัเงาโลหะท่ีเหมาะสม  แลว้ใส่ลงในเคร่ืองจกัร ; ใช้ข้ีผึ้ งหรือยาขดัชนิดอ่ืน 
ทาลงบนแป้นตามตอ้งการ ; เดินเคร่ืองจกัรแลว้เอาโลหะจรดเขา้กบัแป้นขดัท่ีกาํลงัหมุนอยู ่และคอยพลิก
เปล่ียนไปตามแง่มุมต่างๆ เพื่อลบรอยตาํหนิออกจากผิวโลหะและเพื่อตกแต่งให้เรียบ ;  เปล่ียนแป้นขดั
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ตามความจาํเป็น อาจใช้มือขดัเงาในส่วนต่าง ๆ   ท่ีแป้นขดัไม่อาจขดัเขา้ไปถึงได ้ อาจทาํความสะอาด
วตัถุในอ่างนํ้ายาเคมีก่อนการขดัเงา 
 
7224.50  ช่างลบัเคร่ืองมือกล  (Grinder, tool) 
  ใชแ้ป้นลบัชนิดท่ีทาํงานดว้ยเคร่ืองจกัร ลบัเคร่ืองมือตดัซ่ึงใชก้บัเคร่ืองจกัรทาํงานโลหะ  
เคร่ืองจักรทํางานไม้และเคร่ืองจักรอ่ืนๆ : ใส่เคร่ืองมือตัดเข้าในเคร่ืองยึดซ่ึงอยู่บนเคร่ืองลับ ;   
ตั้งเคร่ืองยึดเพื่อให้แป้นลบัไดล้บัดา้นคมของเคร่ืองมือในระดบัท่ีถูกตอ้ง  ;  เดินแป้นลบั  ;  นาํแป้นลบั
และดา้นคมของเคร่ืองมือเขา้มาจดกนั และคอยดูว่าการลบัเป็นไปโดยถูกตอ้ง ; หยุดเคร่ืองจกัรแลว้เอา
เคร่ืองมือท่ีลบัเสร็จแลว้ออกจากเคร่ืองลบั ;  เปล่ียนแป้นลบัและตาํแหน่งของเคร่ืองมือตามตอ้งการ  อาจ
แต่งคมของเคร่ืองมือเป็นขั้นสุดทา้ยดว้ยมือ 
 

7224.60  ช่างซ่อมและช่างลบัเลือ่ย  (Sharpener,  saw) 
  ซ่อม ตั้ง และลบัเล่ือยมือ  เล่ือยวงเดือน เล่ือยสายพาน หรือเล่ือยแบบอ่ืนๆ : ตรวจสอบ
เล่ือยท่ีชาํรุด ; ตดัใบเล่ือยตอนท่ีมีฟันหกัออกจากเล่ือยแถบ ; นาํใบเล่ือยทั้งสองซีกมาต่อกนั แลว้บดักรี
หรือเช่ือมให้ติดกนั  ;  บดักรีหรือเช่ือมรอยแตกในใบเล่ือย  ;  ใชค้อ้นทุบใบเล่ือยตอนท่ีบุบ  บิด  และคด  
;  ใชค้อ้น เคร่ืองป๊ัมฟันเล่ือย และปากคีบชนิดพิเศษ  ตั้งฟันเล่ือยให้ไดมุ้มการเล่ือยท่ีถูกตอ้ง  ; นาํใบเล่ือย
ใส่ลงในปากกาของเคร่ืองลบั  ;  ตั้งและเดินเคร่ืองจกัรเพื่อใหฟั้นเล่ือยแต่ละซ่ีถูกลบัทั้งสองดา้น  ;  เอาฟัน
เล่ือยท่ีลบัเสร็จแลว้ออกจากเคร่ืองลบั และแต่งใบเล่ือยเป็นคร้ังสุดทา้ยดว้ยเคร่ืองมือ อาจแต่งขอบเล่ือยวง
เดือนท่ีชาํรุดและตดัฟันเล่ือยใหม่   อาจลบัเล่ือยดว้ยมือ 
 

7224.70  ช่างลบัเคร่ืองมือตัด  (ยกเว้นเคร่ืองมือกล)  (Sharpener,  cutting  instrument) 
  ลับมีด กรรไกร เคร่ืองตัดลวด เคร่ืองตดัโลหะแผ่นด้วยมือ หรือเคร่ืองมือตัดอ่ืนๆ  
ยกเวน้เคร่ืองมือกลดว้ยแป้นลบั  :  เลือกแป้นลบั  แลว้ใส่แป้นลบัเขา้ในท่ี  ;  หมุนแป้นลบั แลว้เอาดา้นมี
คมของเคร่ืองมือจรดเข้ากับแป้นลับ ; สังเกตและตรวจผลของการลับ เคล่ือนท่ีเคร่ืองมือไปมาเท่าท่ี 
จาํเป็น เพื่อให้เคร่ืองมือมีความคมตามตอ้งการ  ;  ใชหิ้นลบัลบร้ิวรอยต่างๆ ออกจากคม   อาจอบชุบเคร่ืองมือ
ท่ีลบัแลว้ 
 
7224.90  ช่างเจียระไนโลหะ  ช่างขัดเงาโลหะ  และช่างลบัเคร่ืองมืออืน่ ๆ 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึงช่างเจียระไนโลหะ ช่างขดัเงาโลหะ และช่างลบั
เคร่ืองมือซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน ตวัอย่างเช่น ผูข้ึ้นรูปโครงลวดของผลิตภณัฑ์ต่างๆ ; ผูใ้ชมื้อขดัเงา
และตกแต่งโลหะ  ;  ผูต้ดัและข้ึนรูปโลหะดว้ยเคร่ืองกดดว้ยมือหรือดว้ยมีดขนาดใหญ่  ;  ผูใ้ชเ้คร่ืองจกัรทาํ
สปริง  เส้นลวดชนิดบิดเกลียว  ตะปู  สลกัเกลียว  เขม็ และผลิตภณัฑโ์ลหะอ่ืน ๆ 
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หมู่         723     ช่างเคร่ืองและช่างปรับแต่งเคร่ืองจักรกล  (Machinery  Mechanics  and  Fitters )  
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหมู่น้ี ไดแ้ก่ ผูป้รับแต่ง ติดตั้ง บาํรุงรักษา และซ่อมแซมเคร่ืองยนต ์ 
ยานยนต ์ เคร่ืองจกัรกลทางการเกษตร เคร่ืองจกัรกลอุตสาหกรรมและอุปกรณ์เคร่ืองกลอ่ืนๆ  รวมถึงการ
ควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
  กลุ่มอาชีพในหมู่นี ้ มีดังนี้ 

7231 ช่างเคร่ืองและช่างปรับแต่งเคร่ืองยานยนต ์
7232 ช่างเคร่ืองและช่างปรับแต่งเคร่ืองอากาศยาน 
7233 ช่างเคร่ืองและช่างปรับแต่งเคร่ืองจกัรกลทางการเกษตรหรืออุตสาหกรรม 

 

หน่วย     7231 ช่างเคร่ืองและช่างปรับแต่งเคร่ืองยานยนต์ (Motor Vehicle  Mechanics  and  Fitters) 
ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่  ผูป้รับแต่ง ติดตั้ง ตรวจสอบ บาํรุงรักษา บริการ

ซ่อมแซมและเปล่ียนอุปกรณ์หรือช้ินส่วนของยานยนต์  เคร่ืองยนต์อ่ืนๆ รวมถึงการติดตั้งหรือปรับแต่ง
มอเตอร์ เบรค (ห้ามล้อ)  พวงมาลยัและช้ินส่วนอ่ืนๆ ของยานยนต์  ตลอดจนปฏิบติัหน้าท่ีการงานท่ี 
เก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 

  อาชีพในหน่วยนี ้  มีดังนี้ 
 

7231.20  ช่างปรับแต่งเคร่ืองยนต์  ;  ช่างฟิตเคร่ืองยนต์  ; ช่างซ่อมยานยนต์    
                            (Fitter ; Mechanic,  automobile) 
  ปรับแต่ง  ซ่อม  หรือให้บริการซ่อมรถโดยสาร  รถสินคา้  รถบรรทุก  และยานยนตอ่ื์น ๆ  ;  
ตรวจสอบวเิคราะห์หาสาเหตุท่ีขดัขอ้ง   ชาํรุดเสียหายของอุปกรณ์และช้ินส่วนหรือระบบต่างๆ  ของยานยนต ์    
;  ถอด แยกช้ินส่วนต่าง ๆ  ออก  เช่น  ระบบจุดระเบิด  เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า  (ไดนะโม)  กระปุกเฟือง  
พวงมาลยั กระปุกเกียร์และห้ามลอ้ ทาํการซ่อมหรือเปล่ียนใหม่ ตรวจวดั ตรวจสอบและปรับตั้งอุณหภูมิ   
ความดัน ความเร็วรอบ  และลักษณะการทาํงานของระบบต่างๆให้เป็นไปตามสภาพปกติ  โดยใช้
เคร่ืองมือกล เคร่ืองมือวดั เคร่ืองมือพิเศษในการซ่อม ทดสอบเคร่ืองยนตแ์ละอุปกรณ์ภายหลงัการซ่อมจน
อยู่ในสภาพสมบูรณ์และสามารถนาํไปใช้งานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ให้บริการอ่ืนๆ เช่น เปล่ียนถ่าย
นํ้ามนัเคร่ือง ไล่ลมเบรก การตั้งศูนยล์อ้ ตลอดจนบาํรุงรักษายานยนตใ์ห้มีสภาพการทาํงานเป็นปกติและ
อายกุารใชง้านนาน 
 

7231.30 ช่างซ่อมจักรยานยนต์  (Repairer,  motor  vehicle) 
ปรับแต่ง ซ่อมหรือให้บริการซ่อมจกัรยานยนตห์รือจกัรยานขบัเคล่ือนดว้ยเคร่ืองยนต ์ :   

ตรวจสภาพเคร่ืองจกัรกลของจกัรยาน  และหล่อล่ืน  แลว้ปรับให้อยูใ่นสภาพท่ีดี  ;  ตรวจสอบจกัรยานท่ี
เสียเพื่อให้ทราบถึงลกัษณะและจุดท่ีเสีย  ;  ถอดส่วนต่างๆ ออก  เช่น  เคร่ืองยนต ์ระบบจุดระเบิด โซ่ลอ้
รถ  และเปล่ียนส่วนต่าง ๆ  ท่ีเสีย  ;  เปล่ียนผา้เบรค  ดดัลอ้  และโครงรถ ; ซ่อมยางรถและทาํงานอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวกบัการซ่อม  ;  หยอดนํ้ามนัหล่อล่ืน  ขนัช้ินส่วนท่ีหลวมให้แน่นปรับและทาํงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัการ
รักษารถใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีดี  อาจเช่ือม  ประสาน  และบดักรี 



 (400) 

7231.90  ช่างซ่อมเคร่ืองจักรกลยานยนต์อืน่ ๆ 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึง ช่างซ่อมเคร่ืองจกัรกลยานยนตซ่ึ์งมิไดจ้ดัประเภท
ไวใ้นท่ีอ่ืน 
2132 หน่วย     7232 ช่างเคร่ืองและช่างปรับแต่งเคร่ืองอากาศยาน (Aircraft Engine Mechanics and 
Fitters) 

ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่  ผูป้รับแต่ง  ตรวจ  สอบและให้บริการซ่อมแซม  
เคร่ืองยนตข์องอากาศยาน รวมถึงการเปล่ียนช้ินส่วน อะไหล่  หรือเปล่ียนทั้งระบบเคร่ืองยนตข์องอากาศยาน  
ตลอดจนปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืนๆ 
 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

7232.20 ช่างเทคนิคอากาศยาน  (เคร่ืองยนต์  เคร่ืองวดั  และอุปกรณ์)  ;  ช่างซ่อมเคร่ืองจักรกล
อากาศยาน  ;  ช่างซ่อมปรับแต่งเคร่ืองยนต์  (อากาศยาน)  ;  ช่างฟิตอากาศยาน 

 (Mechanic ; Repairer,  aircraft engine) 
  ตรวจและซ่อมบาํรุงรักษาเคร่ืองยนต์อากาศยาน : ตรวจอุปกรณ์ท่ีเสียเพื่อให้ทราบถึง
ลกัษณะและจุดท่ีเสีย  เช่น  ใบพดั  ถงันํ้ ามนั  ลอ้  ปีกและระบบไฟฟ้า  เป็นตน้  ถอดอุปกรณ์ออกเพื่อซ่อม
หรือเปล่ียนช้ินส่วน ประกอบช้ินส่วนเขา้ดว้ยกนั  ทดสอบอุปกรณ์ท่ีประกอบใหม่ และปรับตามความจาํเป็น  
บํารุงรักษา และตรวจเช็คสภาพเคร่ืองยนต์และอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพท่ีพร้อมจะทําการบิน บันทึก 
รายงานเก่ียวกบัเคร่ืองยนตแ์ละการปฏิบติังานของอากาศยาน  ตลอดจนขอ้ขดัขอ้งท่ีเกิดข้ึน 
 
หน่วย     7233 ช่างเคร่ืองและช่างปรับแต่งเคร่ืองจักรกลทางการเกษตรหรืออุตสาหกรรม 
  (Agricultural-or Industrial-Machinery Mechanics  and  Fitters) 

ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี ไดแ้ก่ ผูป้รับแต่ง ติดตั้ง ตรวจสอบและให้บริการซ่อมแซม
เคร่ืองจกัรกลทางการเกษตรหรืออุตสาหกรรม (ยกเวน้เคร่ืองยนต์ของยานยนต์และอากาศยาน) เติม
นํ้ ามนัหล่อล่ืนและอดัจาระบีลงในเคร่ืองยนต์ท่ีติดตั้งประจาํท่ี ตรวจสอบและทดสอบเคร่ืองจกัรหรือ
ช้ินส่วนของเคร่ืองกลใหม่เพื่อให้ไดต้ามมาตรฐานและขอ้กาํหนดต่างๆ  ตลอดจนปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ี
เก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

7233.10  ช่างซ่อมและปรับแต่งเคร่ืองจักรกลทัว่ไป  (Mechanic, general machinery) 
  ปรับแต่ง  ซ่อมหรือให้บริการเคร่ืองจกัร  เคร่ืองยนต์  ยกเวน้เคร่ืองมือท่ีมีความแม่นยาํ
เท่ียงตรงและอุปกรณ์ไฟฟ้า  :  ตรวจอุปกรณ์ท่ีเสีย  เพื่อให้ทราบถึงลกัษณะและจุดท่ีเสีย ;  ถอดอุปกรณ์
ออกทั้งหมด  หรือแต่เพียงบางส่วนเพื่อเอาส่วนท่ีเสียหรือชาํรุดออก  ;  ซ่อมช้ินส่วนหรือเปล่ียนช้ินส่วน  :  
ประกอบช้ินส่วนเขา้ดว้ยกนั  โดยใชเ้คร่ืองมือช่วยในการประกอบตามความจาํเป็นเพื่อให้การประกอบ
ช้ินส่วนเป็นไปอย่างถูกตอ้ง  ;  ทดสอบอุปกรณ์ท่ีประกอบใหม่และปรับตามความจาํเป็น ; ตรวจสอบ  



 (401) 

ปรับ  และหยอดนํ้ามนัหล่อล่ืนอุปกรณ์เป็นคร้ังคราว  อาจเช่ือมประสานและบดักรีส่วนต่าง ๆ  อาจยกตั้ง
และติดตั้งอุปกรณ์  ช่างซ่อมเคร่ืองจกัรกลท่ีชาํนาญในการซ่อมเคร่ืองจกัรเคร่ืองยนต ์ หรืออุปกรณ์อ่ืน ๆ  
ประเภทใดประเภทหน่ึงโดยเฉพาะไดจ้ดัประเภทไวใ้นหน่วยอาชีพนั้น ๆ 
 

7233.20  ช่างซ่อมและปรับแต่งเคร่ืองจักรกล  (เคร่ืองจักรเหมืองแร่)   
(Mechanic,   mining  machinery) 

  ปรับแต่ง  ซ่อมหรือใหบ้ริการและปรับแต่ง  ซ่อมเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการทาํเหมืองแร่และ
เหมืองหิน  :  ปฏิบติังานหลกัมูลฐานเช่นเดียวกนักบัช่างซ่อมเคร่ืองจกัรกลทัว่ไป  (7233.10)  แต่ทาํงาน
เก่ียวกบัเคร่ืองเจาะ  เคร่ืองขูด  เคร่ืองตดั  เคร่ืองชกัลาก  หรือเคร่ืองจกัรอ่ืน ๆ  ท่ีใช้ในการทาํเหมืองแร่  
และเหมืองหินซ่ึงตอ้งใชค้วามรู้เป็นพิเศษ 
 

7233.30  ช่างซ่อมและปรับแต่งเคร่ืองจักรกล  (เคร่ืองจักรทาํส่ิงทอส่ิงถัก) 
  (Mechanic,  textile  machinery) 
2133   ปรับแต่ง ซ่อมหรือให้บริการซ่อมเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการทาํส่ิงทอส่ิงถกั : ปฏิบติังานหลกัมูล
ฐานเช่นเดียวกนักบัช่างซ่อมเคร่ืองจกัรกลทัว่ไป (7233.10) แต่ทาํงานเก่ียวกบัเคร่ืองจกัรทาํส่ิงทอส่ิงถกั  เช่น  เคร่ืองป่ันดา้ย  
หูก  เคร่ืองทอลูกไม ้ หรือเคร่ืองทอเส้ือกางเกงชั้นในซ่ึงตอ้งใชค้วามรู้เป็นพิเศษ 
 

7233.40  ช่างซ่อมและปรับแต่งเคร่ืองจกัรกล  (เคร่ืองจกัรทางเกษตรกรรม) 
  (Mechanic,  agricultural  machinery) 
  ปรับแต่ง  ซ่อมหรือให้บริการและปรับแต่ง  ซ่อมเคร่ืองจักร  ที่ใช้ในงานเกษตรกรรม  :  
ปฏิบัติงานหลกัมูลฐานเช่นเดียวกันกับช่างซ่อมเคร่ืองจักรกลทั่วไป  (7233.10)  แต่ทํางานเกี่ยวกับเคร่ืองจักร
ที่ใช้ในงานเกษตรกรรม  เช่น  เคร่ืองเกบ็เกีย่ว  เคร่ืองนวด  หรือเคร่ืองรีดนม  ซ่ึงต้องใช้ความรู้เป็นพเิศษ 
 

7233.50  ช่างซ่อมและปรับแต่งเคร่ืองจักรกลทางอุตสาหกรรมการผลติ 
  (Mechanic,  industrial  process  machinery) 
  ปรับแต่ง ซ่อมหรือให้บริการซ่อมเคร่ืองจกัรซ่ึงในอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ เช่น      
อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร เคร่ืองด่ืม และผลิตภณัฑ์ต่างๆ ปฏิบติังานหลักมูลฐานเช่นเดียวกันกับ 
ช่างซ่อมเคร่ืองจกัรกลทัว่ไป (7233.10) แต่ทาํงานเก่ียวกบัเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต
ต่างๆ  เช่น  เคร่ืองผสม  เคร่ืองอบ  เคร่ืองแยกก๊าซ  เคร่ืองบรรจุ  เป็นตน้  ซ่ึงตอ้งใชค้วามรู้เป็นพิเศษ 
 

7233.60  ช่างซ่อมเคร่ืองจักรกล  (ก่อสร้างถนน)   
(Mechanic, road construction  machinery) 

  ซ่อมหรือให้บริการและซ่อมเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการสร้างถนน  :  ปฏิบติังานหลกัมูลฐาน
เช่นเดียวกนักบัช่างซ่อมเคร่ืองจกัรกลทัว่ไป (7233.10) แต่ทาํงานเก่ียวกบัเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการสร้างถนน  
ซ่ึงตอ้งใชค้วามรู้เป็นพิเศษ 
 



 (402) 

7233.70  ช่างซ่อมเคร่ืองจักรกล  (เคร่ืองยนต์เรือ)  (Mechanic,   marine  engine) 
  ปรับแต่ง ซ่อมเคร่ืองยนตข์องเรือเดินทะเลในโรงงาน หรือซ่อมเคร่ืองยนตใ์นเรือซ่ึงจอด
อยู่ท่ีท่าเรือ  :  ปฏิบติังานหลกัมูลฐานเช่นเดียวกบัช่างซ่อมเคร่ืองจกัรกลทัว่ไป  (7233.10)  แต่ทาํงาน
เก่ียวกบัเคร่ืองยนต์ไอนํ้ า  นํ้ ามนัเบนซิน  ดีเซล หรือเคร่ืองยนต์เรือเดินทะเลแบบอ่ืนๆ ซ่ึงตอ้งใชค้วามรู้
เป็นพิเศษ 
7233.80  พนักงานหยอดนํา้มันและอดัจาระบี  (เคร่ืองยนต์และเคร่ืองจักร)  (Oiler ; greaser) 
  หยดนํ้ ามนัหล่อล่ืนและอดัจาระบีตามช้ินส่วนต่างๆ ท่ีเคล่ือนท่ีไดข้องเคร่ืองยนต์หรือ
เคร่ืองจกัรกลซ่ึงติดตั้งอยู่กับท่ี และปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง : ตรวจส่วนต่างๆ ของเคร่ืองยนต์และ
เคร่ืองจกัรกลท่ีจะหล่อล่ืน  ;  ศึกษารูปแบบของเคร่ืองยนตแ์ละเคร่ืองจกัรกลเพื่อฉีดอดัหรือเติมนํ้ ามนัตาม
ชนิดและรูปแบบให้ถูกตอ้งตามจุดต่าง ๆ  ของเคร่ือง  ตรวจสอบระดบันํ้ ามนั ช้ินส่วนต่างๆ ท่ีหลวมให้
แน่น  รายงานส่วนบกพร่องใหช่้างซ่อมทราบ   เติม  เปล่ียนถ่ายนํ้ามนัตามกาํหนดเวลา 
 

7233.90  ช่างเคร่ืองและช่างปรับแต่งเคร่ืองจักรกลทางการเกษตรหรืออุตสาหกรรมอื่นๆ 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี   รวมถึงช่างซ่อมและปรับแต่งเคร่ืองจกัรกลทางการเกษตร
หรืออุตสาหกรรม   ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน     
 
2134 หมู่         724 ช่างเคร่ืองและช่างปรับแต่งอุปกรณ์ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์ 
  (Electrical and Electronic Equipment Mechanics and Fitters) 

ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหมู่นี้ ได้แก่ ผู้ปรับแต่ง  ติดตั้งและซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าคอมพิวเตอร์   
ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์วิทยุโทรทัศน์และเคร่ืองเสียง รวมถึงการติดตั้ งและซ่อมแซมอุปกรณ์   
โทรเลข โทรศัพท์ สายส่งกระแสไฟฟ้า และอุปกรณ์ต่อเช่ือมสายเคเบิล้ ตลอดจนควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานอืน่ ๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

กลุ่มอาชีพในหมู่น้ี  มีดงัน้ี 
7241 ช่างเคร่ืองและช่างปรับแต่งอุปกรณ์ไฟฟ้ากาํลงั 
7242 ช่างปรับแต่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
7243 ช่างเคร่ืองและผูใ้หบ้ริการทางดา้นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
7244 ช่างติดตั้งและผูใ้หบ้ริการทางดา้นอุปกรณ์โทรเลขและโทรศพัท ์
7245 ช่างติดตั้งและช่างซ่อมสายส่งกระแสไฟฟ้าและช่างต่อสายเคเบิ้ล 

 
หน่วย     7241 ช่างเคร่ืองและช่างปรับแต่งอุปกรณ์ไฟฟ้ากาํลงั (Electrical  Mechanics  and  Fitters) 

              ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่ ผูป้รับแต่ง ติดตั้งและซ่อมแซมเคร่ืองจกัรกลและ
อุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคารส่ิงปลูกสร้าง โรงงานอุตสาหกรรม และสถานท่ีอ่ืนๆ ปรับแต่ง ติดตั้งและซ่อมแซม 
ช้ินส่วนของเคร่ืองจกัรกลและอุปกรณ์ไฟฟ้า  เช่น  มอเตอร์   เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า  สวิตซ์เกียร์  เคร่ืองมือท่ี
ควบคุมดว้ยระบบไฟฟ้า   เคร่ืองมือวดัความเท่ียงตรง  อุปกรณ์หรือช้ินส่วนของบนัไดเล่ือนไฟฟ้า ส่ิงของ
เคร่ืองใชใ้นครัวเรือน   เคร่ืองจกัรกลอุตสาหกรรม  อุปกรณ์ไฟฟ้าของอากาศยานเรือ  และยานยนตต่์าง ๆ   
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ตรวจสอบและทดสอบผลิตภณัฑ์ไฟฟ้าท่ีผลิตข้ึนเพื่อให้ไดม้าตรฐานขอ้กาํหนด ตลอดจนปฏิบติัหน้าท่ี
การงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

7241.10  ช่างปรับไฟฟ้าทัว่ไป  (Electrical  fitter,   general) 
  ปรับ ประกอบ และซ่อมเคร่ืองจกัร และอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ  ในโรงงาน  หรือตาม
สถานท่ีท่ีใช ้ :  ตรวจดูรูปแบบ  และแผนภาพทางเดินสายไฟ  ;  ตรวจส่วนต่าง ๆ  เพื่อดูความเท่ียงตรง  ;  
วินิจฉยัขอ้บกพร่องดว้ยอุปกรณ์ทดสอบไฟฟ้า  ;  ถอดอุปกรณ์ออกเป็นช้ินๆ ถา้จาํเป็น ซ่อมหรือเปล่ียน
สายไฟหรือช้ินส่วนท่ีแตกหกัหรือชาํรุดดว้ยวธีิการทางไฟฟ้า 
 

7241.20  ช่างปรับไฟฟ้า  (อุปกรณ์ไฟฟ้ากาํลงั)   
(Electrical fitter,  electric power equipment) 

  ปรับ  ประกอบ  และซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้ากาํลัง เช่น มอเตอร์ไฟฟ้า ไดนาโม ในโรงงาน  
หรือตามสถานท่ีท่ีใช ้: ปฏิบติังานหลกัมูลฐานเช่นเดียวกนักบัช่างปรับไฟฟ้าทัว่ไป  (7241.10)  แต่ทาํงาน
เก่ียวกบัอุปกรณ์ไฟฟ้า  เช่น  มอเตอร์  และไดนะโม  ซ่ึงตอ้งใชค้วามรู้เป็นพิเศษ 
 

7241.25  ช่างปรับไฟฟ้า  (กระแสไฟฟ้า)  (Elecrical  fitler , electric  generator) 
  ปรับ  ประกอบ  และซ่อมเคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้า  ในโรงงาน  หรือตามสถานท่ีท่ีใช ้ :  
ปฏิบติังานหลกัมูลฐานเช่นเดียวกนักบัช่างปรับไฟฟ้าทัว่ไป  (7241.10)  แต่ทาํงานเก่ียวกบัเคร่ืองแปลง
กระแสไฟฟ้า  ซ่ึงตอ้งใชค้วามรู้เป็นพิเศษ 
 

7241.30  ช่างปรับไฟฟ้า  (เคร่ืองมือไฟฟ้า)  (Electrical  fitter,  instrument) 
  ปรับ ประกอบ และซ่อมเคร่ืองมือไฟฟ้า และอุปกรณ์ควบคุมในโรงงานหรือตาม
สถานที่ที่ใช้  :  ปฏิบตัิงานหลกัมูลฐานเช่นเดียวกนักบัช่างปรับไฟฟ้าทัว่ไป  (7241.10)  แต่ทาํงาน
เก่ียวกบัเคร่ืองมือและอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า ซ่ึงตอ้งใช้ความรู้เป็นพิเศษ 
 

7241.40  ช่างปรับไฟฟ้า  (เคร่ืองจักรกลสํานักงาน)  (Electrical  fitter,  office machine) 
  ปรับ ประกอบ  และซ่อมช้ินส่วนไฟฟ้าของเคร่ืองจกัรกลสาํนกังาน ในโรงงาน หรือตาม
สถานท่ีท่ีใช้ : ปฏิบัติงานหลักมูลฐานเช่นเดียวกันกับช่างปรับไฟฟ้าทั่วไป (7241.10) แต่ทํางาน 
เก่ียวกบัช้ินส่วนไฟฟ้าของเคร่ืองจกัรกลสาํนกังาน ซ่ึงตอ้งใชค้วามรู้พิเศษ 
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7241.45  ช่างปรับไฟฟ้า  (ระบบไฟสัญญาณ)  (Electrical  fitter, signaling equipment) 
  ปรับ ประกอบ  และซ่อมระบบไฟสัญญาณในโรงงาน  หรือตามสถานท่ีท่ีใช ้: ปฏิบติังาน
หลกัมูลฐานเช่นเดียวกนักบัช่างปรับไฟฟ้าทัว่ไป  (7241.10)  แต่ทาํงานเก่ียวกบัระบบไฟสัญญาณ  ซ่ึงตอ้งใช้
ความรู้พิเศษ 
 

7241.50  ช่างปรับไฟฟ้า  (ยานยนต์)  (Electrical  fitter,  motor  vehicle)   
ปรับ  ประกอบ  และซ่อมช้ินส่วนเคร่ืองไฟฟ้าของยานยนต์ในโรงงานผลิต โรงซ่อม  :  

ปฏิบติังานหลกัมูลฐานเช่นเดียวกนักบัช่างปรับไฟฟ้าทัว่ไป (7241.10) แต่ทาํงานเก่ียวกบัช้ินส่วนไฟฟ้า            
ของยานยนต ์ ซ่ึงตอ้งใชค้วามรู้พิเศษ 

 
7241.55  ช่างปรับไฟฟ้า  (ลฟิท์และอุปกรณ์ทีเ่กีย่วข้องกนั)   
  (Electrical  fitter,  elevator and related equipment) 
  ปรับ ประกอบ และซ่อมช้ินส่วนไฟฟ้าของลิฟท์และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกันในโรง 
ประดิษฐกรรม โรงงาน หรือตามสถานท่ีท่ีใช้ : ปฏิบติังานหลกัมูลฐานเช่นเดียวกนักบัช่างปรับไฟฟ้า 
ทัว่ไป (7241.10)  แต่ทาํงานเก่ียวกบัช้ินส่วนไฟฟ้าของลิฟทแ์ละอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกนั  เช่น บนัไดเล่ือน
และสายพานลาํเลียง  ซ่ึงตอ้งใชค้วามรู้พิเศษ 
 

7241.60  ช่างปรับไฟฟ้า  (อุปกรณ์ทาํความเยน็และปรับอากาศ)   
(Electrical  fitter,  refrigeration and air-conditioning) 

  ปรับ ประกอบ และซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบทําความเย็นและปรับอากาศใน 
โรงงานหรือตามสถานท่ีท่ีใช ้: ปฏิบติังานหลกัมูลฐานเช่นเดียวกนักบัช่างปรับไฟฟ้าทัว่ไป (7241.10)  แต่
ทาํงานเก่ียวกบัอุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบทาํความเยน็และปรับอากาศ  ซ่ึงตอ้งใชค้วามรู้พิเศษ 
 

7241.65  ช่างปรับไฟฟ้า  (เคร่ืองใช้ในบ้านเรือน)  (Electrical  fitter,  domestic apparatus) 
  ปรับ ประกอบ และซ่อมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในบา้นเรือนภายในโรงงานผลิต โรงซ่อม : 
ปฏิบติังานหลกัมูลฐานเช่นเดียวกนักบัช่างปรับไฟฟ้าทัว่ไป  (7241.10)  แต่ทาํงานเก่ียวกบัเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าใน
บา้นเรือน  เช่น  พดัลมไฟฟ้า  เคร่ืองดูดฝุ่ น  และเตารีดไฟฟ้า  ซ่ึงตอ้งใชค้วามรู้พิเศษ 
 

7241.90 ช่างปรับไฟฟ้าอืน่ๆ 
         ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี รวมถึง  ช่างปรับไฟฟ้าซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน เช่น  
ช่างปรับ  ประกอบและซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหน่ึงชนิดใดโดยเฉพาะ 
 
หน่วย   7242 ช่างปรับแต่งอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์  (Electronics Fitters) 

              ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่  ผูป้รับแต่งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองบนัทึกเสียง
เคร่ืองบนัทึกภาพ  อุปกรณ์ส่งสัญญาณโทรคมนาคม  อุปกรณ์เรดาร์  เรดาร์  ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของ
เคร่ืองดนตรี  อุปกรณ์ทางการแพทย ์  อุปกรณ์ในงานอุตสาหกรรมและระบบสัญญาณต่างๆ ตรวจสอบ
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และทดสอบผลิตภณัฑอิ์เล็กทรอนิกส์ท่ีผลิตข้ึนเพื่อให้ไดม้าตรฐานตามขอ้กาํหนด ตลอดจนปฏิบติัหนา้ท่ี
การงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

7242.10  ช่างปรับอเิลก็ทรอนิกส์ทัว่ไป  (Electronics  fitter,  general) 
  ปรับแต่งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์บันทึกเสียง ภาพและโทรคมนาคม   
รวมทั้งอิเล็กทรอนิกส์ชนิดต่างๆ ในโรงงานผลิตหรือตามสถานท่ีท่ีใช้ : ตรวจดูรูปแบบและทดสอบ 
ผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีผลิตข้ึน เพื่อดูความเท่ียงตรงและทาํการปรับเล็กนอ้ย  ;  ปรับอุปกรณ์วินิจฉัย
ขอ้บกพร่องต่าง ๆ  ดว้ยอุปกรณ์ทดสอบอิเล็กทรอนิกส์   
7242.20  ช่างปรับอเิลก็ทรอนิกส์  (เคร่ืองส่งวทิยุและโทรทศัน์) 
  (Electronics  fitter,  radio and television transmitter) 
  ปรับแต่งเคร่ืองส่งวิทยุและโทรทศัน์ในโรงงาน หรือตามสถานท่ีท่ีใช ้: ปฏิบติังานหลกั
มูลฐานเช่นเดียวกนักบัช่างปรับอิเล็กทรอนิกส์ทัว่ไป (7242.10) แต่ทาํงานเก่ียวกบัการปรับเคร่ืองส่งวิทยุ
และโทรทศัน์  ซ่ึงตอ้งใชค้วามรู้พิเศษ 
 

7242.30  ช่างปรับอเิลก็ทรอนิกส์  (อุปกรณ์ทางการแพทย์) 
  (Electronics  fitter,  medical equipment) 
  ปรับแต่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีใชใ้นการแพทย ์ในโรงงาน  หรือตามสถานท่ีท่ีใช ้ :    
ปฏิบติังานหลกัมูลฐานเช่นเดียวกบัช่างปรับอิเล็กทรอนิกส์ทัว่ไป  (7242.10)  แต่ทาํงานเก่ียวกบัอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีใชใ้นการแพทย ์ เช่น เคร่ืองเอกซเรย ์ เคร่ืองวดัคล่ืนหวัใจ  เคร่ืองสแกนเนอร์  ซ่ึงตอ้งใช้
ความรู้พิเศษ 
 

7242.40  ช่างปรับอเิลก็ทรอนิกส์  (อุปกรณ์ทางอุตสาหกรรม) 
  (Electronics fitter,   industrial equipment) 
  ปรับแต่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีใชใ้นงานอุตสาหกรรม ในโรงงานหรือตามสถานท่ีท่ี
ใช้ : ปฏิบติังานหลกัมูลฐานเช่นเดียวกบัช่างปรับอิเล็กทรอนิกส์ทัว่ไป  (7242.10)  แต่ทาํงานเก่ียวกบั
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้ในงานอุตสาหกรรม  เช่น  เคร่ืองคาํนวณ อุปกรณ์ทดสอบ และเคร่ืองชั่ง 
นํ้าหนกั  ซ่ึงตอ้งใชค้วามรู้พิเศษ 
 

7242.50 ช่างปรับอเิลก็ทรอนิกส์  (อุปกรณ์โทรคมนาคม) 
(Electronics  fitter,   telecommunication  equipment) 

  ปรับและแต่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้านโทรคมนาคมในโรงงาน : ปฏิบติังานหลัก 
มูลฐานเช่นเดียวกันกับช่างปรับอิเล็กทรอนิกส์ทัว่ไป (7242.10) แต่ทาํงานเก่ียวกับแผงหรือตู้สวิตซ์
อิเล็กทรอนิกส์  สวติซ์เกียร์  และอุปกรณ์ควบคุมทางดา้นโทรคมนาคม  ซ่ึงตอ้งใชค้วามรู้พิเศษ 
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7242.60  ช่างปรับอเิลก็ทรอนิกส์  (คอมพวิเตอร์)  (Electronics  fitter, computer equipment) 
  ปรับและแต่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้ในงานด้านคอมพิวเตอร์ : ปฏิบติังานหลัก 
มูลฐานเช่นเดียวกนักบัช่างปรับอิเล็กทรอนิกส์ทัว่ไป (7242.10) แต่เช่ียวชาญเฉพาะอุปกรณ์เคร่ืองใชท้าง
คอมพิวเตอร์ 
 

7242.70 ช่างปรับอเิลก็ทรอนิกส์  (เคร่ืองจักรกลสํานักงาน) 
(Electronics  fitter,  office machinery) 

  ปรับแต่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้ในเคร่ืองจกัรกลสํานักงานอิเล็กทรอนิกส์ เช่น  
เคร่ืองประมวลผล ไอ.บี.เอ็ม และเคร่ืองประมวลผลอ่ืนๆ ท่ีห้องแสดงสินค้าหรือตามสถานท่ีท่ีใช้ :  
ปฏิบติังานหลกัมูลฐานเช่นเดียวกบัช่างปรับอิเล็กทรอนิกส์ทัว่ไป (7242.10)  แต่ทาํงานเก่ียวกบัเคร่ือง 
จกัรกลในสาํนกังาน  เช่น  เคร่ืองประมวลผลอิเล็กทรอนิกส์  ซ่ึงตอ้งใชค้วามรู้พิเศษ 
7242.90  ช่างปรับแต่งอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์อืน่ ๆ 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี รวมถึงช่างปรับแต่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภท
ไวใ้นท่ีอ่ืน 
 
หน่วย     7243 ช่างเคร่ืองและผู้ให้บริการทางด้านอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์  
                            (Electronics   Mechanics  and  Servicers) 

              ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี ไดแ้ก่ ผูใ้ห้บริการ ตรวจสอบ และซ่อมแซมอุปกรณ์วิทย ุ 
โทรทศัน์ เทปบนัทึกเสียง วีดีทศัน์  อุปกรณ์เคร่ืองเสียงและภาพอ่ืนๆ  เปล่ียนช้ินส่วนอุปกรณ์ท่ีชาํรุด 
เสียหาย ใหใ้ชง้านได ้ ตลอดจนปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

7243.20  ช่างเคร่ืองอเิลก็ทรอนิกส์  ;  ช่างซ่อมเคร่ืองอเิลก็ทรอนิกส์ 
  (Electronics  mechanic) 
  ปรับและซ่อมเคร่ืองจกัรอิเล็กทรอนิกส์ท่ีใชใ้นสถานประกอบการและสถานท่ีต่าง ๆ  :  
ตรวจดูรูปแบบและช้ินส่วนต่างๆ ของเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อดูความเท่ียงตรงหรือหาสาเหตุของความ
ผดิปกติในการทาํงานหรือช้ินส่วนท่ีชาํรุด เพื่อทาํการปรับ ซ่อม หรือเปล่ียนช้ินส่วนเท่าท่ีจาํเป็น  ทดสอบ
หลงัการปรับซ่อม 
 

7243.25  ช่างซ่อมเคร่ืองอเิลก็ทรอนิกส์  (เคร่ืองใช้ในสํานักงาน) 
  (Electronics  repairer,  office machine) 
  ปรับและซ่อมเคร่ืองจกัรกลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้ในสํานกังาน เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์  
เคร่ืองประมวลผล และอ่ืนๆ : ตรวจดูและทดสอบหาความผิดปกติและสาเหตุ ทาํการปรับ -ซ่อมหรือ
เปล่ียนช้ินส่วนอุปกรณ์ท่ีชาํรุดเท่าท่ีจาํเป็น 
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7243.30  ช่างซ่อมวทิยุและโทรทัศน์  (Electronics  repairer,  audio - visual  equipment) 
  ปรับและซ่อมเคร่ืองวิทยุและโทรทศัน์  :  ตรวจดูรูปแบบ  ทดสอบดว้ยอุปกรณ์ทดสอบ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อหาจุดท่ีชาํรุดหรือบกพร่อง  ทาํการปรับ – ซ่อม หรือถอดเปล่ียนช้ินส่วนอุปกรณ์   ต่าง 
ๆ  เท่าท่ีจาํเป็น 
 

7243.40  ช่างซ่อมเคร่ืองฉายภาพยนตร์  (Repairer,  projector) 
  ปรับและซ่อมเคร่ืองฉายภาพยนตร์ : ตรวจดูและทดสอบความผิดปกติเพื่อหาสาเหตุ
หรือจุดท่ีชาํรุด ; ทาํการปรับ – ซ่อม  หรือเปล่ียนช้ินส่วนอุปกรณ์ท่ีชาํรุดต่าง ๆ  เท่าท่ีจาํเป็น 
 

7243.50  ช่างติดตั้งเสาอากาศ  (วทิยุ / โทรทัศน์)  (Erector,  radio / television aerial) 
  ปรับและติดตั้งเสาอากาศของเคร่ืองรับวิทยุหรือโทรทศัน์ : กาํหนดตาํแหน่งและรายการ
ติดตั้งตามจุดต่างๆ ; เดินสายไฟตามจุดท่ีกาํหนด ต่อสายไฟและสายตวันาํเขา้กบัเสาอากาศ ทาํการปรับ
ตาํแหน่งเสาอากาศ  เพื่อใหเ้คร่ืองรับวทิย ุ/ โทรทศัน์รับสัญญาณไดอ้ยา่งชดัเจน 
 
หน่วย     7244 ช่างติดตั้งและผู้ให้บริการทางด้านอุปกรณ์โทรเลขและโทรศัพท์ 
  (Telegraph  and  Telephone  Installers  and  Servicers) 

            ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่ ผูติ้ดตั้ง  บริการ และซ่อมแซมอุปกรณ์โทรเลขและ
โทรศพัทท์ั้งในชุมสายและในแต่ละสถานท่ีท่ีมีผูใ้ช้บริการ  ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุม 
ดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 

 
  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 
7244.20  ช่างติดตั้งโทรศัพท์และโทรเลข  (Installer,  telephone  and  telegraph) 
  ติดตั้งอุปกรณ์โทรศพัทแ์ละโทรเลข : ตรวจดูรูปแบบและแผนภาพการวางสายโทรศพัท์
และโทรเลข  ติดตั้งแผงหรือตูส้วิตซ์โทรศพัท์  เคร่ืองถ่ายทอด  เคร่ืองเช่ือมโยงเลขหมาย  เคร่ืองรับ  
เคร่ืองโทรพิมพ ์ และอุปกรณ์อ่ืนๆ  ให้อยูต่ามตาํแหน่ง  ;  เช่ือมช้ินส่วนต่าง ๆ  ของอุปกรณ์ดว้ยการต่อ
สายไฟฟ้า  การบดักรี  และการหนีบรัด ; ต่อสายเคเบิลสําหรับรับและส่ง ปรับเคร่ืองถ่ายทอดและเคร่ือง
ไฟฟ้าอ่ืนๆ  เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทาํงานสูงสุด  อาจชาํนาญในการติดตั้งอุปกรณ์โทรศพัทห์รือ
โทรเลข  และอาจมีช่ือเรียกตามงานท่ีทาํ 
 

7244.30  ช่างซ่อมโทรศัพท์และโทรเลข  (Repairer,  telephone  and  telegraph) 
  ซ่อมหรือดูแล และซ่อมอุปกรณ์โทรศพัท์ : ตรวจดูรูปแบบและแผนภาพการวาง
สายโทรศพัท์และโทรเลข  ;  ใช้อุปกรณ์ทดสอบไฟฟ้าช่วยวินิจฉัยช้ินส่วนท่ีชาํรุดเสียหายของอุปกรณ์
และวงจร ; ถอดอุปกรณ์ออกทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วน เพื่อเอาช้ินส่วนท่ีบกพร่องออก ; ซ่อมช้ินส่วน 
ต่างๆ  หรือเปล่ียนช้ินส่วนใหม่  ;  ประกอบช้ินส่วนต่าง ๆ  เขา้ดว้ยกนั  ต่อสายใหม่  บดักรี  และหนีบรัด
ตามรอยต่อต่างๆ ; ทดสอบอุปกรณ์และปรับใหม่  เพื่อให้เช่ือแน่วา่อุปกรณ์มีประสิทธิภาพในการทาํงาน
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สูงสูด  ;  ตรวจสอบอุปกรณ์เป็นคร้ังคราว  และดูแลรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีใชง้านไดดี้  อาจชาํนาญในการ
ซ่อมอุปกรณ์โทรศพัทแ์ละโทรเลข  และอาจมีช่ือเรียกตามงานท่ีทาํ 
 
หน่วย     7245 ช่างติดตั้งและช่างซ่อมสายส่งกระแสไฟฟ้าและช่างต่อสายเคเบิล้ 
  (Electrical  Line  Installers,  repairers  and  Cable  Jointers) 

ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี ไดแ้ก่  ผูท่ี้ติดตั้ง ซ่อมแซม  สายส่งกระแสไฟฟ้า  ต่อเช่ือม
สายเคเบิลท่ีพาดผ่านกลางอากาศและฝังใตดิ้นพร้อมทั้งสายยึดเหน่ียวสายไฟต่างๆ ติดตั้งและซ่อมแซม 
สายโทรศพัท์ท่ีพาดผ่านกลางอากาศและฝังอยู่ใตดิ้น ตลอดจนปฏิบติังานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแล
ปฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 
  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 
7245.20    ช่างวางสายไฟ  (ไฟฟ้ากาํลงั)  (Line  worker,  electric  power) 
               วางและซ่อมสายไฟเหนือศีรษะเพื่อส่งกระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าไปยงัสถานท่ีใชไ้ฟฟ้า :  
ตั้งเสาและหอคอยเล็กๆ  ดว้ยความช่วยเหลือของคนงานอ่ืนๆ ; ไต่ข้ึนไปบนเสาและหอคอยแลว้ติด
ฉนวนไฟฟ้า  เคร่ืองป้องกนัอุสนีบาต  และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกนั ; ขึงสายไฟระหวา่งหอคอยเสาและอาคาร
อยา่งปลอดภยัใหส้ายไฟตกทอ้งชา้งเพียงพอ เพื่อป้องกนัไม่ใหส้ายไฟขาด  เม่ือสภาพอากาศเปล่ียนแปลง 
;  ต่อสายเคเบิลดว้ยวธีิการต่างๆ  ;  ตรวจและซ่อม  สายไฟ  เสา  หอคอย  และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็น
คร้ังคราว ; บนัทึกการติดตั้ง  การตรวจ  การเปล่ียนอุปกรณ์และการซ่อม  อาจวางสายเคเบิลไฟฟ้าแรงสูง 
และตั้งหอเหล็ก ; หรือวางสายเคเบิลไฟฟ้าแรงตํ่า และตั้งเสาไฟ (ไมห้รือคอนกรีต) อาจตรวจตราอุปกรณ์
ไฟฟ้าท่ีติดหรือตั้งอยูใ่นอาคารและทาํการซ่อมตามคาํร้องขอ 
 

7245.30    ช่างต่อเช่ือมสายเคเบิล้  ;  ช่างวางสายเคเบิล   (Cable worker  ;  Jointer, cable) 
               เช่ือมสายเคเบิลไฟฟ้าบนพื้นดินและใตดิ้น : แยกท่อสายไฟหรือสายไฟฟ้าออกและเอา
ฉนวนไฟฟ้าออกจากปลายสาย ; เช่ือมและบดักรีเส้นลวดไฟฟ้าต่อเช่ือมกนัตรงชุมทางสายเคเบิล ; กาํจดั
ความช้ืนตามรอยต่อต่างๆ และหุ้มด้วยปลอกตะกัว่และใส่เขา้ในปลอกหุ้มสายเคเบิล วางและยึดสาย
เคเบิลที่ต่อแล้วเขา้ในฝาครอบชุมทางสายเคเบิล  แลว้เทกากนํ้ ามนัหรือสารประกอบอ่ืนๆ  เขา้ไปใน 
ฝาครอบ ; ทดสอบหาขอ้บกพร่องของสายไฟฟ้าท่ีใชต่้อ อาจชาํนาญในการต่อสายเคเบิลแบบใดแบบหน่ึง  
เช่น  สายไฟฟ้ากาํลงั  สายโทรศพัท ์
 

7245.40 ช่างวางสาย  (โทรศัพท์ , โทรเลข) ; ช่างวางท่อ (Wire worker,  telephone/ telegraph) 
ติดตั้งและซ่อมแซมสายส่งโทรศพัท์และโทรเลข : ตรวจดูรูปแบบและแผนภาพการ 

วางสายโทรศพัท์และโทรเลข  เคร่ืองเช่ือมโยงและอุปกรณ์อ่ืนๆ ให้อยูใ่นตาํแหน่งท่ีกาํหนด ; เดินสาย / 
วางสาย  (ในกรณีใตดิ้น)  โทรศพัท์ / โทรเลขตามรูปแบบ  เช่ือมต่อสายเคเบิลและอุปกรณ์ต่าง ๆ  เขา้
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ดว้ยกนั ตรวจสอบและปรับการรับ–ส่งเพื่อให้ทาํงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  อาจทาํการซ่อมแซมและ
เปล่ียนสายท่ีชาํรุด 
 

7245.90  ช่างวางสายไฟและช่างต่อสายเคเบิลไฟฟ้าอืน่ ๆ 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึง ผูติ้ดตั้งและซ่อมแซมสายไฟและสายเคเบิล   ต่าง ๆ  
ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
 
หมวดย่อย  73 ผู้ปฏิบัติงานเกีย่วกบัอุปกรณ์และเคร่ืองมือทีม่ีความเที่ยงตรงแม่นยาํ  งานหัตถกรรม   
                           งานการพมิพ์   และงานทีอ่ืน่เกีย่วข้อง  
                           (Precision,  Handicraft,  Printing and  Related  Workers) 
 ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหมวดยอ่ยน้ี  ไดแ้ก่  ผูผ้ลิตและซ่อมแซมเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ท่ีมี
ความเท่ียงตรงแม่นยาํสูง อุปกรณ์ดนตรี เคร่ืองประดบัและโลหะภณัฑ์ท่ีมีค่าและก่ึงมีค่า เคร่ืองดินเผา  
เซรามิคและเคร่ืองแก้วต่าง ๆ  งานหัตถกรรมท่ีทาํมาจากไม ้ ส่ิงทอส่ิงถกั เคร่ืองหนังและวสัดุอ่ืนๆ ท่ี 
เก่ียวขอ้ง  รวมถึงงานดา้นการพิมพแ์ละการเยบ็เขา้เล่มหนงัสือ  ตลอดจนควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
   

กลุ่มอาชีพในหมวดย่อยนี ้ มีดังนี ้
731 ผูป้ฏิบติังานดา้นอุปกรณ์ และเคร่ืองมือท่ีมีความเท่ียงตรงแม่นยาํ 

                            และงานโลหะภณัฑอ่ื์นๆ  
732 ช่างเคร่ืองดินเผา  เคร่ืองแกว้และผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง 
733 ช่างฝีมือหตัถกรรมไม ้ ส่ิงทอ  เคร่ืองหนงัแบบพื้นบา้น 
734 ผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพิมพ ์

 
หมู่       731     ผู้ปฏิบัติงานด้านอุปกรณ์และเคร่ืองมือทีม่ีความเที่ยงตรงแม่นยาํและงานโลหะภัณฑ์อืน่ ๆ   
  (Precision  Workers  in  Metal  and  Related  Workers) 
       ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหมู่น้ี ได้แก่ ผูผ้ลิตและซ่อมแซมเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ท่ีมีความ
เท่ียงตรงแม่นยาํ  เช่น อุปกรณ์ดนตรี เคร่ืองประดับและโลหะภัณฑ์ท่ีมีค่าและก่ึงมีค่า  รวมถึงการ
ควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
   

กลุ่มอาชีพในหมู่นี ้มีดังนี้ 
7311 ช่างเคร่ืองมือท่ีมีความเท่ียงตรงแม่นยาํ 
7312 ช่างอุปกรณ์เคร่ืองดนตรี 
7313 ช่างเพชรพลอย  ช่างประดิษฐโ์ลหะมีค่าและก่ึงมีค่า 
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หน่วย     7311 ช่างเคร่ืองมือทีม่ีความเทีย่งตรงแม่นยาํ  (Precision-instrument Makers and Repairers) 
ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี ได้แก่ ผูผ้ลิตและซ่อมแซมอุปกรณ์และเคร่ืองท่ีมีความ

เท่ียงตรงและแม่นยาํ ผลิตปรับตั้งและซ่อมแซมนาฬิกาข้อมือ นาฬิกาแขวน เคร่ืองวดัในการเดินเรือ  
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการพยากรณ์อากาศ  อุปกรณ์ดา้นจกัษุ  อุปกรณ์ดา้นศลัยกรรมและเคร่ืองมือแพทยอ่ื์นๆ  
อุปกรณ์ดา้นทนัตกรรม  อุปกรณ์ดา้นศลัยกรรมออร์โทปิดิกส์  อวยัวะเทียมต่างๆ และอุปกรณ์ท่ีมีความ
แม่นยาํต่าง ๆ  ตลอดจนปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 

 
  อาชีพในหน่วยนี ้  มีดังนี้ 
 

7311.20 ช่างซ่อมเคร่ืองมืออุปกรณ์ทางการแพทย์   
(Maker  ;  Repairer,  medical  instrument) 

  ทาํและซ่อมแซมอุปกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทย ์ เช่น  เคร่ืองทนัตกรรม  เคร่ืองวดั
สายตา  และเคร่ืองมือทางการแพทยอ่ื์นๆ ; ตรวจหาความผิดปกติหรือตรวจสอบขอ้บกพร่องเพื่อทาํการ
แกไ้ข ; ปรับ แต่ง  หรือถอดเปล่ียนช้ินส่วนอุปกรณ์ต่าง ๆ  เท่าท่ีจาํเป็น  ทดสอบการทาํงานของเคร่ืองมือ
อุปกรณ์  
 

7311.25  ช่างทาํฟันปลอม  ;  ช่างทนัตกรรม (Maker  ;  Repairer,  dental  prosthesis) 
  ทาํฟันปลอมหรืองานประดิษฐท์างทนัตกรรม  เช่น อุปกรณ์ในการจดัฟัน  ดดัฟัน  พิมพ์
ปากและจาํลองแบบของเหงือกและส่วนอ่ืนๆ  ของปาก  :  ผสมส่วนผสมท่ีใชใ้นการทาํฟันปลอม  หล่อฟัน
ปลอมตามกรรมวิธีจดัทาํฟันปลอมแบบต่างๆ ตามคาํสั่ง เช่น  แบบถอดได้ชนิดโครงโลหะ  หรือชนิด 
อะครีลิก ฟันปลอมแบบติดแน่น เป็นตน้ จดัทาํโครงและตะขอสําหรับการจดัและยึดฟัน มีความชาํนาญ
และความสามารถในการทาํหน่ึงอยา่งหรือทั้งหมด  อาจช่วยเหลือทนัตแพทยใ์นดา้นทนัตกรรมจดัฟัน 
 

7311.30 ช่างทาํอุปกรณ์แขน – ขาเทยีม  (อุปกรณ์ช่วยความพกิาร) 
(Maker  ;  Repairer,  orthopaedic  appliance) 

  ทาํและซ่อมแซมอุปกรณ์และอวยัวะเทียมสําหรับคนพิการ  :  ตดัวสัดุหรือหล่อแบบ
ช้ินส่วนตามรูปแบบและขนาดท่ีตอ้งการ ; ประกอบช้ินส่วนต่าง ๆ  เขา้ดว้ยกนั ; ทดสอบความสมดุลย์
หรือตรวจสอบนํ้ าหนักของอุปกรณ์  ทาํการปรับแต่งขนาดให้พอเหมาะกับผูใ้ช้งาน  ;  อาจทาํการ
ซ่อมแซมอุปกรณ์  ช้ินส่วน  อวยัวะเทียมท่ีชาํรุดใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน 
 

7311.40  ช่างทาํนาฬิกา  ;  ช่างซ่อมนาฬิกา  (Maker ; Repairer,  watch) 
  ประกอบช้ินส่วนเพื่อทาํนาฬิกา  หรือทาํการซ่อมและปรับนาฬิกา : ใชเ้ลนซ์ขยายตรวจดู
ช้ินส่วนท่ีเก่ียวกับเวลาและช้ินส่วนอ่ืนๆ  เพื่อทาํการประกอบหรือคน้หาความชํารุดเสียหาย ; ใช้คีม  
ไขควง  แหนบ  และเคร่ืองมืออ่ืน ๆ ในการถอดลูกตุม้  ลาน  และช้ินส่วนอ่ืนๆ ของนาฬิกาออก ; ทาํการ
ซ่อมหรือเปล่ียนช้ินส่วนท่ีเสีย ; ทาํความสะอาดส่วนต่างๆ ด้วยนํ้ ามนัเบนซินหรือนํ้ ายาท่ีใช้ทาํความ
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สะอาดอ่ืน ๆ  ;  ประกอบนาฬิกาข้ึนใหม่และปรับช้ินส่วนท่ีเก่ียวกบัเวลา  ;  หยอดนํ้ ามนัชนิดพิเศษเฉพาะ
ช้ินส่วนท่ีเคล่ือนไหว 
   

7311.50 ช่างซ่อมเคร่ืองมือวดัทีม่ีความเทีย่งตรงทางอุตุนิยมวิทยา 
(Maker  ;  Repairer,  meteorological  instrument) 

  ทาํและซ่อมแซมอุปกรณ์และเคร่ืองมือวดัทางอุตุนิยมวิทยา : ตรวจสอบความผิดปกติ  
และทาํการปรับแต่ง  ;  ถอดเปล่ียนช้ินส่วนอุปกรณ์ท่ีชาํรุด ; ทดสอบความเท่ียวตรง 
 

7311.90  ช่างซ่อมเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทีม่ีความเทีย่งตรงแม่นยาํอื่น ๆ 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี รวมถึง ผูท้าํและซ่อมแซมเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีมีความ
เท่ียงตรงแม่นยาํอ่ืนๆ  ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน  
 
หน่วย   7312 ช่างอุปกรณ์เคร่ืองดนตรี Musical-instrument Makers  and  Tuners) 

ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี ไดแ้ก่ ผูผ้ลิต ประกอบและปรับแต่งเสียงเคร่ืองดนตรีแบบ
เคร่ืองสาย  เคร่ืองเป่า  เคร่ืองคดั  หรือเคร่ืองเคาะโดยการใชห้รือเคร่ืองมือทุ่นแรงอ่ืน ๆ  
 

  อาชีพในหน่วยนี ้  มีดังนี้ 
 

7312.20 ช่างทาํเคร่ืองดนตรี  (เคร่ืองสาย)   (Maker, musical  instrument, string) 
ใชเ้คร่ืองมือหรือเคร่ืองจกัรทาํเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองสายดว้ยไม ้ยางแข็ง  พลาสติก  

ไนลอน โลหะ หรือวสัดุอ่ืนๆ  :  คดัเลือกและทาํเคร่ืองหมายบนวสัดุ  เล่ือย  เจาะ  แกะสลกั  ข้ึนรูป  และ
ตกแต่งช้ินส่วนต่าง ๆ  ของเคร่ืองดนตรี  ;  อดักาวหรือขนัเกลียวช้ินส่วนต่างๆ ให้ติดกนั ; ลงพื้นทาสีและ
ลงนํ้ ามนัชกัเงาหลาย ๆ  คร้ัง  ;  ขึงสาย  ตอกสลกัและใส่ส่วนประกอบอ่ืนๆ ; ทดสอบเคร่ืองดนตรีและ
แกไ้ขปรับปรุงเท่าท่ีจาํเป็นเพื่อทาํให้เสียงดีข้ึน อาจซ่อมเคร่ืองดนตรี อาจชาํนาญในการทาํเคร่ืองดนตรี
เฉพาะอยา่ง  ตวัอยา่ง  เช่น  พิณ จะเข ้ซออู ้ซอดว้ง และเคร่ืองสายไทยอ่ืน ๆ 
 

7312.30 ช่างทาํเคร่ืองดนตรี  (เคร่ืองเป่าทีท่าํด้วย ไม้) 
(Maker,   musical  instrument,  woodwind) 

  ใช้เคร่ืองมือหรือเคร่ืองจักร ทาํเคร่ืองเป่าซ่ึงส่วนใหญ่ทาํด้วยไม้ : คัดเลือกและทํา 
เคร่ืองหมายบนวสัดุ  เล่ือย  เจาะข้ึนรูป  และตกแต่งช้ินส่วนต่าง ๆ ของเคร่ืองเป่า ; ขนัเกลียวช้ินส่วนต่างๆ  
ให้ติดกนั ; ใส่แป้นน้ิวกดและส่วนประกอบส่วนอ่ืนๆ ให้ตรงตามท่ี ; ทดสอบเคร่ืองดนตรีและแกไ้ข 
ปรับปรุงเท่าท่ีจาํเป็นเพื่อทาํให้เสียงดีข้ึน  ;  ลงพื้น  ทาสีลงนํ้ ามนัชกัเงาหลาย ๆ  คร้ัง  อาจทาํแป้นน้ิวกด  
โดยการทุบตะไบ  และขดัเงาโลหะเยน็  และอาจซ่อมเคร่ืองดนตรีประเภทต่าง ๆ  อาจชาํนาญในการทาํ
เคร่ืองดนตรีประเภทใดประเภทหน่ึงโดยเฉพาะ  เช่น  ป่ี  ขลุ่ย  หรือแคน  เป็นตน้ 
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7312.40 ช่างทาํเคร่ืองดนตรี  (เคร่ืองเป่าจาก โลหะ) 
(Maker,  musical - instrument,   metalwind) 

  ใช้เคร่ืองมือหรือเคร่ืองจักร  ทาํเคร่ืองเป่าชนิดเป่าด้วยโลหะ : คัดเลือกและทาํ
เคร่ืองหมายบนวสัดุ  เล่ือย  เจาะข้ึนรูป  และตกแต่งช้ินส่วนต่าง ๆ ของเคร่ืองเป่า  ;  ประกอบและยึด
ช้ินส่วนต่างๆใหติ้ดกนั  เช่น  แป้นน้ิวกด   ทดสอบเสียงและแกไ้ขปรับปรุงเท่าท่ีจาํเป็น  ขดัเงาหรือพ่นสี  
และตดั เช่ือมประกอบตกแต่งอ่ืนๆ อาจมีความชาํนาญในการทาํเคร่ืองดนตรีประเภทเป่าชนิดใดชนิด
หน่ึงโดยเฉพาะ  เช่น  แซกโซโฟน  ทรัมเป็ต   คาริเนต   เป็นตน้ 
 
7312.50  ช่างปรับเสียงเปียโน  (Tuner,   piano) 
  ทดสอบและปรับเสียงท่ีเพี้ยนของเปียโนเพื่อให้ไดเ้สียงท่ีถูกตอ้งตามมาตรฐาน  :  เทียบ
เสียงเปียโนโดยใชซ่้อมเสียงหรือเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน  ;  หมุนเข็มบงัคบัเสียงให้เส้นลวดตึง
หรือหยอ่น  จนกวา่จะไดเ้สียงท่ีเท่ากนักบัเสียงจากซ่อมเสียง  ;  ปรับเส้นลวดเส้นอ่ืนๆ โดยให้หูเทียบกบั
เสียงของเส้นลวดซ่ึงไดป้รับเสียงเรียบร้อยแลว้  อาจเปล่ียนสายท่ีขาดและซ่อมเปียโน อาจปรับเสียงและ
ซ่อมออร์แกน 
 
7312.90  ช่างทาํเคร่ืองดนตรีและช่างปรับเสียงดนตรีอืน่ ๆ 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึง ช่างทาํเคร่ืองดนตรีและช่างปรับเสียงดนตรีซ่ึงมิได้
จดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน  ตวัอยา่ง  เช่น  ผูท้าํกลอง  ระนาด  ฆอ้งวง  ฉ่ิง  และองักาลุง ; ผูป้รับเสียงเคร่ือง
ดนตรีอ่ืน ๆ  ยกเวน้ออร์แกนและเปียโน 
 
หน่วย     7313 ช่างเพชรพลอย  ช่างประดิษฐ์โลหะมีค่าและกึง่มีค่า  
                           (Jewellery  and  Precious-Metal Workers) 

ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่  ผูป้ระดิษฐแ์ละซ่อมแซมเคร่ืองประดบัและโลหะมีค่า  
ผลิตเคร่ืองประดบัทั้งช้ิน  เช่น  แหวน  เข็มเกล็ด  สร้อยคอ  หล่อเคร่ืองประดบัและส่ิงของท่ีเป็นโลหะมีค่าท่ี
ไม่ใช่เหล็กดว้ยมือ   หรือปฏิบติังานบางส่วนในการข้ึนรูปผลิตภณัฑ์ดว้ยวิธีการต่าง ๆ   เช่น   การตี  การตดั    
การขดัและการฝังอญัมณีหรือโลหะมีค่าแลว้นาํมาประกอบช้ินส่วน ทาํการสลกัอกัษรและออกแบบลวดลาย
ลงบนเคร่ืองประดบัและผลิตภณัฑ์โลหะมีค่า ตลอดจนปฏิบติัหน้าท่ีการงานท่ีเก่ียวข้องและควบคุม 
ดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

7313.20   ช่างทาํต้นแบบตัวเรือนด้วยขีผ้ึง้ (เทยีน)   (Maker, wax  mould) 
              ข้ึนรูปช้ินงานตน้แบบเคร่ืองประดบัด้วยข้ีผึ้ง (เทียน) ตามรูปแบบท่ีนักออกแบบได ้     
ออกแบบไว ้ :  กาํหนดขนาด/นํ้าหนกัช้ินงานทั้งชนิดช้ินเดียวหรือแยกส่วน  ; ช่างทาํตน้แบบตวัเรือนดว้ย
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ข้ีผึ้ง (เทียน) จะตอ้งมีความรู้ความสามารถและเขา้ใจเก่ียวกบัการวินิจฉยัแบบ  ตลอดจนมีความรู้พื้นฐาน
เก่ียวกบัคุณสมบติัของวตัถุดิบขั้นตอนการผลิตเพื่อกาํหนดวธีิผลิตไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 

7313.22  ช่างทาํต้นแบบตัวเรือนด้วยโลหะ  (Maker,  metal  mould) 
       ข้ึนรูปช้ินงานตน้แบบเคร่ืองประดบัดว้ยโลหะตามรูปแบบท่ีนกัออกแบบไดอ้อกแบบไว ้  :  
กาํหนดขนาด/นํ้ าหนกัช้ินงานทั้งชนิดช้ินเดียวหรือแยกส่วน  ; ช่างทาํตน้แบบตวัเรือนดว้ยโลหะจะตอ้งมี
ความรู้ความสามารถและเขา้ใจเก่ียวกบัการวินิจฉยัแบบ ตลอดจนมีความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัคุณสมบติัของ
วตัถุดิบ    ขั้นตอนการผลิต   การขดัผวิโลหะเพื่อกาํหนดวธีิผลิตไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 

7313.25  ช่างหล่อตัวเรือน  (Mounter  ;  Jewelly caster) 
      หล่อตวัเรือนเคร่ืองประดบัดว้ยเคร่ืองหล่อชนิดหล่อเหวี่ยงและชนิดหล่อดว้ยสุญญากาศ 
: ใชเ้คร่ืองผสมปูนและขจดัฟองอากาศจากส่วนผสมปูน ;  เทปูนในแม่พิมพ ์ ขจดัข้ีผึ้ง (เทียน) ออกจาก 
แม่พิมพ ์ และอบแม่พิมพป์ูนเพื่อให้ไดอุ้ณหภูมิตามท่ีกาํหนด ; ช่างหล่อตวัเรือนตอ้งมีความรู้เก่ียวกบั
คุณสมบติัของโลหะชนิดต่างๆท่ีใชห้ล่อ การคาํนวณปริมาณโลหะท่ีใช ้ การทาํความสะอาดช้ินงานหล่อ 
และมีความชาํนาญในการใช้เคร่ืองมือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ต่างๆ  โดยเฉพาะเคร่ืองหล่อแบบต่างๆ 
มากกวา่ 1  แบบข้ึนไป  อาจปฏิบติัหนา้ท่ีทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน 
 
7313.26      ช่างทาํแม่พมิพ์ยาง  (Maker,  rubber die) 
     ทําแม่พิมพ์ยางจากต้นแบบตัวเรือนเคร่ืองประดับ : จัดวางแผ่นยางก่อนนําไปอบใน
เคร่ืองอบแม่พิมพ์เพื่อให้ยางพิมพ์ลวดลายหรือรูปทรงต่างๆ ได้ถูกต้องตามต้นแบบ ; ผ่าแม่พิมพ์ยางเพื่อให้
สามารถถอดและประกอบแม่พมิพ์ได้อย่างเหมาะสมกับการนําไปฉีดขีผ้ึง้ (เทียน) โดยตัวแบบขีผ้ึง้ (เทียน) ที่
ผ่านการฉีดทดสอบจะต้องมีความถูกต้องสมบูรณ์ตามต้นแบบ และสามารถถอดแบบออกจากแม่พิมพ์ยางได้
โดยง่ายและไม่ชํารุดเสียหาย ; ช่างทําแม่พิมพ์ยางจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติและการใช้
ประโยชน์จากยางแต่ละชนิดให้เหมาะสมแก่การใช้งาน รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาการฉีดขีผ้ึง้ (เทียน)ให้แก่
พนักงาน 
 

7313.28   ช่างฉีดขีผ้ึง้  (เทียน)  ;  ช่างเทยีน  (Waxer) 
    ใชเ้คร่ืองฉีดเทียนทั้งแบบธรรมดาและแบบอตัโนมติัในการฉีดข้ีผึ้ง (เทียน)  หลอมเหลว 
เขา้แม่พิมพย์าง :  ถอดตวัแบบข้ีผึ้ง (เทียน) จากแม่พิมพย์างโดยไม่ให้มีความเสียหายและชาํรุด ; ตกแต่งตวั
แบบข้ีผึ้ง (เทียน) ใหมี้ความสมบูรณ์  ;  นาํตวัแบบข้ีผึ้ง (เทียน) ไปติดเป็นตน้(เทียน)  ในลกัษณะและปริมาณ
ท่ีถูกตอ้งเหมาะสมตามหลกัวิชา ; ปรับแต่งและบาํรุงรักษาเคร่ืองจกัรเพื่อให้ได้ช้ินงานหล่อสําเร็จท่ี 
ถูกตอ้งสมบูรณ์ตามรูปแบบท่ีกาํหนด 
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7313.30     ช่างฝัง  (Setter,  gems) 
        ฝังอญัมณีมีค่าและ/หรือก่ึงมีค่าลงในตวัเรือนโลหะให้เป็นรูปทรงตามแบบท่ีกาํหนด :  
จดัทาํหรือดดัแปลงบริเวณท่ีจะฝังให้เป็นท่ีรองรับ ; จดัวางบนดา้นหรือขอบโลหะของตวัเรือนตามรูปแบบ
ดว้ยการกดให้เกาะติดหรือการหุ้ม ทาํร่องเพื่อยึดอญัมณีให้มีความมัน่คง แน่นหนาและสวยงาม ; อาจมี
ความชาํนาญในการฝังในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงเป็นการเฉพาะมากกวา่ 1 ลกัษณะข้ึนไป โดยมีช่ือเรียก
ตามความชาํนาญในลกัษณะฝังนั้นๆ รวมทั้งมีความรู้ความชาํนาญในการใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใชใ้น
การฝังแต่ละลกัษณะเป็นอยา่งดี 
 

7313.35  ช่างขัดตกแต่งตัวเรือน  (Polisher,  articles) 
      ขดัตกแต่งผิวช้ินงานเพื่อทาํให้ตวัเรือนโลหะมีความวาวและสวยงาม : อุดร่องรอยท่ี
เกิดข้ึนบนตวัเรือนหรือขจดัส่วนท่ีเพิ่มข้ึนจากแบบ ; โดยมีความรู้ความชาํนาญในการใชเ้คร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์เป็นอย่างดี มีความรู้ทางเทคนิคในการขยายหรือลดขนาดของเคร่ืองประดบัให้ตรงตามความ
ตอ้งการของลูกคา้  การใชเ้คร่ืองขดัช้ินงานชนิดต่างๆ การใชย้าขดัและทาํความสะอาดยาขดัให้หมดจาก
ตวัเรือนดว้ยเคร่ืองจกัรประเภทต่างๆ ตลอดจนมีความรู้เก่ียวกบัคุณสมบติัดา้นความแข็ง ความเงางามของ
โลหะและโลหะผสมชนิดต่างๆ  เป็นอยา่งดี 
 

7313.40 ช่างตัดพลอย  (Cutter,  gems) 
          ตดัพลอยให้ไดข้นาดตามท่ีกาํหนดสําหรับการเจียระไนในระบบอุตสาหกรรม  : พิจารณา 

รูปทรงและเน้ือของพลอย ; กาํหนดลกัษณะการตดัเพื่อให้พลอยมีนํ้ าหนักมากท่ีสุดเม่ือผ่านการเจียระไน; 
ตรวจสอบดูรอยแตกร้าวหรือตาํหนิ    มีความรู้เก่ียวกบัการวิเคราะห์รูปทรงและลกัษณะรอยตาํหนิต่าง ๆ 
7313.41  ช่างโกลนพลอยด้วยเคร่ือง  (ช่างบล๊อกพลอย)   

(Operator,  bruting machine,  gems) 
       โกลนพลอยดว้ยเคร่ืองใหเ้ป็นรูปทรงต่างๆ ตามตอ้งการ  :  มีความรู้ความชาํนาญในการ
ใช้และบาํรุงรักษาเคร่ืองบล๊อกพลอย มีความเขา้ใจในเร่ืองสัดส่วนต่างๆ ของพลอยท่ีจะเจียระไน คุณสมบติั
ของพลอยชนิดต่างๆ    และมีความรู้เก่ียวกบัขั้นตอนการเจียระไนพลอยในขั้นดี 
 

7313.42              ช่างตัดเหลีย่มพลอย  (Cutter, edge gems) 
       เจียระไนเพื่อวางเหล่ียมพลอยให้ไดส้ัดส่วนมาตรฐาน : มีความรู้เก่ียวกบัสัดส่วนของ
พลอย ความสัมพนัธ์ของเหล่ียมพลอยกบัรูปทรงของพลอยท่ีจะเจียระไน คุณสมบติัของพลอยชนิดต่าง ๆ    
การเลือกใช้ผงเพชร มีความสามารถในการปรับแกข้นาดของเหล่ียมพลอย สามารถใช้บาํรุงรักษาและ
ปรับแต่งจกัรเจียระไนพลอยไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

7313.43              ช่างขัดเงาพลอย  (Polisher,  gems) 
       ขดัเหล่ียมต่างๆ ของพลอยให้ได้เงามาตรฐาน : มีความรู้เก่ียวกบัสัดส่วนของพลอย
ความสัมพนัธ์ของเหล่ียมพลอยกบัรูปทรงของพลอยท่ีจะเจียระไน  คุณสมบติัของพลอยชนิดต่างๆ การ
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เลือกใช้ผงเพชร มีความสามารถในการปรับแก้ขนาดของเหล่ียมพลอย สามารถใช้บาํรุงรักษาและ
ปรับแต่งจกัรเจียระไนพลอยไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

7313.45  ช่างเจียระไนเพชร  (Grinder, diamonds) 
เจียระไนเพชรใหเ้กิดเหล่ียมและเงาตามมาตรฐานท่ีกาํหนด : เตรียมเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ

สําหรับการเจียระไน ; ใส่เพชรลงในเคร่ืองมือ กดเคร่ืองมือท่ีมีเม็ดเพชรติดอยู่ลงบนจานเจียรกากเพชร
หรือเม็ดเพชรท่ียึดติดกบัเคร่ืองเจียร เจียระไนข้ึนเหล่ียมต่างๆ ตามมุมองศาจนไดเ้หล่ียมครบมาตรฐาน
ตามท่ีกาํหนด  ; ขดัเงาเหล่ียมทุกเหล่ียม ; ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการเจียระไน  มีความรู้ความ เขา้ใจ
และมีความสามารถในการใชเ้คร่ืองจกัรและเคร่ืองมือในการเจียระไน  ; ขั้นตอนการเจียระไน เทคนิคการ
เจียระไนเพชรท่ีมีตาํหนิหรือมีความแข็งเป็นพิเศษ และการดูแลบาํรุงรักษาเคร่ืองจกัร  อาจมีความชาํนาญ
ในการเจียระไนเฉพาะอย่าง   เช่น  เจียระไนหน้ากระดาน  (Table  Cutting)  เจียระไนบ๊อตตอ้ม  (Bottom  
Cutting) เจียระไนบล๊อกก้ิง (Blocking Cutting) เจียระไนทอ้บฮาล์ฟ (Top–Halves Cutting) เจียระไน 
ทอ้ปคอนเนอร์   (Top– Corner  Cutting) เจียระไนสตาร์ (Star Cutting)  และการเจียระไนเพชรแบบแฟนซี 
 

7313.46  ช่างเลือ่ยเพชร   (Sawyer, diamonds) 
  ตดั (เล่ือย) กอ้นเพชรตามเคร่ืองหมายท่ีทาํไวห้รือตามขนาดและรูปแบบท่ีกาํหนดดว้ย
เคร่ืองเล่ือย  :  นาํกอ้นเพชรเขา้เคร่ืองเล่ือย ; ปรับแต่งเคร่ืองเล่ือยเท่าท่ีจาํเป็น ; ตดั (เล่ือย) เพชรให้ไดก้อ้น
และเหล่ียมตามท่ีกาํหนดโดยมีโครงร่างหวั–กน้คร่าวๆ ; มีความรู้และความเขา้ใจในคุณสมบติัของเพชร  
การเจียระไนและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเล่ือยเป็นอยา่งดี ; อาจคาํนวณและวิเคราะห์กอ้นเพชรแต่ละกอ้นเพื่อ
กาํหนดขนาดและทาํเคร่ืองหมายสาํหรับการเล่ือยแต่ละคร้ังเพื่อใหมี้นํ้าหนกัมากท่ีสุด 
7313.47  ช่างโกลนเพชร  (Operator, bruting  machine, diamonds) 
   โกลนข้ึนรูปเพชรท่ีผ่านการเล่ือยแลว้ให้มีรูปทรงเหมาะแก่การเจียระไนในขั้นต่อไป :  
นาํเพชร  (หินมีค่า) ใส่ลงใน Pot  Bruting ใส่เพชรอีกเม็ดลงบนไมท้วน หาจุดศูนยก์ลางเพชร  (เซ็นเตอร์)   
ใช้ไมท้วนท่ีมีเพชรตรงปลาย โกลนข้ึนรูปริมให้ไดอ้งศาตามท่ีกาํหนดและเป็นทรงกลม โดยข้ึนอยู่กบั
ชนิดและขนาดของเมด็เพชร  ; แต่งริม ขดัเงาและตรวจสอบดูความเรียบร้อยก่อนส่งไปยงัแผนกอ่ืนต่อไป 
; มีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการโกลน คุณสมบติัลกัษณะและรอยตาํหนิ
ของกอ้นเพชร   การโกลนเพชรเพื่อแกไ้ขรอยตาํหนิธรรมชาติตามจุดต่าง ๆ  เป็นอยา่งดี 
 
7313.48  ช่างโกลนเพชรด้วยเคร่ืองอตัโนมัติ  (Operator, bruting  automachine, diamonds) 
  โกลนเพชรเพื่อข้ึนรูปทรงกลมดว้ยเคร่ืองจกัร (Maxi cut) : ปรับ ตั้งระดบัเคร่ืองจกัรเพื่อ
โกลนข้ึนรูปเพชรตามขนาด ; ควบคุมดูแลการนาํเพชรเขา้เคร่ืองและเดินเคร่ืองจกัรอตัโนมติัเพื่อข้ึนรูปทรง
กลม  ;   มีความรู้ ความเขา้ใจในการใช ้  การบาํรุงรักษาเคร่ืองจกัร 
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7313.50  ช่างเงิน  / ช่างทอง  (Silversmith / Goldsmith) 
  ทาํหรือซ่อมเงิน / ทองรูปพรรณดว้ยมือ เช่น สร้อยคอ สร้อยขอ้มือ กาํไล  ต่างหู เป็นตน้ 
: ศึกษารูปแบบเคร่ืองประดบัท่ีจะทาํ ; หลอมแท่งเงิน / ทองในเบา้หลอมตามจาํนวนท่ีตอ้งการเทเงิน / 
ทองหลอมลงในแบบพิมพย์าว   ทิ้งให้เยน็และแข็ง ;  นาํแท่งเงิน / ทองออกจากพิมพ ์ตดัให้เป็นเส้นท่ีมี
ความยาวตามตอ้งการ นาํไปตีหรือดึงใหมี้ขนาดเล็กลงเพื่อนาํไปทาํเป็นเส้น ชกัลวดเงินหรือลวดทองผา่น
ช่องต่าง ๆ   แบบชกัลวดเพื่อใหล้วดเงิน / ทองมีขนาดตามท่ีตอ้งการ ;  ขดเส้นลวดท่ีได ้ ; ตดัเส้นลวดเงิน 
/ ทอง ตามขนาดเพื่อมาทาํเคร่ืองประดบั โดยการตดั ดดั สาน บดักรี และประกอบเขา้เป็นดอก  ลายหรือ
ตามรูปร่างท่ีกาํหนด ; ขดัและลา้งดว้ยนํ้ายาเพื่อทาํความสะอาดและข้ึนเงา ; มีความรู้ ความสามารถในการ
ใช้เคร่ืองมือต่างๆ  เช่น  หัวไฟ  คีม  ตะไบ  ฯลฯ   มีความเขา้ใจเก่ียวกบัสรีระของร่างกายมนุษยแ์ละ
ลวดลายทองโบราณเป็นอยา่งดี 
 

7313.55  ช่างถักเงิน / ทอง  (Twister,  silver / gold ) 
  ถกัเส้นเงิน/เส้นทองให้เป็นรูปพรรณตามลายแบบทองโบราณ เพื่อทาํเป็นเคร่ืองประดบั
ต่างๆ  เช่น  สร้อยคอ  สร้อยขอ้มือ  ต่างหู  เป็นตน้ : ตดัเส้นเงิน / เส้นทองตามความยาวท่ีตอ้งการ  ; ถกั
เงิน / ทองตามแบบและลายท่ีกาํหนด  เช่น  แบบ  4  เสา  6  เสา   12  เสา   กระดูกงู   เกลียวเชือก  ต่อห่วง  
พวงมาลยั  มีความรู้เก่ียวกบัคุณสมบติัของเงินและทอง 
 

7313.59  ช่างตีทองและเงิน  (เปลว)  (Maker, silver / gold  leaf) 
    ทาํทองคาํเปลวและเงินเปลวจากเงินและทองใบด้วยมือตามลําดับขั้นของการทาํ :                
ใชก้รรไกรตดัเงินหรือทองใบให้เป็นรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัสหรือส่ีเหล่ียมผืนผา้ตามขนาดท่ีตอ้งการ ; วางเงิน
หรือทองใบท่ีตดัแลว้เขา้ในระหวา่งแผน่กระดาษแกว้โดยวางซอ้นสลบักนัเป็นชั้น ๆ   จนเป็นกองสูง ; นาํ
กองกระดาษบรรจุแผน่โลหะใส่เขา้ในหีบหนงัแลว้ปิดให้แน่น ; วางหีบหนงัไวบ้นแท่นหินแลว้ใชค้อ้นตี
ทุบลงบนหีบหนงัตามกรรมวิธีการตีกุบตามระยะเวลาท่ีตอ้งการ  เอาเงินหรือทองใบท่ีตีกุบชั้นแรกออก
จากกระดาษแก้ว  แล้ววางลงบนกระดาษแก้วแผ่นใหม่ท่ีมีขนาดใหญ่กว่าเดิม ซ้อนสลบักนัเป็นชั้นๆ              
จนเป็นกองสูงและใส่ลงในหีบหนงัท่ีมีขนาดใหญ่กวา่อนัแรก ;  ตีกุบซํ้ าอีกตามระยะเวลาท่ีตอ้งการ เอา
ทองคาํเปลวหรือเงินเปลวซ่ึงตีกุบจนบางแลว้ออกจากกองใชไ้มไ้ผต่ดัตามขนาดท่ีตอ้งการ  แลว้ใส่ไวใ้น
แผน่กระดาษฟาง ; อาจตรวจสอบดูความเรียบร้อยในรูปลกัษณะของทองคาํเปลวหรือเงินเปลวภายหลงั
การ ตีกุบเสร็จแลว้         
 
7313.60  ช่างชุบและเคลอืบโลหะทัว่ไป  (Operator,  coating  machine, metal) 
   ใช้กรรมวิธีไฟฟ้าเพื่อสร้างและชุบผลิตภณัฑ์โลหะด้วยนิเกิล โครเมียม ทองคาํ เงิน   
โรเดียมหรือโลหะท่ีมิใช่เหล็กอ่ืนๆ   เพื่อป้องกนัหรือตกแต่งผิวโลหะ  หรือเพื่อพอกผิวโลหะท่ีชาํรุดและ
พอกผวิแม่พิมพเ์พื่อทาํช้ินงานข้ึนใหม่  (Electroforming) : ทาํความสะอาดผลิตภณัฑ์ดว้ยมือหรือเคร่ืองขดั 
หรือโดยการแช่ในนํ้ ายาเคมีและลา้งดว้ยนํ้ าสะอาดหรือทาํให้สะอาดดว้ยกระแสไฟฟ้า ;  แช่ผลิตภณัฑ์ลง
ในถังนํ้ ายาชุบโลหะด้วยไฟฟ้า กะประมาณปริมาณกระแสไฟฟ้าท่ีต้องการและระยะเวลาท่ีชุบ 
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ผลิตภณัฑ์ โดยพิจารณาจากขนาด ชนิดของนํ้ ายาชุบ และความหนาท่ีตอ้งการชุบ ; เปิดสวิตช์เพื่อทาํการ
ชุบผลิตภณัฑต์รวจดูผลิตภณัฑเ์ป็นระยะๆ  วา่ไดถู้กชุบอยา่งพอเหมาะแลว้ ;  รักษาปริมาณกระแสไฟฟ้าท่ี
ไหลผ่านนํ้ ายาให้คงท่ีตามความตอ้งการโดยดูจากมาตรวดัต่างๆ และปรับกระแสไฟฟ้าให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการ ; ใช้ความสังเกตหรือเคร่ืองไมโครมิเตอร์และคาลิเปอร์วดัความหนาของโลหะท่ีเคลือบ ;  
เอาผลิตภณัฑ์ท่ีชุบแลว้ออกเม่ือชุบไดค้วามหนาเพียงพอแลว้ลา้งผลิตภณัฑ์ท่ีชุบแลว้ดว้ยนํ้ าธรรมดาและ
ทาํให้แห้งโดยใช้ผา้เช็ด เป่าดว้ยลมร้อนหรือเคร่ืองทาํให้แห้งด้วยระบบหนีศูนยห์รือระบบความร้อน ; 
ควบคุมการปฏิบติังานต่างๆ  ของคนงาน  เช่น  การวางผลิตภณัฑ์ลงในถงัชุบและนาํออกจาก ถงัชุบ  
การทาํความสะอาดอุปกรณ์ท่ีใชแ้ละทาํความสะอาดผลิตภณัฑ์เม่ือชุบเสร็จแลว้ อาจป้องกนัหรือตกแต่ง
โลหะ   หรือสร้างผวิโลหะท่ีเสียหรือชาํรุดข้ึนใหม่ดว้ยการพน่โลหะหลอมเหลวเคลือบบนผลิตภณัฑ ์
 

7313.65  ผู้ชุบโลหะโดยการจุ่มด้วยมือ  (Operator,  metal coating,  hand) 
 ใช้กรรมวิธีไฟฟ้าเพื่อสร้างและชุบผลิตภณัฑ์โลหะดว้ยนิเกิล   ทองคาํ  เงิน  เพื่อสร้างผิว

โลหะให้มีสีตามชนิดของโลหะท่ีตอ้งการชุบ  :  ทาํความสะอาดผลิตภณัฑ์ดว้ยมือหรือเคร่ืองขดั แช่ใน
นํ้ ายาเคมีและลา้งดว้ยนํ้ าสะอาด  ; แช่ผลิตภณัฑ์ลงในถงันํ้ ายาชุบโลหะดว้ยไฟฟ้า กะประมาณปริมาณ
กระแสไฟฟ้าท่ีตอ้งการและระยะเวลาท่ีชุบผลิตภณัฑ์  โดยพิจารณาจากขนาดช้ินงาน  ; เปิดสวิตช์เพื่อทาํ
การชุบผลิตภณัฑ์ ; ตรวจดูผลิตภณัฑ์เป็นระยะ ๆ  ว่าได้ถูกชุบอย่างพอเหมาะแล้ว   รักษาปริมาณ
กระแสไฟฟ้าท่ีไหลผา่นนํ้ายาใหค้งท่ีตามความตอ้งการโดยใชค้วามสังเกต  ; เอาผลิตภณัฑ์ท่ีชุบแลว้ออก ;  
ลา้งผลิตภณัฑท่ี์ชุบแลว้ดว้ยนํ้าธรรมดาและทาํใหแ้หง้โดยใชผ้า้เช็ดหรือเป่าดว้ยลมร้อน    
 

7313.70  ช่างแต่งตัวเรือน  (Setter,   jewellery  articles) 
  แต่งตวัเรือนเคร่ืองประดบั : ทาํการแต่งตวัเรือนเคร่ืองประดบัต่างๆ ท่ีไดจ้ากงานหล่อตวั
เรือนด้วยวิธีการตะไบ  เล่ือย บดักรีและการขดัหยาบเบ้ืองตน้ เพื่อเพิ่มเติมส่วนท่ีขาดหายไป ; ขจดั
ส่วนเกิน รวมทั้งการอุดร่องรอยต่างๆ  ท่ีเกิดข้ึนบนตวัเรือน และขยายหรือลดขนาดของเคร่ืองประดบัให้
ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ ; มีความรู้ความสามารถเก่ียวกบัการใช้หัวเช่ือมบดักรีลกัษณะต่างๆ    
เช่น    แบบแก๊ส   นํ้ ามนัหรือเลเซอร์  การใชเ้คร่ืองมือขนาดเล็ก  เช่น  เล่ือย  ตะไบ คีม  เป็นตน้  รวมถึง
การเก็บเศษโลหะมีค่า 
 
7313.75  ช่างแต่งประกอบตัวเรือน  (Finisher,   jewellery  articles) 

ประกอบช้ินงานเป็นตวัเรือน : ทาํการประกอบช้ินงานต่างๆ   ดว้ยวิธีตะไบ  เล่ือย บดักรี
และขดัหยาบ เพื่อแต่งประกอบเป็นตวัเรือนเคร่ืองประดับให้ครบถ้วนถูกต้อง สมบูรณ์ตามรูปแบบท่ี
กาํหนด ; มีความรู้ความสามารถเก่ียวกบัการใช้เคร่ืองมือขนาดเล็กและหัวเช่ือมบดักรีชนิดต่างๆ เช่น  
แบบแก๊ส  นํ้ามนั  หรือเลเซอร์  รวมทั้งการเก็บเศษโลหะมีค่า 
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7313.76  ช่างซ่อมอญัมณแีละเคร่ืองประดับ  (Repairer,  jewellery) 
ซ่อมอัญมณีและเคร่ืองประดับที่ชํารุดเสียหาย : ทําการซ่อมแซมเคร่ืองประดับ เช่น สร้อย

แหวน เข็มกลัด และล็อกเก็ต ด้วยการตัด ต่อ หรือบัดกรีด้วยเปลวไฟ หรือด้วยเลเซอร์ รวมถึงการเจียระไน
หรือขัดเงา  เพชรพลอยใหม่   รวมทั้งการดดัแปลงรูปทรงของเพชรพลอยและเคร่ืองประดบั 
 

7313.80  ช่างทาํเคร่ืองถม  (Maker,  nickelware) 
ทาํเคร่ืองถมเงินหรือเคร่ืองถมทองโดยลงยาถมทบัหรือถมรอยให้เป็นลวดลายต่างๆ ลง

บนเคร่ืองเงินหรือเคร่ืองถมทอง  :  ข้ึนรูปโลหะเงิน/ทองดว้ยการรีด ตี ดดั  ตดัดว้ยมือ  หรือป๊ัมดว้ยเคร่ือง
ให้เป็นรูปทรงส่ิงของต่างๆ  ;  เขียนและแกะสลกัช้ินงานให้เป็นลวดลายตามแบบ  โดยใชส่ิ้ว  ใชก้รดกดั
หรือใชเ้คร่ืองป๊ัม  ทาํนํ้ ายาถม  นาํมาเคลือบบนพื้นของช้ินงานท่ีแกะสลกัหรือกดัลายแลว้จนเต็มลน้และ
เกล่ียให้เสมอกนัทุกส่วน ; ใชไ้ฟเป่าหรืออาจให้ความร้อนโดยวิธีอ่ืนให้ผงถมละลายไหลอาบไปตามลาย
และเกาะติดแน่นกบัเน้ือเงินทิ้งไวใ้หเ้ยน็   ใชต้ะไบถูหรือเหล็กขดูแต่งยาถมท่ีเลอะออก  ;  แต่งผิวให้เรียบ
ดว้ยกระดาษทรายจนเห็นลายหรือภาพข้ึนชดัเจนและผิวของส่วนท่ีถมไม่มีรูหรือตาํหนิ  ปรับแต่งรูปทรง
ผลิตภณัฑ์มีสภาพตามท่ีตอ้งการ ; ขดัผิวด้วยกระดาษทรายละเอียดและถ่านไมเ้น้ืออ่อนจนผิวเกล้ียง           
ขดัผิวทั้งหมดดว้ยเคร่ืองขดัและยาขดัโลหะ  ลา้งให้สะอาดเช็ดให้แห้ง ;  แกะสลกัส่วนท่ีเป็นลวดลาย
ละเอียดหรือตดัเส้นภายในให้ปรากฎลายชดัเจนอ่อนชอ้ย ขดัเงา และเช็ดทาํความสะอาดขั้นสุดทา้ย ; อาจ
มีความรู้ความสามารถในการออกแบบหรือทาํแบบจาํลองดว้ยตนเอง 

 
7313.85 ช่างทาํเคร่ืองเขิน  (Maker,  lacquerware) 

  ทําเคร่ืองเขินแบบต่างๆ ด้วยมือและเคร่ืองจักร : ใช้มือทําแบบไม้ไผ่ตามประเภทของภาชนะ
ที่ต้องการทํา ; ทานํา้รัก (กากรัก) ลงบนแบบไม้ไผ่เพื่อทําให้แบบแข็ง กลึงแบบไม้ไผ่ด้วยเคร่ืองกลึงที่ใช้เท้า
หมุนพร้อมกับใช้เคร่ืองมือทําแบบไม้ไผ่ให้เรียบ ; ทาสมุก (ดินผสมกับนํ้ารัก)  ลงบนแบบ 
ไม้ไผ่เพือ่อุดรอยร้าวและร่อง ;  กลงึแบบให้เรียบด้วยเคร่ืองขัด ; ทานํา้รักชนิดทําให้ขึน้เงาลงบนแบบและวาง
ไว้บนช้ันเพื่อผึ่งให้แห้ง ; แกะสลักเคร่ืองเขินตามแบบที่ต้องการทาสีต่างๆ  ด้วยตอก ; ใช้กระดาษสาเช็ดสีที่
มากเกนิไปออก ; อาจทานํา้รักลงบนแบบที่ทําด้วยไม้หรือเคร่ืองดนิเผา  อาจใส่ด้าม  โซ่และเคร่ืองประกอบอื่น 
ๆ เข้ากับเคร่ืองเขิน  อาจลอกแบบลงบนเคร่ืองเขินแล้วใช้แปรงทาสีด้วยมือ อาจปิดแผ่นทองตามลวดลายที่
ต้องการ 
 
7313.90  ช่างอญัมณแีละช่างประดิษฐ์เคร่ืองประดับอืน่ๆ 

ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี รวมถึงช่างเพชรพลอยและช่างประดิษฐโ์ลหะมีค่าซ่ึงมิไดจ้ดั
ประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน ตวัอยา่งเช่น ผูค้ดัพลอย ผูต้กแต่งเคร่ืองประดบัโดยการระบายสีหรือลงยา (Enamel) ผู้
ประดิษฐห์รือซ่อมเคร่ืองประดบัเทียม  ฯลฯ 
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หมู่         732     ช่างเคร่ืองดินเผา  เคร่ืองแก้ว และผู้ปฏิบัติงานทีเ่กี่ยวข้อง 
  (Potters,  Glass-Makers  and  Related  Trades  Workers)  
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหมู่น้ี  ไดแ้ก่  ผูผ้ลิต  เคร่ืองป้ันดินเผา  เคร่ืองพอร์ซเลนเคร่ืองแกว้  
อิฐและกระเบ้ือง ทาํการแกะสลกัและกดัแบบลงบนผลิตภณัฑ์เคร่ืองแกว้  ตกแต่งส่ิงของเคร่ืองใชเ้ซรามิค
และแกว้โดยวธีิการเคลือบผวิดว้ยสีและวสัดุท่ีคลา้ยคลึงกนั  รวมถึงการควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 

  กลุ่มอาชีพในหมู่นี ้มีดังนี้ 
7321 ช่างเคร่ืองดินเผาและงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
7322 ช่างข้ึนรูปแกว้  ช่างตดั  ช่างฝนและช่างขดัเงาแกว้ 
7323 ช่างเจียระไนแกว้และช่างแกะสลกั 
7324 ช่างเขียนและช่างตกแต่งเคร่ืองแกว้  เคร่ืองดินเผา  เซรามิค 

                            และงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
หน่วย     7321 ช่างเคร่ืองดินเผาและงานอืน่ทีเ่กีย่วข้อง 
                           (Abrasive Wheel Formers,  Potters  and  Related  Workers)    

ผูป้ฏิบัติงานอาชีพในหน่วยน้ี ได้แก่ ผูท่ี้ทาํการผลิตส่ิงของเคร่ืองใช้ท่ีเป็นถ้วยชาม 
เคร่ืองดินเผา  และเคร่ืองพอร์ซเลนทุกชนิด   ผลิตแบบพิมพด์ว้ยดินเหนียวหรือปูนพลาสเตอร์  ทาํการข้ึนรูป   
ส่ิงของเคร่ืองใชบ้นแป้นหมุน การป้ันดว้ยมือหรือใชแ้บบพิมพข้ึ์นรูปภายในหรือภายนอก การใชอุ้ปกรณ์
ต่างๆ ข้ึนรูปส่ิงของเคร่ืองใชด้ว้ยการหล่อสลิปลงในแบบพิมพป์ูนพลาสเตอร์ ข้ึนรูปอิฐและกระเบ้ืองใน
รูปแบบลักษณะพิเศษต่างๆ ด้วยมือ ทาํการผลิตส่ิงของเคร่ืองใช้โดยการอัดดินลงในแบบพิมพ์ปูน 
พลาสเตอร์ดว้ยมือ ควบคุมดูแลเคร่ืองอดัแบบสกูรหรือไฮดรอลิคท่ีผลิตส่ิงของเคร่ืองใชจ้ากดินเหนียวผง  
ควบคุมดูแลเคร่ืองอดัข้ึนรูปจากดินเหนียวเปียกดว้ยขั้นตอนกระบวนการผลิตต่างๆ การข้ึนรูปส่ิงขดัถูโดย
การใชอ้ดัในแบบพิมพแ์ละการกดอดัส่วนผสมของส่ิงขดัถู  ตลอดจนปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและ
ควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
7321.10  ช่างเคร่ืองดินเผา  (Potter) 
               ทาํงานทั้งหมดหรือบางอย่างเกี่ยวกับการขึน้รูปเคร่ืองดินเผา : เตรียมวัตถุดิบสําหรับทํา
เนือ้ดินป้ันและผสมนํา้เคลอืบขึน้รูปผลติภัณฑ์ด้วยกรรมวธีิต่าง ๆ  เช่น การขึน้รูปด้วยมือ  การขึน้รูปด้วย
แป้นหมุน ขึ้นรูปด้วยวิธีจิกเกอร์ริง จอยรีอิง ขึ้นรูปด้วยการหล่อสลิป  ขึ้นรูปด้วยวิธีอัด และสร้างแบบ
พมิพ์ด้วยปูนพลาสเตอร์  เป็นต้น ; ตกแต่งผลติภัณฑ์ให้มีความสวยงาม   โดยตกแต่งสีเคลือบหรือตกแต่ง
ด้วยดินสี (ENGOBE)   
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7321.15  ช่างทาํแบบพมิพ์เคร่ืองดินเผา  (Maker,  ceramic mould) 
ทาํแบบพิมพป์ูนพลาสเตอร์เพื่อใชใ้นการผลิตเคร่ืองดินเผา  : สร้างตน้แบบ (MODEL)  

ของผลิตภณัฑเ์คร่ืองดินเผาดว้ยปูนพลาสเตอร์หรือวตัถุอ่ืนๆ กาํหนดช้ินส่วนจาํนวนช้ินของแบบพิมพ ์ ทา 
สบู่โพแทสเซียมตน้แบบ และทาระหวา่งช้ินส่วนของพิมพเ์พื่อไม่ให้ปูนพลาสเตอร์ติดกนั ; ทาํการหล่อปู
นพลาสเตอร์ตามท่ีกาํหนด  แบ่งช้ินพิมพ์ ; ทาํการตากแบบพิมพ์ สามารถย่อและขยายตน้แบบได้ตาม
ขนาดท่ีตอ้งการ  และสามารถสร้างแบบพิมพต์ั้งแต่ช้ินเดียวและหลายช้ินไดต้ามรูปร่างของผลิตภณัฑ ์
 

7321.20  ช่างป้ันด้วยแป้นหมุน  (เคร่ืองดินเผา)  (Thrower,  ceramics) 
ข้ึนรูปผลิตภณัฑเ์คร่ืองดินเผาบนแป้นหมุน : วางดินเหนียวท่ีผา่นการนวดให้เขา้กนัไม่มี

ฟองอากาศ  แลว้วางลงบนศูนยก์ลางของแป้นหมุน ; หมุนแป้นดว้ยมือหรือเทา้หรือหมุนดว้ยมอเตอร์  ข้ึน
รูปตามรูปทรงท่ีตอ้งการ ใช้มือรีดเน้ือดินและใชน้ํ้ าช่วยในการข้ึนรูป หลงัจากป้ันไดรู้ปแลว้นาํผลิตภณัฑ์ไป
ผึ่งแห้งพอหมาดๆ ; ตกแต่งโดยการขดูเพื่อให้ไดรู้ปทรงตามตอ้งการและแต่งกน้ให้สวยงาม ใชฟ้องนํ้ าเปียก
เช็ดผิวให้เรียบ ตกแต่งลวดลาย  ; ทาํภาชนะขนาดใหญ่ดว้ยการป้ันแยกเป็นส่วน ๆ  แล้วนาํมาต่อกนั  
เตรียมเน้ือดินโดยการนวดดว้ยมือหรือเคร่ืองนวด 
 

7321.25  ช่างป้ันด้วยจิกเกอร์  (เคร่ืองดินเผา)  (Jiggerer,  ceramics) 
ขึน้รูปผลติภัณฑ์เคร่ืองดนิเผาด้วยเคร่ืองจิกเกอร์ : เลือกแบบพิมพ์ตามรูปร่างของภาชนะที่

ต้องการผลิตและใส่เข้าในเบ้ายึดแบบพิมพ์ ; ใส่เนื้อดินป้ันลงในแบบพิมพ์ตามปริมาณที่ ต้องการ 
เดินเคร่ืองเพื่อทําให้แบบพิมพ์หมุน  ;  กดเคร่ืองมือส่วนที่เป็นใบมีดแบบ  (TEMPLATE) ลงบนดินเพื่อขึน้
รูปภาชนะ โดยใช้นํ้าช่วยในการขึ้นรูป  เอาผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นรูปตามแบบพิมพ์แล้วออกจากเคร่ือง  ถอด
ผลติภัณฑ์ออกจากแบบพมิพ์  แต่งขอบช้ินงาน  อาจใช้เคร่ืองมือแต่งลวดลายตามต้องการ 
 

7321.30  ช่างกลงึเคร่ืองดินเผาด้วยเคร่ืองกลงึ  (Turner , ceramics) 
ใช้เคร่ืองกลึงขึน้รูปเคร่ืองดินเผาโดยให้ดินแห้งหมาดๆ มีความแข็งพอทรงตัวได้ในแนวตั้ง

และแนวนอน :  เนือ้ดนิป้ันที่ใช้กลึงต้องผ่านการอัดให้เนือ้แน่นด้วยเคร่ืองมืออัด ; นําดินที่ผ่านการอัดแล้วไป
ผ่านการผึ่งให้แห้งหมาด ๆ แล้วจึงนําดินไปวางติดตั้งกับเคร่ืองกลึง  แล้วใช้เคร่ืองมือกลึงโดยการเดิน
เคร่ืองกลงึให้ดนิป้ันหมุนรอบตัวเอง  ในการกลึงจะต้องกลึงให้เนือ้ดินป้ันได้ศูนย์กลางก่อน  แล้วจึงจะกลึงให้
เป็นรูปร่างตามต้องการ โดยการกดบังคับเคร่ืองมือกลึงให้ได้รูปร่างตามต้องการตามแบบ ;  เมื่อกลึงขึน้รูป
เสร็จแล้ว นําเอาผลติภัณฑ์ออกไปผึง่ให้แห้งเพื่อนําไปเคลือบและนําเข้าเตาเผาในขั้นต่อไป  ช่างกลึงเคร่ืองดิน
เผา  ต้องมีความรู้ในการควบคุมเคร่ืองและบํารุงรักษาเคร่ืองกลงึ ลบัเคร่ืองมือกลงึได้ 
 
7321.35  ช่างหล่อสลปิ  (Caster,  slip) 

หล่อผลิตภัณฑ์เคร่ืองดินเผาโดยใช้แบบพิมพ์ปูนพลาสเตอร์ในการหล่อแบบกลวง 
(Drain Casting)   และหล่อแบบตนั  (Solid  Casting)  : เทนํ้ าสลิปลงในแบบพิมพป์ูนพลาสเตอร์  โดยใช้
ยางหรือเหล็กพืดรัดหรือใช้ปากกาจบัพิมพ์ปูนพลาสเตอร์ให้แน่น ; คอยเติมนํ้ าสลิปให้เต็มตลอดเวลา  
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แบบพิมพป์ูนพลาสเตอร์จะดูดซึมนํ้ าทาํให้เน้ือดินเกาะตวัท่ีแบบพิมพเ์ป็นชั้นดิน จนกระทัง่มีความหนา
ตามตอ้งการจะมีรูปร่างเป็นผลิตภณัฑ์ตามตน้แบบ ; เทนํ้ าสลิปออกจากแม่พิมพ ์ (แต่ถา้เป็นการหล่อแบบ
ตันจะไม่เทนํ้ าสลิปออกจากแบบพิมพ์) ตากหรือผึ่ งให้เน้ือดินท่ีติดอยู่กับแบบพิมพ์เป็นรูปร่างของ 
ผลิตภณัฑ ์เม่ือเน้ือดินแขง็ตวัแลว้จึงถอดแบบพิมพอ์อก ; ผึ่งหรืออบแห้งและตกแต่งผลิตภณัฑใ์ห้เรียบร้อย 
 

7321.40  ช่างทาํอฐิจากแบบพมิพ์ด้วยมือ  (Moulder,  brick,  hand) 
  ทาํอิฐจากแบบพิมพด์ว้ยมือเพื่อใชใ้นการก่อสร้างอาคาร :  ผสมดินเหนียวกบัแกลบและ

ทรายละเอียดตามอตัราส่วนท่ีกาํหนด ; นวดเน้ือดินท่ีผสมแลว้ให้เขา้กนัดว้ยมือหรือเคร่ืองนวดดินทาํให้
เน้ือดินป้ันมีความเหนียวเป็นเน้ือเดียวกนั ; ข้ึนรูปอิฐโดยนาํเอาแบบพิมพท่ี์ทาํดว้ยไมจุ่้มลงในนํ้ า โรย 
ข้ีเถา้แกลบเพื่อป้องกนัเน้ือดินติดแบบพิมพ ์ ใช้มือกดดินให้แน่นใชไ้มป้าดดินท่ีเกินแบบพิมพอ์อก แลว้
ยกแบบพิมพอ์อกผึ่งใหแ้หง้ใชเ้คร่ืองมือขดูอิฐตกแต่งให้เรียบร้อยก่อนนาํไปเผา 

 

7321.45  ช่างทาํอฐิทนไฟจากแบบพมิพ์ด้วยมือ  (Moulder, fire-brick , hand) 
        ทาํอิฐทนไฟเพื่อใชใ้นการก่อเตาอบ  เตาเผา  เตาไฟหรือปล่องไฟ  : ทาํความสะอาดแบบ
พิมพแ์ละทานํ้ ามนัมะพร้าวเพื่อป้องกนัเน้ือดินติดแบบพิมพ ์ กดดินผสมหมาดๆ ลงในแบบพิมพด์ว้ยมือ
ใหไ้ดค้ร่ึงหน่ึงของแบบพิมพแ์ลว้ใชมื้อตบดิน ; ใชไ้มต้ะลุมพุกทุบดินให้แน่น  ทาํงานซํ้ าตามกรรมวิธีเดิม
จนเตม็แบบพิมพแ์ลว้ใชเ้กรียงเหล็กทานํ้ ามนัมะพร้าวปาดดินให้เรียบ ;  เอาอิฐออกจากแบบพิมพแ์ลว้วาง
ไวบ้นพื้นแหง้ 
 
7321.50  ช่างทาํกระเบือ้งจากแบบพมิพ์ด้วยมือ  (Moulder,   tile, hand) 

  ใชมื้อทาํกระเบ้ืองท่ีมีรูปร่างพิเศษซ่ึงไม่อาจหล่อหรืออดัไดด้ว้ยเคร่ืองจกัร : นวดเน้ือดิน
ดว้ยมือหรือเคร่ืองจกัรจนกวา่จะเหนียวตามตอ้งการ ; โรยข้ีเถา้ดา้นในของแบบพิมพเ์พื่อป้องกนัเน้ือดิน
ติดแบบพิมพ ์;  โปะดินเขา้ในแบบพิมพ ์;  ใชมื้อกดเน้ือดินลงในแบบให้แน่น ;  ใชเ้ส้นลวดปาดดินส่วน 
ท่ีเกินแบบพิมพ์ออก ;  เอากระเบ้ืองออกจากแบบพิมพ์เพื่อนาํไปวางไวบ้นชั้นสําหรับผึ่งให้แห้ง และ 
ตกแต่งขอบกระเบ้ืองดว้ยแผน่โลหะท่ีไม่คมก่อนท่ีจะนาํไปเผา 

 
7321.60  ช่างอดัเคร่ืองดินเผาด้วยมือ  (Presser,   ceramics,  hand) 

ทาํเคร่ืองดินเผาโดยการอดัเน้ือดินหมาดๆ  ตามรูปของแบบพิมพด์ว้ยมือ :  นวดเน้ือดิน
ใหเ้หนียวตามตอ้งการ  วางเน้ือดินลงบนแบบพิมพ ์;  รีดเน้ือดินท่ีวางอยูบ่นแบบพิมพใ์ห้เรียบ ;  แต่งขอบ
ของเน้ือดินด้วยเคร่ืองมือจนกว่าจะเสมอกบัแบบพิมพ ์; อดัเน้ือดินให้ไดรู้ปเหมาะสมและเรียบเพื่อให ้
แน่ใจวา่เน้ือดินติดกบัแบบพิมพเ์ป็นอยา่งดี ; วางผลิตภณัฑล์งบนพื้นดินหรือบนชั้นเพื่อผึ่งให้แห้ง ใชแ้บบ
พิมพ์แบบพิ เศษทําผลิตภัณฑ์ท่ี มีลวดลายตกแต่ง ถอดช้ินส่วนของแบบพิมพ์ออกก่อนท่ีจะนํา 
ผลิตภณัฑ์ท่ีทาํเสร็จแลว้ออกจากแบบพิมพ ์ ใชมี้ดตดัส่วนท่ีไม่ตอ้งการ  ใชมื้อเสริมส่วนท่ีเป็นตาํหนิของ
ผลิตภณัฑ ์
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7321.65  ช่างอดักระเบือ้งด้วยมือ  (Presser,   tile,  hand) 
ใชแ้บบพิมพท่ี์กดดว้ยมือทาํกระเบ้ืองจากดินเหนียว : วางดินเหนียวท่ีป้ันไวอ้ยา่งหยาบๆ 

ลงในแบบพิมพอ์นัล่าง ;  ทานํ้ ามนัให้ทัว่แบบพิมพเ์พื่อป้องกนัดินเหนียวติดแบบพิมพ ์;  ดึงคนับงัคบัเพื่อ
ลดแบบพิมพอ์นับนใหก้ดลงบนดินเหนียวแลว้ยกคนับงัคบัข้ึนลงหลาย ๆ คร้ัง  เพื่อกดดินเหนียวให้ไดรู้ปตาม
แบบพิมพ ์; เอาผลิตภณัฑท่ี์ทาํเสร็จแลว้ออกจากแบบพิมพ ์และเอามือปาดเศษดินเหนียวท่ีติดอยูอ่อกไป 

 

7321.70  ช่างขึน้รูปผลติภัณฑ์โดยการรีดดิน  (Extruder) 
ข้ึนรูปผลิตภณัฑ์จาํพวกอิฐ ท่อต่างๆ  และผลิตภณัฑ์แท่งตนัโดยใช้เคร่ืองรีดดิน : ป้อน 

ดินเหนียวหมาดผสมกบัวตัถุดิบ จาํพวกทราย ดินเช้ือ หรือหินบดละเอียดเขา้ไปในเคร่ืองรีดโยกคนับงัคบั
อดัดินเขา้ไปในเคร่ือง   ดินจะผา่นเขา้เคร่ืองรีด   ซ่ึงจะบดผสมและอดัออกมาเป็นรูปร่างตามตอ้งการ 
 

7321.90  ช่างเคร่ืองดินเผาอื่น ๆ 
ผู ้ปฏิบัติงานอาชีพในกลุ่มน้ี รวมถึงช่างป้ัน ช่างข้ึนรูปดินเหนียวและวัสดุขัดถู 

(ABRASIVE)   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั  ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน  ตวัอยา่งเช่น  ผูใ้ชเ้คร่ืองกลึงก่ึงอตัโนมติัทาํ
ผลิตภณัฑดิ์นเหนียวเป็นจาํนวนมาก ผูแ้ต่งขอบหรือตะเข็บภาชนะดินเหนียวและทาํให้เรียบดว้ยเคร่ืองมือ
ผูเ้ตรียมแท่งดินเหนียวเพื่อใชใ้นการอดั ผูเ้จาะรูลงในภาชนะดินเหนียว   ผูใ้ชเ้คร่ืองจกัรตดัแผน่ดินเหนียว
ให้เป็นรูปอิฐหรือกระเบ้ือง ผูป้ระทบัตราเคร่ืองหมายการค้าบนภาชนะดินเหนียวท่ีเผาแล้วหรือยงั              
ไม่ไดเ้ผา  เป็นตน้ 

 
หน่วย    7322     ช่างขึน้รูปแก้ว  ช่างตัด  ช่างฝนและช่างขัดเงาแก้ว 
             (Glass-Makers,  Cutters,  Grinders  and  Finishers) 

ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่ ผูท่ี้ข้ึนรูป ตดัฝนและทาํผลิตภณัฑ์แกว้ข้ึนรูปแกว้
โดยมีกรรมวิธีการใช้ท่อเป่าแบบเบา้มือ  หรือการให้ความร้อนและดดังอเป็นรูปร่าง  และการกดอดัเน้ือ
แกว้ชนิดใชง้านดา้นแสง (Optical)  เพื่อผลิตแผน่เลนส์ ขดัและฝนแผน่เลนส์  ส่วนเวา้ของขอบเลนส์ชนิด
ต่างๆ  ตดัแผน่แกว้ดว้ยเคร่ืองมือ (Hand tools)  และเล่ือยตดัเลนส์รูปทรงสามเหล่ียม (Prism) รูปทรงอ่ืนๆ  
จากกอ้นเลนส์ใชง้านดา้นแสง (Optical) ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืนๆ 
  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

7322.20     ช่างเป่าแก้ว  (Blower,   glass) 
เป่าแกว้หลอมใหเ้ป็นรูปพรรณโดยใชห้ลอดเป่าและแม่พิมพ ์: ใชห้ลอดเป่าจุ่มนํ้ าแกว้ซ่ึง

หลอมอยูใ่นเบา้หลอมแกว้หรือเตาหลอม โดยใหน้ํ้าแกว้ติดปลายหลอดเป่ามีปริมาณท่ีพอเหมาะกบัการข้ึน
รูปพรรณแต่ละชนิดตามขนาดและนํ้ าหนกั ; คลึงแกว้บนแผ่นเหล็ก เบา้เหล็กหรือถาดเหล็ก ; ทาํให้แกว้
เป็นรูปร่างต่างๆ โดยการเป่าแกว้ผ่านหลอดท่ีถืออยู่หรือโดยการเป่าแกว้เขา้ในแม่พิมพ ์; กระเทาะหรือ
เคาะส่วนของแกว้ท่ีเช่ือมต่อระหวา่งผลิตภณัฑท่ี์ทาํข้ึนกบัหลอดเป่าใหห้กัออกจากกนั 
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7322.30  ช่างดัดหลอดแก้ว  ;  ช่างดัดหลอดนีออน  (Bender,  glass  tube) 
  ทาํเคร่ืองหมายแสงไฟนีออนและผลิตภณัฑ์ชนิดอ่ืนๆ ดว้ยการเผาหลอดแกว้หรือแท่ง

แกว้เล็กๆ ให้ร้อนและตดัให้ไดรู้ป :วางแบบกระสวนซ่ึงทาํดว้ยแร่ใยหินลงบนโต๊ะทาํงาน ; ใช้ตะไบดดั
หลอดแก้วเป็นรูปตัววี (V)  และหักออกให้มีความยาวตามต้องการ ;  จุดไฟท่ีหัวท่อส่งก๊าซแล้วเอา
หลอดแกว้ลนไฟตรงท่ีท่ีจะดดั แล้วหมุนหลอดแก้วไปรอบๆ เพื่อให้ร้อนทัว่ถึงกนั ;  สวมท่อยางเขา้ท่ี
ปลายดา้นหน่ึงของหลอดแกว้แลว้ใส่ปลายท่อยางอีกดา้นหน่ึงเขา้ในปาก ; ใชป้ากเป่าลมเขา้ในท่อยางเพื่อ
ป้องกนั    มิให้หลอดแกว้แตก แลว้ดดัหลอดแกว้ ; วางหลอดแกว้ท่ีดดัแลว้ลงบนแบบกระสวนท่ีทาํดว้ย
แร่ใยหิน  เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของการดดั เผาหลอดแกว้อีกคร้ังหน่ึงแลว้ดดัใหม่ตามความจาํเป็น ; 
อาจใช้อุปกรณ์ เช่น  คีม  ตวัหนีบ  ช่วยในการข้ึนรูปแกว้ให้เป็นรูปร่างต่างๆ  ตามความตอ้งการหลอม
เช่ือมส่วนต่าง ๆ  ของหลอดแกว้ท่ีดดัแลว้เขา้ดว้ยกนั  อาจชาํนาญในการทาํผลิตภณัฑ์ชนิดใดชนิดหน่ึง
โดยเฉพาะ 
 

7322.40  ช่างตัดกระจก  (Cutter,  glass  ) 

ตดักระจกตามวิธีและขนาดท่ีก าหนด : เลือกกระจกตามความหนาท่ีต้องการจะตดัวางบนโต๊ะ
ตัด โดยใช้หัวตัดตามความหนาของกระจกแต่ละแผ่น ; ท าความสะอาดผิว ตัง้หรืออัดขนาดให้ 

ถูกต้อง ; ปรับน า้หนักกดและความเร็วของหัวตัดให้เหมาะสม ขณะก าลังลากหัวตัดหล่อลื่นหัวตัดด้วย  

น า้มนัก๊าด  หมนุแผ่นกระจกเพ่ือให้รอยกรีดของหวัตดัขนานกบัขอบโต๊ะ โดยให้รอยกรีดอยู่ในขอบโต๊ะ 1 – 2  

นิว้  หกักระจกออกจากกนั  โดยทิง้น า้หนกัการหกัให้สม ่าเสมอตลอดแผ่น 

 

7322.50  ช่างฝนหรือเจียรขอบกระจก  (Edge beveller,  glass) 
ฝนหรือเจียรขอบกระจกตามรูปแบบท่ีตอ้งการ : เลือกขนาดและความหนาของกระจก ;  

ตรวจสอบคาํสั่งรูปแบบการผลิต ; เลือกชนิดหินเจียรท่ีประกอบเขา้เคร่ือง แลว้ตั้งระยะเปิดนํ้ าหล่อล่ืนหิน  
;  เดินเคร่ืองดว้ยความเร็วท่ีเหมาะสม 

 

7322.60  ช่างขัดฝ้ากระจก  (Grinder,  glass) 
ขดัผวิกระจกแผน่เรียบให้ผิวเป็นฝ้า : เลือกกระจกให้มีขนาดและความหนาตามตอ้งการ  

;  เลือกชนิดทรายขดัท่ีมีขนาดพอดีและมีเมด็ขนาดใกลเ้คียงกนั ; ป้อนทรายเขา้เคร่ือง ปรับใบพดัหรือปรับ
ลมเพื่อใหเ้มด็ทรายกระจายและมีความเร็วพุง่เขา้หากระจกอยา่งทัว่ถึงและสมํ่าเสมอ 
7322.70  ช่างอดัแกว้ดว้ยมือ  ;  ช่างป๊ัมแกว้  (Presser,  glass,  hand) 

ใช้เคร่ืองมือป๊ัมแก้วหลอมให้มีรูปร่างตามที่กําหนด : แบบพิมพ์รองรับนํ้าแก้วที่ตักด้วย
ซาง  (เหล็ก)  (ซ่ึงมีคนคอยตักนํ้าแก้ว)  ในปริมาณที่เหมาะสมลงใส่แม่พิมพ์ ;  ใช้มือกดเคร่ืองป๊ัมนํ้าแก้ว
ในแม่พิมพ์ซ่ึงจะทําให้นํ้าแก้วขึ้นมาเต็มแม่พิมพ์  ยกเคร่ืองป๊ัมที่กดนํ้าแก้วขึ้น ให้ความเย็นโดยใช้ลมเป่า
เพือ่ให้ผลติภัณฑ์คงรูปเปิดแม่พมิพ์และนําผลติภัณฑ์ทีป๊ั่มสําเร็จรูปแล้วออกจากแม่พมิพ์ 
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7322.90  ช่างขึน้รูป  ช่างตัด  ช่างฝนและช่างตกแต่งแก้วอืน่ ๆ  
ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึง ช่างข้ึนรูป ช่างตดั ช่างฝนและช่างตกแต่งแกว้อ่ืนๆ 

ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน  ตวัอยา่งเช่น  ผูเ้อาแกว้หลอมใส่ลงในแบบพิมพ ์;  ผูต้ดัแกว้หลอมส่วนเกิน
ออกจากขอบของแบบพิมพ ์ ;   ผูจุ่้มปลายแท่งโลหะให้ติดแกว้หลอมตามปริมาณท่ีตอ้งการแลว้ส่งให้ช่าง
ข้ึนรูปต่อไป ;  ผูเ้จาะรูลงในแกว้ ;  ผูใ้ส่เลนส์เปล่าลงในบล็อคก่อนการฝน ;  ผูท้าํหลอดแกว้ดว้ยมือหรือ
เคร่ืองจกัร ; ผูต้ดัเลนส์หรือกระจกชนิดแบนให้ไดรู้ปร่างตามตอ้งการดว้ยมือหรือเคร่ืองจกัร ;  ผูคุ้มเคร่ืองจกัร
อตัโนมติัซ่ึงใชส้าํหรับอดั  (Pum)  แกว้หลอมใหไ้ดรู้ปร่าง 

 
หน่วย   7323 ช่างเจียระไนแก้วและช่างแกะสลกั  (Glass  Engravers  and  Etchers) 

ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี ไดแ้ก่ ผูท่ี้แกะสลกัลายต่างๆ ลงบนเคร่ืองแกว้  รวมทั้งการ
เจียระไนอกัษรย่อและลายประดบัต่างๆ ลงบนเคร่ืองแก้ว กดัลายเคร่ืองแก้วนํ้ ากรดให้มีลายต่างๆ  
ตลอดจน ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
  อาชีพในหน่วยนี ้  มีดังนี้ 
 

7323.20   ช่างเจียระไนแก้ว  (Engraver,   glass) 
 เจียระไนตวัอกัษรยอ่  เคร่ืองหมาย  และลายประดบัต่าง ๆ ลงบนเคร่ืองแกว้ดว้ยกงฝน  :  ใช้
ถ่านเขียนภาพร่างตามแบบลงบนเคร่ืองแก้ว ; ใส่แป้นหินซ่ึงมีความกวา้งและเส้นผ่าศูนย์กลางท่ี 
เหมาะสมลงบนเคร่ืองจกัร ;  เดินเคร่ืองจกัรและเอาเคร่ืองแกว้จรดเขา้กบัขอบดา้นนอกของแป้น  พลิกและ
บิดเคร่ืองแกว้เพื่อใหแ้ป้นไดเ้จียระไนเน้ือแกว้ตามแบบท่ีร่างไว ้ ; เปล่ียนแป้นเพื่อเจียระไนให้ไดข้นาดต่าง ๆ 
กนั  อาจนาํไปขดัดว้ยเคร่ืองขดัหยาบหรือละเอียดหรือลา้งดว้ยนํ้ ากรดเพื่อให้เคร่ืองแกว้มีความเงางาม มนัวาว
และใสยิง่ข้ึน  อาจมีการลงสีหลงัจากเจียระไนแลว้  อาจนาํกระดาษลอกลายซ่ึงมีรูปร่างต่างๆ วางลงบนเน้ือ
แกว้แลว้เขียนลายอยา่งหยาบ ๆ  เจียรตกแต่งอีกคร้ังหรือนาํแกว้มาเจียรตดัขอบ   ลบเหล่ียม  เจียรเส้น  โดยใช้
เคร่ืองหรือเจียรดว้ยมือ  รวมทั้งอาจแกไ้ขตกแต่งช้ินงานท่ียงัไม่ไดคุ้ณภาพตามตอ้งการ 
 
7323.30  ช่างกดัลายแก้วด้วยนํา้กรด  (Etcher,   glass) 

กัดลายเคร่ืองแก้วด้วยน า้กรดให้เป็นลายท่ีสวยงาม เป็นลายเส้น ตัวเลข และรูปร่าง  

อื่น ๆ :  เขียนแบบหรือเคร่ืองหมายอื่น ๆ ลงบนเคร่ืองแก้วท่ีหุ้มด้วยขีผ้ึง้ ; จดัเตรียมอ่างน า้กรด ;  จุ่มแก้วลงใน
อา่งน า้กรดหรือน าเคร่ืองแก้วไปรมไอน า้กรด  เพ่ือให้น า้กรดกดัส่วนตา่งๆ ของแก้วท่ีไม่ได้หุ้มขีผ้ึง้ ; ล้างแก้วท่ีกดั
ลายแล้วในน า้เย็น เพ่ือเอาน า้กรดออกแล้วน าไปล้างในน า้ร้อนอีกครัง้เพ่ือละลายขีผ้ึง้ออก 

 

7323.90  ช่างเจียระไนแก้วและช่างกดัลายแก้วด้วยนํา้กรดอืน่  ๆ 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึงช่างเจียระไนแกว้และช่างแกะสลกัแกว้ดว้ยนํ้ ากรด  
ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน  ตวัอยา่งเช่น  ผูหุ้ม้แกว้ดว้ยข้ีผึ้งก่อนการกดัลายดว้ยนํ้ากรด  ;  ผูต้ดัแกว้ให้มี
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รูปร่างสวยงาม  ;  ผูท้าํเคร่ืองหมายบนเคร่ืองแกว้ให้แก่คนงานอ่ืนๆ ;  ผูจุ่้มเคร่ืองแกว้ลงในอ่างนํ้ ากรด
เพื่อใหแ้กว้มีความมนัและใส  ;  ผูบ้ดและผสมสี 
 
หน่วย    7324 ช่างเขียนและช่างตกแต่งเคร่ืองแก้ว  เคร่ืองดินเผา  เซรามิคและงานอืน่ที่เกีย่วข้อง 
  (Glass,  Ceramics  and  Related  Decorative  Painters) 

ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหน่วยนี้  ได้แก่  ผู้ที่ตกแต่งเคร่ืองแก้ว เคร่ืองดินเผาและเซรามิค 
รวมทั้งการเขียนลายและระบายสีลงบนส่ิงของเคร่ืองใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทําจากแก้ว เคร่ืองดินเผาหรือเซรามิค   
พ่นสีด้วยวิธีการสเตนซิลส์  รูปลอกหรือกรรมวิธีอื่นๆ  พ่นหรือชุบเพื่อเคลือบผิวด้วยนํ้ามันวาร์นิช นํ้ามัน
แลคเกอร์และวัสดุต่าง ๆ ที่คล้ายคลึงกัน  เคลือบผิวกระจกด้วยนํา้ยาผสมเงิน  ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่การงาน
ที่เกีย่วข้องและควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานอืน่ ๆ 
 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

7324.20  ช่างฉาบพืน้กระจกเงา  (Glazer,  mirror,  glass) 
ฉาบกระจกดว้ยนํ้ายาฉาบกระจกเงา :  ชัง่และผสมสารผสมตามสูตร   ; วางกระจกซ่ึงทาํ

ความสะอาดแลว้ลงบนโตะ๊สาํหรับฉาบกระจก  ;  เทนํ้ายากระจกเงาลงบนพื้นกระจก  และปรับกระจกให้
อยูใ่นระดบัเดียวกนัโดยการตอกล่ิมเพื่อป้องกนัมิให้นํ้ ายาไหลออกไป ; เทนํ้ ายาท่ีมากเกินไปออกจากแผน่
กระจก  หลงัจากท่ีไดทิ้้งไวต้ามระยะเวลาท่ีกาํหนดไว ้ แลว้ลา้งกระจกเงาดว้ยนํ้ ากลัน่ ;  ผึ่งกระจกเงาไวบ้น
โตะ๊ใหแ้หง้  ;  ทาเชลแล็กและสีลงบนกระจกเงาท่ีแหง้แลว้ เพื่อป้องกนัการหลุดลอก 
 
7324.30  ช่างทาํกระจกเงาด้วยสารเงิน  (Silverer,   mirror) 

แปรสภาพกระจกผวิเรียบใหเ้ป็นกระจกเงา : เตรียมสารท่ีใช ้เช่น สารละลายเงินไนเตรท 
(Ag No3)   สารละลายทองแดง และสีพ่น  ;   นาํแผน่กระจกท่ีผา่นการตรวจเช็คความหนาและขนาดแลว้  
ป้อนเขา้เคร่ืองลา้งเพื่อกาํจดัส่ิงสกปรกและไขมนัออก ส่งผา่นแผน่กระจกเขา้ไปยงัหน่วยพ่นสารละลาย  
ต่าง ๆ  (Spray Coating Unit) เพื่อให้เงินตกตะกอนอยูบ่นผิวกระจก  ;   ลา้งสารละลายท่ีไม่ตอ้งการออก  พ่น
สารละลายทองแดงเพื่อใหท้องแดงตกตะกอนเคลือบทบัเงินอีกทีหน่ึง ;   พน่เคลือบดว้ยสีแลว้อบให้แห้ง 
 

7324.35  ช่างทาํกระจกหรือแก้วให้เป็นลายฝ้า  (Maker,  ground  glass) 

14      สลกัลายตามแบบกระสวนลงบนผิวกระจกหรือแกว้ใหเ้ป็นฝ้าดว้ยวธีิใชท้รายพน่ : ทาบแผน่ลายฉลุท่ีมีรูปแบบ
ท่ีตอ้งการลงบนผิวกระจกหรือแกว้ท่ีผา่นการทาํความสะอาดแลว้ เททรายพน่ลงในเคร่ืองพน่ทราย ; วางหรือใส่แผน่
กระจกหรือแกว้ลงบนสายพาน หรือท่ียดึเดินเคร่ืองพน่ทราย ; ปรับ 

ความเร็วของเคร่ืองป่ันเมด็ทรายใหเ้หมาะสม 

 

 

 



 (426) 

7324.40  ช่างพมิพ์แก้ว  (Painter,   decorated  glass) 
ใชสี้พิมพแ์ละตกแต่งเคร่ืองแกว้ดว้ยเคร่ืองจกัร : ติดตั้งแม่พิมพป์ระกอบกบัเคร่ืองพิมพ ์; 

ผสมสีตามสูตรหรือความตอ้งการไดถู้กตอ้ง ; ตรวจสอบสีและบรรจุในภาชนะของเคร่ืองพิมพ์ ; ใส่เคร่ือง
แกว้เขา้เคร่ืองพิมพสี์แกว้ ; กดคนับงัคบัเพื่อให้เคร่ืองแกว้ผ่านแผน่แม่พิมพ ์สีท่ีแม่พิมพจ์ะเคลือบติดกบั
เคร่ืองแกว้นั้น ; กดคนับงัคบันาํเคร่ืองแกว้ออก ; ตรวจสอบการทาํงานของเคร่ืองพิมพใ์ห้อยูใ่นสภาพปกติ 
; ตรวจสอบสีท่ีใชพ้ิมพใ์ห้พอเพียงในขณะทาํงาน ; ดูแลความเรียบร้อยของงานพิมพ ์ ความคมชดั  ความ
เขม้ของสี  และนาํเขา้เตาอบเพื่อความคงทน ; มีความสามารถแกไ้ขเคร่ืองพิมพ ์ แม่พิมพสี์  เม่ือเกิดการ
ขดัขอ้ง 
  

7324.50  ช่างเขียนลายเคร่ืองดินเผาด้วยมือ  (Painter,  ceramics,   hand) 

15 ใชพู้ก่นัหรือแปรงทาสีเขียนลายตวัอกัษร หรือประทบัตรายางลงบนเคร่ืองดินเผา หรือกระเบ้ืองตามแบบดว้ย
มือ :  ผสมสีใหไ้ดสี้ตามตอ้งการ ;  หยบิเคร่ืองดินเผาท่ีจะเขียนลายมาถือไวแ้ลว้วางลงบนมา้ทาํงานหรือวางบนแป้นหมุน
แลว้เอาพูก่นัหรือแปรงจุ่มสี และเขียนลายบนเคร่ืองดินเผาใหเ้ป็นสีต่างๆ ตามแบบ ; วางเคร่ืองดินเผาท่ีเขียนลายแลว้ลง
บนชั้นเพ่ือผึ่งใหแ้หง้  ใชดิ้นสอเขียนลายลงบนเคร่ืองดินเผาดว้ยมือก่อนการลงสี 

 

7324.60  ช่างพ่นสีเคร่ืองดินเผา  (Painter, ceramics,  spray) 
พน่สีลงบนเคร่ืองดินผา : ใส่สีตามท่ีตอ้งการลงในถงับรรจุสีของปืนพ่น (SPRAY  GUN, 

AIR BRUSH) ; สวมถงัเขา้กบัปืนพน่ และต่อปืนพ่นเขา้กบัท่อลม ;  เดินเคร่ืองอดัลมหรือเปิดวาล์วบนท่อ
อดัลม  กดไกแลว้พ่นสีลงบนผิวของผลิตภณัฑ์ ; วางเคร่ืองดินเผาลงบนชั้นเพื่อผึ่งให้แห้ง ; ทาํความ
สะอาดปืนพน่และท่อดว้ยนํ้ายาลา้งสี 

 

7324.70  ช่างชุบเคร่ืองดินเผาด้วยมือ  (Dipper,  ceramics, hand) 
ใช้นํ้ าเคลือบ  เคลือบเคร่ืองดินเผาโดยการชุบ :  ใช้น้ิวจบัผลิตภณัฑ์  เช่น จาน  ชาม 

จานรองแก้ว แล้วจุ่มลงในอ่างบรรจุนํ้ าเคลือบ เอาผลิตภณัฑ์ข้ึนจากอ่างนํ้ าเคลือบและถือไวเ้หนือนํ้ า
เคลือบแลว้หมุนผลิตภณัฑไ์ปรอบๆ เพื่อดูให้แน่ใจวา่นํ้ าเคลือบไดเ้คลือบทัว่ผลิตภณัฑ์ ; วางผลิตภณัฑ์ไว้
เพื่อผึ่งใหแ้หง้  และลบรอยน้ิวมือท่ีติดอยูบ่นผลิตภณัฑ์ให้หมด ; ขดันํ้ าเคลือบท่ีพอกหนาเกินไปออก ; ผึ่ง
แห้งแลว้ขดัดว้ยผา้สําหรับขดัถูกหรือแป้นขดั อาจเคลือบดว้ยวิธีเทราดหรือพ่นสําหรับผลิตภณัฑ์ขนาด
ใหญ่ท่ีไม่สามารถจุ่มลงในนํ้าเคลือบได ้

 
7324.90  ช่างเขียนและช่างตกแต่งเคร่ืองแก้วกบัเคร่ืองดินเผาอื่น ๆ 

16        ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึง ช่างเขียน ช่างตกแต่งเคร่ืองแกว้  กบัเคร่ืองดินเผาซ่ึง  มิไดจ้ดัประเภทไวใ้น
ท่ีอ่ืน  ตวัอยา่งเช่น  ผูข้ดัแต่งช้ินงานดว้ยกระดาษทราย  และผูใ้ชดิ้นอุดรูฟองอากาศบนเคร่ืองดินเผา  ผูปิ้ดรูปลอกและ
ลายลงบนเคร่ืองดินเผาและเคร่ืองแกว้ ผูบ้ดและผสมสี  ผูเ้ขียนเสน้ขอบหรือริมเคร่ืองดินเผาและเคร่ืองแกว้ดว้ยสีหรือ
ทอง ; ผูเ้ขียนแบบและเสน้ขอบลงบนเคร่ืองดินเผาท่ีเคลือบแลว้ ; ผูป้ระทบัเคร่ืองหมายการคา้ ;  ผูเ้คลือบเคร่ืองดินเผา
หรือบางส่วนของเคร่ืองดินเผาดว้ยนํ้ ามนัแลว้โรยสีผงลงบนผิวท่ีทานํ้ ามนัไวแ้ลว้ ผูเ้ขียนเสน้ลายลงบนเคร่ืองดินเผาเพื่อ
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เป็นแนวทางใหค้นงานอ่ืนๆ ใชเ้คลือบสีและตกแต่งดว้ยวธีิอ่ืนๆ   ;   ผูใ้ชแ้ปรงฟองนํ้ า   แผน่ผา้น่ิมๆ ทานํ้ าเคลือบลงบน
เคร่ืองดินเผา  ;   

17ผูแ้กไ้ขส่ิงชาํรุดเสียหายในการตกแต่ง ผูเ้ฝ้าดูเคร่ืองจกัรซ่ึงนาํเคร่ืองดินเผาผา่นเคร่ืองพน่นํ้ าเคลือบหรือจุ่มในนํ้ า
เคลือบ ; ผูต้ดันํ้ าแกว้ใหไ้ดรู้ปร่างท่ีสวยงาม   ผูท้าํเคร่ืองหมายลงบนเคร่ืองแกว้ใหแ้ก่คนงานอ่ืนๆ 

 
หมู่         733    ช่างฝีมือหตัถกรรมไม ้ ส่ิงทอ  เคร่ืองหนงัแบบพื้นบา้น 
  (Handicraft  Workers  in  Wood,  Textile,  Leather  and  Related  Materials) 

  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหมู่น้ี  ไดแ้ก่  ผูจ้ดัเตรียมไม ้ ฟาง หวาย ป่าน  หิน เปลือกหอย และ
วสัดุอ่ืนๆ เพื่อผลิตและตกแต่งส่ิงของเคร่ืองใช้ในครัวเรือนและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ด้วยกรรมวิธีแบบ 
พื้นบา้น  แกะสลกั  หล่อเท  ประกอบ  ลงสี  และตกแต่งส่ิงของเคร่ืองใชต่้างๆ ทอ ถกั ปัก ร้อยผา้ลวดลาย  
และผลิตรองเทา้พื้นบา้น  กระเป๋าถือ  สายเขม็ขดัและเคร่ืองใชอ่ื้นๆ รวมถึงการควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 

  กลุ่มอาชีพในหมู่นี ้  มีดังนี้ 
7331 ผูเ้ตรียมวสัดุงานหตัถกรรมไมแ้ละผลิตภณัฑพ์ื้นบา้นท่ีเก่ียวขอ้ง 
7332 ช่างฝีมือหตัถกรรมส่ิงทอ  เคร่ืองหนงัและผลิตภณัฑพ์ื้นบา้นท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
2135 หน่วย     7331 ผู้เตรียมวสัดุงานหัตถกรรมไม้และผลติภัณฑ์พืน้บ้านที่เกีย่วข้องอืน่ ๆ 
  (Handicraft  Workers  in  Wood and  Related  Materials) 

ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่  ผูจ้ดัเตรียมวสัดุต่าง ๆ ประเภทไม ้ ฟาง ป่าน หิน  
ทราย  เปลือกหอย และวสัดุอ่ืน ๆ   ท่ีคลา้ยคลึงกนัเพื่อการแกะสลกั   ประกอบ   ทอ  บดย่อย ทาพ่นสี  
และตกแต่งส่ิงของเคร่ืองใช ้เคร่ืองประดบัและอ่ืนๆ ดว้ยกรรมวิธีแบบพื้นบา้น สําหรับการใชง้านส่วนตวั
และใช้ภายในครัวเรือน  เช่น  ชาม  ช้อน เขียง  ถาด  แจกนั  ถ้วย  ตะกร้า  หมวกฟาง  เส่ือ  กระดาษ  
 รูปป้ัน และรูปแกะสลกั  ตวัหมากรุก  เป็นตน้  ตลอดจนปฏิบติัหน้าท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุม 
ดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 

 
  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 
7331.20  ช่างทาํผลติภัณฑ์จากไม้ไผ่  (มู่ลี ่, เส่ือ)  (Handicraft  worker,  bamboo articles) 
  ทาํมู่ล่ีจากไมไ้ผ ่: ทาํงานทั้งหมดหรือบางอยา่งเก่ียวกบัการผา่ไมไ้ผ ่; จกัตอก ขดูให้เรียบ  
ตดัข้อ  ลอกเปลือก  ตดั  เหลาให้กลม  ทาํให้ได้ขนาด และประกอบโดยใช้เคร่ืองจกัร ;  อาจเอา 
ช้ินไมไ้ผท่ี่ตดัและทาํใหไ้ดข้นาดแลว้ไปแช่ในอ่างนํ้ายาเคมีเพื่อทาํใหเ้หนียว  และป้องกนัตวัแมลง 
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7331.30  ช่างหัตถกรรมงานไม้  (Handicraft  worker, wooden  articles) 
  ใชเ้คร่ืองมือตดัข้ึนรูปหรือแกะสลกัลวดลายลงบนงานไม ้เพื่อประดิษฐเ์ป็นเคร่ืองใชห้รือ
ช้ินส่วนตกแต่งงานไม ้ :  เลือกช้ินไมใ้ห้เหมาะกบัลกัษณะงานท่ีจะทาํ ตดัข้ึนรูปโดยเลือกเคร่ืองมือหรือ
เคร่ืองจกัรช่วยในการทาํงาน ; ลอกลายท่ีจะฉลุหรือแกะสลกัลงบนช้ินงาน ; ทาํการแกะสลกัหรือใชเ้คร่ือง
เจาะไช ขดัและตกแต่งผิวไมใ้ห้เรียบ ทาเชลแล็กและลงสีตามแบบท่ีกาํหนด ; อาจมีช่ือเรียกตามชนิดงาน
หตัถกรรมท่ีประดิษฐข้ึ์น 
 

7331.40  ช่างหัตถกรรมงานหิน  (Handicraft  worker, stone  articles) 
  ใช้เคร่ืองมือตดั  ข้ึนรูป  ตกแต่งหินประเภทต่างๆ  เพื่อประดิษฐ์เป็นเคร่ืองใช้หรือของ
ตกแต่งชนิดต่างๆ  :  คดัเลือกแท่งหินตามคุณภาพและชนิดของส่ิงประดิษฐ์ท่ีจะทาํ  ตดั ข้ึนรูปด้วย
เคร่ืองมือชนิดต่าง ๆ  เช่น  เคร่ืองเล่ือย  ส่ิว คอ้น  เคร่ืองขดั  เป็นตน้  แกะสลกัหรือทาํลวดลายและตกแต่ง
ผวิใหเ้รียบ  อาจมีช่ือเรียกตามชนิดงานหตัถกรรมท่ีประดิษฐข้ึ์น 
 

7331.50  ช่างหัตถกรรม  (กระดาษ)  ผู้ผลติกระดาษและกล่องกระดาษด้วยมือ  ;   
ผู้ทาํกระดาษและผลติภัณฑ์จากกระดาษสา  (Handicraft  worker , bamboo  article) 

  ทาํกระดาษจากเปลือกสาและทาํผลิตภณัฑ์ของใช้ต่าง ๆ  จากกระดาษสาด้วยมือ  :             
ทาํนํ้ าเยื่อกระดาษจากเปลือกไมส้าท่ีแช่นํ้ าและทุบจนน่ิมตามกรรมวิธี ; ใช้ตะแกรงลวดจุ่มลงบ่อเยื่อ
เพื่อให้เยื่อกระดาษเกาะบนตะแกรงจนได้ความหนาตามตอ้งการ ; นาํข้ึนตกแต่งลายด้วยใบไมห้รือ
ดอกไม ้; นาํไปตากแดดจนแหง้ ;  ทาํการยอ้มสีหรือเขียนลวดลายลงบนกระดาษ ; ตดักระดาษสาออกเป็น
ช้ินส่วนต่าง ๆ  และใชก้าวหรือวสัดุต่าง ๆ  เพื่อทาํให้ช้ินส่วนติดกนัและประกอบเป็นผลิตภณัฑ์  เช่น ร่ม 
กล่องกระดาษ  สมุด  ถุงกระดาษ  ฯลฯ  อาจทาํการระบายสี  แต่งลวดลาย  และตกแต่งเคร่ืองประกอบอ่ืน 
ๆ  ใหส้วยงามหรือตามความตอ้งการของลูกคา้ 
 
หน่วย     7332 ช่างฝีมือหัตถกรรมส่ิงทอ  เคร่ืองหนังและผลติภัณฑ์พืน้บ้านอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วข้อง 

(Handicraft  Workers  in   Textile,  Leather  and  Related  Materials) 
ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่ ผูท่ี้ใชฝี้มือในการทอ ถกั และปักผา้ เส้ือผา้ ส่ิงของ

เคร่ืองใชใ้นครัวเรือนท่ีเป็นลวดลายพื้นบา้น รวมทั้งรองเทา้ กระเป๋าถือ สายเข็มขดัและเคร่ืองใชอ่ื้นๆ  ป่ัน
ด้ายและยอ้มสีด้าย  ฝ้าย  ขนสัตว ์ ผืนผา้  และเส้นใยอ่ืน ๆ  ด้วยวสัดุยอ้มธรรมชาติ ทอ ถกั หรือปัก
ลวดลายผลิตภณัฑต่์างๆ เช่น  เส้ือผา้  ส่ิงของเคร่ืองใชใ้นครัวเรือน  จดัเตรียมหนงัสัตวแ์ละยอ้มหนงัสัตว์
ด้วยว ัสดุย ้อมธรรมชาติ สําหรับการผลิตรองเท้าพื้นบ้าน กระเป๋าถือ สายเข็มขัดและเคร่ืองใช้อ่ืนๆ  
ตลอดจนปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
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  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

7332.20  ช่างทอผ้าด้วยหูกมือ  (Weaver,  cloth,  hand) 
   ทอผา้บนหูกซ่ึงใชมื้อทอ : ใชเ้ทา้กดลงบนคนัถีบเพื่อแยกเส้นดา้ยยืน ; 

ใชมื้อพุ่งกระสวยดา้ยพุ่ง  หรือชกัคนัไมผ้ลกักระสวยดา้ยพุ่งผา่นเส้นดา้ยยืน ;  ใชฟั้นหวีกระทบเส้นดา้ย
พุ่งให้เขา้ท่ี ; ใช้มือต่อเส้นดา้ยท่ีขาด อาจเตรียมและตั้งหูกทอผา้ดว้ยตนเอง (ทาํดา้ยยืนและร้อยตะกรอ
เส้นดา้ยยนื)  ตกแต่งสาํเร็จตามคุณภาพท่ีตอ้งการ  รวมถึงการทอผา้ยกดอกดว้ยมือ 

 
7332.25  ช่างทอ (พรม) ด้วยหูกมือ  (Weaver,   rug,  hand) 
  ทอพรมบนหูกมือท่ีใชมื้อทอ : ใชเ้ทา้กดลงบนคนัถีบเพื่อแยกเส้นดา้ยยนื ;               

ใชมื้อพุง่กระสวยดา้ยพุง่ผา่นเส้นดา้ยยนื ;  ใชเ้คร่ืองกระทบเส้นดา้ยพุง่ให้อยูใ่นท่ี ; เติมเส้นดา้ยลง                    
ในกระสวยดา้ยพุง่ ;  ใชมื้อต่อเส้นดา้ยท่ีขาด ;  ถกัขอบรอบนอกของพรมดว้ยมือ 

 
7332.30  ช่างถักด้วยมือ  (Knitter , hand) 
   ใช้มือถกัด้ายหรือไหมพรมให้เป็นผลิตภณัฑ์สําเร็จรูป  เช่น  เส้ือกัน

หนาว เส้ือชุด ถุงเทา้และอ่ืน ๆ : ใชเ้ขม็ถกัหลายขนาดถกัส่ิงของและเคร่ืองใชต้ามแบบท่ีตอ้งการ อาจเยบ็
ช้ินส่วนต่างๆ เขา้ดว้ยกนัเพื่อทาํใหส้าํเร็จรูปและรีดใหเ้รียบ 

 
7332.40  ช่างปักผ้าด้วยมือ  (พืน้บ้าน)   (Embroider,   hand) 
   ปักลวดลายตกแต่งบนส่วนต่างๆ  ของเคร่ืองแต่งกายหรือส่ิงอ่ืนๆ ดว้ย

มือ : ขึง สดึงรอบบริเวณท่ีตอ้งการปักใหตึ้ง  ;  ปักตามแบบหรือตามลวดลายท่ีประดิษฐข้ึ์น  เปล่ียนเขม็
ปัก  เส้นดา้ย  และฝีเขม็ปักตามท่ีตอ้งการ อาจลอกลวดลายลงบนวสัดุก่อนท่ีจะปัก อาจชาํนาญการปัก
มากกวา่หน่ึงแบบ  และอาจใชลู้กปัดหรือวสัดุท่ีใชใ้นการตกแต่งท่ีคลา้ยคลึงกนัแทนเส้นดา้ย 

 
7332.50  ช่างย้อมเส้นด้ายด้วยมือ  (Dyer,  yarn, hand) 
   ยอ้มเส้นดา้ยให้มีสีตามท่ีตอ้งการดว้ยสียอ้ม :  ใส่นํ้ าลงในภาชนะแลว้

ใส่สียอ้มตามปริมาณท่ีพอเหมาะ ; ควบคุมอุณหภูมิของนํ้ายายอ้ม ; คลอ้งหรือพาดเส้นดา้ยเขา้ในเคร่ืองมือ
แล้วจุ่มเส้นด้ายลงในนํ้ ายายอ้มเพื่อให้สีติดเส้นด้ายอย่างทัว่ถึง ; ยกเส้นด้ายตวัอย่างข้ึนมาทดสอบสี 
หลงัจากท่ีไดแ้ช่ไวต้ามระยะเวลาท่ีกาํหนดให ้; หยุดการยอ้มหรือยอ้มต่อไปหรือปรับปรุงวิธีการยอ้มตาม
ผลของการทดสอบ ; ยกเส้นดา้ยท่ียอ้มเสร็จแลว้ข้ึนจากภาชนะ  ส่งผ่านไปลา้งและทาํให้แห้ง ; ถ่ายเท
นํ้ายายอ้มออกและทาํความสะอาดภาชนะ   
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7332.55  ช่างย้อมผนืผ้าด้วยมือ  (Dyer,   cloth, hand) 
   ยอ้มผืนผา้ให้ไดสี้ตามตอ้งการดว้ยมือ : ใส่นํ้ าลงในภาชนะแลว้ผสมสี

ยอ้มตามปริมาณท่ีพอเหมาะ  ;  ตรวจเช็คสีและควบคุมอุณหภูมิของนํ้ ายายอ้ม ; ยกผืนผา้ท่ียอ้มแลว้ออก  
นาํไปลา้งและทาํใหแ้หง้  ;  ถ่ายเทนํ้าออกและทาํความสะอาดภาชนะ 

 

7332.60  ช่างย้อมเคร่ืองแต่งกาย  (Dyer,  textile garment , hand) 
   ยอ้มสีเคร่ืองแต่งกายตามความตอ้งการของลูกคา้ : ผสมนํ้ ากบัสียอ้มใน

ปริมาณท่ีพอเหมาะ   ควบคุมอุณหภูมิของนํ้ายายอ้ม ;  จุ่มเคร่ืองแต่งกายลงในนํ้ ายายอ้มแลว้กวนดว้ยมือ ; 
ตรวจสีของเคร่ืองแต่งกายระหวา่งยอ้ม  ;  เม่ือไดสี้ตามตอ้งการแลว้  นาํเคร่ืองแต่งกายออกจากภาชนะ  
ซกัและทาํใหแ้หง้  ;  ถ่ายเทนํ้ายายอ้มออกจากภาชนะและทาํความสะอาด       

  7332.70 ช่างหัตถกรรม  (เคร่ืองหนัง)  (Handicraft  worker,  leather) 
   ทาํผลิตภณัฑ์ต่างๆ เช่น  รองเทา้  กระเป๋า  เข็มขดัและเคร่ืองใช้อ่ืน ๆ จาก

หนงัโดยใชก้รรมวิธีและลวดลายแบบพื้นบา้น : เตรียมและยอ้มแผน่หนงัดว้ยวสัดุธรรมชาติ ตดัหนงัตามแบบ
ของผลิตภณัฑท่ี์จะทาํ  ;  เยบ็และตกแต่งอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ  อาจทาํการแกะสลกัลวดลายลงบนแผน่หนงั 

 

7332.90  ช่างฝีมือหัตถกรรมส่ิงทอ  เคร่ืองหนัง  และผลติภัณฑ์ทีเ่กี่ยวข้องกนัอื่น ๆ 
   ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี รวมถึง ผูท่ี้ใชฝี้มือในการทาํผลิตภณัฑ์ต่างๆ 

จากส่ิงทอ ส่ิงถกั  หรือหนงัสัตว ์ โดยกรรมวธีิพื้นบา้น  ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
 

หมู่         734     ผู้ปฏิบัติงานทีเ่กี่ยวข้องกบัการพมิพ์ (Printing  and  Related  Trades  Workers) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหมู่น้ี  ไดแ้ก่  ผูจ้ดัเตรียมและเรียบเรียงตวัพิมพด์ว้ยมือหรือดว้ยการ
ใชแ้ป้นพิมพอิ์เล็กทรอนิกส์  หรือเคร่ืองจกัรอ่ืนๆ สร้างแบบพิมพด์ว้ยการจาํลองแบบและดว้ยวิธีการชุบ
หรืออาบโลหะ  แกะและกดัแม่พิมพด์ว้ยกระบวนการต่างๆ   สร้างแม่พิมพด์ว้ยวิธีการถ่ายภาพ  การสกรีนไหม
ลงบนแผน่กระดาษและวสัดุอ่ืนๆ และการเขา้เล่มหนงัสือใหเ้ป็นรูปเล่มท่ีสมบูรณ์ 
 
  กลุ่มอาชีพในหมู่นี ้  มีดังนี้ 

7341 ช่างเรียงตวัพิมพ ์ ช่างจดัตวัพิมพแ์ละผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง 
7342 ช่างทาํแม่พิมพด์ว้ยวธีิการจาํลองแบบและการชุบโลหะ 
7343 ช่างทาํแม่พิมพ ์
7344 ช่างถ่ายภาพและผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง 
7345 ช่างทาํเล่มหนงัสือและผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง 
7346 ช่างพิมพส์กรีนไหม  ส่ิงทอส่ิงถกัและการพิมพ ์
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หน่วย     7341 ช่างเรียงตัวพมิพ์  ช่างจัดตัวพมิพ์  และผู้ปฏิบัติงานทีเ่กี่ยวข้อง 
  (Compositors,  Typesetters  and   Related Workers) 

ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ได้แก่ ผูจ้ดัเรียงตวัพิมพด์้วยมือและสําเนาส่ิงพิมพ์ด้วย
เคร่ืองจกัรแบบต่าง ๆ เคร่ืองจกัรท่ีใชง้านแบบเรียบง่าย  ใชเ้คร่ืองเรียงตวัพิมพแ์ละหล่อตวัพิมพท่ี์ออกมา
คร้ังละหน่ึงตวัและคร้ังละหน่ึงบรรทดั  รวมถึงการใชเ้คร่ืองเรียงตวัพิมพแ์ละหล่อตวัพิมพอ์ตัโนมติั ชนิด
ออกมาคร้ังละหน่ึงตวั เรียบเรียงตวัพิมพ ์จดัเน้ือท่ีสําหรับเน้ือหาและภาพประกอบเพื่อจดัทาํหน้าพิมพ ์เรียง
หน้าพิมพด์ว้ยการใช้คียบ์อร์ดไฟฟ้าเพื่อแปรรูปตวัพิมพล์งบนแผ่นฟิล์มแถบไวแสง หรือกระดาษสําหรับทาํ
แผ่นแม่พิมพด์้วยวิธีการถ่ายภาพ    ตลอดจนปฏิบติัหน้าท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังาน              
อ่ืน ๆ 
 

  อาชีพในหน่วยนี ้  มีดังนี้ 
 

7341.20 พนักงานเคร่ืองหล่อแถวตัวพมิพ์แบบลดัโลว์   
(Operator,  ludlow -casting  machine  ) 
ใช้เคร่ืองจกัรหล่อตวัพิมพจ์ากแม่พิมพ ์; เดินเคร่ืองจกัรและตรวจสอบดูว่าการหล่อตวั

เรียงพิมพเ์ป็นไปโดยถูกตอ้ง  เม่ือหล่อเสร็จแลว้  แยกตวัพิมพใ์ส่ไวใ้นเคสใหต้รงตามช่องต่าง ๆ 
 

7341.30  ช่างเรียงพมิพ์  (Typesetter) 
ทาํหนา้ท่ีศึกษาคาํสั่งเรียงพิมพต์ามท่ีผูอ้อกแบบส่ิงพิมพไ์ดก้าํหนดไว ้ เรียงพิมพด์ว้ยแผง

แป้นอกัษรในคอมพิวเตอร์  (หรือตามกรรมวิธีอ่ืนๆ) :  จดัตวัหนงัสือ วรรคตอน  จดัหนา้และรูปแบบ
ตามท่ีกาํหนด ;  แกไ้ขส่วนท่ีเรียงผิดตามท่ีพนกังานพิสูจน์อกัษร  (ผูต้รวจปรู๊ฟ) สั่งให้  ; แกไ้ขทาํปรู๊ฟ
ใหม่จนผูต้รวจปรู๊ฟเห็นวา่ถูกตอ้ง 
 

7341.40  ช่างประกอบฟิล์ม  (Compositor) 
              ตกแต่งและรวมส่วนประกอบต่างๆ  ในแต่ละหนา้ไปถ่ายรวมกนับนฟิลม์แผน่เดียวกนั :  

อ่านคาํสั่งบนอาร์ตเวิร์ก  ตรวจสอบและตกแต่งฟิลม์ ;  ตดัฟิลม์ท่ีไม่ตอ้งการออกและวางฟิลม์แผน่ใหม่เขา้
แทนท่ี ; ประกอบฟิลม์โดยการรวมฟิลม์ ดว้ยวธีิการฉายแสงแผน่ฟิลม์และแผน่บงัแสงลงบนแผน่ฟิลม์   
หรือดว้ยเทคนิคต่างๆ  ตามชนิดของฟิลม์และวสัดุอุปกรณ์ท่ีนาํมาใช ้
 

7341.50 พนักงานเคร่ืองถ่ายฟิล์ม ;  ช่างถ่ายฟิล์ม   
(Operator,  photo - typesetting   machine ) 

               ถ่ายตน้ฉบบังานพิมพท่ี์ทาํเรียบร้อยแลว้ลงบนฟิลม์เพื่อใชใ้นการพิมพ ์ โดยวางฟิลม์ไว้
ในเคร่ืองถ่าย  :  ตรวจดูผงัตน้ฉบบังานพิมพท่ี์จดัเรียงทาํเป็นแผน่ไวใ้หพ้อดีกบัขนาดฟิลม์  ;    วางตน้ฉบบั
ลงในแผงติดตน้ฉบบั (copy  board)  ; ตั้งเคร่ือง  เดินเคร่ืองถ่ายฟิลม์  เอาแผน่ฟิลม์ท่ีถ่ายแลว้ออกจาก
เคร่ือง  นาํฟิลม์ไปลา้ง  ตดัฟิลม์แยกออกแต่ละหนา้ 
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7341.60 พนักงานจัดเรียงแผ่นฟิล์ม  (เลย์เอาท์)  ;  ช่างจัดเรียงฟิล์ม ; ช่างเลย์เอาต์   
(Lay-out  man);   

              จดัวางฟิล์มภาพถ่ายตวัพิมพ์ ลายเส้นหรือฟิล์มแยกสี โดยติดไวบ้นกระดาษหรือวสัดุ
อ่ืนๆ  :  วางแผน่ฟิลม์ตามตาํแหน่งในแต่ละหนา้ตามลาํดบัและเป็นไปตามดมัมี ;  อาจใชเ้คร่ืองมือวดัช่วย
ในการทาํงาน ใชเ้ทปติดตามส่วนต่าง ๆ และตดัแต่งฟิล์มเพื่อให้ภาพและขอ้ความอยูใ่นตาํแหน่งท่ีถูกตอ้ง 
;  ตรวจสอบการวางฟิลม์  อาจใชน้ํ้ายาลบรอยท่ีไม่ตอ้งการบนฟิลม์ออก 
 

7341.70  ช่างแยกสี  (Colour-seperation  man) 
                           แยกสี และย่อขยายภาพตามขนาดท่ีตอ้งการจากภาพตน้ฉบบั ; ทาํตามคาํสั่งของงาน  
ดว้ยเคร่ืองกราดสี (สแกนเนอร์)  หรือเคร่ืองแยกสีอ่ืนๆ 
 
7341.90              ช่างเรียงพมิพ์  ช่างจัดตัวพมิพ์ และผู้ปฏิบัติงานที่เกีย่วข้องอื่นๆ 

18   ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึง  ช่างเรียงพิมพ ์ช่างจดัตวัพิมพแ์ละผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงมิไดจ้ดั
ประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน เช่น ผูใ้ชเ้คร่ืองพิมพบ์รู๊ฟสาํหรับพิมพบ์รู๊ฟตวัพิมพท่ี์เรียงแลว้ ;  
ผูว้างกรอบแม่พิมพล์งในชั้นและยกกรอบแม่พิมพอ์อกจากชั้นไปใชใ้นงานพิมพ ์;  ผูล้า้งส่ิงท่ีใชเ้รียงพิมพ ์  

 
หน่วย     7342 ช่างทาํแบบแม่พมิพ์ด้วยวธีิการจําลองแบบและการชุบโลหะ         

(Stereotypeers  and  Electrotyper) 
ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี ไดแ้ก่  ผูท้าํแบบหล่อตวัพิมพด์ว้ยกระดาษอดัชนิดพิเศษ  

ข้ีผึ้งและวสัดุอ่ืนๆ โดยการหล่อ เทโลหะลงในแบบพิมพ ์ หรือใส่โลหะผสมตะกัว่ลงบนแผน่หุ้มทองแดง
เพื่อชุบหรืออาบโลหะดว้ยไฟฟ้าเพื่อสร้างแบบพิมพ์ข้ึน ตลอดจนปฏิบติัหน้าท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและ
ควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 

 อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

7342.20  ช่างตบแบบและเทแบบ  (Stereotyper) 
              ทาํงานทั้งหมดหรือบางอย่างเกีย่วกบัการทาํแม่พมิพ์จากตัวพมิพ์ทีเ่รียงแล้วด้วยกรรมวิธี  

ตบแบบและเทแบบ  :  วางตัวพมิพ์ทีเ่รียงแล้วบนแม่พมิพ์แล้ววางช้ินกระดาษแข็งตามส่วนต่างๆ  ซ่ึงมิใช่
ตัวพมิพ์ทีเ่รียงไว้  เพือ่ป้องกันไม่ให้แผ่นกระดาษอดัชนิดพเิศษได้รับความเสียหาย ;  วางแผ่นกระดาษอดั
หรือวสัดุทีค่ล้ายคลงึกนัลงบนตัวพมิพ์ทีเ่รียงไว้แล้ว  ใช้มือหรือเคร่ืองกดไฮดรอลกิกดลงลนแผ่นกระดาษ
หรือวสัดุดังกล่าว เพือ่ทาํเป็นแบบหล่อตัวพมิพ์น่ันคือ ทาํให้ตัวพมิพ์ปรากฏอยู่บนแผ่นกระดาษอดั ;     
เอาแบบหล่อตัวพมิพ์ออกและตกแต่งขอบ ;  เผาแบบหล่อตัวพมิพ์ให้ร้อนแล้ววางแผ่นกระดาษอดัลงใน
เคร่ืองหล่อ ;  เทโลหะหลอมทีใ่ช้หล่อตัวพมิพ์ลงในเบ้าเพื่อทาํการพมิพ์ ; ปล่อยให้โลหะเยน็แล้วเอาพมิพ์
ออกจากเบ้า  ; เจียน แต่งริม และทาํให้เรียบแล้วตัดพมิพ์ตามทีต้่องการ เพือ่เตรียมพร้อมสําหรับงานพมิพ์  
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อาจตกแต่งแม่พมิพ์ทีแ่กะสลักด้วยการถ่ายภาพให้เป็นแม่พิมพ์ทีส่มบูรณ์พร้อมสําหรับใช้ในการพมิพ์   
อาจแก้ไขความชํารุดเสียหายในแม่พมิพ์  (ถ้าต้องการ) หลงัจากทีไ่ด้พมิพ์ฉบับปรู๊ฟ  และช่างแท่นพมิพ์  
(แท่นพมิพ์แบบหมุน)  ได้แจ้งให้ทราบถึงความชํารุดเสียหาย  อาจจะซ่อมแซมเลก็ ๆ   น้อย ๆ ด้วย 
 
7342.90  ช่างทาํแบบพมิพ์ด้วยวธีิการจําลองแบบและการชุบโลหะอืน่ ๆ 

   ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึง  ช่างทาํแบบพิมพด์ว้ยวิธีการจาํลองแบบและการ
ชุบโลหะซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน เช่น  ผูช้าํนาญในการทาํแม่พิมพด์ว้ยกรรมวิธีตบแบบและเทแบบ  
เช่น  ใชเ้คร่ืองควา้นแบบตะกัว่  เคร่ืองขดุตะกัว่  และเคร่ืองตดัริมแบบหล่อ  เป็นตน้ 
 
หน่วย    7343 ช่างทาํแม่พมิพ์ (Printing  Engravers  and  Etchers) 

ผูป้ฏิบัติงานอาชีพในหน่วยน้ี  ได้แก่  ผู ้แกะสลักแม่พิมพ์หิน  แผ่นแม่พิมพ์  ลูกกล้ิง  
แม่พิมพแ์บบไดส์ (dies) ด้วยกรรมวิธีต่างๆ  ตดัแบบต่างๆ  ผ่านแผ่นฟิล์มเพื่อวางทาบบนแผ่นแม่พิมพ์หิน 
(Lithographic stone)   แกะสลกัแผ่นเหล็ก  แผ่นทองแดง  ลูกกล้ิง  แม่พิมพแ์บบไดส์  ไม ้ ยาง  และแม่พิมพ ์
ลิโนเล่ียม (linoleum)  แม่พิมพท่ี์ทาํมาจากพรมนํ้ ามนัดว้ยมือหรือเคร่ืองจกัร จาํลองแบบจากแม่พิมพหิ์นไปยงั
แผ่นโลหะ ปฏิบัติงานทั้ งหมดหรือเพียงบางส่วนในการเตรียมแผ่นแม่พิมพ์ด้วยกระบวนการถ่ายภาพ  
(Photogravure)  การพิมพภ์าพโดยการใชแ้ม่พิมพท่ี์อุม้หมึกให้ซึมเขา้ไปในกระดาษ กดัแผน่โลหะหรือลูกกล้ิง
ดว้ยนํ้ากรดและตกแต่งแม่พิมพ ์ ตลอดจนปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 
7343.20  ช่างทาํแม่พิมพอ์อฟเซท  (Engraver,  plate, offast) 

 ทาํแม่พมิพ์จากแผ่นแม่พมิพ์สําเร็จเพือ่ใช้ในเคร่ืองพมิพ์แบบออฟเซท : นําแผ่นแม่พิมพ์
ไปฉายแสงผ่านฟิล์มต้นฉบับแบบพอซิทิฟหรือเนกาทีฟ แล้วแต่ชนิดแม่พิมพ์ที่จะทําจากน้ันนําไปล้าง
เพือ่ให้เกดิภาพ  ;  ตรวจสอบแม่พมิพ์ก่อนส่งไปส่วนการพมิพ์ 

 

7343.30                ช่างทาํแม่พิมพเ์ลตเตอร์เพรส  (Engraver , plate , letterpress) 
                             ทาํแม่พมิพ์สําหรับใช้กบัเคร่ืองพมิพ์เลตเตอร์เพรส มีหลายชนิด  เช่น  แม่พมิพ์ที่ทําจาก
การหล่ออกัษรด้วยโลหะผสม และนํามาประกอบเรียงเป็นหน้า แม่พิมพ์ที่ทําจากการถ่ายภาพงานพิมพ์ลง
บนโลหะแล้วใช้กรดเป็นวสัดุกดับริเวณไร้ภาพให้ลกึลง (อาจมีช่ือเรียกว่าช่างทาํบลอ็กโลหะ)  แม่พิมพ์ที่ทํา
จากการถ่ายภาพงานพมิพ์ลงบนแบบตัวหล่อที่เคลือบอัดด้วยสารพอลิเมอร์ ซ่ึงจะเกิดรอยนูนเป็นบริเวณ
ภาพ  นําไปติดกบัฐานไม้หรือโลหะ แม่พมิพ์ทีไ่ด้จะมีลักษณะคล้ายกันคือบริเวณภาพจะอยู่สูงกว่าบริเวณ
ไร้ภาพ 
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7343.40  ช่างทาํแม่พมิพ์เฟลก็โซกราฟี  (Engraver,  plate,  flexography) 
ทาํแม่พิมพด์ว้ยวธีิการถ่ายภาพทางการพิมพส์าํหรับใชก้บัเคร่ืองพิมพเ์ฟล็กโซกราฟี :  เตรียม

พลาสติกหรือพอลิเมอร์ท่ีเคลือบดว้ยสารไวแสงเพื่อทาํแม่พิมพ ์; ฉายแสงผา่นฟิล์มตน้ฉบบัท่ีมีภาพท่ีตอ้งการ
ไปยงัแม่พิมพท่ี์เคลือบสารไวแสง บริเวณท่ีถูกแสงจะเป็นบริเวณภาพ  หรือใชแ้สงเลเซอร์แกะแม่พิมพใ์ห้
พื้นนูนข้ึนมาแลว้นาํไปติดบนโมแม่พิมพห์รือแกะลงบนโมแม่พิมพโ์ดยตรง 
 

7343.50  ช่างทาํแม่พมิพ์ร่องลกึ  ; ช่างทาํแม่พมิพ์อนิทาโย  (Engraver,   plate,   intayo) 
ท่ีทาํแม่พิมพ์แบบพื้นลึกสําหรับพิมพ์งานท่ีมีลักษณะพิเศษ เช่น  ธนบตัร  แสตมป์ :               

ใชก้รดกดัผวิโลหะท่ีนาํมาทาํแม่พิมพ ์ (ทองแดง หรือโลหะ) ให้เป็นร่องลึกหรือใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ 
อ่ืนๆ ในการขุดหรือเจาะให้เป็นร่องลึก แลว้นาํไปชุบก่อรูปดว้ยไฟฟ้า (electrograving) และชุบโครเมียม
เพื่อเพิ่มความแขง็แรง 
7343.60  ช่างทาํแม่พมิพ์พืน้ลกึ  ;  ช่างทาํแม่พมิพ์กราววัร์  (Engraver,  plate,  gravure) 

               ทาํหน้าทีท่าํแม่พมิพ์ด้วยวธีิการถ่ายภาพทางการพิมพ์สําหรับใช้กับเคร่ืองพิมพ์กราวัวร์ : นํา
แกนเหลก็ทีเ่คลอืบด้วยนิเกลิไปชุบทองแดงให้มีความหนาตามมาตรฐาน เคลือบนํ้ายาไวแสงฉายแสงผ่านฟิล์ม
ต้นฉบับทีม่ีภาพทีต้่องการไปยงัแม่พมิพ์ ;  ใช้นํา้ยาเคมีกดัผวิทองแดงเพือ่ขึน้รูปแบบพิมพ์โดยใช้วิธีแกะด้วย
ไฟฟ้ากล (electromechanical engraving) หลงัจากน้ันนําไปเคลอืบด้วยโครเมียมเพือ่เพิม่ความคงทน 

 

7343.70  ช่างทาํแม่พมิพ์สกรีน  (Engraver,   plate,  screen) 
ทาํแม่พิมพด์ว้ยวธีิการถ่ายภาพทางการพิมพส์าํหรับใชก้บัเคร่ืองพิมพส์กรีน : เตรียมวสัดุ

ท่ีทาํจากไหมหรือเส้นใยสังเคราะห์หรือโลหะผสมเคลือบดว้ยสารไวแสงเพื่อทาํแม่พิมพ ์ ; ฉายแสงผา่น
ฟิลม์ตน้ฉบบัท่ีมีภาพท่ีตอ้งการไปยงัแม่พิมพ ์ ; นาํไปลา้งดว้ยนํ้ายาสารไวแสงบริเวณภาพพิมพจ์ะถูกลา้ง
ออก  ;  นาํแม่พิมพท่ี์ไดไ้ปใชใ้นกระบวนการพิมพ ์
 

7343.90  ช่างทาํแม่พิมพอ่ื์นๆ 
                     ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในกลุ่มนี ้รวมถึง ช่างแกะสลักและกัดแบบพิมพ์ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้
ในที่อื่น เช่น ผู้จัดแผ่นแม่พิมพ์โลหะก่อนเคลือบสารไวแสง ; ผู้วางแผ่นแม่พิมพ์ลงบนบล็อคไม้ ; ผู้พิมพ์
ปรู๊ฟแม่พมิพ์ทีท่าํสําเร็จแล้ว ; ผู้ช่วยงานทัว่ๆ ไปในการทาํแม่พมิพ์  เป็นต้น 

 
หน่วย   7344  ช่างถ่ายภาพและผู้ปฏิบัติงานทีเ่กีย่วข้อง  (Photographers  and  Related  Workers) 

ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่   ผูล้า้งและอดัภาพถ่ายหรือแผน่สไลด์  ลา้งฟิล์มภาพ
ขาวดาํหรือฟิล์มสีเพื่อให้ไดภ้าพเนกาตีฟ หรือภาพโพสิตีฟชนิดโปร่งแสง  อดัภาพขาวดาํหรือภาพสี  ตลอดจน
ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืนๆ 
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  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

7344.20  ช่างล้างฟิล์มสี  (Developer,  colour film) 
  ลา้งฟิลม์ท่ีถ่ายภาพเรียบร้อยแลว้ในอ่างนํ้ ายาชุดต่างๆ ตามระยะเวลาท่ีกาํหนด : จดัแสง
ไฟในห้องมืดเพื่อให้ได้เนกาตีฟหรือโพสิตีฟชนิดโปร่งแสง ; ปฏิบัติการล้างฟิล์มเนกาตีฟให้เป็น 
เนกาตีฟหรือโพสิตีฟตามวธีิการของฟิลม์ท่ีตอ้งการ ในการลา้งฟิลม์เนกาตีฟใหเ้ป็นโพสิตีฟ 
 

7344.30  ช่างล้างฟิล์มขาว – ดํา  (Developer,  black-and-white   film) 
  ลา้งฟิลม์และกระจกถ่ายภาพขาว–ดาํ ท่ีถ่ายภาพเรียบร้อยแลว้ในอ่างนํ้ ายาชุดต่างๆ  และ
ในอ่างหรือถาดนํ้าเปล่าตามระยะเวลาท่ีกาํหนดในห้องมืด  เพื่อให้ไดเ้นกาตีฟหรือโพสิตีฟชนิดขาว – ดาํ  
ท่ีโปร่งแสง  :  เตรียมนํ้ ายาลา้งฟิล์มชนิดต่างๆ  ;  จุ่มฟิล์มหรือกระจกในนํ้ ายาเคมีเพื่อให้เกิดภาพ  ;  ลา้ง
นํ้ ายาท่ีติดบนฟิล์มดว้ยนํ้ าเปล่า  ;  แช่ฟิล์มหรือกระจกลงในอ่างนํ้ ายาหยุดภาพเพื่อให้ไดเ้นกาตีฟท่ี 
โปร่งแสงและไดภ้าพท่ีติดทน ;  ลา้งนํ้ ายาหยุดภาพออกจากเนกาตีฟดว้ยนํ้ าเปล่า ; ใชฟ้องนํ้ าเช็ดเนกาตีฟ
ใหแ้หง้แลว้ผึ่งไวใ้นท่ีไม่มีฝุ่ นหรือเป่าใหแ้หง้ดว้ยพดัลม ; แช่ฟิลม์หรือกระจกในอ่างนํ้ ายาและอ่างนํ้ าตาม
ระยะเวลาท่ีกาํหนด  และใหน้ํ้ายากบันํ้าคงอยูใ่นอุณหภูมิท่ีตอ้งการ  อาจตกแต่งฟิลม์หรือกระจกใหเ้รียบร้อย 
 
7344.40  ช่างอดัและขยายภาพ  (Enlarger,   photograph) 
  ขยายหรือย่อภาพจากเคร่ืองขยายในห้องมืด : ใส่เนกาตีฟเขา้ในกรองของเคร่ืองขยาย
แลว้เปิดไฟเพื่อฉายเนกาตีฟใหเ้กิดเป็นเงาท่ีแท่นเบ้ืองล่าง  ;  ปรับส่วนต่างๆ ของเคร่ืองขยาย และจดัภาพ
ให้อยู่ตรงกลางเพื่อให้การขยายภาพเป็นไปตามตอ้งการ ; กาํหนดเวลาการให้แสงและความกวา้งของ
เลนซ์  พร้อมทั้งเลือกแวน่กรองแสง  (สี)  สาํหรับขยายภาพสีและเลือกกระดาษอดัภาพท่ีเหมาะสม  ;  ปิด
ไฟและวางกระดาษอดัภาพเขา้ในแท่น ; เปิดไฟและให้แสงไฟส่องตรงกระดาษตามระยะเวลาท่ีกาํหนด
บงัเงาส่วนท่ีดาํกว่า  เพื่อให้ไดภ้าพซ่ึงมีความเขม้ของเงาท่ีไม่แตกต่างกนัมากนกั หรือใชแ้ว่นกรองแสง  
(สี)  แก้หรือปรับสีของฟิล์มท่ีจางไฟ  ;  ล้างกระดาษท่ีอดัรูปแล้วในชุดนํ้ ายาเคมีต่าง ๆ  และนํ้ าเปล่า
ตามลาํดบั  ;  ทาํภาพท่ีอดัแลว้ให้แห้งและตกแต่งภาพให้เรียบร้อยสวยงาม  อาจทาํภาพให้มนัดว้ยการ
ทาบแผน่โลหะท่ีร้อนลงไปบนภาพ  อาจทาํภาพใหม้นัดว้ยเคร่ืองมือกลไฟฟ้า 
 

7344.90  ผู้ปฏิบัติงานในห้องมืดเกีย่วกบัภาพถ่ายอืน่ ๆ 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึงผูท้าํงานในห้องมืดเก่ียวกบัภาพถ่ายซ่ึงมิไดจ้ดัประเภท
ไวใ้นท่ีอ่ืน  ตวัอยา่งเช่น  ผูใ้ชเ้คร่ืองอดัและเคร่ืองลา้งอตัโนมติัสําหรับอดัภาพถ่ายเป็นจาํนวนมาก ๆ 
 
หน่วย     7345 ช่างทาํเล่มหนังสือและผู้ปฏิบัติงานทีเ่กีย่วข้อง  (Bookbinders  and  Related Workers) 

ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี ไดแ้ก่ ผูเ้ยบ็ปกเขา้กบัเล่มหนงัสือและทาํงานทั้งหมดหรือ
บางส่วน  เพื่อทาํให้หนังสือเป็นรูปเล่มท่ีสมบูรณ์   เขา้เล่มเย็บหนังสือและนิตยสารต่าง ๆ ด้วยมือ  
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ปรับตั้ งและใช้เคร่ืองจักรเพื่อเย็บเล่มหนังสือ พิมพ์ดุนลวดลายหรือช่ือลงบนหนังสือด้วยมือหรือ
เคร่ืองจกัร  ตลอดจนปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืนๆ 
 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

7345.20  ช่างตดักระดาษ  (Cutter,   paper) 
       ตัดกระดาษด้วยเคร่ืองตัดให้ได้ขนาดตามที่กําหนดไว้ : ตัดเจียนกระดาษก่อนป้อนเข้า

เคร่ืองพมิพ์และตัดเจียนงานพมิพ์ทีพ่มิพ์เสร็จ  หรือตัดเจียนส่ิงพมิพ์ทีเ่ข้าเล่มสมบูรณ์แล้ว 
 

7345.30  ช่างพบั  (Folder, book ) 
พบังานพิมพ์ประเภทต่าง ๆ  ให้สัมพันธ์กับขนาดและรูปแบบหนังสือที่ต้องการด้วยมือ

หรือเคร่ืองจักร  :  พับกระดาษหรือส่ิงพิมพ์เป็นแบบต่าง ๆ  เช่น  แบบมุมฉากแบบขนานด้วยมือโดยใช้
อุปกรณ์  เช่น  แท่งไม้หรือพลาสติกช่วยรีดกระดาษ หรือด้วยเคร่ือง ; ควบคุมการป้อนกระดาษหรือ
ส่ิงพมิพ์เข้าเคร่ืองพบั  และตรวจดูความเรียบร้อยของการพบั 
 

 

7345.40  ช่างเก็บเล่ม  (Finisher, book) 
รวบรวมแผ่นงานพิมพ์และเรียงลําดับเลขหน้าให้เรียงกันไปทั้งเล่ม  : นําแผ่นงานพิมพ์

มาเรียงซ้อนทบักนัตามลาํดับหรือนํามาสอดซ้อนทับกันที่สันหนังสือ  ขึน้กับการทําเล่มว่าเป็นการทําเล่ม
แบบไสกาว  เยบ็กีห่รือเยบ็อกหรือเยบ็ด้วยเคร่ืองจักร ; ตรวจเช็คหน้าพิมพ์ให้เรียงลําดับอย่างถูกต้องก่อน
ส่งไปเยบ็เล่ม 
 

7345.50           ช่างเยบ็ (การพิมพ)์  (Bookbinder) 
           เยบ็เล่มส่ิงพมิพ์ ให้ติดกนัด้วยวธีิต่าง ๆ  เช่น  เยบ็กี ่ ไสกาว  เยบ็ลวด ร้อยห่วงหรืออืน่ ๆ 

 

7345.60  ช่างทาํแบบป๊ัม   (Maker,  die–cutting) 
เขียนโครงสร้างในส่วนของงานพมิพ์ที่ต้องการป๊ัมตัดขึน้รูป : ทําการสร้างภาพบนแผ่น

ไม้อดัทีม่ีความหนาพอเหมาะและเลือ่ยฉลุเป็นร่องตามรูปแบบฝังอดัแผ่นมีดโลหะสําเร็จทั้งชนิดที่มีความ
คมและชนิดมนโค้งที่ไม่มีความคมเ ข้าในร่องไม้ฉลุไว้ด้านหน้าเพื่อใช้ตัดและขึ้นรูปตามขนาด 
ทีต้่องการ 
 

7345.70  ช่างทาํปกดว้ยมือ  (Maker,  book–cover, hand) 
ทาํปกวสัดุส่ิงพมิพ์ด้วยมือ :  นําเล่มส่ิงพมิพ์ทีเ่ยบ็เสร็จเรียบร้อยแล้วมาทากาวที่สันของ

หนังสือ  นําปกมาปิดแล้วใช้มือรีดที่ด้านสันหนังสือให้เรียบ (ปกอ่อน)  ถ้าเป็นการทําปกแข็งปิดใบผนึกที่
เล่มที่เย็บเสร็จเรียบร้อยแล้ว ; ตัดเจียนเล่มติดคิว้ ปิดด้านสันด้วยกระดาษหรือผ้า ; นํากระดาษแข็งที่ตัด
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เรียบร้อยแล้วทากาววางบนวัสดุที่จะใช้ทําปก พับริม ทากาว  นําเล่มมาใส่ผนึกปกให้เรียบร้อย  นําไปเข้า
เคร่ืองอดัให้แน่น 
 
7345.90  ช่างทาํเล่มหนังสือและผู้ปฏิบัติงานทีเ่กีย่วข้องกนัอื่น ๆ 
                     ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี รวมถึงช่างทาํเล่มหนงัสือและผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน  เช่น  ผูร้วมเป็นปกแลว้เยบ็  ผูร้วมหนา้หนงัสือดว้ยลวด ;  ผูพ้ิมพดุ์นเป็น
ลายเส้นบนปกหนงัสือและปกแฟ้ม  ผูใ้ชเ้ส้นลวดถกัร้อยถกัร้อยสมุดวาดเขียนและสมุดเก็บภาพ (อลับั้ม)   
 
หน่วย     7346 ช่างพมิพ์สกรีนไหม (ซิลด์สกรีน)   ส่ิงทอส่ิงถักและการพิมพ์  
 (Silk-Screen,  Block  and  Textile  Printers) 

ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ได้แก่  ผูพ้ิมพล์ายตามแบบลงบนแผ่นกระดาษ  โลหะ     
ส่ิงทอส่ิงถกัและวสัดุอ่ืนๆ ดว้ยกรรมวิธีการพิมพส์กรีนไหม จาํลองแบบและลวดลายลงบนผืนผา้หรือ
กระดาษฝาผนังห้อง (วอล์ลเปเปอร์) ด้วยกรรมวิธีการแกะสลักบล๊อกแม่พิมพ์หรือลูกกล้ิง ตลอดจน
ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 

 
 อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 

 
7346.20  ช่างทาํซิลด์สกรีน (การพมิพ์ส่ิงทอส่ิงถัก)  (Maker,  silk-screen  printing) 
  ออกแบบ  วาดแบบ จาํลองลวดลายหรือรูปลงบนสกรีนทองแดงหรือผา้สกรีนเพื่อใชใ้น
การพิมพส่ิ์งทอส่ิงถกัดว้ยกรรมวธีิสกรีน ขึงสกรีนทองแดงหรือผา้สกรีนลงบนกรอบ ; ราดนํ้ ายาไวแสงลง
บนสกรีน ; วางสกรีนท่ีราดนํ้ ายาไวแสงแลว้ลงบนแท่นถ่ายภาพ  ; วางฟิล์มท่ีมีลวดลายหรือรูปลงบน
สกรีนท่ีราดนํ้ ายาไวแสงไวแ้ลว้  และเปิดไฟในห้องมืดตามเวลาท่ีกาํหนดไว ้; เอาสกรีนไวบ้นราวไมเ้พื่อ
ผึ่งให้แห้ง ; ทาแลคเกอร์ลงบนสกรีนเฉพาะส่วนท่ีไม่มีภาพ  ผึ่งให้แห้งเป็นคร้ังสุดทา้ยแลว้ส่งไปยงัฝ่าย
พิมพห์ลงัจากท่ีผูค้วบคุมงานไดต้รวจดูแลว้ 
 

7346.30  ช่างพมิพ์สกรีนทองแดง (ส่ิงทอส่ิงถัก)  ด้วยมือ ; คนงานรีดสีบนสกรีน 
  (Printer, copper-screen,  textile,  hand) 

พิมพผ์นืผา้หรือวสัดุอยา่งอ่ืนตามกรรมวธีิของสกรีนทองแดงดว้ยมือ ; ปูผืนผา้ลงบนโต๊ะ
พิมพ ์ รีดผา้ใหเ้รียบก่อนท่ีจะทาํการพิมพ ์; ใส่กรอบแผน่สกรีนลงบนแคร่พิมพ ์; เตรียมใบพายของไมรี้ด
สีแลว้สวมติดกบัดา้ม ; เล่ือนแคร่ท่ีมีกรอบแผน่สกรีนไปบนผืนผา้ท่ีจะพิมพจ์ากปลายดา้นหน่ึงของโต๊ะ
พิมพ์ ; เทสีข้นๆ ท่ีใช้ในการพิมพ์ลงบนสกรีนแล้วใช้ไม้รีดสีให้ทะลุสกรีนด้วยวิธีรีดสี เล่ือนแคร่ 
สกรีนไปตามโตะ๊พิมพ ์และทาํงานซํ้ าตามกรรมวธีิเดิมจนกระทัง่พิมพเ์สร็จตามเน้ือท่ีตอ้งการ และทาํงาน
พิมพใ์ห้แลว้เสร็จทีละสี ; ยกผืนผา้ท่ีพิมพแ์ลว้ออกจากโต๊ะและนาํไปพาดไวบ้นราวไมเ้พื่อตากให้แห้ง    
หรืออาจนําผา้ท่ีผ่านการพิมพ์สกรีนแล้วไปผ่านเข้าเคร่ืองอบไฟฟ้า โดยวางช้ินผา้ท่ีสกรีนแล้วลงบน 
สายพานเพื่อป้อนผา้เขา้ไปในตูอ้บ  ; ตรวจดูผา้สกรีนหลงัจากผา่นการอบแลว้ 
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7346.40  ช่างพมิพ์สกรีนกระดาษด้วยมือ  (Printer,  paper silk– screen,  hand) 
  พิมพก์ระดาษตามกรรมวธีิของสกรีนไหม  : วางแผน่ลายฉลุท่ีตอ้งการพิมพล์งบนสกรีน
ไหม  ;  ขึงและวางสกรีนไหมใหพ้อดีกบักรอบพิมพ ์ ;  ใส่สลกัเกลียวกรอบพิมพเ์พื่อยึดกรอบดา้นนอกไว้
กับโต๊ะพิมพ์  ;  วางกระดาษท่ีจะพิมพ์ให้ตรงท่ีแล้ววางแผ่นสกรีนลงบนกระดาษ  ; เทหมึกตามสีท่ี
ตอ้งการลงบนแผ่นสกรีน แล้วใช้ไมรี้ด (สควีจี) รีดหมึกให้ผ่านลายฉลุและแผ่นสกรีน ; ยกแผ่นสกรีน 
ออก เอาวสัดุท่ีพิมพ์เสร็จแล้วออก แล้วทาํงานตามกรรมวิธีเดิมอีกจนกว่าจะได้จาํนวนส่ิงพิมพ์ตามท่ี
ตอ้งการ ; ทาํความสะอาดสกรีนดว้ยนํ้ ายา เม่ือทาํงานช้ินสุดทา้ยเสร็จแลว้หรือเม่ือตอ้งการเปล่ียนสีพิมพ ์ 
อาจใชส้กรีนแผน่ละสีในการพิมพห์ลายสี 
 

7346.90  ช่างพมิพ์สกรีนกระดาษและส่ิงทอส่ิงถักอืน่ ๆ 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึง  ผูพ้ิมพต์ามกรรมวิธีของการสกรีนไหมลงบนวสัดุ
หรือผลิตภณัฑท่ี์ทาํจากกระดาษและส่ิงทอส่ิงถกัอ่ืน ๆ  ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
 
หมวดย่อย   74    ผู้ปฏิบัติงานทีใ่ช้ฝีมืออืน่ ๆ  (Other  Craft  and  Related  Trades  Workers) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหมวดยอ่ยน้ี ไดแ้ก่ ผูแ้ปรรูปวตัถุดิบทางการเกษตรและการประมง
ใหเ้ป็นอาหารและผลิตภณัฑอ่ื์นๆ  ผลิตและซ่อมแซมผลิตภณัฑ์ท่ีทาํมาจากไม ้ส่ิงทอ ขนสัตว ์เคร่ืองหนงั
และวสัดุอ่ืน ๆ ท่ีคลา้ยคลึงกนั  รวมถึงการควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 
  กลุ่มอาชีพในหมวดย่อยนี ้ มีดังนี ้

741 ผูแ้ปรรูปอาหาร  ยาสูบ  และผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง 
742 ผูอ้ดั และอบนํ้ายาไม ้ ช่างทาํเคร่ืองเรือนและผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง 
743 ผูผ้ลิตส่ิงทอ  เคร่ืองนุ่มห่ม  และผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง 
744 ผูผ้ลิตเคร่ืองหนงั  หนงัสัตวแ์ละรองเทา้ 

 
หมู่   741 ผู้แปรรูปอาหาร   ยาสูบและผู้ปฏิบัติงานทีเ่กีย่วข้อง  
         (Food  Processing  and  Related  Trades  Workers) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหมู่น้ี  ไดแ้ก่  ผูฆ่้า  ชาํแหละ  และถนอมรักษาเน้ือสัตว ์ ปลา  และ
อาหารประเภทต่าง ๆ  สาํหรับการบริโภคของคนและสัตว ์ ทาํขนมปัง  ขนมเคก้  และผลิตภณัฑ์จากแป้ง  
แปรรูปและถนอมรักษาอาหารประเภทผลไม้ พืชผกั และประเภทอ่ืนๆ ชิมรสชาดและจดัลาํ ดับชั้น  
คุณภาพของผลิตภณัฑอ์าหารและเคร่ืองด่ืม รวมถึงการจดัเตรียมใบยาสูบเพื่อผลิตเป็นผลิตภณัฑย์าสูบ 
 

  กลุ่มอาชีพในหมู่นี ้ มีดังนี้ 
7411 ผูฆ่้า  ชาํแหละเน้ือสัตวแ์ละผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง 
7412 ผูท้าํผลิตภณัฑจ์ากแป้งและนํ้ าตาล 
7413 ผูผ้ลิตผลิตภณัฑจ์ากนม 
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7414 ผูถ้นอมและแปรรูปผลิตภณัฑพ์ืช  ผกัและผลไม ้  
7415 ผูชิ้มรสชาติและจดัระดบัชั้นคุณภาพของอาหารและเคร่ืองด่ืม 
7416 ผูเ้ตรียมใบยาสูบ  ผูผ้ลิตยาสูบและผลิตภณัฑย์าสูบ 

 
หน่วย    7411 ผู้ฆ่า  ชําแหละ  เนือ้สัตว์และผู้ปฏิบัติงานทีเ่กี่ยวข้อง  
  (Butchers,  Fishmongers   and  Related  Food  Preparers) 

ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี ไดแ้ก่ ผูฆ่้า ชาํแหละ ถลกหนงั และตดัแยกซากสัตวพ์ร้อม
กบัทาํความสะอาด ตดัและแต่งช้ินเน้ือและปลาสําหรับการจาํหน่ายหรือแปรรูป จดัเตรียมส่วนผสม ผลิต
ไส้กรอกและผลิตภณัฑ์ท่ีคลา้ยคลึงกนัโดยใช้เคร่ืองจกัรแบบง่ายๆ ในการตดั ผสมและข้ึนรูปผลิตภณัฑ ์   
หมกัเค็ม   อบแห้ง  หรือรมควนัเน้ือ  ปลาและอาหารอ่ืนๆ  เพื่อถนอมอาหาร  จดัเตรียมเน้ือ  ปลาและ
อาหารประเภทอ่ืน เพื่อปรุงตามสูตรหรือดว้ยกรรมวิธีอ่ืนๆ สําหรับการจาํหน่าย ตลอดจนปฏิบติัหน้าท่ี
การงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 
 อาชีพในหน่วยน้ี  มีดงัน้ี 
 

7411.10         ผู้ฆ่า และ/หรือชําแหละเนือ้สัตว์    (Slaughterer) 
      ฆ่าสัตว ์ ถอดกระดูกตกแต่งซากสัตว ์และตดัเน้ือให้ไดม้าตรฐาน :  ทาํสัตวใ์ห้สลบและ

ฆ่าเอาขนสัตวอ์อก ถลกหนงั ผา่ทอ้งแลว้เอาไส้และเคร่ืองในออก ;  เล่ือยและผา่ซากออกเป็นสองซีก  เอา
ส่วนท่ีเสียออกและทาํความสะอาด ; ตดั เล่ือยและตกแต่งเน้ือให้ไดม้าตรฐานและทาํให้เป็นช้ินเล็กๆ ตาม
ตอ้งการและนาํไปเก็บไวใ้นหอ้งเยน็ 
 

7411.20       ผู้ฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์  (Slanghterer,   industry) 
     ฆ่าสัตว ์ ถลกหนงั และตกแต่งซากสัตวใ์ห้พร้อมสําหรับการชาํแหละ : ทาํให้สัตวส์ลบ   

ตดัหลอดลม  ตดัหวัและส่วนล่างของขาออก  ;  ถลกหนงัออกจากซาก    ผา่ทอ้งแลว้เอาไส้และเคร่ืองใน
ออก ;  เล่ือยและผา่ซากออกเป็นสองซีก ;  ลา้งเน้ือใหส้ะอาดและเก็บไวใ้นหอ้งเยน็ 
 

7411.30  ผู้ตัดและชําแหละเนือ้  (Butcher) 
ตดัเน้ือจากซากสัตวห์รือชาํแหละเน้ือออกเป็นส่วนๆ ตามความเหมาะสมเพื่อการขาย    

ปรุงอาหารหรือเก็บรักษา ; พิจารณาตดัในทางท่ีจะให้ได้เน้ือมากท่ีสุด ; ตดั เล่ือยและสับเน้ือให้ได ้
มาตรฐานหรือตดัออกเป็นช้ินเล็กๆ  ตามตอ้งการ   รวมทั้งการเอากระดูกและส่วนท่ีเสียออก 

 

7411.35   ผู้แล่ปลา  (Fishmonger) 
     ทาํปลาเพื่อขาย  ปรุงอาหาร  และเก็บรักษา  : ใช้มีดขอดเกล็ดปลาหรือลอกหนงัปลา

ออกตดัหวั หาง และครีบปลาออก ควกัไส้ ใชมี้ดแล่กา้งปลาออก ; ตดัและแล่เน้ือปลาให้เป็นช้ินท่ีมีขนาด
พอเหมาะหรือมีนํ้าหนกัตามท่ีกาํหนดสาํหรับการนาํไปประกอบอาหารแต่ละประเภท 
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7411.40  ผู้ถนอมและแปรรูปเนือ้สัตว์   (Processor,  meat) 
เตรียม  เก็บรักษา ตดัแต่ง  หมกัเค็ม  ใช้นํ้ าเกลือ  หมกั  ดอง ตากแห้ง ตม้ อบและ/หรือ

รมควนัเน้ือสัตว ์ ตามกรรมวิธีของการทาํอาหารแต่ละชนิด เช่น  ไส้กรอก กุนเชียง หมูหยอง แหนม  
ฯลฯ  อาจเตรียมเน้ือสดแลว้นาํไปทาํใหเ้ยน็และห่อหุม้ดว้ยส่ิงห่อหุม้ท่ีเหมาะสม 
 

7411.50    ผู้แปรรูปสัตว์นํา้เบือ้งต้น  (Processor,  fishery  ) 
  เตรียมสัตวน์ํ้ า  (ยกเวน้ปลา) เพื่อขายและนาํไปผลิตต่อในโรงงานอุตสาหกรรม : ลา้งทาํ
ความสะอาด  ตม้ (บางชนิด)   แกะเปลือก  กระดองและเอาส่วนท่ีไม่ตอ้งการออกให้เหลือเฉพาะส่วนเน้ือ
ตามท่ีกาํหนด ; เก็บไวใ้นท่ีเยน็ 
 

7411.55  ผู้ถนอมและแปรรูปเนือ้สัตว์นํา้  (Preserver,  fishery) 
  ถนอมหรือรักษาเน้ือสัตวน์ํ้ าโดยใส่เกลือ ตากแห้ง อบหรือย่าง : นาํส่วนท่ีไม่

ตอ้งการ       ออก เช่น  ขอดเกล็ด แกะเปลือก  ตม้ (บางชนิด) ;   หมกัดว้ยเกลือหรือนํ้ าเกลือตาม
สดัส่วนและระยะเวลา    นาํไปตากใหแ้หง้   อบ  หรือยา่ง 

 
7411.60   ผู้ทาํนํา้ปลา   (Maker, fish–sauce) 

ทาํนํ้ าปลาตามสูตรเพื่อบริโภคประจาํโต๊ะอาหารหรือเพื่อประกอบอาหาร  :  ตดัแต่ง       
ปลาสด   หมกัเกลือ ตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม   ผสมเกลือ  นํ้าตาล ตามสูตร  ;  กรองหรือผา่นกรรมวิธีฆ่า
เช้ือโรค ; บรรจุลงภาชนะท่ีเหมาะสม 
 

7411.90   ผู้ฆ่า  ชําแหละเนือ้สัตว์และผู้ปฏิบัติงานทีเ่กีย่วข้องอืน่ ๆ 
9416 ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในกลุ่มนี้  รวมถึงผู้ฆ่า  ชําแหละเนื้อสัตว์และผู้ปฏิบัติงานที่

เกีย่วข้องซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ืน่   
 

8152 หน่วย    7412 ผูท้าํผลิตภณัฑจ์ากแป้งและนํ้าตาล (Bakers, Pastry-Cooks and 
Confectionery Makers) 
  ปฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่ ผูท้าํขนมปังชนิดต่างๆ   ขนมเคก้และผลิตภณัฑ์จาก
แป้งอ่ืนๆ รวมทั้งช็อกโกแลต ลูกกวาดและขนมหวานท่ีทาํจากนํ้ าตาลดว้ยมือและเคร่ืองจกัรบางส่วนใน
การผลิต ตลอดจนปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืนๆ 
  

อาชีพในหน่วยน้ี มีดงัน้ี 
 

7412.20  ผู้ทาํขนมปังและขนมอบประเภทต่างๆ  (ด้วยมือ)    (Baker, hand) 
ทาํขนมปังหรือขนมอบต่างๆ เช่น ทาร์ท  ขนมไส้ครีม  เอแคร์  เคก้  คุกก้ี  : ปฏิบติังาน

หรือควบคุมคนงานให้ทาํขนมในสถานประกอบการหรือสถานท่ีจาํหน่าย ;  ชั่งและตวงเคร่ืองปรุง 
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รวมทั้งแป้งหรือเช้ือฟู  ผสมและหมกัแป้ง ;  นาํไปอบตามเวลาและอุณหภูมิท่ีกาํหนด วางไวใ้ห้เยน็ ตดั
แต่งเป็นช้ินแลว้นาํไปบรรจุ 
 

7412.30  ผู้ทาํขนมหวานจากนํา้ตาล   (ช็อกโกแลต, ลูกกวาด)  (Maker, confectionery) 
ทาํขนมหวานจากนํ้ าตาล หรือขนมชนิดเคลือบและมีไส้เป็นนํ้ าตาลหรือช็อกโกแลต :  

ชัง่หรือตวง   และผสมเคร่ืองปรุงตามสูตร ; ข้ึนรูปขนมโดยใชมื้อหรือเคร่ืองจกัรชนิดต่างๆ ; เคลือบขนม
ดว้ยช็อกโกแลค  นํ้ าตาลหรือส่ิงอ่ืนๆ  อาจเช่ียวชาญในการทาํขนมชนิดใดชนิดหน่ึง  และอาจมีช่ือเรียก
ตามผลิตภณัฑท่ี์ทาํ 
 

7412.40   ผู้ทาํขนมจากธัญชาติ  (Maker,   sweet  rice  and  nut) 
ทาํขนมจากธัญชาติ โดยการเตรียมและปรุงเคร่ืองปรุงต่างๆ ดว้ยมือหรือเคร่ืองจกัร :   

ชัง่หรือตวงเคร่ืองปรุงต่าง ๆ    แลว้ใช้มือหรือเคร่ืองมือผสมเขา้ด้วยกนั ;  ตม้ เค่ียว น่ึง หรืออบ  ป้ิง                
ตามประเภทของขนมท่ีทาํ   ;  ทาํขนมเป็นรูปต่างๆ  เช่น  ถัว่กวน   ถัว่แปบ  ถัว่ตดั  ขนมถว้ยฟู ขนมตาล     
สล่ิม  ลูกชุบ  ทองหยอด  ฯลฯ     
 

7412.50   ผู้ทาํเส้นขนมจีน  (Maker, thai noodle) 
  ใชมื้อและเคร่ืองจกัรทาํเส้นขนมจีนจากขา้วเจา้หรือแป้ง :  คดัเลือกขา้วและนาํไปแช่นํ้ า 
นาํมาโม่ดว้ยเคร่ืองโม่หรือโม่หิน  ;  นาํนํ้าแป้งห่อดว้ยผา้ขาวบางเพื่อสะเด็ดนํ้ าจนไดก้อ้นแป้ง ;  นาํไปกด
ผา่นแผน่ไมห้รือเหล็กท่ีเจาะรูไวล้งนํ้ าร้อน ;  ตกัเส้นขนมจีนข้ึนมานาํเรียงไว ้ ชัง่นํ้าหนกัก่อนส่งออกจาํหน่าย 
 

7412.55  ผู้ทาํเส้นหมี่  (Maker,   noodle , rice) 
ใชมื้อและเคร่ืองจกัรทาํเส้นหม่ีจากขา้วเจา้ : คดัเลือกขา้ว  ลา้งให้สะอาด  น่ึง และนาํเขา้

เคร่ืองอดั  อดัใหไ้ดรู้ปร่างตามตอ้งการ ;  แลว้ตากใหแ้หง้ก่อนบรรจุ 
 

7412. 58 ผู้ทาํเส้นก๋วยเตี๋ยว  (Maker,  noodle) 
  ใชมื้อและเคร่ืองจกัรทาํเส้นก๋วยเต๋ียว  :    โม่ขา้วเจา้พร้อมกบันํ้ าให้เป็นแป้งเหลว  ทาํ
แป้งใหเ้ป็นแผน่ท่ีมีความหนาและขนาดตามตอ้งการ   ผึ่งใหแ้หง้ และตดัใหเ้ป็นเส้น ๆ  
 

7412.60  ผู้ทาํวุ้นเส้น  (Maker , noodle , mung  bean  flour) 
ใชมื้อหรือเคร่ืองจกัรทาํวุน้เส้นจากแป้งถัว่เขียว  :    ผสมแป้งกบันํ้ า     นวดแป้งเป็น

กอ้นนาํเขา้เคร่ืองอดั ให้ไดรู้ปร่างตามตอ้งการ   ปล่อยวุน้เส้นให้ไหลผ่านลงในนํ้ าร้อน   นาํข้ึนตากให้
แหง้ก่อนบรรจุ 
 

7412.65  ผู้ทาํเส้นบะหมี่  (Maker , noodle, wheat  flour) 
  ใช้มือหรือเคร่ืองจักรทํา เส้นบะหม่ีและแผ่นเ ก๊ียวจากแป้งสาลี : ผสมแป้งสาลี                        
กบัเคร่ืองปรุง     นวด   คลึงและทาํแป้งใหเ้ป็นเส้น  หรือนาํเขา้เคร่ืองอดั    อดัใหไ้ดรู้ปร่างตามตอ้งการ 
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7412.90  ผู้ทาํผลติภัณฑ์จากแป้งและนํ้าตาลอืน่ ๆ 
ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึง  ผูป้ฏิบติังานในกรรมวิธีการทาํผลิตภณัฑ์จากแป้ง

และนํ้าตาล  ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
8153  
8154 หน่วย  7413   ผูผ้ลิตผลิตภณัฑจ์ากนม  (Dairy-Products  Makers) 

 ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่  ผู้ผลิตเนย   ครีมและผลิตภัณฑ์จากนมอื่นๆ ด้วยการ
ต้มนํา้นมเพื่อแยกครีมจากนํา้นม  การกวนครีมให้กลายเป็นเนย การหมักนํา้นมให้เป็นนมเปร้ียว บ่ม อบจนจับ
กนัเป็นเนยแข็ง  ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่การงานที่เกีย่วข้องและควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานอืน่ๆ   
 

  อาชีพ ในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

7413.10  ผู้ผลตินมเนยทัว่ไป  (Maker,  butter) 
ทาํงานเก่ียวกับการเตรียมผลิตภณัฑ์นมเนยหลายประเภท : ฆ่าเช้ือโรคในนํ้ านมดิบ   

เคร่ืองปรุงไอศกรีมหรือผลิตภณัฑ์นมเนยอ่ืนๆ ;   ขยายการเล้ียงบกัเตรีเพื่อใชใ้นการทาํเนยเหลว  นมท่ีมี
ไขเนยและเนยแขง็   ;   แยกครีมออกจากนมแลว้ป่ันใหข้น้จนกลายเป็นเนย 
7413.20  ผู้ผลติเนย  (Maker,  cheese) 
  ทาํงานต่างๆ  ท่ีเก่ียวกบัการผลิตเนย  : ฆ่าเช้ือโรคในนม  ใชเ้คร่ืองแยกครีมออกจากนม ; 
เทครีมลงไปในเคร่ืองป่ันเนย คุมเคร่ืองป่ันเนยและพน่นํ้าเยน็เขา้ในเคร่ืองป่ันเพื่อควบคุมปริมาณความช้ืน
และอุณหภูมิ  ตลอดจนระยะเวลาการป่ันเนย    อาจนาํตวัอยา่งเนยไปทดสอบ 
 

7413.30  ผู้ผลติไอศกรีมด้วยมือ  (Maker, ice–cream,   hand) 
  ผลิตไอศกรีมจากนม  นํ้ าตาลและเคร่ืองปรุงอ่ืนๆ  :  ชัง่  ตวง  ผสม และตม้เคร่ืองปรุง 
ทาํส่วนผสมใหเ้ยน็ และแขง็ตวัดว้ยถงัป่ัน 
 

7413.90  ผู้ผลติผลติภัณฑ์นมอืน่ๆ 
  ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในกลุ่มนี้ รวมถึง ผู้ที่ทําการผลิตผลิตภัณฑ์นมอื่นๆ ซ่ึงมิได้จัด
ประเภทไว้ในทีอ่ืน่    เช่น   ผู้ผลติเนยแข็ง    ผู้ผลตินมอดัเม็ด 
 

8155 หน่วย  7414 ผูถ้นอมและแปรรูปผลิตภณัฑ์พืชผกัและผลไม ้ 
                       (Fruit, Vegetable and Related Preservers) 

 ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหน่วยนี้   ได้แก่  ผู้คั้นนํ้าผลไม้  ผู้สกัดนํ้ามันจากเมล็ดพืชหรือ 
ผลไม้ที่อุ้มนํา้มัน  และผู้หมักเกลอืปรุงสุก ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่การงานอื่นที่เกี่ยวข้องและควบคุมผู้ปฏิบัติงาน
อืน่ๆ 
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  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

7414. 20 ผู้ถนอมพชื ผกั ผลไม้ตากแห้ง  (Preserver,    dried  fruit / vegetable) 
  ถนอมพืช  ผกั  ผลไม ้ โดยการทาํแห้ง  :  คดัเลือก  ทาํความสะอาด  ตดัแต่ง  แช่ใน
นํ้าเกลือ   นํ้าเช่ือม  ฯลฯ   ตากแดด    อบ  หรือทาํใหแ้หง้  และบรรจุ 
 

7414. 30 ผู้ถนอมพชื ผกั ผลไม้ด้วยวธีิการหมัก  ดอง  เช่ือม   
(Preserver,   pickle  fruit / vegetable) 

  ถนอมพืช ผกั ผลไม ้โดยวิธีการหมกั ดองและเช่ือม  : คดัเลือก  ทาํความสะอาด  เตรียม
นํ้าปรุงรส  เช่น  นํ้าเกลือ นํ้าเช่ือม  นํ้าส้ม ; นาํไปหมกั  ดอง   เช่ือม  ตามระยะเวลาท่ีกาํหนด  และบรรจุ 
 

7414.40  ผู้แปรรูปผลติภัณฑ์นํา้พชื ผกั ผลไม้  (Maker,   fruit / vegetable juice) 
  ใชมื้อหรือเคร่ืองจกัรในการคั้นนํ้าจากพืช  ผกั  ผลไม ้  :    คดัเลือก   ลา้งทาํความสะอาด   
ตดัแต่ง  คั้น ป่ัน  แยกกาก ปรุงรส และบรรจุหรือนาํไปตม้ก่อนการบรรจุ 
 

7414. 90 ผู้ถนอมและแปรรูปผลติภัณฑ์พชื  ผกั  ผลไม้ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ื่น 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี   รวมถึง    ผูท่ี้ทาํการถนอมและแปรรูปผลิตภณัฑพ์ืช ผกั 
ผลไมด้ว้ยวธีิการอ่ืนๆ   ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 

8156  
8157 หน่วย  7415 ผูชิ้มรสชาติและจดัระดบัชั้นคุณภาพของอาหารและเคร่ืองด่ืม  

  (Food  and  Beverage Testers and Graders) 

  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่   ผูต้รวจสอบ  ทดสอบ และชิมรสชาติของอาหาร  
เคร่ืองด่ืมและผลิตภณัฑ์ทางการเกษตร ในแต่ละขั้นตอนของการผลิตเพื่อกาํหนดคุณภาพและจดัแบ่ง
ระดบัชั้นคุณภาพของอาหารและเคร่ืองด่ืมอย่างถูกตอ้ง ตลอดจนปฏิบติัหน้าท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและ
ควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืนๆ 
 

8158  อาชีพในหน่วยน้ี มีดงัน้ี 
 

7415. 20 ผู้คัดแยกและจัดระดับช้ันคุณภาพอาหาร  ผกัและผลไม้  (Grader,  food) 
ทาํการแยกและจดัประเภทอาหาร  ผกัและผลไมต้ามคุณภาพท่ีกาํหนด  :  คดัแยกอาหาร 

ผลิตภณัฑผ์กั  ผลไม ้   ตามประเภท  ชนิด  ขนาดและคุณภาพ  เพื่อการบรรจุหรือเพื่อส่งไปใชใ้นกรรมวิธี 
ต่อไป 
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7415. 30 ผู้ชิมชา / กาแฟ   (Taster,  tea / tea) 
  ชิมรสตวัอยา่ง ชา  และกาแฟ  :  ตรวจและทดสอบเคร่ืองปรุง    กล่ินและคุณสมบติัอ่ืนๆ  
ท่ีกาํหนดของชาและกาแฟ ; ให้คาํแนะนาํเก่ียวกบัส่วนผสมและวิธีการปรุงเฉพาะ เพื่อให้ไดคุ้ณภาพ 
ชาและกาแฟเป็นท่ียอมรับ    อาจทาํการพิจารณาแหล่งปลูกชาและกาแฟเพื่อสั่งซ้ือเป็นวตัถุดิบ 
 

7415. 40 ผู้ชิมรสสุรา   ไวน์ และไวน์ผลไม้  (Taster, liquor / wine ) 
  ชิมรสสุรา  ไวน์และไวน์ผลไมต้วัอยา่ง  :    ตรวจและทดสอบเคร่ืองปรุง   กล่ิน  สีและ
คุณสมบติัอ่ืนๆ  ตามขอ้กาํหนดของสุรา  ไวน์และไวน์ผลไมท่ี้ผลิต ; แยกตวัอย่างท่ีนาํมาทดสอบตาม
มาตรฐานคุณภาพท่ีทดสอบได ้  ;  ให้คาํแนะนาํเก่ียวกบัส่วนผสม  วิธีการปรุงเฉพาะเพื่อทาํให้ผลิตภณัฑ์
ไดคุ้ณภาพเป็นท่ียอมรับ    อาจทาํการตรวจสอบแหล่งท่ีมาและปีท่ีผลิต 
 

7415. 50 ผู้ชิมเบียร์  (Taster,  beer) 
  ชิมรสและทดสอบเบียร์ตวัอยา่ง  : ทดสอบขา้วมอลต์และดอกฮอป  ก่อนท่ีจะนาํไปทาํ
เบียร์เพื่อให้เป็นไปตามสูตรของการทาํเบียร์  ;   พิจารณาคุณภาพของเบียร์เก่ียวกบัรส   กล่ิน และสี  โดย
การดม  ชิม  และดูสีประกอบการใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์  ;   จดัประเภทเบียร์ตวัอยา่งให้เป็นไปตามระบบ
มาตรฐาน ;  ใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบัการปรุงแต่งเบียร์แต่ละคร้ังของการผลิต  
 

7415.90  ผู้ชิมรสชาดและจัดลาํดับช้ันคุณภาพของอาหารและเคร่ืองดื่มอืน่ๆ 
  ผูป้ฏิบัติงานในกลุ่มน้ี รวมถึง ผูชิ้มรสชาดและจดัลาํดับชั้นคุณภาพของอาหารและ  
เคร่ืองด่ืมซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
 

 
หน่วย    7416 ผู้เตรียมใบยาสูบ  ผู้ผลติยาสูบและผลติภัณฑ์ยาสูบ  
                            (Tobacco Preparers and Tobacco Products Makers) 

ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี ได้แก่ ผูจ้ดัชั้นใบยาสูบตามประเภทและแหล่งท่ีปลูก  
ผสมใบยาสูบเขา้ดว้ยกนัตามสูตรเพื่อให้ไดม้าซ่ึงยาสูบท่ีมีรสชาดดี ควบคุมการให้ความช้ืนแก่ใบยาสูบ
เพื่อใช้ในการผลิตผลิตภณัฑ์ยาสูบ  รูดกา้นและหั่นใบยาสูบ  ผลิตซิการ์  บุหร่ี และผลิตภณัฑ์ยาสูบดว้ย
มือหรือเคร่ืองจกัรแบบง่ายๆ ตลอดจนปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

7416.10 ผู้บ่มใบยาสูบ  ; ผู้บ่มอสิระ  (Conditioner,  tobacco  leaf) 
ส่งเสริมชาวไร่ในสังกดัในการผลิตใบยาสูบ (ใบยาบ่มไอร้อนหรือใบยาเวอร์ยีเนีย)  และ

รับซ้ือใบยาสดจากชาวไร่มาทาํการบ่มเพื่อให้เป็นใบยาแห้งจาํหน่าย  :   ดูแลสภาพโรงบ่มทั้งโรงบ่มแบบ
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บ่มไอร้อนหรือโรงบ่มแบบความร้อนรวมศูนยใ์ห้มีสภาพใชง้านไดดี้ ; นาํใบยาเขา้โรงบ่ม  และบ่มใบยา  
ตามชนิดของโรงบ่ม ; นาํใบยาท่ีบ่มไดม้าทาํการคดั  มดักาํใบยาสูบ   เพื่อเตรียมส่งจาํหน่ายต่อไป 
 

7416.20  ผู้คัดและจัดช้ันใบยาสูบทีบ่่มแล้ว  (Grader,   cured  tobacco leaf) 
จดัชั้นคุณภาพใบยาสูบท่ีบ่มแล้วตามประเภทและคุณภาพของใบยา โดยพิจารณาจาก

เน้ือ  สี  ขนาด ตาํหนิและลกัษณะอ่ืนๆ  ของใบยา : แยกกองใบยาตามคุณภาพท่ีคดัเลือกไว ้; มดักาํใบ
ยาสูบท่ีคดัแยกแลว้  และบรรจุหีบห่อ 
 

7416.25  ผู้อดัห่อใบยา;  พนักงานอดัห่อใบยา  (Wrapper,   tobacco leaf) 
นาํใบยาท่ีผ่านการบ่มและตรวจคุณภาพแลว้ บรรจุหีบห่อ รวมทั้งบนัทึกนํ้ าหนักและ 

คุณภาพใบยา  เพื่อรอจาํหน่าย 
 

7416.30  ผู้ตรวจคุณภาพใบยาสูบ  (Checker,   tobacco  leaf) 
ตรวจคุณภาพใบยาสูบ โดยพิจารณาจาก  เน้ือ  สี  ขนาด  ตาํหนิและลกัษณะอ่ืนๆ ของ 

ใบยา  โดยสุ่มเก็บตวัอยา่ง  และแกไ้ขใหถู้กตอ้งก่อนส่งไปใชใ้นกรรมวธีิต่อไป 
 
7416.40  ผู้รูดก้านใบยาสูบด้วยมือ  (Stripper,     tobacco leaf , hand) 

รูดกระดูกกลางใบหรือกา้นใบยาเพื่อแยกเน้ือและกา้นใบยาออกจากกนั 
 

7416.50              ผู้ผลติยาเส้นด้วยมือ  (Maker , cured  tobacco , hand) 
ผลิตยาเส้นดว้ยมือ โดยนาํใบยาสูบมาจดัชั้นคุณภาพออกตามชนิดและคุณภาพแลว้หัน่

เป็นยาเส้นใหไ้ดข้นาดตามท่ีตอ้งการดว้ยมีด ;  ชัง่ยาเส้นก่อนนาํไปบรรจุหีบห่อ 
7416.60             ผู้มวนบุหร่ีอืน่ด้วยมือ  (Maker,  cigarette,  hand) 

              มวนบุหร่ีอ่ืนดว้ยมือด้วยการมวนเส้นยาสูบท่ีหั่นแลว้ลงบนใบตองหรือวสัดุอ่ืนท่ีมิใช่
กระดาษ 
 

7416.65             ผู้มวนบุหร่ีซิการ์ด้วยมือ  (Maker,  cigar,   hand) 
มวนบุหร่ีซิการ์ดว้ยมือ  ดว้ยการนาํใบยามาตดัให้เป็นเส้นตามขนาดท่ีตอ้งการ : วางเส้น

ยาสูบลงบนใบยาแลว้มว้น  หรืออาจนาํใบยาสูบมามว้นเพื่อมวนใหเ้ป็นบุหร่ีซิการ์ 
 

7416.70            ผู้ทาํยานัตถ์ุ  (Maker,  snuff) 
ทาํยานัตถุ์โดยใช้เคร่ืองบดใบยาสูบหลายๆ  ชนิด  ให้เป็นผงละเอียด  แล้วผสมเข้า

ดว้ยกนัตามกรรมวธีิผลิตยานตัถ ์   
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7416.90            ผู้เตรียมใบยาสูบ   ผู้ผลติยาสูบและผลติภัณฑ์ยาสูบอืน่ๆ 
           ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึง  ผูเ้ตรียมใบยาสูบผูผ้ลิตยาสูบและผลิตภณัฑ์ยาสูบซ่ึง

มิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน  เช่น  ผูอ้บใบยาสูบหรือยาสูบท่ีหั่นแลว้ให้แห้งดว้ยเคร่ืองมือท่ีให้ความร้อน
ชนิดใดชนิดหน่ึง ;  ผูน้าํเส้นยาสูบจากหมอ้อบไอนํ้ามาผึ่งใหเ้ยน็ ;  ผูท้าํใบยาสูบให้ช้ืนดว้ยการพ่นนํ้ าหรือ
อบด้วยไอนํ้ า ; ผูต้รวจสอบนํ้ าหนักของมวนบุหร่ีและวดัความยาวของบุหร่ีด้วยเคร่ืองวดั ;  ผูห้ั่น 
ใบยาสูบใหเ้ป็นเส้นบางๆ  เพื่อทาํเป็นเส้นยากลอ้ง ;  ผูท้าํเส้นยาตั้งเพื่อใชอ้มหรือเค้ียวเป็นตน้ 
 
หมู่        742    ผู้อดัและอบนํา้ยาไม้  ช่างทาํเคร่ืองเรือนและผู้ปฏิบัติงานที่เกีย่วข้องกัน 
  (Wood  Treaters,  Cabinet-Makers  and  Related  Trades  Workers) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหมู่น้ี ได้แก่ ผูอ้ ัดและอบนํ้ ายาไม้เพื่อการถนอมรักษาเน้ือไม ้         
ผูผ้ลิต  ตกแต่ง   และซ่อมแซมเฟอร์นิเจอร์ไม ้ ส่วนประกอบของยานพาหนะท่ีเป็นไม ้ เคร่ืองจกัรสาน
และส่ิงของเคร่ืองใช้อ่ืน ๆ  รวมถึงผูติ้ดตั้ง  ปรับแต่งและใช้เคร่ืองมือแปรรูปผลิตภณัฑ์ไม ้ ตลอดจน
ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 

  กลุ่มอาชีพในหมู่นี ้มีดังนี้ 
7421 ผูอ้ดันํ้ายาและอบไม ้
7422 ช่างทาํเคร่ืองเรือนไม ้  และผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง 
7423 ช่างปรับตั้งและใชเ้คร่ืองมืองานไม ้
7424 ช่างจกัสาน  ช่างทาํแปรงและผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 
หน่วย     7421 ผูอ้ดันํ้ายาและอบไม ้ (Wood  Treaters) 

  ผูป้ฏิบติังานในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่  ผูอ้ดันํ้ ายาไมด้ว้ยสารเคมี และผูอ้บไมโ้ดยใชเ้ตาอบความ
ร้อนชนิดต่างๆ เพื่อการถนอมรักษาเน้ือไม ้ ป้องกนัแมลง เช้ือรา  และลดความช้ืน  ตลอดจน ปฏิบติัหนา้ท่ี
การงานและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ   

 
อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 

 

7421.20  ผู้อดันํา้ยาไม้  ; พนักงานเคร่ืองอดันํา้ยาไม้   
(Operator,  wood - impregnation  plant  ) 

   ปฏิบติังานในกระบวนการอดันํ้ ายาไมด้ว้ยสารเคมี  โดยวิธีอดัดว้ยสุญญากาศหรือวิธีอ่ืน  
:  ควบคุมเคร่ืองอดันํ้ายาไมใ้หท้าํงานอยา่งต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ  (ส่วนผสม    ระยะเวลาการผสม    และ
ปริมาณของสารเคมี ความดนัและระยะเวลาการอดัสารเคมี )  ;  ตรวจวดัความเขม้ขน้ของสารเคมีดว้ย
ไฮโดรมิเตอร์ ; มีความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัความปลอดภยัในการใช้เคร่ืองมือกล  /  เคร่ืองมือไฟฟ้า / 
เคร่ืองจกัรกล  และแกไ้ขไดเ้ม่ือเกิดขดัขอ้ง  รวมทั้งความปลอดภยัอนัอาจเกิดจากสารเคมีและอ่ืน ๆ 
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9417 7421.30  ผูอ้บไม ้  ; ผูค้วบคุมการอบไม ้ (Wood  seasoner) 
  ปฏิบติังานในกระบวนการอบไมด้ว้ยความร้อน : ควบคุมเคร่ืองอบไมด้ว้ยความร้อน (ไอ

นํ้า ไฟฟ้า  นํ้ามนั ) ;  ควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนในเตาอบ  ;  ตรวจและควบคุมการเรียง  การขนส่งและ
การคดัแยกแผน่ไมก่้อนเขา้-ออกจากเคร่ืองอบไม ้; อ่านใบบนัทึกผลการทาํงานจากเคร่ืองอบไม ้ เพื่อเขียน
รายงานและตรวจสอบความช้ืนของไมด้ว้ยเคร่ืองวดัความช้ืน 

 

7421.90  ผู้อดัและอบนํา้ยาไม้อืน่ ๆ 
   ปฏิบติังานท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงหรือเก่ียวขอ้งกบั อาชีพอดันํ้ายาและอบไม ้    แต่มิไดจ้ดั
ประเภทไวใ้นอาชีพอดันํ้ายาและอบไม ้  รวมทั้งมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน ๆ ดว้ย 
 

9418 หน่วย   7422 ช่างทาํเคร่ืองเรือนไม ้ และผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง  
                           (Cabinet-Makers and Related Workers) 

9419 ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหน่วยนี้    ได้แก่ ผู้ทํา ตกแต่ง แก้ไข ดัดแปลงและ
ซ่ อ ม แ ซ ม 
เคร่ืองเรือน  ส่ิงของเคร่ืองใช้และอื่นๆ ที่ทําด้วยไม้ให้เป็นไปตามแบบ   รวมถึงการแต่งผิวหน้าไม้ให้  
สวยงาม ตลอดจนปฏิบัติหน้าทีก่ารงานและควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบังานในหน่วยนี ้
 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

7422.10  ช่างทาํเคร่ืองเรือนไม้  (Maker,  cabinet) 
       ใชเ้คร่ืองมือหรือเคร่ืองจกัรงานไม ้ทาํ ตกแต่ง ซ่อมแซม ดดัแปลงหรือแกไ้ขเคร่ืองเรือน
ท่ีทาํดว้ยไม ้ : ศึกษารูปแบบ  คดัเลือกวสัดุ จดัวางไม ้ตดั ไส กลึง ยึดประกอบเพื่อให้ไดรู้ปทรงท่ีตอ้งการ 
; อาจมีความชาํนาญในการทาํเคร่ืองเรือนไมช้นิดใดชนิดหน่ึงโดยเฉพาะ  และอาจมีช่ือเรียกตามงานท่ีทาํ 
 

8159  
8160 7422.20    ช่างทาํแบบไม ้  (Pattern – maker,   wood) 

           ใช้เคร่ืองมือหรือเคร่ืองจกัรงานไม ้ ทาํ   ซ่อมแซมและตกแต่งแบบไม ้: ศึกษารูปแบบ   
คดัเลือกวสัดุและรายละเอียดอ่ืนๆ  ; ทาํเคร่ืองหมายลงบนไมแ้ละข้ึนรูปไมด้ว้ยวิธีการต่างๆ เช่น การเล่ือย   
การไส  การแกะ  การสกดั   การกลึง และการยึดประกอบส่วนต่างๆ ให้ติดกนั ;  อาจเขียนแบบตามความ
ตอ้งการของลูกคา้ 
 

8161 7422.25  ช่างออกแบบเคร่ืองเรือนไม ้ (Designer,  wooden  furniture) 
            ออกแบบเคร่ืองเรือนจากจินตนาการ  ประสบการณ์   ความตอ้งการของลูกคา้หรือตลาด 
:  ศึกษา รูปแบบ  ประเมินราคา  คดัเลือกวสัดุและรายละเอียดอ่ืนๆ  ;  วาดโครงร่างหรือแบบ ; ตรวจสอบ
ผลงานเพื่อความถูกตอ้งสมบูรณ์ก่อนส่งแบบใหช่้างทาํแบบไม ้
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7422.30    ช่างแกะสลกัไม้  (Carver, wood) 
            แกะสลกัลวดลายประดบัลงบนไม ้ โดยการสร้างรูปแบบตามขนาดท่ีตอ้งการ : ลอกลาย
ลงบนไม ้ แกะสลกัและตกแต่งดว้ยเคร่ืองมือท่ีเหมาะสม 

9420  
9421 7422.35    ช่างประดบัมุก  (Decorator,  pearl  articles) 

9422 ประดับมุกลงบนเคร่ืองเรือนไม้  โดยการออกแบบ  /  ศึกษาแบบลวดลายการ
ประดับมุกและ รายละเอยีดอืน่ๆ   :   คัดเลอืกและจัดเตรียมมุกให้เหมาะสมกับเคร่ืองเรือนไม้  ;  แกะไม้ให้
เป็นร่องด้วยเคร่ืองมือทีเ่หมาะสมเพือ่ประดับมุกลงในเนือ้ไม้   ทาํให้เรียบและสวยงาม 
 

7422.37     ช่างฝังรอยไม้  (Inlayer,  marquetry)            
                   ฝังรอยไมล้งในเน้ือไมเ้พื่อทาํลวดลายประดบัเคร่ืองเรือนไม ้ โดยการออกแบบ ศึกษาแบบ
ลวดลายและรายละเอียดอ่ืนๆ  :   คดัเลือกและจดัเตรียมไม ้ ;   ใชเ้ล่ือย   มีดหรืออุปกรณ์อ่ืนๆ  แกะไมใ้ห้เป็น
ร่อง    ใส่กาวหรือสารยึดประสานลงในร่อง     ฝังไม ้ ส่ิงประดบั หรือวสัดุอ่ืนๆ  ลงในเน้ือไม ้และทาํให้
เรียบ   

 

7422.40    ช่างสีเคร่ืองเรือนไม้   (Painter,   wooden  furniture)             
เคลือบสี เคลือบวาร์นิชเคร่ืองเรือนไมโ้ดยการขดั ลอกสีเก่าออก อุดรอยแตกและตาํหนิ    

ตกแต่งตาํหนิ    ยอ้มสี   รวมทั้งการตกแต่งผวิสาํเร็จท่ีเป็นตาํหนิ 
 
7422.50    ช่างไม้ในอาคาร  (Carpenter,   buildings)            

ทาํวงกบ  กรอบบานประตู - หนา้ต่าง  บนัไดและอ่ืนๆ   โดยการไส    เล่ือย   เจาะ   บาก   
บงัใบ    เซาะร่อง    ทาํเดือยแบบต่างๆ     ต่อไม ้   เขา้ไม ้   เสริมไม ้   เพลาะไม ้และยดึประกอบ   

 

7422.60    ช่างทาํของเล่นไม ้ (Maker,  wooden  toy) 
ทําผลติภัณฑ์ของเล่นจากไม้ : ศึกษารูปแบบและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์  : คัดเลือกวัสดุ

และอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับประเภทของผลิตภัณฑ์ ; ตัด ไส   กลึง   ยึดประกอบเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่
สมบูรณ์  ;  ตรวจดูความเรียบร้อยของผลติภัณฑ์เพือ่ป้องกันอันตราย 
 

7422.70  ช่างตบแต่งภายในอาคารด้วยไม้  (Interior  decorator,  building ,  wood  working) 
            ตกแต่งภายในอาคารดว้ยเคร่ืองเรือนไมป้ระเภทตู ้ โต๊ะเคร่ืองแป้ง  หรืออ่ืนๆ ท่ียดึแน่นติด
กบัอาคารหรือตกแต่งดว้ยคิว้ บวัหรือวสัดุอ่ืนๆมาประดบัใหส้วยงาม  ตอ้งมีความรู้เก่ียวกบังานศิลปะ 
 

7422.75    ช่างปูพืน้ไม้  (Layer,   wood) 
ปูพื้นอาคารดว้ยไม ้: ศึกษารูปแบบและรายละเอียด ; คดัเลือกวสัดุ   ทาํความสะอาดพื้นซีเมนต ์  

ทาวสัดุยดึประสานและปูพื้นไม ้  ท้ิงไวใ้หแ้หง้เพื่อใหติ้ดกนัแน่น  รองพื้น   ขดัเรียบและเคลือบเงา 
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7422.80    ผู้ตรวจและคัดแยกประเภทและช้ันคุณภาพของไม้ (Grader,   wood)           
  ตรวจและคดัแยกประเภทและชัน้คณุภาพของไม้  ด้วยการใช้ความรู้ 

ความสามารถในการตรวจมาตรฐานไม้ และคดัแยกประเภท   ชนิด   คณุสมบติัและชัน้
คณุภาพของไม้  รวมถงึการเก็บและรักษาไม้  เพ่ือการน าไปใช้ในกรรมวิธีอ่ืนตอ่ไป 

 

7422.90    ช่างทาํเคร่ืองเรือนไม้และผู้ปฏิบัติงานทีเ่กีย่วข้องอืน่ ๆ          
ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในกลุ่มนี ้ รวมถึง ช่างทําเคร่ืองเรือนไม้และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกัน

ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น  เช่น    ช่างสร้างแบบไม้จําลอง   ผู้ทําพาหนะด้วยไม้  ผู้ทําถังไม้   ผู้ทํารองเท้าไม้  
ผู้ทําหีบศพ  ผู้ทํากล้องยาสูบ ผู้ประกอบช้ินส่วนของเคร่ืองเรือนหรือผลติภัณฑ์อื่นๆ ที่ทําด้วยไม้   
 
หน่วย    7423 ช่างปรับตั้งและใช้เคร่ืองมืองานไม้  
                            (Woodworking - Machine Setters and Setter-Operators) 

ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี    ไดแ้ก่  ผูป้รับตั้งและใช้เคร่ืองมือ   เช่น    เล่ือย  เคร่ือง
ข้ึนรูปเคร่ืองไสไม ้เคร่ืองควา้นไม้ เคร่ืองกลึงและเคร่ืองตดัท่ีมีความแม่นยาํ   เพื่อแปรรูปไมใ้ห้เป็น    
ผลิตภณัฑ์ซ่ึงอาจตอ้งใช้เคร่ืองมือแบบใดแบบหน่ึงหรือมากกว่าหน่ึงแบบในการทาํผลิตภณัฑ์ดงักล่าว 
ตลอดจนปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 

 

อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

7423.10 ช่างปรับตั้งเคร่ืองมือทํางานไม้ทั่วไป   
              (Setter-operator, wood- working  machine, general) 

ปรับตั้ งเคร่ืองมือในการทาํงานไม้ทัว่ไป   เช่น   เคร่ืองไสด้วยมือ   เคร่ืองเล่ือยด้วยมือ   
เคร่ืองเจาะดว้ยมือ  เคร่ืองกลึงหรือเคร่ืองมืออ่ืนๆ 
7423.20  ช่างปรับตั้งและใช้เคร่ืองเลือ่ยไม้ด้วยมือ   

(Saw – machine  setter  operator , wood  working) 
ปรับตั้ งและใช้เคร่ืองเล่ือย  เล่ือยช้ินส่วนไม้ให้ได้ขนาด  ความกว้าง  ความยาวและ     

รูปแบบตามความตอ้งการ : อาจชาํนาญในการใชเ้ล่ือยแบบใดแบบหน่ึง  หรือมีช่ือเรียกตามประเภทของ
เล่ือยท่ีใชท้าํงาน 
 

7423.30  ช่างปรับตั้งและใช้เคร่ืองกลงึไม้  ;  ช่างกลงึไม้   
(Lathe  machine  setter – qurator , wood  working) 
ปรับตั้งและใชเ้คร่ืองกลึงไม ้: คดัเลือกใบมีดกลึงตามความเหมาะสมของงาน ; ตรวจดู

ช้ินงานใหต้รงตามรายละเอียดท่ีกาํหนดหรือตามแบบท่ีตอ้งการ 
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7243.40  ช่างปรับตั้งและใช้เคร่ืองทําบัวหรือร่องด้วยมือ   
(Routing  machine  setter  qurator , wood  working) 
ปรับตั้งและใชเ้คร่ืองทาํบวัหรือร่อง :คดัเลือกเคร่ืองมือท่ีใชใ้หเ้หมาะสมกบัช้ินงาน ;ตรวจดู

ช้ินงานใหต้รงตามรายละเอียดท่ีกาํหนดหรือตามแบบท่ีตอ้งการ 
 

7423.50  ช่างปรับตั้งและใช้เคร่ืองไสไม้ด้วยมือ   
(Planining  machine  setter  operator , wood  working) 
ปรับตั้งและใชเ้คร่ืองไส  ไสผิวไมแ้ละลดความหนาของช้ินไม ้: คดัเลือกใบมีดตามความ

เหมาะสมของงาน ;  ตรวจดูช้ินงานใหต้รงตามรายละเอียดท่ีกาํหนดหรือตามแบบท่ีตอ้งการ 
 

7423.60  ช่างปรับตั้งและใช้เคร่ืองแกะสลกังานไม้ด้วยมือ   
(Carving  machine  setter  operator ,  wood  working) 
ปรับตั้ งและใช้เคร่ืองแกะสลักลวดลายลงบนผิวของช้ินไม ้; ศึกษารูปแบบ  คดัเลือก

เคร่ืองมือแกะสลกัให้เหมาะสมกบัช้ินงาน ; ตรวจดูช้ินงานให้ตรงตามรายละเอียดท่ีกาํหนด  หรือตามแบบท่ี
ตอ้งการ 

 
7423.90  ช่างปรับตั้งและใช้เคร่ืองมือทํางานไม้อืน่ๆ 

ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึง  ช่างปรับตั้งและใชเ้คร่ืองมือทาํงานไม ้ ซ่ึงมิได ้ จดั
ประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน  เช่น  ช่างปรับตั้งและใชเ้คร่ืองมือข้ึนรูปงานไม ้  ช่างปรับตั้งและใชเ้คร่ืองเจาะ  เคร่ือง
เหลาไม ้ เคร่ืองทากาวและเคร่ืองขดักระดาษทราย 
 
หน่วย    7424 ช่างจักสาน  ช่างทาํแปรงและผู้ปฏิบัติงานทีเ่กี่ยวข้องกัน 
  (Basketry Weavers, Brush Makers and Related Workers) 

ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่  ผูท้าํเคร่ืองเรือน  เคร่ืองจกัรสาน  และตะกร้าดว้ย
หวาย  ออ้   ตน้กก  และวสัดุท่ีคลา้ยคลึงกนั   เลือกสรรและจดัเตรียมวสัดุท่ีใชใ้นการทาํแปรงและ        ไม้
กวาด    ใชเ้ส้นขนสัตว ์ ไนล่อน  เส้นใย และเส้นลวดเพื่อประกอบรวมกนัเป็นฐานแปรง  และใชใ้ยตน้
ขา้วโพด  เส้นใยเปลือกในของตน้มะพร้าว  และเส้นใยแข็งต่างๆ   มดัรวมเขา้กบักา้นไมก้วาด  ปฏิบติั
หนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 
7424.20  ช่างสานตะกร้า กระจาด  ;  ช่างทาํผลติภัณฑ์จักสาน  (Maker , basket) 
  สานตะกร้าและกระจาดใหมี้รูปร่างและขนาดต่าง ๆ  ดว้ยมือ  โดยใชห้วาย  ไมไ้ผ ่ หรือ
วสัดุท่ีคลา้ยคลึงกนั  :  ข้ึนรูปกน้ตะกร้าหรือกระจาดโดยการสานเส้นตอกหรือวสัดุท่ีคลา้ยคลึงกนัไปตาม
โครงท่ีทาํดว้ยเส้นไมไ้ผข่นาดหนา ; สอดเส้นโครงไมไ้ผไ่ปรอบขอบกน้ตะกร้าหรือกระจาด  และสอดเส้น
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โครงไมไ้ผใ่หอ้ยูร่ะหวา่งส่วนต่าง ๆ  ของกน้ตะกร้าหรือกระจาดท่ีจะสาน  เพื่อทาํเป็นโครงดา้นขา้งของ
ตะกร้าหรือกระจาด  ;  ดดัเส้นไมไ้ผใ่หต้ั้งฉากกบักน้ตะกร้าหรือกระจาด  แลว้ใส่ไมใ้ห้โคง้ไปตามเส้นไม้
ไผ ่ เพื่อยดึเส้นไมไ้ผใ่หค้งรูปสาํหรับสานดา้นขา้ง  ;  สานเส้นตอกผา่นเส้นไมไ้ผจ่นครบทุกดา้น  ;  เหลา
หรือเส้ียมปลายเส้นโครงไมไ้ผใ่หแ้หลม  ดดัใหโ้คง้  และสอดเขา้ในช่องวา่งตอนบนของขอบตะกร้าหรือ
กระจาดจนครบทุกด้าน  อาจชํานาญในการทาํตะกร้า  กระจาด  หรือผลิตภณัฑ์อย่างอ่ืนประเภทใด
ประเภทหน่ึง  อาจทานํ้ ายายางบนผลิตภณัฑ์บางชนิด  เพื่อเพิ่มความคงทนและเพื่อให้กนันํ้ าได้  อาจ
รมควนัผลิตภณัฑบ์างชนิดเพื่อทาํใหผ้ลิตภณัฑเ์ป็นสีเหลือง 
 

7424.25  ช่างจักสานเคร่ืองเรือน  (Maker , wicker  furnitune) 
  ทาํเคร่ืองเรือนประเภทจกัสานดว้ยมือจากผวิหรือส่วนท่ีอ่อนของหวาย  กก  ไมไ้ผ ่ หรือ
วสัดุท่ีคลา้ยคลึงกนั  :  ดดัไม ้ เช่น  ไมไ้ผ ่  หรือหวายให้ไดรู้ปท่ีตอ้งการดว้ยวิธีลนไฟหรือใชไ้อนํ้ าให้ได้
รูปตามตอ้งการ  และมดัเขา้ดว้ยกนัเพื่อข้ึนโครงรูป  ;  สานไมไ้ผห่รือหวาย  หรือวสัดุท่ีคลา้ยคลึงกนัโดย
สอดผา่นไปตามโครงโดยรอบ  ;  ตกแต่งขอบใหเ้รียบ  ดว้ยการตดั  ซ่อนหรือสานปลายท่ียงัคงเหลืออยู ่ ;  
ทาํใหแ้ขง็แรงและซ่อนรอยต่อของโครงโดยใชผ้วิไมไ้ผ ่ หวาย  กก  หรือวสัดุท่ีคลา้ยคลึงกนัพนัโดยรอบ  
หรือโดยการทากาวและตอกตะปู  อาจชาํนาญในการจกัสานผลิตภณัฑ์เฉพาะอยา่งหรือส่วนใดส่วนหน่ึง
ของเคร่ืองเรือน  อาจชาํนาญในการทาํหมวก 
 

7424.30  ช่างทาํแปรง  (Maker , brush) 
  คดัเลือกและเตรียมวสัดุท่ีใชใ้นการทาํแปรง  เช่น  ขนแข็ง ๆ  เส้นใย  ไนลอน  หรือเส้น
ลวด  แลว้ใส่วสัดุดงักล่าวลงในดา้มหรือแปรง  :  คดัแยกชนิดของวสัดุ  แลว้ผสมวสัดุต่าง ๆ  ท่ีจะใชใ้ส่
ลงในดา้มหรือพื้นแปรงตามประเภทของแปรงท่ีจะทาํ  ทาํความสะอาดและจดัเตรียมวสัดุ  ;  คดัแยกและ
ทาํวสัดุให้เป็นปุยหรือพู่  ;  ใส่วสัดุท่ีใช้ทาํแปรงลงในรูท่ีเตรียมไวแ้ลว้และใช้กาวซีเมนต์  กากนํ้ ามนั  
หรือลวดทาํใหติ้ดแน่น  ;  ตดัขนแปรงใหย้าวสมํ่าเสมอกนั 
 

 

7424.40  ช่างทาํไม้กวาด  (Maker , broom) 
  ทาํไมก้วาดตามลาํดบัขั้นด้วยมือ  :  คดัแยก  ทาํความสะอาด  และเตรียมวสัดุท่ีใช้ทาํ   
ไมก้วาด  ;  จดัเรียงวสัดุให้รอบปลายดา้มของไมก้วาด  ในลกัษณะแบนกวา้ง  และใชเ้ส้นหวายพนัหรือ
มดัรอบวสัดุและดา้ม  ;  ขลิบริมวสัดุท่ีใชท้าํไมก้วาดใหย้าวสมํ่าเสมอกนั  อาจทาํไมก้วาดจากขนไก่  กา้น
ทางมะพร้าวหรือเส้นใย 
 
7424.90  ช่างจักสาน  ช่างทาํแปรงและผู้ปฏิบัติงานทีเ่กีย่วข้องอืน่ ๆ 
  ผูป้ฏิบติังานในกลุ่มน้ี  รวมถึงช่างจกัสาน   ช่างทาํแปรงและผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง  ซ่ึง
มิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน  ตวัอยา่งเช่น  ผูถ้กัเกลียวเส้นหญา้  เส้นกก  และวสัดุท่ีคลา้ยคลึงกนั  เพื่อใช้
ในการทาํเส่ือ  ;  ผูใ้ชเ้คร่ืองจกัรตดัแผน่ไมท่ี้ใชหุ้้มขอบส่ิงจกัสานให้ไดข้นาดท่ีถูกตอ้ง  เพื่อทาํขอบของ



 (452) 

ตะกร้า  หรือกระจาด ; ผูใ้ช้เคร่ืองจักรติดริม เพื่อหุ้มขอบของตะกร้าหรือกระจาด  ;  ผูใ้ช้มือหรือ
เคร่ืองจกัรลอกผวิหวายหรือไมไ้ผ ่ ;  ผูจ้กัสาน  และ/หรือถกัใหเ้ป็นเส้นยาว  เพื่อใชใ้นการทาํหมวกฟาง  ;  
ผูย้อ้มเส้นตอกเส้นกก  หรือวสัดุท่ีคลา้ยคลึงกนัก่อนนาํไปสานหรือทอ 
 
หมู่      743     ผู้ผลติส่ิงทอ  เคร่ืองนุ่มห่ม  และผู้ปฏิบัติงานทีเ่กีย่วข้อง 
  (Textile,  Garment  and  elated  Trades  Workers) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหมู่น้ี  ไดแ้ก่  ผูจ้ดัเตรียมเส้นใย  เส้นด้ายเกลียวและเส้นดา้ยป่ัน  
เพื่อผลิตเน้ือผา้ดว้ยวธีิการทอ  ถกัและกรรมวิธีอ่ืน ๆ  สร้างแบบ  ตดัเยบ็  ปักและซ่อมแซมเส้ือผา้  เคร่ือง
นุ่มห่มและส่ิงของเคร่ืองใชจ้ากส่ิงทอขนสัตวแ์ละวสัดุอ่ืน ๆ   หุ้มเบาะเคร่ืองเรือน  เฟอร์นิเจอร์  และทาํ
เบาะรองท่ีนอน  รวมถึงการควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 

  กลุ่มอาชีพในหมู่นี ้ มีดังนี้ 
7431 ผูเ้ตรียมเส้นใย 
7432 ช่างทอ  ช่างถกั  และผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง 
7433 ช่างตดัเยบ็เคร่ืองแต่งกายและช่างทาํหมวก  (ยกเวน้ขนสัตว)์ 
7434 ช่างตดัเยบ็เส้ือผา้ท่ีทาํจากขนสัตวแ์ละผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง 
7435 ช่างสร้างแบบและช่างตดัเคร่ืองแต่งกาย 
7436 ช่างเยบ็  ช่างปัก  และผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง 
7437 ช่างหุม้เบาะเคร่ืองเรือน  และผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
หน่วย    7431 ผู้เตรียมเส้นใย  (Fibre  Preparers) 

ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่  ผูเ้ตรียมเส้นใย  ฝ้าย-ลินิน  ไหม  ปอ  ป่าน  และ
เส้นใยอ่ืน ๆ  สําหรับการป่ันและการสาวเส้นดา้ย  คดัคุณภาพและจดัแยกประเภทเส้นใย  ลา้ง  หรือทาํ
ความสะอาดและทาํใหเ้ส้นใยนุ่มฟู  รวบเส้นใยให้เป็นแผน่บาง ๆ  หวีและรวบแผน่เส้นใยให้เป็นวงกลม  
หรือทาํใหแ้ผน่เส้นใยเป็นมว้น  ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้ง  และควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
   
  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 

 

7431.20  ผู้จัดเกรดและผู้จัดประเภทเส้นใยฝ้าย  (Grader  and  classer , cotton fibre) 
คดัและจดัประเภทเส้นใยฝ้าย : ใช้น้ิวมือตรวจสอบความหยาบละเอียดของเส้นใย ; 

บนัทึกสีของเส้นใย ; คาดคะเนความยาวของเส้นใย ; ประเมินค่าโดยเทียบกบัมาตรฐานเส้นใยตามเกรด 
 

7431.30  ผู้คัดเลอืกปอ ; พนักงานคัดเลอืกปอ  (Selector , jute) 
  แก้มว้นปอและคดัออกตามเกรด  :  ตรวจความช้ืนของปอด้วยเคร่ืองวดัความช้ืน ; 
คดัเลือกและจดัเกรดปอด้วยความระมดัระวงั  แยกและจดัเกรดตามสี  ความนุ่ม  ความยาว  และความ
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หยาบละเอียด ; ตดัรากปอ  ( หวัปอ )   ท่ีแข็งออกและขจดัส่ิงสกปรกโดยการฟาดหรือตีลงบนแท่นเข็ม
ก่อนท่ีจะนาํไปคดัแยกและจดัเกรดต่อไป 
 

7431.40  ผู้ตีเส้นใย ; ผู้หีบฝ้าย  (Picker , fibre) 
8162  ใช้เคร่ืองหีบฝ้ายแยกเส้นใยฝ้ายออกจากเมล็ด   และทําความสะอาด  :  

ป้อนเส้นใยฝ้ายเข้าเคร่ืองจักร ;  เดนิเคร่ืองจักร ; เคร่ืองจะสกัดเมล็ดฝ้ายออกจากเส้นใยและกําจัดฝุ่นหรือส่ิง
ที่ไม่ต้องการออกโดยอัตโนมัติ ; หยุดเคร่ืองจักรเม่ือทําความสะอาดเส้นใยฝ้ายเรียบร้อยตามกรรมวิธี    เอา
เส้นใยออกจากเคร่ืองหีบ    เพื่อนําไปใช้ในกรรมวิธีต่อไป ; ทําความสะอาดและหยอดนํา้มันเคร่ืองจักรเท่าที่
จําเป็น 
 

7431.50  ผู้สาวและบิดเกลยีวไหมด้วยมือ ; ผู้สาวและบิดเกลยีวไหมจากรังไหม 
(Drawer  and  twister) 

 ใชมื้อสาวและบิดเกลียวเส้นไหมตั้งแต่สองเส้นข้ึนไปออกจากรังไหม   :   ตม้นํ้ าให้ร้อนถึง
อุณหภูมิท่ีตอ้งการ ; ใส่รังไหมลงในหมอ้ทีละน้อย   แลว้เร่ิมสาวไหมโดยใชมื้อสาวเส้นไหมข้ึนมาจากรัง
ไหมประมาณหน่ึงเส้นหรือสองเส้น  สอดผา่นรูบนโครงไมท่ี้ติดอยูต่อนบนของหมอ้แลว้พนัรอบลอ้ท่ีใชป่ั้น
เส้นไหมซ่ึงอยูร่ะหว่างโครงไม ้;  ใชมื้อขา้งหน่ึงคอยสาวใยเส้นไหมดว้ยตะขอ  แลว้ใชมื้ออีกขา้งหน่ึงดึง
ปลายเส้นไหมให้ต่อเน่ืองกนัตลอดเวลาท่ีสาวและบิดเกลียวเส้นไหม  ;  เอาเส้นใยไหมออกจากรังไหมให้
หมด  เอาตวัดกัแดอ้อกจากหมอ้  และเติมรังไหมใหม่ลงในหมอ้อีก  ;  ต่อเส้นใยไหมท่ีขาดระหว่างการสาว
และบิดเกลียว ; เก็บเส้นใยไหมท่ีสาวและบิดเกลียวไวใ้นกระจาดหรือภาชนะ  แลว้กรอเส้นไหมบนเคร่ือง
ป่ันทาํดว้ยไมห้รือไมไ้ผ่  หรือมว้นให้เป็นเขด็     ตลอดเวลาท่ีสาวและบิดเกลียวเส้นไหมให้เติมเช้ือเพลิงใน
เตาเพื่อรักษาระดบัความร้อน 

 
8163 7431.60  ผูล้อกกาวเส้นไหม  (De – gummer , silk / silk  thread , hand) 

  ลอกกาวออกจากเส้นไหม :ใส่นํ้ าลงไปในภาชนะ ; ทาํให้นํ้ าร้อนจนถึงอุณหภูมิท่ี
ตอ้งการ ; ใส่สบู่หรือสารท่ีทาํใหส้ะอาด ;  ควบคุมอุณหภูมิของนํ้ายา ;  ใส่ไจไหมลงในนํ้ ายาท่ีกาํลงัตม้อยู่
ในภาชนะ ;  นาํไจไหมไปแขวนบนโครงโลหะ  แลว้นาํไจไหมเคล่ือนผา่นไปในนํ้ ายา  ;   ซกัไจไหมใน
นํ้าสะอาด  ;  ถ่ายเทนํ้ายาออกจากภาชนะแลว้ทาํความสะอาดภาชนะ ; นาํไจไหมไปทาํใหแ้หง้ 

9423 7431.90  ผูเ้ตรียมเส้นใยอ่ืน ๆ 
 ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึง  ผูเ้ตรียมเส้นใยซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน       

ตวัอยา่งเช่น  พนกังานลา้งเส้นใยดิบ  พนกังานฉีกฝ้าย  และเก็บส่ิงสกปรกใหญ่ๆ ท่ีติดมากบัฝ้ายดิบออก  
เป็นตน้      
 

หน่วย    7432 ช่างทอ  ช่างถัก  และผู้ปฏิบัติงานทีเ่กี่ยวข้อง (Weavers, Knitters and Related Workers) 
ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่  ผูป่ั้นและสาวดา้ยดว้ยมือ  สําหรับการทอและถกั

ผนืผา้เคร่ืองนุ่งห่ม และส่ิงขอเคร่ืองใชอ่ื้นๆ    ดึงเส้นดา้ยเกลียวลงบนเคร่ืองทอผา้ดว้ยมือ  ทอผืนผา้ธรรมดา
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หรือผา้ท่ีมีลวดลายสวยงาม  ผา้ลูกไม ้ หรือผืนผา้อ่ืน ๆ  บนเคร่ืองทอผา้ท่ีขบัเคล่ือนดว้ยมือ   ผลิตพรม
โดยใชก้รรมวิธีขมวดปม (Knotting  Technique)   ถกัเส้ือผา้  เคร่ืองนุ่มห่ม และส่ิงของเคร่ืองใชอ่ื้น ๆ   
ดว้ยมือหรือดว้ยเคร่ืองจกัรท่ีขบัเคล่ือนดว้ยมือ ตลอดจนปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแล
ผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
  อาชีพในหน่วยนี ้  มีดังนี้ 
 

6130 7432.20  ผู้ป่ันด้ายด้วยมือ  (Spinner , thread  and  yarn , hand) 

  ป่ันเส้นด้าย  ฝ้ายด้วยเคร่ืองป่ัน : พันเส้นด้ายรอบแกนของเคร่ืองป่ัน 2-3 รอบ ; จับ
ปลายเส้นด้ายด้วยมือซ้าย  และใช้มือขวาค่อยๆ หมุนวงล้อของเคร่ืองป่ัน  เพื่อให้เส้นด้ายพันรอบแกน ใน
ขณะเดียวกันก็ใช้มือซ้ายดึงและป่ันเส้นด้ายและม้วนเข้าหลอดด้ายอย่างช้า  ๆ   ตรวจสอบและซ่อม
เส้นด้ายทีข่าด  นําหลอดด้ายทีเ่ต็มแล้วออกจากแกนและเปลีย่นหลอดใหม่เข้าแทนที่ 
            

7432.25  พนักงานควบเส้นด้ายด้วยมือ  (Double , thread  and  yarn , hand) 
  กรอเส้นดา้ยตั้งแต่สองเส้นข้ึนไปเขา้ในหลอดโดยไม่ตอ้งบิดเกลียว ใส่หลอดดา้ยลงบน
แกนของเคร่ืองกรอ    สอดปมดา้ยผา่นช่องร้อยดา้ย    ดึงปลายเส้นดา้ยทั้งสองเส้นข้ึนไปมารวมเขา้ดว้ยกนั 
แลว้พนัเส้นดา้ยรอบแกนของเคร่ืองกรอ 2-3 รอบ   ดึงปลายเส้นดา้ยในขณะเดียวกนัก็ค่อย ๆ  หมุนวงลอ้
ของเคร่ืองกรอดว้ยมือขวา  ใช้มือซ้ายจบัและกรอเส้นดา้ยช้า ๆ ; ตรวจสอบและต่อเส้นด้ายท่ีขาด  นาํ
หลอดดา้ยท่ีกรอเตม็แลว้ออกจากแกน  และเปล่ียนหลอดใหม่เขา้แทนท่ี      
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7432.30  ช่างทาํเกลยีวเส้นด้ายด้วยมือ  (Twister , thread , hand) 
  ท าเกลียวเส้นด้ายด้วยมือ : ควัน่เส้นด้ายฝ้ายพนักนัเป็นเกลียวเพ่ือท าให้เป็นเส้น

เช่นเดียวกนักบัริบบิน้หรือเชือก  ส าหรับใช้มดัหรือตกแต่ง ; อาจย้อมเส้นด้ายฝ้ายก่อนที่จะน าไป
ควัน่เกลียว  อาจท าเกลียวเส้นด้ายท่ีมีขนาดต่าง ๆ กนัตามความต้องการหรือตามการสัง่ท า 
 

7432.40  พนักงานกรอด้ายด้วยมือ  (Winder , thread  and  yarn , hand) 
 กรอเส้นด้ายจากหลอดหน่ึงไปยังอีกหลอดหน่ึงเพื่อสะดวกแก่การนําไปใช้ในกรรมวิธีต่อไป 

หรือเพื่อสะดวกแก่การขนย้าย : ใส่หลอดเปล่าลงบนแกนของเคร่ืองกรอด้วยมือ  ดึงปลายเส้นด้ายออก
มาแล้วพันเข้ากับหลอด  หมุนวงล้อเคร่ืองกรอ  นําหลอดด้ายที่กรอเต็มแล้วออกและเปลี่ยนหลอดใหม่เข้า
แทนที ่
 
7432.45  พนักงานร้อยตะกรอเพือ่ใช้ในการทอมือ  ;  ผู้ร้อยตะกรอด้วยมือ 
  (Loom  threader , hand) 
  นาํเส้นดา้ยท่ีผา่นการลงแป้งแลว้มาร้อยเขา้ห่วงตะกรอ      ใช้มือสอดปลายเส้นดา้ยเขา้
ห่วงตะกรอ  แยกจาํนวนเส้นดา้ยท่ีจะร้อยเขา้ห่วงตะกรอให้เท่ากบัขนาดความกวา้งของผา้ท่ีกาํหนดไว ้ 
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เพื่อเตรียมการทอผา้  สอดปลายเส้นดา้ยทุกเส้นบนมว้นดา้ยยืนผ่านห่วงตะกรอโดยใชมื้อร้อยตะขอเก่ียว  
หรือกรรไกรร้อยปลายเส้นด้ายทุกเส้นเข้าฟันหวีด้วยการร้อยทีละเส้นหรือทีละหลายเส้นแบ่งปลาย
เส้นดา้ยผกูรวมกนัเป็นช่อ ๆ  เพื่อเตรียมการทอต่อไป   หรืออาจใชเ้คร่ืองช่วยร้อยตะกรอ   ซ่ึงเคร่ืองร้อย
ตะกรอจะเลือกเส้นดา้ยจากมว้นดา้ยยืนข้ึนมาทีละเส้นแลว้วางไวใ้นท่ีท่ีจะสอดเส้นดา้ยผ่านห่วงตะกรอ 
เม่ือร้อยตะกรอเสร็จแลว้ตอ้งนาํไปร้อยเขา้กบัฟันหวีอีกคร้ังหน่ึง   เพื่อนาํไปประกอบเขา้เคร่ืองทอผา้ต่อไป 
 
7432.50  ช่างซ่อมผนืผ้า   (Repairer , fabrics) 

  ซ่อมผืนผ้าท่ีบกพร่อง  ;  ตรวจผืนผ้าเพ่ือค้นหาเคร่ืองหมายท่ีแสดงความ
บกพร่อง   ;  ใช้เคร่ืองมือดงึปมด้ายและเส้นด้ายท่ีหยอ่นออก  ;   แซมด้ายท่ีขาดหรือท่ีเสียโดยใช้
ด้ายและเข็มซ่อมชนิดมองไมเ่ห็นรอยซ่อม   หรือใช้เข็มถกัให้เนือ้ผ้าเต็ม 

 

7432.60  ช่างทอผ้าด้วยหูกมือ  (Weaver , cloth , hand  loom) 

ทอผ้าบนหกูซึง่ใช้มือทอ :  ใช้เท้ากดลงบนคนัถีบเพ่ือแยกเส้นด้ายยืน ;  ใช้มือพุ่ง
กระสวยด้ายพุ่งหรือซกัคนัไม้ผลกักระสวยพุ่งผ่านเส้นด้ายยืน ;  ใช้ฟันหวีกระทบเส้นด้ายพุ่งให้
เข้าที่ ; ใช้มือต่อเส้นด้ายท่ีขาด  อาจเตรียมและตัง้หกูทอผ้าด้วยตนเอง  (ท าด้ายยืนและร้อยตะ
กรอเส้นด้ายยืน)      ตกแต่งผ้าส าเร็จตามคณุภาพท่ีต้องการ รวมถงึการทอผ้ายกดอกด้วยมือ 

 
7432.65         ช่างทอ (พรม) ด้วยหูกมือ  (Weaver , rug , hand  loom) 

 ทอพรมบนหูกมือที่ใช้มือทอ : ใช้เท้ากดลงบนคันถีบเพื่อแยกเส้นด้ายยืน ; ใช้มือพุ่ง
กระสวยด้ายพุ่งผ่านเส้นด้ายยืน ; ใช้เคร่ืองกระทบเส้นด้ายพุ่งให้อยู่ในที่ ; เติมเส้นด้ายลงในกระสวยด้าย
พุ่ง ; ใช้มือต่อเส้นด้ายทีข่าด ;  ถักขอบรอบนอกของพรมด้วยมือ 
 

7432.70  ช่างถัก (เคร่ืองจักรทีค่วบคุมด้วยมือ)  (Knitter , hand  qurated  machine) 
ใชด้า้ยถกัผืนผา้  เคร่ืองแต่งกาย    เช่น  เส้ือถกัและผลิตภณัฑ์อ่ืน ๆ   ตรวจสอบทุกขั้นตอน

การผลิตใหต้รงตามแบบท่ีตอ้งการ :  ถกัผืนผา้ดว้ยเคร่ืองถกัดว้ยมือ  โดยใส่หลอดดา้ยลงในแกนและร้อย
ปลายดา้ยผา่นส่วนต่าง ๆ ไปเขา้เคร่ืองถกั  จดัเข็มถกัตามจาํนวนท่ีตอ้งการ  ทาํการถกัผา้ดว้ยมือ  หรือนาํ
ผืนผา้ท่ีถกัแลว้เก่ียวเขา้เคร่ืองเยบ็  ( Linking  machine )  และประกอบช้ินส่วนต่าง ๆ   เป็นตวัเส้ือ   สอย
เก็บหางดา้ย    ติดกระดุม  ตกแต่งสาํเร็จดว้ยกระบวนการ  ซกั  อบ  รีด ; ตรวจสอบทุกขั้นตอนการผลิตให้
ตรงตามแบบท่ีตอ้งการ 
 

 
7432.75  ช่างถักโครเชต์ด้วยมือ  (Crocheter , hand) 

ใช้เข็มโครเชต์ถักด้ายหรือไหมพรมเพื่อทาํริมผา้ ส่ิงของเคร่ืองใช้และทาํเป็นผืนผา้
ลวดลายต่าง ๆ    :   เลือกเขม็ถกัและดา้ยหรือไหมพรม ; ถกัเป็นห่วงและผกูปมให้เป็นลวดลายตามแบบท่ี
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ประดิษฐข้ึ์นหรือตามแบบท่ีมีอยูเ่ดิม  อาจถกัโครเชตเ์พื่อขลิบริม  และถกัเป็นช้ิน ๆ เพื่อตกแต่งเคร่ือง แต่ง
กายและส่ิงของเคร่ืองใช ้

 

7432.90  ช่างทอ  ช่างถัก  และผู้ปฏิบัติงานทีเ่กี่ยวข้องอื่น 
  ผู้ ปฏิบัติงานอาชีพในกลุ่มนี ้ รวมถึง  ช่างทอ  ช่างถัก  และผู้ ปฏิบัติงานท่ี

เก่ียวข้อง   ซึ่ง  มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอ่ืน  ตวัอย่างเช่น  ผู้ท างานเก่ียวเน่ืองกบักรรมวิธีการป่ัน  
ป่ันเกลียวและกรอเศษด้ายท่ีขาดด้วยมือ  การตดัชิน้งานท่ีเสียออก  การท าความสะอาด  ผู้ช่วย
ต่อเส้นด้ายท่ีขาด  ผู้ ใส่หลอดด้ายลงในเคร่ืองทอ  ผู้ ถกัวิกผมโดยใช้เข็มปลายงอแหลมปักลง
บนคีกาตะ  แล้วเก่ียวเส้นผมติดกบัปลายเข็มตวดัขึน้มาปิดให้แน่นกบัคีกาตะ  หรือผู้ปฏิบติังาน
ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักรรมวิธีการถกั 

 
หน่วย    7433 ช่างตัดเยบ็เคร่ืองแต่งกายและช่างทาํหมวก  (ยกเว้นขนสัตว์)  
                            (Tailors,  Dressmakers  and Hatters) 

ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่   ผูต้ดัชุดสูท    ชุดเส้ือคลุมกนัหนาว (Overcoat)  
เส้ือผา้ สาํหรับสุภาพบุรุษและสตรี  ชุดชั้นในสตรี  ชุดชั้นในรักษารูปร่างทรวดทรงและเคร่ืองนุ่งห่มท่ีมี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน  จากส่ิงทอส่ิงถัก  เคร่ืองหนังและวสัดุอ่ืนๆ  ยกเวน้ขนสัตว์ตามแบบท่ีลูกค้า
ตอ้งการตั้งแต่ตน้จนสําเร็จรูป  ตดัเยบ็หรือผลิตหมวกเพื่อขายให้กบัลูกคา้หรือผูส้นใจทัว่ไป  ดดัแปลง  
แกไ้ขแบบและซ่อมแซมเคร่ืองนุ่งห่ม   รวมถึงการดูแลรักษาเคร่ืองแต่งกายท่ีจะใช้ในการถ่ายทาํละคร  
(Costume)  ภาพยนตร์และรายการโทรทศัน์ต่าง ๆ     ปฏิบติัหน้าท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแล    
ผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 

 
 อาชีพในหน่วยนี ้  มีดังนี้ 
 

7433.20  ช่างตัดเยบ็เส้ือผ้า (เฉพาะตัวบุคคล)  (Tailor , made  to – order) 
   ตดัเยบ็เส้ือผา้เเคร่ืองแต่งกายจนสาํเร็จรูปหรือทาํงานท่ีค่อนขา้งยากมาก   

เก่ียวกบัการตดัเยบ็  แกไ้ขดดัแปลง  และซ่อมแซมเส้ือผา้  เส้ือคลุม  เส้ือชุด  กระโปรง   และเคร่ืองแต่ง
กายท่ีคลา้ยคลึงกนัตามความตอ้งการของแต่ละบุคคล :  วดัขนาดลูกคา้ ;    สร้างช้ินส่วนตามแบบสมยั
นิยมและความตอ้งการของลูกคา้ ;  วาดเส้นลงบนผืนผา้หรือกระดาษสร้างแบบแลว้ตดัออกให้เป็น
ช้ินส่วน ; เยบ็และประกอบช้ินส่วนของเคร่ืองแต่งกายให้เป็นรูปร่างตามแบบท่ีตอ้งการ ; แกไ้ขดดัแปลง
เท่าท่ีจาํเป็นแลว้เยบ็ช้ินส่วนต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนัอย่างถาวรดว้ยมือและจกัร  และตกแต่งเคร่ืองแต่งกายจน
สาํเร็จรูป  อาจควบคุมและแนะนาํการทาํงานแก่ช่างตดัเยบ็รายอ่ืน ๆ   

 

7433.30  ช่างตัดเยบ็เส้ือผ้า (สําเร็จรูป)  (Tailor , ready – to – wear) 
   ทาํงานตดัเยบ็เส้ือคลุม  เส้ือชุด  กระโปรง  และเส้ือผา้ท่ีคลา้ยคลึงกนั

ดว้ยมือหรือจกัร  ตามแบบสําเร็จ (pattern) :  เยบ็ประกอบช้ินส่วนต่าง ๆ ของเส้ือผา้เขา้ดว้ยกนัตามแบบ
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จนสาํเร็จ  ; ตรวจสอบขนาด  และแกไ้ขส่วนบกพร่อง  อาจตกแต่งเส้ือผา้ดว้ยเคร่ืองประดบัต่างๆ เช่น  
พลอย หรือหมุดสีต่าง ๆ อาจประดิษฐ์รังดุมและติดลูกกระดุมดว้ยมือหรือจกัร  อาจชาํนาญในงานเฉพาะ
อยา่งหรืองานรวม  และอาจมีช่ือเรียกตามงานท่ีทาํ 

 

7433.40  ช่างประดิษฐ์เคร่ืองแต่งกาย  (Dressmaker) 
   ประดิษฐเ์คร่ืองแต่งกายดว้ยตนเองตั้งแต่ตน้จนสาํเร็จหรือประดิษฐ์

เคร่ืองแต่งกายจากผา้ท่ีช่างตดัและช่างลองเส้ือไดเ้ตรียมไวแ้ลว้ : ตดัผา้ตามขนาดของลูกคา้จากการวดัและ
ตามภาพสเกตซ์ของช่างออกแบบ ; เนาช้ินส่วนต่าง ๆ ของเส้ือผา้ให้ติดกนัแลว้ลองสวมเขา้กบัตวัลูกคา้
หรือหุ่นและดดัแปลงแกไ้ขเท่าท่ีจาํเป็น ; เยบ็ช้ินส่วนต่าง ๆ ของเส้ือผา้เขา้ดว้ยกนัอยา่งถาวรดว้ยมือและ
จกัร  และตกแต่งใหส้าํเร็จรูป  อาจดดัแปลงและซ่อมเส้ือผา้ตามความตอ้งการของลูกคา้ 

 

7433.50  ช่างทาํหมวก  (Hat  maker) 
   ทาํหมวกบุรุษ  สตรี  และเด็ก  :  ออกแบบหรือลอกและดดัแปลงจาก

แบบเดิม ; ใชผ้า้  ส่ิงทอส่ิงถกั  เคร่ืองหนงั  หรือวสัดุอ่ืน ๆ  ท่ีคลา้ยคลึงกนัมาเยบ็ข้ึนรูปหมวกดว้ยจกัรจน
สาํเร็จรูป   อาจ   ตกแต่งดว้ยการเยบ็แผน่ผา้หรือริบบิ้นสีต่าง ๆ ติดลงบนหมวก  หรืออาจนาํวสัดุอ่ืน ๆ มา
เยบ็ติดกบัหมวกเพื่อตกแต่งใหส้วยงาม 

 

7433.60  ช่างทาํหมวก (พืน้เมือง)  (Hat  maker , straw) 
   ทาํหมวกของบุรุษ  สตรี  และเด็กจากไมไ้ผ ่  หวาย  ฟาง  หรือวสัดุซ่ึง

ใชใ้นการจกัสานท่ีคลา้ยคลึงกนั : ออกแบบหมวกดว้ยตนเอง  หรือลอกและดดัแปลงจากแบบเดิม ; นาํ
เส้นวสัดุท่ีจกัสานหรือถกัเสร็จแลว้มาเยบ็ข้ึนรูปหมวกดว้ยจกัรแลว้เยบ็เส้นวสัดุดงักล่าวต่อเน่ืองกนัไป
จนกวา่จะสาํเร็จเป็นรูปหมวก ; ใชแ้ผน่พลาสติกหรือวสัดุอยา่งอ่ืนมาเยบ็หุม้ขอบหมวกโดยรอบ ; ใช้
แปรงทานํ้ามนัสนชนิดพิเศษลงบนหมวกเพื่อใหห้มวกแข็งแรง  อาจตกแต่งดว้ยการเยบ็แผน่ผา้หรือริบบิ้น
สีต่างๆ ติดลงบนหมวก  อาจใชแ้ปรงทาสีหมวกใหเ้ป็นไปตามแบบหรือให้เกิดสีสรร  อาจใชผ้า้หรือ
ริบบิ้นทาํสายรัดคาง  อาจตกแต่งหมวกใหส้วยงามดว้ยผา้กาํมะหยี ่  ดอกไมเ้ทียม  ลูกปัด  และวสัดุท่ีใช้
สาํหรับตกแต่งอ่ืน ๆ 

 

7433.90  ช่างตัดเยบ็เส้ือผ้าบุรุษ-สตรีและช่างทาํหมวกอืน่ ๆ 
   ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึง  ช่างตดัเยบ็เส้ือผา้บุรุษ-สตรีและ

ช่างทาํหมวกซ่ึง    มิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน  ตวัอยา่งเช่น  ช่างตดัเยบ็เส้ือผา้สาํหรับการถ่ายทาํละคร  
ภาพยนตร์  และ    รายการโทรทศัน์ต่าง ๆ  ช่างตดัเยบ็เส้ือครุยรับปริญญา  ช่างตดัเยบ็ชุดชั้นใน  ผูแ้กไ้ข
ดดัแปลงเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกายในสถานประกอบการขายปลีก  ตลอดจนแกไ้ขดดัแปลงประดิษฐข้ึ์นใหม่  
และซ่อมเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกายสาํเร็จรูปในสถานประกอบการซ่ึงรับทาํงานดงักล่าวทั้งประเภทใหบ้ริการ
เป็นพิเศษหรือธรรมดา 
หน่วย   7434 ช่างตัดเยบ็เส้ือผ้าทีท่าํจากขนสัตว์และผู้ปฏิบัติงานทีเ่กี่ยวข้อง 
  ((Furriers  and  Related  Workers) 
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ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่    ผูต้ดัเย็บ    ดดัแปลง   แกไ้ข   ซ่อมแซม  และ
เปล่ียนรูปทรงเคร่ืองแต่งกายและส่ิงของเคร่ืองใชอ่ื้น ๆ  ท่ีทาํจากขนสัตว ์  คดัเลือก  ยืด  และตดัแต่ง   ขน
สัตวเ์พื่อนาํมาตดัเยบ็เส้ือโคท้  เส้ือแจ็คเก็ต  เคร่ืองนุ่มห่มและส่ิงของเคร่ืองใช้ให้สําเร็จรูป   ดดัแปลง
แกไ้ข  ซ่อมแซมและเปล่ียนรูปทรงเคร่ืองแต่งกาย   ส่ิงของเคร่ืองใช้อ่ืนๆ    และเส้ือโคท้เก่าๆ  ท่ีทาํมา
จากขนสัตว ์  โดยการติดกาวบุลงบนเน้ือผา้ในของเส้ือโคท้  รวมถึงการตดัแต่งเคร่ืองนุ่งห่มขนสัตวท่ี์
ชาํรุด   ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

7434.20  ช่างคัดผ้าขนสัตว์  (Grader , pelt) 
   จดัเกรดและคดัเลือกผา้ขนสัตวใ์หเ้หมาะสมกบัการตดัเยบ็เส้ือผา้ส่วน

บุคคลหรือช้ินงานอ่ืน ๆ : จดัเกรดผา้ขนสัตวต์ามสี  ขนาด   และความหนา ; เลือกผา้ขนสัตวต์ามสี  ขนาด  
ความหนาและความยาวของขนสัตวใ์หเ้หมาะสมกบัการใชง้าน  และนาํเขา้ไปไวใ้นท่ีเก็บเป็นการเฉพาะ  
ซ่ึงพร้อมท่ีจะนาํไปทาํการตดัเยบ็เส้ือผา้ขนสัตว ์ หรือการนาํไปใชส้าํหรับช้ินงานอ่ืนๆ อาจมีความชาํนาญ
ในผา้        ขนสัตวช์นิดใดชนิดหน่ึงหรือหลายชนิด 

 

7434.30  ช่างตัดผ้าขนสัตว์  (Cutter , pelt) 
   ตดัผา้ขนสัตวเ์พื่อนาํมาเยบ็เส้ือผา้ขนสัตว ์ แกไ้ข ซ่อมแซมเส้ือผา้ขน

สัตวท่ี์ชาํรุดหรือเพื่อช้ินงานอ่ืน ๆ : เลือกผา้ขนสัตวท่ี์จะนาํมาตดัให้เหมาะสมกบัแบบสาํเร็จ ; วางผา้ขน
สัตวล์งบนแบบสาํเร็จ   ใชก้รรไกรชนิดใหญ่และเล็กตดัผา้ขนสัตวอ์อกเป็นส่วนต่างๆของเส้ือผา้   เคร่ือง
แต่งกายหรือ   ช้ินงานอ่ืน ๆ ตามแบบสาํเร็จ 

 

7434.40  ช่างตัดเยบ็เส้ือผ้าขนสัตว์  (Tailor , pelt) 
   ตัดเย็บเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกายด้วยขนสัตว์จนสําเร็จรูป  ซ่ึงเป็นการ

ทาํงานท่ีค่อนขา้งยากมากเก่ียวกบัการตดัเยบ็  การแกไ้ขดดัแปลง  และการซ่อมแซมเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย
เฉพาะท่ีท่ีทาํมาจากขนสัตว ์: คดัเลือก   แยกประเภทขนสัตวใ์ห้เหมาะสมกบัการใชง้าน ;    สร้างแบบ   
ตดัผา้ขนสัตวต์ามแบบ ;   เยบ็และประกอบช้ินส่วนต่างๆ เขา้ดว้ยกนัดว้ยมือหรือจกัรจนไดเ้ส้ือผา้เคร่ือง
แต่งกายท่ีสาํเร็จรูป    รวมถึงการซ่อมแซม  ดดัแปลงและแกไ้ขเส้ือผา้  เคร่ืองแต่งกายท่ีทาํมาจากขนสัตว ์

 

7434.90  ช่างตัดเยบ็เส้ือผ้าทีท่าํมาจากขนสัตว์และผู้ปฏิบัติงานทีเ่กี่ยวข้องอืน่ ๆ 
   ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี   รวมถึง  ช่างตดัเยบ็เส้ือผา้ท่ีทาํมาจากขน

สัตวแ์ละผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง  ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน   ตวัอยา่งเช่น  ผูท่ี้ตดัเส้ือคลุมขนสัตวต์วั
เก่าใหเ้ป็นช้ิน ๆ เพื่อนาํมาซ่อมขนสัตวห์รือหนงัสัตว ์    ผูท่ี้ใชก้าวติดผา้ดา้นในของเส้ือคลุมขนสัตวเ์พื่อ
ความแขง็แรง ;    ผูข้ลิบตกแต่งผา้ขนสัตวท่ี์ติดกาวในส่วนท่ีไม่ใชอ้อก  เป็นตน้ 
หน่วย    7435 ช่างสร้างแบบและช่างตัดเคร่ืองแต่งกาย  
  (Textile, Leather  and  Related  Pattern-Makers and Cutters) 
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ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่  ผูส้ร้างแบบสําเร็จ  ให้เคร่ืองหมายและตดัวสัดุ
ต่างๆ  ตามแบบเพื่อการผลิตเคร่ืองแต่งกายและผลิตภณัฑต่์าง ๆ    เขียนแบบ  วางแบบลงบนส่ิงทอส่ิงถกั  
ผา้ขนสัตว ์ เคร่ืองหนงัและวสัดุอ่ืน ๆ  เพื่อเป็นแนวทางในการตดั   ตดัวสัดุต่าง ๆ  ตามรูปแบบท่ีวางไว ้ 
เพื่อผลิตเส้ือผา้  เคร่ืองแต่งกาย  ถุงมือ  หมวก  เคร่ืองนุ่งห่ม  รวมถึงผลิตภณัฑ์อ่ืน ๆ  อาทิ  เคร่ืองเรือน
เบาะรองท่ีนัง่ประเภทผา้ใบ  และร่มต่าง ๆ  ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังาน
อ่ืน ๆ 
  อาชีพในหน่วยนี ้  มีดังนี้ 
 

7435.20  ช่างสร้างแบบสําเร็จ (ผ้าขนสัตว์)  (Pattern – maker , pelt) 
   วาดและตดัช้ินส่วนต่าง ๆ ของแบบสาํเร็จเส้ือผา้ขนสัตว ์ และเคร่ืองใช้

อ่ืน ๆ ท่ีทาํมาจากขนสัตว ์ : ออกแบบเส้ือผา้หรือช้ินงานอ่ืนๆ ข้ึนมาใหม่หรืออาจดดัแปลงแกไ้ขแบบท่ีมี
อยูแ่ลว้ใหส้มบูรณ์ตามจินตนาการ  ตามขนาดหรือตามสัดส่วนของลูกคา้แต่ละคน ; สร้างแบบสาํเร็จข้ึน
ตามแบบท่ีวาดไว ้ ;  ตรวจสอบแบบสาํเร็จเพื่อความถูกตอ้งแม่นยาํและอาจดดัแปลง แกไ้ขตามความ
จาํเป็น  ; ตดั  ช้ินส่วนต่างๆ ของแบบสาํเร็จ  และตรวจสอบความถูกตอ้งของช้ินงานเพื่อป้องกนัความ
ผดิพลาดก่อนส่งใหช่้างตดัเยบ็ผา้ขนสัตวต่์อไป 

 
7435.30  ช่างสร้างแบบสําเร็จ (เคร่ืองแต่งกาย)  (Pattern  maker , germent) 
   วาดและตดัช้ินส่วนต่าง ๆ ของแบบสาํเร็จเส้ือชุด  เส้ือเช้ิต  เส้ือชุดสตรี  

ชุดชั้นในสตรี  และเคร่ืองแต่งกายอ่ืน ๆ ยกเวน้เส้ือผา้ขนสัตว ์ เพื่อเป็นแนวทางในการทาํเส้ือผา้สาํเร็จรูป 
: ศึกษาภาพสเกตซ์  หุ่นและวดัเคร่ืองแต่งกายท่ีตอ้งการสร้างแบบ ; วาดรูปร่างช้ินส่วนท่ีตอ้งการของ
เส้ือผา้ลงบนกระดาษหรือส่ิงท่ีคลา้ยคลึงกนั ; อธิบายประกอบการวาดดว้ยเลขรหสั  รหสัอกัษร  และ
เคร่ืองหมายเพื่อเป็น  แนวทางสาํหรับช่างตดัและช่างเยบ็ ;   ตดัออกเป็นรูปร่างต่าง ๆ หรือทาํรอยปรุตาม
เส้นขอบดว้ย  ลูกกล้ิง  เพื่อใหไ้ดแ้บบเส้ือผา้ท่ีตอ้งการ ;   ตดัช้ินส่วนของเส้ือผา้ออกทีละช้ิน  โดยใชแ้บบ
สาํเร็จเป็นแนวทางในการตดัและอาํนวยการสร้างเส้ือผา้ตวัอยา่ง ; ตรวจสอบเส้ือผา้ตวัอยา่งและแกไ้ข
ดดัแปลง     ลงแบบสาํเร็จเท่าท่ีจาํเป็น  อาจใหค้าํแนะนาํการสร้างแบบสาํเร็จอยา่งประหยดั ดดัแปลงแกไ้ข
แบบสาํเร็จเดิมให้เป็นไปตามแบบท่ีแกไ้ขปรับปรุงแลว้และออกแบบเส้ือผา้ใหม่ ๆ อาจออกแบบวาด  ตดั
ช้ินส่วนต่าง ๆ ของแบบสาํเร็จชุดผูช้าย  เส้ือเช้ิต  เส้ือชุดสตรี  เส้ือสตรี  ชุดชั้นในสตรี  และเคร่ืองแต่งกาย
อ่ืน ๆ ตามความตอ้งการของลูกคา้หรือบริษทัหา้งร้าน  

 

7435.35  ผู้เขียนแบบสําเร็จ (เคร่ืองแต่งกาย)  (Marker , garment) 
   เขียนเส้นขอบของแบบสาํเร็จลงบนผา้หรือวสัดุอยา่งอ่ืนท่ีคลา้ยคลึงกนั 

เพื่อเป็นแนวทางสาํหรับช่างตดัวสัดุท่ีใชท้าํเคร่ืองแต่งกาย : จดัวางแบบสาํเร็จลงบนวสัดุท่ีใชท้าํเคร่ือง
แต่งกายในทางท่ีจะทาํใหส้ิ้นเปลืองวสัดุท่ีใชต้ดันอ้ยท่ีสุดและเพื่อใหแ้น่ใจวา่ช้ินส่วนต่าง ๆ ท่ีตดัออกมา
นั้นจะประกอบเป็นเคร่ืองแต่งกายไดก้ลมกลืนกนั ; ลากเส้นตามแบบสาํเร็จบนวสัดุท่ีจะตดัเยบ็ดว้ยชอลก์  
ดินสอสีหรือสบู่ ; เขียนหมายเลขแบบและขนาดไวภ้ายในขอบเส้นท่ีลากไว ้
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7435.40  ช่างสร้างแบบสําเร็จ (หมวก)  (Pattern – maker , hat) 
   วาดแบบและตดัแบบสาํเร็จของหมวกและหมวกแก๊ป ยกเวน้หมวก

และหมวกแก๊ปขนสัตว ์  เพื่อเป็นแนวทางในการทาํหมวกสาํเร็จรูป : ศึกษาภาพสเกตซ์  หุ่นและขนาด
โดยรอบศีรษะตามท่ีตอ้งการ ; วาดรูปร่างของส่วนต่าง ๆ ท่ีตอ้งการลงบนกระดาษ   ผา้ใบ  หรือวสัดุท่ี
คลา้ยคลึงกนั  ;  ใชเ้ลขรหสั  รหสัอกัษร  และเคร่ืองหมายตามส่วนต่าง ๆ ของแบบสาํเร็จเพื่อเป็นแนวทาง
สาํหรับช่างตดัและช่างเยบ็ ; ตดัใหเ้ป็นรูปร่างต่างๆ หรือใชลู้กกล้ิงทาํรอยปรุตามขอบเพื่อสร้างแบบสาํเร็จ
ตามท่ีตอ้งการ อาจเลือกหมวกหรือหมวกแก๊ปท่ีทาํสาํเร็จแลว้มาวดัขนาด  เพื่อใหเ้ช่ือแน่วา่เป็นไปตาม
แบบ 

 

7435.50  ช่างตัดเคร่ืองแต่งกายสําเร็จรูป (ยกเว้นหนัง)  (Cutter , ready  to  wear  
garment) 

   ตดัวสัดุนอกจากหนงัซ่ึงวางซ้อนกนัหลาย ๆ ชั้นในเวลาเดียวกนั  ใน
การทาํเคร่ืองแต่งกายสาํเร็จรูป :  ตรวจสอบผา้ท่ีวางซ้อนกนัไวแ้ลว้  เพื่อใหแ้น่ใจวา่ริมของผา้เสมอกนั   
และวางซอ้นไวอ้ยา่งเรียบร้อย  ; ตดัชั้นของผา้ดว้ยมีดไฟฟ้าตามรอยท่ีวาดเป็นแบบไวช้ั้นบนสุด ;  ปรับ
เคร่ืองตดั  อาจ   ปูผา้ซอ้นกนัหลาย ๆ ชั้นใหพ้ร้อมสาํหรับตดั  วาดเส้นตามแบบลงบนผา้ และอาจตดัผา้
เป็นจาํนวนนอ้ย ๆ ดว้ยกรรไกรหรือเคร่ืองตดัท่ีใชมื้อชนิดอ่ืน ๆ   อาจใชเ้คร่ืองจกัรตดัวสัดุดว้ยวธีิกด
โลหะท่ีเป็นแบบให้ผา่นวสัดุท่ีจะตดั อาจมีช่ือเรียกตามส่ิงของเคร่ืองใชท่ี้ใชต้ดัตามชนิดของวสัดุหรือ
แบบของเคร่ืองแต่งกายหรือช้ินส่วนของเคร่ืองแต่งกายท่ีจะเยบ็ 

 

7435.55  ช่างตัดเคร่ืองแต่งกาย (หนัง)  (Cutter , garment , leather) 
   ตดัหนงัเพื่อทาํเคร่ืองแต่งกาย  : ตรวจสอบหนงัเพื่อให้แน่ใจวา่จะใชต้ดัได้

อยา่งเหมาะสมและประหยดัท่ีสุด ; ใชก้รรไกรชนิดใหญ่และเล็กตดัหนงัออกเป็นส่วนต่าง ๆ ของเคร่ือง
แต่งกายตามแบบสาํเร็จ  อาจเยบ็ส่วนต่าง ๆ ของเคร่ืองแต่งกายท่ีทาํจากหนงัดว้ยเคร่ืองจกัร 

 

7435.90  ช่างสร้างแบบและช่างตัดเคร่ืองแต่งกายอืน่ ๆ 
   ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึงช่างสร้างแบบและช่างตดัเคร่ืองแต่ง

กาย  ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน   ตวัอยา่งเช่น  ผูเ้ขียนแบบและผูต้ดัวสัดุสําหรับทาํผา้ใบ  ผา้ใบกนัแดด  
เตน็ท ์และร่ม 
 
หน่วย     7436 ช่างเยบ็  ช่างปัก  และผู้ปฏิบัติงานทีเ่กีย่วข้อง  
                            (Sewers, Embroiderers and Related Workers) 

ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่  ผูเ้ยบ็  ดดัแปลง  แกไ้ข  ซ่อมแซม  และผลิตเคร่ือง 
นุ่งห่ม  ถุงมือ  ผลิตภณัฑส่ิ์งทอส่ิงถกั  ผลิตภณัฑจ์ากขนสัตว ์ เคร่ืองหนงั  และส่ิงของเคร่ืองใชอ่ื้น ๆ  โดย 
การใชมื้อหรือเคร่ืองเยบ็แบบง่าย ๆ   ปักแบบต่าง ๆ    เพื่อตกแต่งเคร่ืองนุ่งห่มหรือส่ิงของเคร่ืองใชต่้าง ๆ   



 (461) 

ใหส้วยงาม   เยบ็เรือใบ    เต็นท ์ หลงัคากนัสาดและส่ิงของเคร่ืองใชท่ี้คลา้ยคลึงกนั  รวมถึงการประกอบ 
และการหุม้ร่ม  ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
  อาชีพในหน่วยนี ้   มีดังนี้ 

 
7436.20  ช่างเยบ็เคร่ืองแต่งกายด้วยมือ  (Sewer , grament , hand) 
   เยบ็หรือซ่อมเคร่ืองแต่งกายดว้ยมือ  :   เยบ็เคร่ืองแต่งกายชั้นดีอยา่ง

ชนิดเห็นฝีเขม็  ;  เนาช้ินส่วนต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั ; เยบ็ตะเข็บให้ตรงท่ี ; ติดกระดุมและขลิบริมให้เรียบร้อย 
; ตกแต่งเคร่ืองแต่งกายดว้ยการปัก  และเยบ็ดว้ยฝีเขม็เป็นพิเศษ  อาจชาํนาญเฉพาะอยา่งและอาจมีช่ือเรียก
ตามงานท่ีทาํ 

 
7436.25  ช่างเยบ็ด้วยมือและจักรทัว่ไป  (Sewer , hand  and  machine , general) 
   ทาํงานเก่ียวกบัการเยบ็ดว้ยมือหรือจกัร  เพื่อประดิษฐ ์  ดดัแปลง  และ

ซ่อมผลิตภณัฑท่ี์ทาํจากส่ิงทอส่ิงถกัและวสัดุท่ีคลา้ยคลึงกนั : ทาํงานในสถานท่ีต่าง ๆ เช่น  ร้านคา้ โรง
ประดิษฐกรรม  โรงแรม  และสถานประกอบการอ่ืน ๆ และทาํงานท่ีตอ้งใชค้วามชาํนาญในการประดิษฐ์
ตกแต่ง  จาํลองแบบข้ึนใหม่  หรือแกไ้ขซ่อมแซมผลิตภณัฑ ์

 
7436.30  ช่างปักด้วยมือ  (Embroiderer , hand) 
   ปักลวดลายตกแต่งบนส่วนต่าง ๆ ของเคร่ืองแต่งกายหรือส่ิงอ่ืน ๆ ดว้ย

มือ : ขึงสดึงรอบบริเวณท่ีตอ้งการปักใหตึ้ง ; ปักตามแบบหรือตามลวดลายท่ีประดิษฐ์ข้ึน  เปล่ียนเขม็ปัก
เส้นดา้ยและฝีเขม็ปักตามท่ีตอ้งการ  อาจลอกลวดลายลงบนวสัดุก่อนท่ีจะปัก  อาจชาํนาญการปักมากกวา่
หน่ึงแบบและอาจใชลู้กปัดหรือวสัดุท่ีใชใ้นการตกแต่งท่ีคลา้ยคลึงกนัแทนเส้นดา้ย 

  

7436.40  ช่างทาํผ้าใบเรือ  เต็นท์  และหลงัคาผ้ากนัสาด  (Maker , sail / tent / awning) 
   ทาํงานทั้งหมดหรือทาํงานค่อนขา้งยาก  เก่ียวกบัการทาํใบเรือ  เต็นท ์ 

หลงัคาผา้กนัสาด  และผลิตภณัฑท่ี์คลา้ยคลึงกนัดว้ยมือหรือจกัร : ตรวจรูปแบบและรายละเอียดต่าง ๆ 
ของผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งการทาํ ; คดัเลือกและจดัวางวสัดุเพื่อเตรียมตดั ; ใชก้รรไกรมือและเคร่ืองเจาะรูท่ีทาํ
ดว้ยโลหะตดัวสัดุใหไ้ดรู้ปร่างตามตอ้งการ ; เยบ็ส่วนต่าง ๆ ของวสัดุเขา้ดว้ยกนั  แลว้ติดเชือก  ไม ้  ท่อ  
และเคร่ืองประกอบโลหะ  เช่น  ตาไก่  อาจวดัและเตรียมรูปแบบพร้อมรายละเอียดต่าง ๆ อาจฟ่ันลวดและ
เชือก  อาจประกอบและใส่ส่วนต่าง ๆ  ของหลงัคา ผา้กนัสาดบนโครงสาํหรับยกตั้ง   อาจซ่อมใบเรือ   
เตน็ท ์  หลงัคาผา้กนัสาด  และผลิตภณัฑท่ี์คลา้ยคลึงกนั  อาจพน่สีลงบนผลิตภณัฑ ์  เช่น เคร่ืองหมาย
การคา้  และช่ือสถานประกอบการ 

  
7436.50  ช่างทาํร่ม  (กระดาษและผ้า)  (Maker , umbrella) 
   ประกอบและดาดร่ม : ตดัไมไ้ผเ่พื่อทาํกา้นร่มตามขนาดของร่ม  และ

ทาํแผน่ไมไ้ผห่รือกา้นลวด  สาํหรับคํ้าร่มใหก้างอยูก่บัท่ี ; วดัโครงร่มเพื่อเตรียมทาํกระดาษหรือผา้สาํหรับ
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ดาดร่ม ; ตดักระดาษหรือผา้ตามขนาดโครงร่ม ; ใชก้าวหรือแป้งเปียกทาบนโครงร่ม แลว้ปิดดว้ยกระดาษ
หรือผา้ ; ขลิบหรือพบัริมกระดาษหรือผา้ตามรูปของโครงร่ม  เตรียมหรือผสมสีทาร่ม ทาสีและวาดลาย
บนร่มกระดาษ หรือร่มผา้ตามแบบหรือตามลวดลายท่ีประดิษฐข้ึ์นเอง  อาจตกแต่งปลายกา้นร่มดว้ยพูไ่หม 

 
7436.90  ช่างเยบ็  ช่างปัก  และผู้ปฏิบัติงานทีเ่กีย่วข้องกนัอื่น ๆ 
   ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึง  ช่างเยบ็  ช่างปัก  และผูป้ฏิบติังาน

ท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน  ตวัอยา่งเช่น  ผูเ้ยบ็เคร่ืองใชภ้ายในครัวเรือนท่ีทาํดว้ยผา้  
หนงัและวสัดุ  อ่ืนดว้ยมือหรือเคร่ืองเยบ็แบบต่าง ๆ 
 
หน่วย    7437 ช่างหุ้มเบาะเคร่ืองเรือน  และผู้ปฏิบัติงานทีเ่กี่ยวข้อง  
  (Upholsterers  and  Related  Workers) 

ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี   ไดแ้ก่  ผูหุ้้มเบาะเฟอร์นิเจอร์   เบาะรถยนตแ์ละท่ีนอน  
สร้างและติดตั้งงานตกแต่งภายในอาคารดว้ยส่ิงทอส่ิงถกั  เคร่ืองหนงั  และวสัดุท่ีคลา้ยคลึงกนั  ติดตั้ง
และประกอบท่ียึดสปริง  แผน่รองหรือวสัดุท่ีใชใ้นการหุ้มลงบนโครงของเคร่ืองเรือนเฟอร์นิเจอร์  เบาะ
รองสําหรับท่ีนั่งและเคร่ืองเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ  ในยานยนต์   ได้แก่  รถยนต์  ตูโ้ดยสารรถไฟ  และ    
เคร่ืองบิน  ตกแต่งภายในอาคารดว้ยการประกอบและติดตั้งเคร่ืองตกแต่งท่ีทาํดว้ยส่ิงทอส่ิงถกั  เคร่ืองหนัง
และวสัดุอ่ืนๆ  ท่ีคลา้ยคลึงกนั  ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 

  อาชีพในหน่วยนี ้   มีดังนี้ 
 
7437.20  ช่างทาํเบาะ  (เคร่ืองเรือน)  (Upholsterer , furniture) 

ทาํเบาะเคร่ืองเรือนดว้ยการจดัทาํโครงรูปเบาะ   จดัหาและใส่ฟองนํ้ าสปริง วสัดุท่ีใชท้าํ
เบาะและวสัดุท่ีใช้เป็นเปลือกหุ้ม :   ใช้ไมห้รือโลหะ ทาํเป็นโครงร่างชั้นในของเบาะท่ีนัง่ ;  ใส่สปริง
โลหะ ฟองนํ้า  หรือยางฟองนํ้า  และวสัดุอยา่งอ่ืนท่ีใชท้าํเปลือกหุม้สาํหรับเบาะท่ีนัง่  เบาะดา้นหลงั  เบาะ
วางแขน  และส่วนอ่ืนๆ  ของเคร่ืองเรือน; วดัขนาด  สร้างแบบ  ตดัและเยบ็วสัดุ (ผา้ , หนงัสัตว ์,  ขนสัตว ์
,หนงัเทียม , พลาสติก) ท่ีใชส้ําหรับหุ้มให้ไดรู้ปร่างตามท่ีตอ้งการ;  นาํวสัดุท่ีเยบ็แลว้ไปหุ้ม    ช้ินส่วน
ต่างๆ    ตอกตะปูหรือยิงแม็กซ์ให้เขา้ท่ี  ;  ซ่อมช้ินส่วนท่ีเป็นเบาะของเคร่ืองเรือนท่ีชาํรุด  ซ่อมแซม
เคร่ืองเรือนท่ีหลวมหรือยบุใหดี้เหมือนเดิม 
 

7437.30  ช่างทาํเบาะ (ยานพาหนะ)  (Upholsterer , vehicle / amtomobile) 
 ทาํเบาะ (ยานพาหนะ) ดว้ยการจดัทาํโครงรูปเบาะ  วดัขนาด  สร้างแบบ  ตดัและเยบ็

วสัดุท่ีจะใชท้าํโครงรูปเบาะท่ีนัง่   ใส่สปริง   วสัดุท่ีใชท้าํเบาะ  หรือใยกาบมะพร้าว   และเปลือกหุม้ให้
เรียบร้อย    :    บุหลงัคา  ประตู  และส่วนอ่ืน ๆ   ตดัและใส่วสัดุท่ีใชส้าํหรับป้องกนัเสียงและลม  ปูพื้น
ยานพาหนะดว้ยแผน่ยางหรือวสัดุชนิดอ่ืน  อาจทาํและใส่ม่านบงัตากบัหลงัคาผา้  อาจรวมถึงการทาํเคร่ือง
ตกแต่งอ่ืน ๆ ของยานพาหนะ 
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9424 7437.40  ช่างทาํท่ีนอน  (Maker , mattress) 
ทาํท่ีนอนดว้ยมือหรือจกัร : วดัขนาด  สร้างแบบ ตดัและเย็บเปลือกท่ีนอนชนิดมีล้ิน

หรือไม่มีล้ินตามความตอ้งการของลูกคา้ดว้ยมือหรือจกัร  ;  จดัหาและใส่สปริง   ยาง   ฟองนํ้ า   นุ่น    ใย
กาบมะพร้าว  หรือวสัดุอยา่งอ่ืนเขา้ไปในเปลือกท่ีนอน  สําหรับท่ีนอนสปริงนั้นจะตอ้งใส่สปริงให้พอดี  
และใชเ้ส้นลวดเล็ก ๆ  หรือเชือกมดัสปริงให้แน่น ;  ใชมื้อเยบ็ช่องท่ีใชย้ดัไส้ท่ีนอนให้ติดกนั ;  ตีหรือตบ
และใชมื้อเกล่ียวสัดุท่ีใชย้ดัไส้ท่ีนอนให้กระจายออกไปโดยสมํ่าเสมอกนั ;  ทาํจุดเคร่ืองหมายสําหรับสัก
ท่ีนอนทั้งสองขา้งและใชด้า้ยขนาดใหญ่เยบ็สักจุดทั้งสองท่ีอยูต่รงกนัขา้มเขา้ดว้ยกนั  เพื่อทาํท่ีนอนให้ได้
รูปสวย ;  ยกขอบหรือเยบ็ริมท่ีนอนโดยรอบ เพื่อยึดไส้ท่ีนอนให้อยู่กบัท่ีและตั้งขอบท่ีนอน  อาจทาํ
เปลือกท่ีนอน  ซ่อมและทาํท่ีนอนข้ึนใหม่ทั้งอนั  อาจเยบ็ตีตารางท่ีนอนก่อนยดัไส้ 
 

7437.90  ช่างหุม้เบาะเคร่ืองเรือน  เฟอร์นิเจอร์  และผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืนๆ 
   ผู ้ปฏิบัติงานอาชีพในกลุ่มน้ี รวมถึง  ช่างหุ้มเบาะเคร่ืองเรือน  เฟอร์นิเจอร์ และ
ผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน  ตวัอย่างเช่น   ผูติ้ดและทาํม่าน  ทาํเคร่ืองบงัผนัง  
(เพลเมท)  ผา้นวมคลุมเตียง  และเคร่ืองเรือนอ่อนนุ่มอ่ืนๆ;  ผูแ้ต่งเติมและติดตั้งเคร่ืองตกแต่งและ
เคร่ืองประดบับา้นดว้ยส่ิงทอส่ิงถกั    หนงัและวสัดุท่ีคลา้ยคลึงกนั 
 

หมู่     744     ผู้ผลติเคร่ืองหนัง  หนังสัตว์  และรองเท้า   
  (Pelt,  Leather  and  Shoemaking  Trades  Workers) 

ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหมู่น้ี    ไดแ้ก่    ผูจ้ดัเตรียมหนงัสัตวแ์ละขนสัตว ์เพื่อผลิตส่ิงของ
เคร่ืองใช้และผลิตภณัฑ์อ่ืน ๆ  ดว้ยมือและเคร่ืองมือแบบต่าง ๆ    ผลิตเคร่ืองหนงัจากหนงัตากแห้งและ
หนงัสด ผลิตและซ่อมแซมรองเทา้และส่ิงของอ่ืน ๆ ท่ีทาํจากเคร่ืองหนงัและวสัดุท่ีคลา้ยคลึงกนั  ยกเวน้
เคร่ืองนุ่งห่ม  หมวกและถุงมือ  รวมถึงการควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 

 

 กลุ่มอาชีพในหมู่นี ้ มีดังนี้ 
7441       ช่างตกแต่งขนสัตว ์ ช่างฟอกหนงั  และช่างถากหนงัขดูขน 
7442 ช่างทาํรองเทา้และผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

หน่วย     7441     ช่างตกแต่งขนสัตว์  ช่างฟอกหนัง  และช่างถากหนังขูดขน  
  (Pelt  Dressers,  Tanners and Fellmongers) 

ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่  ผูท่ี้ทาํการคดัแยกคุณภาพของหนงัสัตว ์  ตดัแยก
เน้ือและไขมนัออกจากหนงัสัตว ์   ตดัแยกเน้ือและขนออกจากหนงัแห้ง   ตดัแต่งขนสัตวใ์ห้มีความยาว
เท่ากนั   ควบคุมเคร่ืองจกัรตดัแต่งขอบหนงัแห้ง   แปรรูปหนงัแห้งให้เป็นเคร่ืองหนงั   ตกแต่งสีสรร     
ขนสัตวแ์ละเคร่ืองหนงั   ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
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  อาชีพในหน่วยนี ้  มีดังนี้ 
7441.20  ช่างคัดเลอืกคุณภาพหนัง  (Grader , leather) 

คดัแยกประเภทหนงัสัตวก่์อนหรือหลงักรรมวิธีการผลิต : ตรวจสอบนํ้ าหนกั  ความ
หนาและสีของหนงัสัตว ์ ตรวจสอบคุณภาพของหนงัสัตวด์ว้ยการสัมผสั ;  ตรวจสอบความบกพร่องของ
หนงัสัตว ์ เช่น  แผลเป็น  รอยตาํหนิของหนงั  เคร่ืองหมายตีตรา  และรูแมลงเจาะ ; คดัแยกหนงัสัตวท่ี์
เหมือนกนัมากองรวมกนั  ;  คดัเลือกหนงัสัตวท่ี์เหมาะสาํหรับใชใ้นกรรมวิธีการผลิต ; ตรวจดูและ     คดั
แยกประเภทหนงัสัตวท่ี์จะนาํไปใชใ้นกรรมวธีิการผลิต  คดัหนงัท่ีไม่ดีออกและนาํกลบัมาทาํใหม่อีกตาม
ความจาํเป็น 
 

7441.30  ช่างถากหนังขูดขนด้วยมือ  (Flesher – dehaerer , hard) 
  ใชมื้อถากเน้ือและขดูขนออกจากหนงัสัตวด์ว้ยมีด:  พาดหนงัท่ีเปียกบนเขียงเหล็กหรือ

เขียงไม ้;  ขดูเน้ือและขนออกจากหนงัดว้ยมีดสองดา้ม ; นาํหนงัท่ีขดูแลว้มากองรวมกนั 
 

7441.40  ช่างย้อมสีหนัง  (Dyer , leather) 
เตรียมนํ้ ายายอ้มสี  สียอ้ม  และสีแตม้เพื่อยอ้มหนงัให้เหมือนกบัสีหนงัตวัอยา่งหรือทาํ

ให้เป็นไปตามสูตรท่ีกาํหนดให้  ยอ้มหรือทาสีหนงัหรือควบคุมการยอ้มหรือการทาสีหนงั : ชัง่นํ้ าหนกั
ของสียอ้มให้ไดป้ริมาณตามท่ีกาํหนดแลว้ผสมกบันํ้ าในภาชนะ   ;  ทาํนํ้ ายาให้ร้อนเป็นเวลานานตามท่ี
ตอ้งการ   แลว้ใชค้วามชาํนาญหรือการคาดคะเนทดสอบอุณหภูมิในนํ้ ายา   หรือนาํนํ้ ายามาทดสอบกบั
ไฮโดรมิเตอร์  และเคร่ืองวดัทางเคมี ; ตรวจหนงัและตดัส่วนท่ีไม่เหมาะสําหรับการยอ้มออก ;  ใส่หนงั  
นํ้า  และนํ้ายายอ้มสีลงในถงั  ป่ันถงัจนครบกาํหนดเวลา ; ตรวจสอบช้ินหนงั  และเพิ่มการฟอกขาวหรือ
สีเท่าท่ีจาํเป็น  เพื่อใหไ้ดผ้ลตามท่ีตอ้งการควบคุมดูแลคนงานท่ีทาํงานยอ้มหนงั. 
 

7441.90  ช่างตกแต่งขนสัตว์  ช่างฟอกหนังและช่างถากหนังขูดขนอืน่ ๆ 
ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึงช่างฟอกหนงั  และช่างถากหนงัขูดขนซ่ึงมิไดจ้ดั

ประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน  เช่น  ผูขึ้งแผน่หนงับนกระดานหรือบนกรอบดว้ยตะปู  ผูข้ดัสียอ้มบนหนงัดว้ยแปรง
หรือแผน่ผา้ผูพ้่นสีหนงั    ผูล้า้งหนงั   ผูใ้ชเ้คร่ืองขดูบนหนัง  ผูใ้ส่หนงัลงในอ่างยอ้มสี   ผูใ้ชเ้คร่ืองขดั
กระดาษทรายและเคร่ืองขดัมนัหนงั. 
 

9425 หน่วย     7442   ช่างทาํรองเทา้และผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง  (Shoe-Makers and  
Related Workers) 

ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่  ผูท้าํแบบช้ินส่วนต่าง ๆ  ของรองเทา้   ตดั  จดัเตรียม 
ประกอบเยบ็ช้ินส่วนเขา้ดว้ยกนั   ผูท้าํรองเทา้แบบมาตรฐาน  ผูท้าํรองเทา้ชนิดพิเศษ   ผูท้าํรองเทา้สาํเร็จรูป 
ผูซ่้อมรองเทา้  ผูท้าํและซ่อมเคร่ืองใชต่้าง ๆ    เช่น     อานมา้     เคร่ืองร้ังเหน่ียวของสัตว ์   กระเป๋าเดินทาง    
กระเป๋าถือ  กระเป๋าเอกสาร และอุปกรณ์เสริมอ่ืน ๆ    ตดัและข้ึนรูปช้ินส่วนผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ  เยบ็และสอย 
เคร่ืองหนงัดว้ยมือหรือเคร่ืองจกัร  ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้ง  ควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืนๆ 
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  อาชีพในหน่วยนี ้  มีดังนี้ 
7442.10  ช่างทาํรองเท้าทัว่ไป  (Shoe – maker , general) 

ทาํรองเท้าหนังโดยตัดรองเท้าให้ได้ขนาดมาตรฐานตามความต้องการของลูกค้า :               
วดัขนาดรองเทา้  เลือกแบบหุ่นของรองเทา้  และนาํหุ่นมาดดัแปลงแกไ้ข ;    สร้างแบบและเลือกหนงั  
ตดัส่วนต่าง ๆ  ของหนงัตามแบบดว้ยมือหรือเคร่ืองตดั ;  เจียนขอบของแผน่หนงัหนา้ให้บางเพื่อการพบั
ริม; อดัและดดัแผน่หนงัท่ีเป็นส่วนต่าง ๆ  ของรองเทา้ให้ไดรู้ป  ; ทากาวรอบๆ  ขอบหนงัแลว้เยบ็เขา้
ดว้ยกนั ;  เจาะรูตาไก่และใส่ตาไก่ ; นาํหนงัหนา้มาข้ึนหุ่น  ดึงแผน่หนงัหนา้ให้ทาบลงบนหุ่น ; เพื่อให้
รองเทา้ไดรู้ปร่างตามตอ้งการโดยมือหรือเคร่ือง  ตรวจแนวระหว่างหัว  กลาง  และส้นรองเทา้ให้เป็น
แนวเดียวกนั  พบัขอบล่างของหนงัหนา้ให้ติดกบัหนงัพื้นชั้นใน  แลว้ตอกตะปูหรือทากาวให้หนงัสอง
ช้ินติดกนัแน่น ;  ผา่ขอบของพื้นรองเทา้ให้เปิดออกแลว้กรีดให้เป็นร่องเพื่อเป็นแนวในการเยบ็ ; เอาพื้น
รองเทา้ติดเขา้กบัหนงัหนา้ของตวัรองเทา้ ; ขลิบริมรอบขอบพื้นรองเทา้และติดส้นรองเทา้ ; ตกแต่งและ
ขดัรองเทา้ใหเ้รียบร้อยแลว้ทาดว้ยยาขดัรองเทา้หรือยอ้มสีตามตอ้งการ ; ตกแต่งส่วนท่ียงัไม่เรียบ ;  ลงยา
ขดัเงารองเทา้ให้มนัเงางาม ;  ถอดหุ่นใส่หนังรองพื้นในแผ่นบางๆ  อาจบรรจุรองเทา้ท่ีสําเร็จรูปแล้ว        
ลงกล่อง 
 

7442.15  ช่างซ่อมรองเท้า (ด้วยมือ)  (Shoe – repairer , hand) 
ซ่อมแซมส่วนหนงัหน้ารองเทา้หรือส่วนพื้น  หรืออุปกรณ์ท่ีชาํรุด : เอาพื้นดา้นนอก

และส้นรองเทา้ของเก่าออก  ทาํความสะอาดพื้นรองเทา้เท่าท่ีจาํเป็น ; เลือกหรือตดัช้ินส่วนช้ินใหม่ ; ทา
กาวเหนียวๆ  ลงบนพื้นรองเทา้;  กรีดพื้นรองเทา้ดา้นนอกเพื่อเป็นแนวสําหรับเยบ็ถา้ยงัไม่ไดก้รีดมาก่อน  
;  ใส่พื้นรองเทา้อนัใหม่ แลว้ตอกตะปูหรือเยบ็ดว้ยมือหรือจกัรให้ติดแน่น ; ติดส้นรองเทา้  ปะหนงัหนา้
ของรองเทา้เท่าท่ีจาํเป็น;  ตกแต่ง  ยอ้มสีและขดัมนัหนงัรองเทา้เสียใหม่  อาจเปล่ียนเฉพาะพื้นรองเทา้
หรือส้นรองเทา้ก็ได ้
 

7442.20  ช่างตัดแบบรองเท้า  (Pattern – cutter , footwear) 
ทาํแบบรองเทา้หนงัดว้ยมือหรือคอมพิวเตอร์เพื่อใชเ้ป็นแนวในการตดัหรือการตกแต่ง  

ช้ินส่วนของรองเทา้หนงั  หรือเพื่อเป็นแนวในการทาํแม่พิมพข์องรองเทา้ ; วาดเส้นตามรูปแบบ  หรือ
ตามรายละเอียดอ่ืนๆ  หรือติดช้ินส่วนกระดาษลงบนหุ่นเพื่อให้ได้เส้นแสดงรูปร่าง ;   ตดัแผ่นโลหะ             
ไม ้ หรือหนงั เป็นช้ินส่วนต่างๆ  ของรองเทา้ตามรูปแบบหรือตามรายละเอียดอ่ืนๆ   ดว้ยมือ ;   สอดแบบ
ท่ีเป็นตน้ฉบบัเขา้เคร่ืองตดัแบบแลว้ใชเ้คร่ืองจกัรทาํแบบสาํรองเพื่อใชใ้นการทาํรองเทา้. 
 

7442.25  ช่างตัดช้ินส่วนหนังหน้ารองเท้าด้วยมือ  (Clicker – cutter , hand) 
  ตดัช้ินหนา้รองของเทา้ดว้ยมีดหรือกรรไกรขนาดใหญ่    วางวสัดุลงบนเขียงสําหรับตดั 

เลือกแบบของช้ินส่วนรองเทา้แลว้วางบนวสัดุให้พอเหมาะเพื่อตดัให้เสียเศษวสัดุน้อยท่ีสุด  และเล่ียง
ส่วนท่ีเป็นตาํหนิ ; ตดัหนงัรอบริมแบบดว้ยมีดหรือกรรไกรขนาดใหญ่ ; ดึงช้ินส่วนท่ีตดัแลว้ออกจาก
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แผน่วสัดุ  อาจชาํนาญในการตดัช้ินส่วนรองเทา้บางช้ิน   เช่น  หนงับุดา้นใน   เป็นตน้  อาจชาํนาญในการ
ประกอบช้ินส่วนต่างๆ  ของหนงัหนา้รองเทา้  และอาจมีช่ือเรียกตามงานท่ีทาํ 

 
7442.30  ช่างประกอบหนังหน้ารองเท้า  (Preporer , upper  shoe) 
          ประกอบหนงัหนา้รองเทา้เขา้ดว้ยกนัเพื่อเตรียมเยบ็  เจียนรอบ ๆ ขอบของแผน่หนงัท่ีเป็น 
ส่วนประกอบของตวัรองเทา้ดว้ยเคร่ืองจกัร ; ติดส่วนต่าง ๆ  เขา้ดว้ยกนัโดยการทากาว ; ขลิบขอบหนงัให้ 
เรียบร้อย  แลว้พบัเขา้ขา้งในเฉพาะตอนท่ีตอ้งการพบั  อาจชาํนาญงานมากกวา่หน่ึงอยา่งข้ึนไป  เช่น  เจียน 
ริมหนงั  ขริบริม  หรือตกแต่งหนงั เป็นตน้  และอาจมีช่ือเรียกตามงานท่ีทาํ. 
 

7442.35  ช่างประกอบพืน้รองเท้า  (Sole  clicker) 
ขดัพื้นรองเทา้ให้หยาบเพื่อเตรียมประกอบเขา้กบัตวัรองเทา้ : เลือกพื้นรองเทา้ตาม

ขนาด รูปร่าง  และแบบ ; ทาํความสะอาดพื้นชั้นนอกและพื้นชั้นกลาง  ปัดเป่าฝุ่ น  ทาดว้ยนํ้ ายาเคมี  
นาํเขา้ตูอ้บความร้อน ; นาํมาทากาวท่ีพื้นผิวระหวา่งพื้นชั้นนอกกบัพื้นชั้นกลาง  แลว้นาํเขา้ตูอ้บความ
ร้อนอีกคร้ัง ; นาํพื้นชั้นนอกกบัพื้นชั้นกลางเขา้เคร่ืองอดัไฮโดรลิคเพื่อให้ติดกนัแน่น ; ปรับลูกกล้ิงของ
เคร่ืองจกัรตามความหนาของพื้นรองเทา้;  ป้อนพื้นรองเทา้เขา้เคร่ืองผา่   เพื่อผา่และปรับระดบัพื้นรองเทา้
ให้มีความหนาเท่ากนั ขลิบริมส่วนต่างๆ เพื่อให้ไดข้นาดท่ีเหมาะสม ;  กรีดรอบขอบพื้นรองเทา้ให้เป็น
ร่อง  เพื่อสะดวกแก่การเยบ็  อาจชาํนาญงานมากกว่าหน่ึงอยา่ง  เช่น  ทาํพื้นให้บาง  กรีดพื้นให้เป็นร่อง  
เป็นตน้  อาจมีช่ือรียกตามงานท่ีทาํ 
 
7442.40  ช่างตัดรองเท้าคนพกิาร  (Maker , orthopaedic  footwear) 

ทาํรองเทา้หนงัใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีมีเทา้หรือขาผิดปกติ :  ศึกษารูปแบบและ/หรือ รายละเอียด
อ่ืนๆ    คดัเลือกหรือทาํหุ่นรองเทา้ชนิดพิเศษ ; เตรียมแบบ  เลือกวสัดุท่ีจะใชท้าํรองเทา้   ตดัวสัดุออกเป็น
ช้ินส่วนต่างๆ  ตามแบบดว้ยมือหรือเคร่ืองเจียนขอบของช้ินส่วนต่างๆ  ของหนงัหนา้รองเทา้ ;   อดัและ
ดดัส่วนต่างๆ  ทาํรองเทา้ใหไ้ดรู้ป ;  ทากาวตามขอบของช้ินส่วนต่างๆ   แลว้เยบ็ให้ติดกนั   เจาะรู   ตาไก่
และใส่ตาไก่   ตรึงหนงัพื้นรองเทา้ดา้นในเขา้กบัหุ่น;    ดึงหนงัหนา้ให้ทาบลงบนหุ่นเพื่อให้ไดรู้ปของ
รองเทา้ตามท่ีตอ้งการ ; ตรวจดูแนวเยบ็ของหนงัหนา้ตรงส่วนปลายเทา้และส้นเทา้ ; ประกอบพื้นรองเทา้
ตามรูปท่ีตอ้งการ;    พบัริมหนงัหนา้ให้ทาบลงบนขอบของพื้นรองเทา้ดา้นในหรือประกอบพื้นรองเทา้
ตอนกลาง  แลว้ทาํให้ติดกนั ; ติดพื้นรองเทา้ดา้นนอกเขา้กบัหนงัหนา้ของรองเทา้ ;  ประกอบและติดส้น
รองเทา้ ; แต่งและทาํให้เรียบตรงท่ีๆ  จาํเป็น ; ทายาขดัรองเทา้  ยอ้มสี  หรือทาสีตรงท่ีตอ้งการ ;                  
ขดัรองเทา้เป็นคร้ังสุดทา้ย ;ใส่หนงัรองพื้นดา้นใน  อาจตอ้งวดัหรือหล่อแบบปูนพลาสเตอร์ของรองเทา้  
ทาํรูปแบบและใช้หนังหน้าท่ีเตรียมไวห้ลงัจากท่ีได้แก้ไขดดัแปลงให้เป็นไปตามความตอ้งการแล้ว             
อาจเสริมแผน่โลหะไวภ้ายในพื้นรองเทา้  หรืออาจต่อเขา้กบัเฝือกโลหะของขาท่ีพิการ 
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7442.50  ช่างขึน้หุ่นรองเท้า  (Loster , footwear) 
     ข้ึนหุ่นหนงัหนา้ของรองเทา้เขา้กบัพื้นชั้นในเพื่อเตรียมเยบ็ให้ติดกนั : เอาพื้นชั้นในติด
เขา้กบัหุ่นแลว้ตอกดว้ยตะปู ; นาํหนงัหนา้รองเทา้ครอบลงบนหุ่น  แลว้ดึงข้ึนรูปดว้ยเคร่ืองข้ึนหุ่นหรือ
ดว้ยมือเพื่อให้รองเทา้ไดรู้ปร่างตามท่ีตอ้งการ;  ตรวจหวัและส้นให้ไดศู้นยก์ลางกบัหุ่นหรือให้เป็นแนว
เดียวกนั ;  เอาปลายของหนงัหนา้รองเทา้สวมเขา้กบัปากคีมของเคร่ืองจกัร  ซ่ึงปากคีมจะดึงหนงัหนา้ลง
ให้ตํ่ากว่าพื้นชั้นในเล็กน้อย ; ติดรอยพบัของหนังหน้ารองเทา้เขา้กบัพื้นรองเทา้ชั้นใน  โดยการใช้
เคร่ืองมือตอกตะปู หรือโดยการทากาวตามขอบด้านในของรองเทา้  นาํเขา้เคร่ืองอบความร้อน  อาจ
ชาํนาญงานมากกวา่หน่ึงอยา่ง  และอาจมีช่ือเรียกตามงานท่ีทาํ 
 

7442.55  ช่างตกแต่งรองเท้า  (Finisher , footwear) 
       ตรวจและตกแต่งรองเทา้หนงัท่ีเยบ็ข้ึนใหม่หรือท่ีซ่อมเสร็จแลว้   : ถอดหุ่นจากรองเทา้  
ขริบรอยตามขอบพื้นรองเทา้และส้นรองเทา้  และตกแต่งผวิของหนงัหนา้ใหเ้รียบร้อยดว้ยเคร่ืองจกัรหรือ
ดว้ยมือ ; อาจใชก้รรไกรตดัตกแต่งรองเทา้ในส่วนท่ีเกินออกมา  เช่น  เศษผา้  เศษดา้ย  เศษยาง  รีดหรือ
อดัขอบพื้นรองเทา้ส้นรองเทา้และหนงัหนา้ของรองเทา้ตามตอ้งการ  ;  ตกแต่งส่ิงท่ีบกพร่องให้เรียบร้อย  
;  ทายาขดัรองเทา้ชนิดสี   ยอ้มสี    หรือทาสีท่ีตวัรองเทา้และท่ีส้นรองเทา้   และขดัรองเทา้ให้เป็นมนั  
อาจชาํนาญงานเพียงอยา่งเดียวหรือหลายอยา่ง  เช่นขลิบริม  รีด เป็นตน้  และอาจมีช่ือเรียกตามงานท่ีทาํ 
 

7442.60  ช่างเยบ็หนังด้วยมือ (ยกเว้นรองเท้า  ถุงเท้า  และเคร่ืองแต่งกาย)   
(Leather  sewer , hand) 

         ใชมื้อเยบ็ช้ินส่วนต่างๆ ของหนงัเขา้ดว้ยกนัเพื่อทาํผลิตภณัฑ์หนงัหลายชนิด :  วดัระยะ
และเจาะรูเพื่อทาํเคร่ืองหมาย ; ทาํรูดว้ยการตอกหรือเจาะให้เป็นรูหรือใชเ้ข็มเจาะในขณะท่ีเยบ็ ; ใชเ้ข็ม
หรือเคร่ืองมือท่ีเป็นขอดึงดา้ยผา่นรู  ; ใชด้า้ยอีกเส้นหน่ึงดึงผา่นรูในทิศทางตรงขา้มกบัเส้นดา้ยแรกหรือ
ใชด้า้ยสองเส้นสอดผา่นรูพร้อมกนั ;   ดึงดา้ยให้ตึง  ทาํงานซํ้ าอยา่งเดิมต่อไปจนเสร็จงาน  อาจซ่อมและ
รูดเส้นดา้ย 
 

7442.65  ช่างเยบ็หนังด้วยจักร  (ยกเว้น  รองเท้า  ถุงมือ  และเคร่ืองแต่งกาย)   
(Leather  sewer , machine) 

            ใช้จกัรชนิดท่ีใช้เทา้หรือชนิดท่ีมีกาํลังขบัเคล่ือน  เย็บช้ินส่วนต่างๆ    ของหนังเข้า
ดว้ยกนั  เพื่อทาํผลิตภณัฑห์นงัชนิดต่างๆ : ใส่หลอดดา้ยลงบนแกนของเคร่ืองจกัร  และใส่กระสวยไปใน
เคร่ือง ; สอดปลายเส้นดา้ยผ่านส่วนต่าง ๆ  ของจกัรแลว้ร้อยดา้ยเขา้ในรูเข็ม ; ปรับเส้นดา้ยให้ตึง ; จดั  
ช้ินส่วนต่าง ๆ  ท่ีจะเยบ็ให้ตรงท่ี ; สอดช้ินส่วนต่างๆ  เขา้ใตเ้ข็ม ; เปล่ียนหลอดเปล่าและเข็มท่ีหกั  อาจ
ทาํความสะอาดและหยอดนํ้ามนัจกัร  อาจซ่อมผลิตภณัฑแ์ละชาํนาญในการใชจ้กัรแบบใดแบบหน่ึง 
 

7442.70  ช่างผลติภัณฑ์เคร่ืองหนังทัว่ไป  (Leather  product  maker , general) 
          ทาํผลิตภณัฑ์หนังชนิดต่างๆ  ด้วยมือและเคร่ืองจกัร    เช่น     ทาํเข็มขดั    ฟุตบอล  
กระเป๋าสตรี  กระเป๋าเดินทาง  กระเป๋าใส่เงิน  กระเป๋าเอกสาร  และผลิตภณัฑ์หนงัท่ีแปลกและใหม่เป็น



 (468) 

ตน้; คดัเลือกและตดัหนงัดว้ยมือหรือเคร่ืองจกัรตามขนาดท่ีตอ้งการ  ปอกหนงัแต่ละช้ิน  เจียนขอบหนงั
ใหบ้าง  และข้ึนรูปช้ินส่วนต่างๆ  กดและเจาะรู  ทากาว  รีด  และเยบ็ช้ินส่วนต่างๆ  เขา้ดว้ยกนั  ตอกหมุด
ตกแต่ง  และขดัให้เรียบร้อยตรงท่ีท่ีจาํเป็น ; ยอ้มสีขดัมนั  หรือทาํงานอย่างอ่ืน ; ประกอบ    ช้ินส่วน
โลหะและเคร่ืองประกอบอ่ืนๆ รวมถึงการป๊ัมเคร่ืองหมายการคา้บนผลิตภณัฑ์หนัง  อาจทาํแบบและ
ออกแบบดว้ยตนเอง  อาจทาํงานซ่อมดว้ย 
 

7442.75  ช่างทาํเคร่ืองเทยีมสัตว์  (Harness , maker) 
           ทาํเคร่ืองเทียมมา้และสัตวอ่ื์นๆ  (ยกเวน้อานและปลอกคอ)  ดว้ยมือหรือเคร่ืองจกัร :      
คดัเลือกหนงัและตดัออกเป็นช้ินส่วนต่างๆ  ของเคร่ืองเทียม ;  ตอกหรือเจาะให้เป็นรู  ยอ้มสีหนงัตามท่ี
ตอ้งการ ;  ทาํใหเ้ป็นรูปร่าง  ย ํ้าหมุดตกแต่งและเยบ็ ; ประกอบช้ินส่วนโลหะต่างๆ  อาจซ่อมและตกแต่ง 
 

7442.78  ช่างทาํอานม้า  (Saddler) 
           ทาํอานและปลอกคอมา้และสัตวอ่ื์นๆ :  คดัเลือกหนงัและตดัออกเป็นส่วนต่าง ๆ  ของ
อาน ; สร้างโครงไมร้องรับอานโดยทาํให้เป็นรูปร่างอาน   ยดัไส้และทาํนวมรองอานดว้ยเส้นใยกาบ
มะพร้าวนุ่มหรือสักกะหลาด ; ย ํ้าหมุดตกแต่งและเยบ็ดว้ยเคร่ืองจกัร ; ยอ้มสีหนงัตามท่ีตอ้งการ  อาจ
ทาํงานซ่อมอานและเคร่ืองเทียมเล็ก ๆ นอ้ย ๆ  
 

7442.90  ช่างทาํรองเท้าและผู้ปฏิบัติงานทีเ่กี่ยวข้องอื่นๆ 
         ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึง  ช่างทาํรองเทา้และผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงมิได้
จดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน    ตวัอยา่งเช่น    ผูท้าํรองเทา้ชนิดพิเศษ   เช่น    รองเทา้ไต่ภูเขา   รองเทา้ข่ีมา้   
รองเทา้บลัเล่ต ์ เป็นตน้   ผูท้าํหนงัหน้ารองเทา้ให้ไดรู้ป   ผูท้าํและประกอบส้นรองเทา้  ผูป้ระกอบพื้น
ชั้นในรองเทา้สําเร็จรูป  ผูต้กแต่งแกไ้ขรอยยน่ท่ีหนงัของรองเทา้  ผูข้ดัเงารองเทา้ขั้นสุดทา้ย   ผูท้าํตรา
เคร่ืองหมายรองเทา้  ผูค้ดัแยกรองเทา้ท่ีมีขนาด   ลวดลายและสีเดียวกนัเขา้ไวด้ว้ยกนั   ผูส้อดวสัดุรองพื้น
ชั้นในรองเทา้    ผูต้รวจสอบรองเทา้ท่ีรับมาซ่อม  รวมทั้งผูป้ระกอบรองเทา้สําเร็จรูป  ผูท้าํหนงัหุ้มขอ้เทา้
สัตว ์  หนงัรองเทา้สัตว ์  แส้สัตว ์ การป๊ัมเคร่ืองหมายการคา้บนหนงั  เป็นตน้ 

หมวดใหญ่  8 
ผู้ปฏบัิติงานในโรงงาน  ผู้ควบคุมเคร่ืองจักรและผู้ปฏบัิติงานด้านการประกอบ 

(Stationary – Plant  and  Related  Operators) 
 

  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหมวดใหญ่น้ี  ไดแ้ก่  ผูท่ี้ควบคุมดูแลเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  ณ  จุดท่ี
เคร่ืองจกัรทาํงานหรือโดยวิธีการควบคุมจากจุดอ่ืน  ในงานอุตสาหกรรมและงานกสิกรรม  รวมถึงผูท่ี้ทาํงาน
ดา้นการบงัคบัและขบัเคล่ือนรถไฟ  ยานยนตห์รือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์เคล่ือนท่ีได ้ ผูท่ี้ปฏิบติังานดา้นการ
ประกอบช้ินส่วนอุปกรณ์และผลิตภณัฑ์ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น  อุตสาหกรรมเหมืองแร่ การแปรรูปโลหะ   
อุตสาหกรรมเคร่ืองแกว้  เซรามิค  ยาง  ไม ้ พลาสติก  กระดาษ  ส่ิงทอ  ขนสัตว ์ เคร่ืองหนัง  และการผลิต
อาหาร  เป็นตน้ 
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  กลุ่มอาชีพในหมวดใหญ่นี ้ มีดังนี ้
81    ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรประจาํท่ีภายในโรงงาน 
82    ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรและผูป้ฏิบติังานดา้นการประกอบ 
83 ผูค้วบคุมการขบัเคล่ือนยานยนตแ์ละเคร่ืองจกัรท่ีเคล่ือนท่ีได ้

 

หมวดย่อย   81 ผู้ควบคุมเคร่ืองจักรประจําที่ภายในโรงงาน 
  ผูป้ฏิบัติงานอาชีพในหมวดย่อยน้ี ได้แก่ ผูท่ี้ควบคุมดูแลเคร่ืองจักรท่ีติดตั้ งประจาํท่ีใน
กระบวนการผลิตในงานอุตสาหกรรมหรืองานกสิกรรม  เช่น  อุตสาหกรรมการแปรรูปโลหะ  แร่ธาตุ   เคร่ือง
แกว้ เคร่ืองป้ัน  เซรามิค ไม ้ กระดาษ  สารเคมี  พลาสติกและไฟฟ้า  ทั้ งแบบอตัโนมติั  ก่ึงอตัโนมติัและ
หุ่นยนตค์วบคุมงาน  รวมทั้งการกาํกบัและควบคุมการทาํงานของผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 

  กลุ่มอาชีพในหมวดย่อยนี ้ มีดังนี ้
811    ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรในอุตสาหกรรมเหมืองแร่และการแปรรูปแร่ธาตุ 
812 ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรในกระบวนการแปรรูปโลหะ 
813 ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรในอุตสาหกรรมเคร่ืองแกว้ เคร่ืองดินเผา  เซรามิคและ 
 ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 
814 ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรในอุตสาหกรรมแปรรูปไมแ้ละกระดาษ 
815 ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรในกระบวนการแปรรูปทางเคมี 
816 ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรในการผลิตพลงังานไฟฟ้าและอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
817 ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรในการประกอบช้ินส่วนและหุ่นยนตอุ์ตสาหกรรม 

 

หมู่ 811 ผู้ควบคุมเคร่ืองจักรในอุตสาหกรรมเหมืองแร่และการแปรรูปแร่ธาตุ 
  (Mining – and  Mineral – Processing – Plant  Operators) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหมู่น้ี  ไดแ้ก่ ผูท่ี้ควบคุมดูแลการทาํงานของเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ท่ีใชใ้น
การทาํเหมืองแร่  และการแปรรูปแร่ธาตุต่าง ๆ  ควบคุมเคร่ืองจกัรในการขดุอุโมงคห์รือเจาะบ่อ ต่าง ๆ ภายใน
เหมืองแร่หรือบริเวณท่ีดาํเนินการ   สกดัแร่ธาตุจากกอ้นแร่ดิบหรือหิน  ควบคุมผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
   

กลุ่มอาชีพ ในหมู่นี ้ มีดงันี ้
 8111    ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรในการทาํเหมืองแร่ 

8112    ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรในกระบวนการแปรรูปและสกดัแร่ธาตุ 
8113    ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรในการขดุเจาะบ่อและงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

หน่วย 8111 ผู้ควบคุมเคร่ืองจักรในการทําเหมืองแร่  (Mining – Plant  Operators) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่  ผูท่ี้ควบคุมและดูแลเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ในการขดุเจาะ
อุโมงค ์ณ  ท่ีบริเวณทาํเหมืองแร่หรือเหมืองหิน   เจาะหรือขดุหลุมโดยการวางระเบิด  ควบคุมเคร่ืองจกัร  ทาํ
เหมืองแบบต่อเน่ือง  ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ  



 (470) 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดงันี ้
 

8111.10 พนักงานเคร่ืองเจาะในเหมืองแร่และเหมืองหิน ; ผู้ควบคุมเคร่ืองขุดเจาะทําเหมืองแร่ 
(Drilling  machine operator mine quarry) 
ติดตั้ง ใช ้และบาํรุงรักษาเคร่ืองเจาะในการทาํเหมืองแร่  หรือเหมืองหิน : ใส่เหล็กเจาะเขา้

ในเคร่ืองเจาะ ;  ต่อท่อส่งพลงังานเขา้กบัเคร่ืองจกัร เช่น อากาศอดั  หรือกระแสไฟฟ้า  ;  เดินเคร่ืองบงัคบัให้
เจาะพื้นดินโดยใชแ้รงดนัถดลงบนเคร่ืองเจาะกดลงจุดหรือตาํแหน่งท่ีตอ้งการเจาะ ;  เปล่ียนหัวเจาะเม่ือท่ือ
แลว้หรือเม่ือตอ้งการเจาะรูให้ลึกมากข้ึน ; เคล่ือนยา้ยเคร่ืองเจาะไปยงัจุดต่างๆ และทาํการเจาะดว้ยวิธี
เดียวกนั ;  ทาํการหล่อล่ืนและซ่อมเคร่ืองจกัรเล็ก ๆ นอ้ย ๆ  อาจมีช่ือเรียกตามเคร่ืองเจาะหรือเหล็กเจาะท่ีใช้
ทาํงาน 
 
8111.20 พนักงานเคร่ืองเจาะหิน ; ช่างเจาะหิน ; ผู้ควบคุมเคร่ืองเจาะหิน 

(Drilling machine operator rock)  
เจาะรูระเบิดให้มีความลึกและความกวา้งตามความตอ้งการหรือตามคาํสั่งของผูค้วบคุม

เหมืองแร่หรือเหมืองหิน :  รับคาํสั่งเก่ียวกบัสถานท่ี ความลึก  และขนาดของรูระเบิดท่ีจะตอ้งเจาะ ; ทาํ
เคร่ืองหมายสถานท่ีดว้ยชอลสี์ขาวหรือส่ิงอ่ืนๆ   ;  ใส่เหล็กเจาะท่ีเหมาะสมเขา้ในเคร่ืองเจาะ ;  ตรวจดูให้แน่
ว่าขอ้ต่อต่างๆ ท่ีต่อกบัเคร่ืองส่งพลงังาน (เคร่ืองอดัอากาศ) ทาํงานไดดี้ ; ควบคุมเคร่ืองเจาะให้ทาํงานจนได้
ความลึกและขนาดตามตอ้งการ ; อาจแกไ้ขความชาํรุดเสียหายเล็ก ๆ นอ้ยๆ ของเคร่ืองเจาะ และทาํความสะอาด
เคร่ืองเจาะ 
 

8111.90  ผู้ควบคุมเคร่ืองขุดและเจาะเหมืองแบบอื่น ๆ 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึง  ผูท่ี้ควบคุมและดูแลเคร่ืองจกัร  อุปกรณ์ในการขุด
เจาะ  เพื่อการทาํเหมืองแร่และเหมืองหิน  ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
 
 
หน่วย 8112 ผู้ควบคุมเคร่ืองจักรในกระบวนการแปรรูปและสกดัแร่ธาตุ 
  (Mineral – Ore – and  Stone – Processing – Plant  Operators) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่  ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรในการสกดัและแปรรูปแร่ธาตุ
จากแร่ดิบหรือหิน  ควบคุมเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ในการสกดัและแยกแร่ธาตุ  เช่น เคร่ืองทุบตีและโม่บดแร่
ดิบและหินให้มีขนาดท่ีตอ้งการ  เคร่ืองลา้งและแยกแร่จากส่ิงเจือปนโดยการตกตะกอน  การกรองหรือการ
ลอยตวั  ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมผูป้ฏิบติังานอ่ืน 
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  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดงันี ้
 

8112.20 ผู้ควบคุมเคร่ืองบดโม่  ;  พนักงานเคร่ืองย่อยหิน  (Milling machine operator stone) 
ใชเ้คร่ืองจกัรยอ่ยกอ้นหินให้แตกตามขนาดท่ีตอ้งการ :  ควบคุมเคร่ืองลาํเลียงหินโยนเขา้

ในเคร่ืองย่อย ; ควบคุมให้หินท่ีย่อยแลว้ไหลลงสู่ตะแกรงร่อนอยา่งสมํ่าเสมอเพื่อร่อนหินให้ไดต้ามขนาด
หรือเพื่อเขา้ยอ่ยในกรรมวิธีต่อไป ; ทาํความสะอาด หยอดนํ้ามนั และซ่อมเคร่ืองจกัรเลก็ๆ นอ้ยๆ  
 

8112.30 ผู้ควบคุมเคร่ืองแยกแร่  ;  พนักงานเคร่ืองแยกแร่ 
(Splitting machine operator mineraloner) 
ใช้และบาํรุงรักษาเคร่ืองแยกแร่เพื่อแยกแร่ออกจากกากแร่  ทาํงานภายใตก้ารควบคุมของ

วิศวกร :  ควบคุมการไหลของนํ้าผา่นตะแกรงในจ๊ิก และอตัราความเร็วในการสั่นของตะแกรง ; กาํหนดการ
ไหลของสินแร่ และนํ้ าท่ีป้อนเขา้เคร่ืองเพื่อไม่ให้มากเกินควร ; สังเกตการทาํงานของเคร่ืองแยกและทาํการ
ปรับเท่าท่ีจาํเป็น  รวมทั้งซ่อมแซมแกไ้ขเลก็ๆ นอ้ย เพื่อใหไ้ดแ้ร่ท่ีสะอาด 

 

8112.40 ผู้ควบคุมเคร่ืองลอยแร่  ;  พนกังานเคร่ืองลอยแร่  
(Floatation machine operator mineraloner)  

  ควบคุมและบาํรุงรักษาเคร่ืองลอยแร่เพื่อแยกแร่ออกจากกากแร่  โดยอาศัยหลักการ
ถ่วงจาํเพาะ  (แร่ชนิดท่ีเบากว่าลอยข้ึนมาในขณะท่ีแร่หนักหรือทรายจะจมอยู่ใตน้ํ้ า)  ทาํงานภายใตก้าร
ควบคุมของวิศวกร :  เดินเคร่ืองและควบคุมอตัราความเร็วของเคร่ืองกลไกต่าง ๆ  เช่น  เคร่ืองลอยแร่ ;  
ควบคุมการไหลของแร่ท่ีขดุได ้ นํ้ า  และสารเคมีท่ีป้อนเขา้ในเคร่ืองลอยแร่ ;  เฝ้าดูการทาํงานในถงัลอยแร่  
ปรับเคร่ืองเม่ือจาํเป็น  และแกไ้ขซ่อมแซมเคร่ืองเลก็ ๆ นอ้ย ๆ เพื่อใหไ้ดแ้ร่ท่ีสะอาด 
 

8112.50 ผู้ควบคุมเคร่ืองบดย่อยแร่ ,พนักงานเคร่ืองตําแร่  
(Crushing machine operator mineralore)  

  ควบคุมและบาํรุงรักษาเคร่ืองตาํแร่  เพื่อตาํแร่และหินให้มีขนาดท่ีต้องการ  :  ตรวจดู
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ต่างๆ ใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีจะใชง้านไดดี้  เช่น  เคร่ืองป้อนวตัถุดิบ  เคร่ืองตาํ เคร่ืองปล่อย
นํ้า  ;  เดินเคร่ือง  ควบคุมการเปิดและปิดนํ้ า  เพื่อให้แร่และหินถูกตาํให้ไดข้นาดท่ีตอ้งการ  และไหลไปตาม
นํ้ า ;  ใชพ้ลัว่ตกัแร่และหินใส่ลงในช่องท่ีรับแร่ของเคร่ืองจกัร ;  เฝ้าดูการทาํงานของเคร่ืองจกัรต่าง ๆ   ให้
ทาํงานอยา่งเรียบร้อยและต่อเน่ือง ;  แกไ้ขเคร่ืองจกัรเม่ือหยดุชงกัและเสียหายเพียงเล็กนอ้ย  และรายงาน   ต่อผู ้
ควบคุมงานเม่ือเคร่ืองจกัรทาํงานผดิปกติมาก 
8112.60  พนักงานโต๊ะแยกแร่     (Shake table machine operator mineralore)  
  ควบคุมและบาํรุงรักษาเคร่ืองโต๊ะแยกแร่  เพื่อแยกแร่ออกจากกากแร่ภายใตค้วามควบคุมของ
วิศวกร  :  ตรวจดูท่อส่งแร่  เคร่ืองสูบนํ้ า  โต๊ะแยกแร่และท่ีปล่อยนํ้ า  เพื่อให้ทุกอยา่งอยูใ่นสภาพท่ีใชง้านไดดี้ ;  
ประสานงานกบัพนกังานเคร่ืองตาํแร่  ใหเ้ดินเคร่ืองสูบนํ้ าและโต๊ะแยกแร่  เพื่อรับแร่ท่ีถูกนํ้ าพามา ;  ควบคุม
แร่ปนทรายท่ีไหลผ่านท่อสูบนํ้ าลงบนโต๊ะแยกแร่ ;  คอยสังเกตดูการทาํงานของเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ต่าง ๆ  
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ให้ทาํงานอย่างต่อเน่ืองและถูกตอ้ง ; แกไ้ขโต๊ะแยกแร่เม่ือหยุดชะงกัและเสียหายเล็กน้อยและรายงานต่อผู ้
ควบคุมงานเม่ือผดิปกติมาก 
 

8112.90  ผู้ควบคุมเคร่ืองจักรในการแปรรูปและสกดัแร่อืน่ ๆ 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึง  ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัร  และอุปกรณ์ในการสกดัและแยก
แร่ธาตุต่าง ๆ  ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
 

หน่วย 8113 ผู้ควบคุมเคร่ืองจักรในการขุดเจาะบ่อ  และงานต่าง ๆ ที่เกีย่วข้อง 
  (Well  Drillers  and  Borers  and  Related  Workers) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี    ไดแ้ก่    ผูท่ี้ทาํการติดตั้งและใชเ้คร่ืองจกัรอุปกรณ์ในงานท่ี
เก่ียวกบัการขดุเจาะบ่อนํ้ามนั บ่อก๊าซ  และบ่ออ่ืน ๆ  เพื่อทาํการเตรียมแท่นขดุเจาะและใชเ้คร่ืองจกัรอุปกรณ์
ในการเจาะชนิดต่าง ๆ  เช่น  เคร่ืองเจาะแบบหมุน (rotary)   แบบใชแ้รงกระแทก  ทาํความสะอาดและ
บาํรุงรักษา  ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ  
 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดงันี ้
 

8113.20 ผู้ควบคุมแท่นขุดเจาะบ่อนํา้มันและบ่อก๊าซ , ช่างประจําป้ันจั่นเจาะ  (บ่อนํา้มันและก๊าซ) 
(Derrickman  Petroleum and gas well)  

  ทาํงานเก่ียวกบัการเจาะและการตั้งเคร่ืองสาํหรับเจาะบ่อนํ้ ามนัปิโตรเลียมและก๊าซ :  ติดตั้ง
อุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเจาะ  เช่น  คานรอก  ป้ันจัน่ สายเคเบิล  กา้นเจาะให้อยู่ในสถานท่ีพร้อมทาํงาน  
หยอ่นท่อสูบ  และทาํการควบคุมเคร่ืองเจาะและเคร่ืองสูบใหท้าํงานสัมพนัธ์กนัอยา่งต่อเน่ือง  ; ตรวจตรา ทาํ
ความสะอาด หยอดนํ้ามนั  และซ่อมช้ินส่วนหรืออุปกรณ์ท่ีชาํรุด  เช่น  ลูกรอก  รอก และสายเคเบิล  ร้ือถอน
อุปกรณ์เม่ืองานส้ินสุด 
 

8113.30  พนักงานเคร่ืองโรตาร่ี  ;  ผู้ควบคุมเคร่ืองโรตาร่ี (Rotary operator) 
  ควบคุมและใช้เคร่ืองเจาะบ่อนํ้ ามนัปิโตรเลียมและก๊าซแบบหมุน :  เพื่อควบคุมอตัรา
ความเร็วของท่อเจาะ  และกาํหนดแรงกดของหัวเจาะให้เหมาะสม ;  ต่อกา้นเจาะลงในหลุมเจาะหรือคลาย
กา้นเจาะขณะท่ีถอนข้ึนจากหลุม ;    เลือกชนิดของหวัเจาะท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะของชั้นหินท่ีเจาะ ;  เปล่ียน
หัวเจาะเม่ือสึกหรอหรือเม่ือชั้นหินเปล่ียนไป ;  ตรวจดูแท่งหินหรือเศษหินท่ีเจาะได ้ เพื่อพิจารณาลกัษณะ
ของชั้นหินท่ีเจาะไปถึง ;  ตรวจการทาํงานของเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ต่าง ๆ  อยา่งสมํ่าเสมอ  ;  ควบคุมการ
พุ่งของนํ้ ามนัหรือก๊าซซ่ึงพบในระหว่างการเจาะ ;  ทาํบนัทึกต่าง ๆ อาจตั้งเคร่ืองจกัร  เคร่ืองยนต์  และ
อุปกรณ์ตามคาํสั่งของวิศวกร 
8113.40  ผู้ควบคุมเคร่ืองเจาะบ่อ  (ยกเว้นบ่อนํา้มันและก๊าซ) ; ผู้เจาะบ่อ  (Well driller) 
  ตั้งและใช้เคร่ืองเจาะเพื่อขุดเจาะบ่อหรือหลุม  (นอกจากเคร่ืองเจาะบ่อนํ้ ามนัปิโตรเลียม
หรือก๊าซ)  :  ตั้งป้ันจัน่ลงบนบริเวณท่ีจะขดุเจาะ  ;  ต่อท่อส่งพลงังานเพื่อการขบัเคล่ือนเขา้กบัเคร่ืองเจาะท่ีอยูก่บั
ป้ันจัน่ ;  เลือกหัวเจาะท่ีจะใชข้ดุหรือเจาะ  และอุปกรณ์ยดึติดอ่ืน ๆ ต่อเขา้กบัเคร่ือง ;  ใชเ้คร่ืองมือกลหรือ
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เคร่ืองมือท่ีใชมื้อชกัรอกหรือเดินเคร่ืองเจาะ ;  และใส่แท่งเหล็กลงในหลุมท่ีเจาะไว ้ แลว้นาํช้ินส่วนท่ี
จาํเป็นตอ้งใชใ้นการเจาะมาสวมใส่เขา้ดว้ยกนัและใชเ้คร่ืองสูบหรืออุปกรณ์อ่ืน ๆ สูบเอาโคลนเลนหรือดิน
ทรายจากหลุมท่ีขดุหรือเจาะไว ้  
 

8113.90  ผู้ควบคุมอุปกรณ์และเคร่ืองขุดเจาะอืน่ ๆ 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึง  ผูติ้ดตั้งและใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองจกัรในการขุดเจาะบ่อ
ต่าง ๆ  ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
 
หมู่  812 ผู้ควบคุมเคร่ืองจักรในกระบวนการแปรรูปโลหะ   

(Metal – Processing – Plant  Operators) 
  ผูป้ฏิบัติงานอาชีพในหมู่น้ี  ได้แก่  ผูท่ี้ควบคุมดูแลการถลุงแร่และแปรรูปโลหะ  โดย
วิธีการหลอม  สกดั  รีดและข้ึนรูปโลหะ  ควบคุมดูแลเตาหลอมสําหรับการถลุงแร่  สกดั  และแปรรูปดว้ย
ความร้อน  ควบคุมเคร่ืองจกัรในการรีด อดั และข้ึนรูปโลหะ  ควบคุมผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 

  กลุ่มอาชีพในหมู่นี ้ มีดงันี ้

8121    ผูค้วบคุมเตาหลอมแร่ดิบและโลหะต่าง ๆ (สินแร่) 
8122    ผูค้วบคุมและใชเ้คร่ืองจกัรในงานหลอม  หล่อและรีดโลหะ 
8123    ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรในการอบชุบโลหะ 
8124    ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรในการดึง อดั และบีบโลหะ 

 
หน่วย 8121 ผู้ควบคุมเตาหลอมแร่ดบิและโลหะต่าง ๆ (สินแร่)   

(Ore  and  Metal  Furnace  Operators) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่  ผูท่ี้ควบคุมดูแลการทาํงานของเตาหลอมแบบต่าง ๆ ใน
การหลอมถลุงแร่ดิบและสกัดโลหะต่างๆ  เพื่อผลิตเหล็กกล้า ปฏิบติัหน้าท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและดูแล          
ผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ  
 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดงันี ้
  

8121.20 พนักงานคุมเตาถลุงแร่ , โลหะ (Eurnaceman metal smelting) 
ควบคุมเตาถลุงสินแร่เพื่อผลิตเหล็กหรือโลหะท่ีมิใช่เหล็ก :  บรรจุวสัดุต่าง ๆ  เขา้ในเตา  

เช่น  ถ่านโคก้ วตัถุผสม (ฟลกัซ์) และสินแร่ ;  จุดเตาถลุง ;  คาดคะเนอุณหภูมิจากการสังเกตสีของโลหะ
หลอมเหลวหรือการอ่านจากไพโรมิเตอร์ ;  ควบคุมความดนัของลมท่ีพ่นเขา้ในเตาถลุงโดยการบงัคบัการเปิด
ปิดวาลว์เพื่อเพิ่มหรือลดอุณหภูมิภายในเตาถลุง ;  เอาตะกรัน (สแลก) ออกท้ิง ; นาํโลหะหลอมเหลวท่ีตอ้งการ
ออก (เป็นผลิตภณัฑ์) ; ควบคุมการทาํความสะอาดรูระบายโลหะหรือตะกรัน ; ส่งตวัอยา่งโลหะหลอม หรือ
ตะกรัน ไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบติัการทางวิทยาศาสตร์ ;  ลงบนัทึกการผลิตประจาํวนั ; ควบคุมการปฏิบติังาน
ประจาํวนัของคนงานผูช่้วย ;  เกบ็รักษาบนัทึกรายละเอียดการปฏิบติังานทั้งหมด 
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8121.30 พนักงานคุมเตาหลอมเหลก็กล้า (Electrical furnaceman steel) 
ควบคุมเตาหลอมแบบโอเพนฮาร์ธซ่ึงเศษเหล็ก เหล็กถลุง และวตัถุผสม (ฟลกัซ์) จะถูก

หลอมเพื่อผลิตเหลก็กลา้ :  บรรจุวสัดุต่างๆ เขา้ในเตาหลอมตามนํ้าหนกัท่ีกาํหนดไว ้; ทาํให้เตาหลอมร้อนถึง
อุณหภมิูท่ีตอ้งการ ;  ควบคุมระบบเช้ือเพลิงและอากาศเพื่อให้ไดอุ้ณหภูมิท่ีเหมาะสม  ตามกรรมวิธีการทาํเหล็ก
หลา้ ;  ทดสอบหาจาํนวนคาร์บอนในเหล็กกลา้ ; ควบคุมคุณสมบติัของตะกรัน (สแลก) ; ควบคุมการเติม
สินแร่เหลก็ ออกซิเจนและวสัดุอ่ืนเท่าท่ีจาํเป็น  ถา้จาํนวนคาร์บอนท่ีมีอยูใ่นเหล็กมีมากเกินไป ;  ตรวจสอบ
อุณหภูมิของเหล็กเหลวด้วยเคร่ืองวดั ถา้เห็นว่าอุณหภูมิถูกตอ้ง เจาะปล่อยให้เหล็กเหลวไหลลงสู่เบ้า ;  
บนัทึกจาํนวนวสัดุท่ีใช ้เวลาท่ีทาํการเจาะปล่อยเหลก็ และจาํนวนเหลก็กลา้ท่ีผลิตได ้; บนัทึกอุณหภูมิของลม
ร้อน ปริมาณเช้ือเพลิง และรายละเอียดอ่ืนๆ ; ลงบนัทึกประจาํวนั ;  ควบคุมดูแลการทาํความสะอาดและซ่อม
เตาหลอม รวมทั้ งวิธีการปฏิบัติต่างๆ  เพื่อให้เตาหลอมอยู่ในสภาพท่ีพร้อมจะดําเนินการคร้ังต่อไป ; 
ควบคุมดูแลการปฏิบติังานประจาํวนัของคนงานผูช่้วย 

 
8121.40 พนักงานคุมเตาหลอมไฟฟ้า (ถลุงแร่และโลหะ) (Electrical  furnaceman tin) 

ควบคุมเตาไฟฟ้าแบบอาร์กถลุงหัวแร่ดีบุกหรือตะกรันดีบุกเพื่อให้ไดโ้ลหะดีบุก : ตรวจดู
หัวแร่ดีบุกหรือตะกนัดีบุกและตวัลดออกซิเจน เช่น  ถ่านหิน ผสมแร่และเช้ือเพลิงในเตาตามปริมาณท่ี
กาํหนด ; กดสวิตชป์ล่อยกระแสไฟฟ้า  ควบคุมกระแสไฟฟ้าและแรงดนั ;  สังเกตดูเคร่ืองวดั เพื่อดูว่าการถลุง
เป็นไปอยา่งพอเหมาะ ; เก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัการใชพ้ลงังานและกระแสไฟฟ้าเสนอวิศวกรประจาํกะ
เพื่อการทาํบนัทึกต่อไป ; แกไ้ขความชาํรุดเสียหายของจกัรกลและไฟฟ้าท่ีเกิดข้ึนเพียงเล็กนอ้ย และรายงาน
ต่อวิศวกรประจาํกะ เม่ือผดิปกติมาก 

 
8121.50 พนักงานคุมเตาหลอมแบบนอน (Furnanceman revenberatory) 

ควบคุมเตาถลุง  (แบบเตานอน)  ถลุงหัวแร่ดีบุกให้เป็นโลหะดีบุก  (ชนิดแท่ง) : ตรวจสอบ
และการบรรจุหัวแร่  ดีบุก ตวัลดออกซิเจนและวตัถุอ่ืนๆ  เช่น  หินปูน  ผงดีบุก  และตะกรัน (สแลก) ใน
ปริมาณท่ีกาํหนดเขา้ไวใ้นเตา ; ปรับวาลว์ท่ีใชค้วบคุมอากาศและนํ้ามนั  เพื่อทาํให้เตาถลุงร้อนตามท่ีตอ้งการ 
; วดัอุณหภูมิของเตาถลุงโดยการอ่านค่าท่ีเคร่ืองวดั  และตรวจสอบเคร่ืองบนัทึกอุณหภูมิโดยอตัโนมติั 
เพื่อใหเ้ช่ือแน่ว่าอุณหภมิูอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม ; พิจารณาแร่ท่ีถลุงแลว้ และรายงานต่อวิศวกรประจาํกะเพื่อ
ตดัสินใจสั่งใหเ้ร่ิมเจาะเตา ; เกบ็รวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัเวลาและอุณหภูมิท่ีใชใ้นการถลุงเสนอวิศวกรประจาํ
กะเพื่อบนัทึกลงในแบบฟอร์มต่อไป ; แกไ้ขความชาํรุดเสียหายของจกัรกลและไฟฟ้าท่ีเกิดข้ึนเพียงเล็กนอ้ย 
และรายงานต่อวิศวกรประจาํกะเม่ือผดิปกติมาก 
 

8121.60     พนักงานเจาะเตา  (เตาไฟฟ้า , เตาแบบเตานอน)  (Tappen furnance) 
  เจาะเตาเพื่อปล่อยให้ตะกรัน  (สแลก)  และโลหะท่ีไดจ้ากการถลุงไหลออกจากเตาในการ
ทาํโลหะแท่ง : ประสานงานถลุงแร่กบัพนกังานคุมเตาหลอม  และวิศวกรประจาํกะ  เพื่อคอยรับสัญญาณใน
การเจาะเตา  เม่ือถลุงโลหะเสร็จแลว้  ;  นาํตวัอยา่งแร่ท่ีถลุงแลว้ส่งไปวิเคราะห์ท่ีห้องปฏิบติัการทางวิทยาศาสตร์ 
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8121.90 พนักงานคุมเตาถลุงโลหะอื่นๆ 
ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึง  ผูค้วบคุมเตาถลุงโลหะอ่ืน ๆ  ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้น

ท่ีอ่ืน  
 

หน่วย 8122 ผู้ควบคุมและใช้เคร่ืองจักรในงานหลอม  หล่อและรีดโลหะ 
  (Metal  Melters,  Casters  and  Rolling – Mill  Operators) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่  ผูท่ี้ควบคุมดูแลการทาํงานของเตาหลอมท่ีใชใ้นการ
หลอม  หล่อและรีดโลหะ  ควบคุมการใชเ้ตาหลอมโลหะ  เหล็ก  และโลหะท่ีไม่มีส่วนผสมของเหล็กใน
โรงงานทาํโลหะแผ่น โลหะมว้น โรงงานรีดโลหะ ท่ีข้ึนรูปโลหะดว้ยกระบวนการหล่อ  รีดร้อน  รีดเยน็  
และการข้ึนรูปโลหะแบบต่าง ๆ ตามท่ีกาํหนด  ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุม       ผูป้ฏิบติังาน
อ่ืน ๆ 
 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดงันี ้
 

8122.20 พนักงานคุมเตาหลอมแร่โลหะ , ผู้ควบคุมเตาหลอมโลหะ  (แบบดูโบลา ,  แบบเตานอน) 
(Eurnanceman metal meeting) 

  ควบคุมเตาหลอมโลหะแบบคูโปลา  ซ่ึงใชใ้นการหลอมโลหะ  หรือเศษโลหะเพื่อหล่อเป็น
รูปพรรณ  :   ใส่โลหะ  เศษโลหะ  และถ่านโคก้หรือถ่านเขา้ในเตาหลอมเป็นชั้น ๆ  ;  จุดเตาหลอมและปล่อย
ให้เตาหลอมเผาโลหะจนร้อนและหลอมละลายไดท่ี้  ปล่อยให้โลหะหลอมเหลวไหลลงในเบา้  ;  เทโลหะ
หลอมเหลวลงในแบบหล่อโลหะรูปพรรณ   
 

8122.30  ผู้ควบคุมเคร่ืองหล่อโลหะ  (Metal easter) 
  ทาํงานทั้งหมดหรือแต่เพียงบางอย่างเก่ียวกบัการหลอมโลหะ  การเทโลหะลงในแบบหล่อ  
การตกแต่งโลหะหล่อ  การเคล่ือนยา้ยวสัดุท่ีใชใ้นการหล่อ  การทาํความสะอาดอุปกรณ์และบริเวณท่ีทาํงาน  :  
ชัง่ปริมาณวสัดุท่ีกาํหนดใส่ลงในเตาหลอม  ;  เขี่ยตกัตะกรัน  (สแลก)  ออกจากผิวหนา้ของโลหะหลอมเหลว  ;  
ลาํเลียงเบา้ท่ีใส่โลหะหลอมเหลว  และเทโลหะลงใบแบบหล่อ  ;  ใชแ้ท่งเหล็ก  คอ้น  หรืออุปกรณ์อยา่งอ่ืนทุบ
แบบหล่อทรายใหแ้ตกออกจากโลหะท่ีหล่อแลว้  ;  คดัแยกโลหะท่ีหล่อแลว้ออกเป็นคู่หรือเป็นหมู่เพื่อประกอบ
เขา้ดว้ยกนั  ;  ดึงโครงเหล็กเสริมทรายออกจากโลหะท่ีหล่อแลว้  ;  ทาํความสะอาดโลหะหล่อและเอาแกน (คอร์
หรือโค)้  ออกดว้ยการบงัคบักระแสนํ้ าท่ีมีแรงดนัสูงไปยงัโลหะท่ีหล่อแลว้  ;  ขดัโลหะหล่อและหีบประกบัดว้ย
แปรงลวดหรืออุปกรณ์อยา่งอ่ืน ๆ  ;  ตรวจและซ่อมเตาหลอมและผนงัเบา้ท่ีชาํรุด 
8122.35  ช่างคุมเคร่ืองหล่อดบุีก (Casting machine operator tin ingots) 
  ควบคุมเคร่ืองเทดีบุกหลอมเหลวเพื่อหล่อให้เป็นแท่ง  : กาํหนดปริมาณการไหลของโลหะ
หลอมเหลวจากถงัใส่โลหะหล่อ  ;  ปรับสลกัเกลียวของวาลว์เพื่อกาํหนดปริมาณการไหลของโลหะจากรางเท
โลหะลงในแบบหล่อ  ;  ควบคุมภาวะความเยน็ตวัของโลหะท่ีหล่อโดยรักษาระดบัของโลหะในแบบหล่อให้
คงท่ี  และกาํหนดวาล์วท่ีใช้พ่นนํ้ าลงบนแบบหล่อเพื่อให้แท่งโลหะท่ีหล่อมีผิวหน้าเรียบสมํ่าเสมอกัน  ;   
ควบคุมดูแลการปฏิบติังานหล่อแท่งโลหะประจนัของคนงานผูช่้วย  ;  บนัทึกจาํนวนแท่งโลหะท่ีหล่อได ้
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8122.40  ช่างคุมเคร่ืองหล่อแม่พมิพ์ (Casting Machine operator die) 
  ตั้งและควบคุมเคร่ืองอดัแม่พิมพเ์พื่อหล่อโลหะให้เป็นแถบหรือวงแหวนตามช้ินส่วนท่ี
ตอ้งการ  : ใส่แท่งอะลูมิเนียมเขา้ไปในเบา้เตาหลอม  ;  สังเกตหนา้ปัทมเ์คร่ืองให้ความร้อน  กาํหนดอุณหภูมิ
ของโลหะหลอม  ; ใช้เคร่ืองวดัตรวจสอบความเบ่ียงเบนของช่องต่างๆ ในตวัพิมพ์   ใส่ตวัพิมพ์เขา้ใน
แม่พิมพ์  ขนัสลกัเกลียวให้ติดแน่นกบัเคร่ืองหล่อ  กดปุ่มปิดเคร่ือง     กาํหนดอุณหภูมิ  กดสวิตซ์เพื่อให้
เคร่ืองทาํการหล่อและฉีดโลหะหลอมเขา้ไปในตวัพิมพ ์   ใชต้ะขอเหล็กเก่ียวเอาส่วนประกอบท่ีหล่อแลว้
ออกเม่ือแผน่อดัหลุดออกจากแผ่นยดึแม่พิมพแ์ละตวัพิมพโ์ดยอตัโนมติัแลว้  ทาํงานหล่อซํ้ าอีกตามกรรมวิธี
ดงักล่าวจนกว่าจะหล่อส่วนประกอบต่างๆ ไดต้ามจาํนวนท่ีตอ้งการ 
 

8122.50 ผู้ควบคุมเคร่ืองรีดโลหะ  ,  พนักงานเคร่ืองรีดโลหะ  (รีดร้อน)  
(Rolling mill operation steel hot rolling) 

  บงัคบัและควบคุมเคร่ืองรีดโลหะตามสัญญาณท่ีไดรั้บ : คอยดูแลกรรมวิธีการรีดโลหะ
อยา่งใกลชิ้ด  เพื่อใหก้ารรีดดาํเนินการไปโดยเรียบร้อย  ;  เดินและหยดุมอเตอร์ต่าง ๆ ท่ีใชส้าํหรับหมุน   ลูก
รีดซ่ึงโลหะจะผา่นเขา้ไปรีดใหเ้ป็นรูปร่าง  และคอยบงัคบัให้แท่นยกโลหะข้ึนลงและพลิกโลหะ  ;  ตั้งกลไก
ท่ีใชน้าํโลหะผา่นเขา้ไปในช่องระหว่างลูกรีด   
 

8122.55  พนักงานเคร่ืองรีดโลหะแบบรีดเย็น (Rolling mill operator steel cold rolling) 
  ใชเ้คร่ืองรีดโลหะแบบรีดเยน็รีดโลหะให้เป็นแผ่นเพื่อใชใ้นกรรมวิธีต่อไป  :  คดัเลือก  
ติดตั้งและปรับแต่งลูกรีด  ;  รีดโลหะจนแผ่นโลหะมีความหนา  และมีสภาพตามท่ีตอ้งการ  ;  ตรวจและวดั
ผลิตภณัฑ์เพื่อให้ถูกตอ้งตรงตามรายการท่ีระบุไว ้ ;  ควบคุมดูแลการปฏิบติังานรีดโลหะของคนงาน  ;  เอา
แผน่โลหะออกจากเคร่ืองรีดและตรวจดูขนาดความหนาของแผน่โลหะท่ีรีดแลว้อีกคร้ังหน่ึง 
 

8122.60 พนักงานควบคุมเคร่ืองรีดโลหะ  (ผลติภัณฑ์สําเร็จรูป)  
(Rolling mill operator finished product) 

  ควบคุมเคร่ืองรีดโลหะเพื่อแปรรูปโลหะก่ึงสําเร็จรูป   ซ่ึงเผาจนร้อนแลว้ให้ได้ขนาดและ
รูปร่างตามท่ีตอ้งการ  เช่น  เป็นฉาก  เป็นเส้น  เป็นราง  และเป็นแผ่น  :  ตรวจดูรูปแบบและรายละเอียดอ่ืน ๆ  
กาํหนดวิธีการรีด  ;  เตรียมเคร่ืองรีด  โดยการคดัเลือก  ติดตั้ง  และปรับแต่งลูกรีด  ;  สังเกตการทาํงานของ
เคร่ืองรีด  และตรวจดูการงอ  การคดและการแตกร้าวของโลหะในขณะท่ีถูกรีด  วดัขนาดของผลิตภณัฑ์  ;  
ปรับแต่งระยะห่างระหว่างลูกรีด  ความเร็วของเคร่ืองรีดและเคร่ืองลาํเลียง 
8122.65 พนักงานควบคุมเคร่ืองรีดโลหะ  (ผลติภัณฑ์กึง่สําเร็จรูป)  

(Rolling mill operator semi finished product)  
  ควบคุมเคร่ืองรีดแผ่นโลหะท่ีมีขนาดหนา ซ่ึงเผาจนร้อนแลว้ให้เป็นแผ่นท่ีมีขนาดเหมาะสม  
สาํหรับใชใ้นกรรมวิธีต่อไป  :  ตรวจสอบหรือทาํความเขา้ในกบัคาํสั่ง  กาํหนดวิธีการทาํงาน  ;  ปรับแต่งลูก
รีดซ่ึงเตรียมไวส้ําหรับการรีด  ;  สังเกตการทาํงานของเคร่ืองรีด  และตรวจดูผลิตภณัฑ์ในระหว่างการรีด  ;  
ปรับแต่งสลกัเกลียวของลูกรีดและกาํหนดการพ่นนํ้า   
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8122.90  พนักงานคุมเคร่ืองรีดโลหะอืน่ ๆ 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึง  ผูค้วบคุมเคร่ืองรีดโลหะอ่ืน ๆ  ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไว้
ในท่ีอ่ืน  
 
หน่วย 8123 ผู้ควบคุมเคร่ืองจักรในการอบชุบโลหะ   

(Metal – Heat – Treating – Plant  Operators) 
  ผูป้ฏิบัติงานอาชีพในหน่วยน้ี  ได้แก่  ผูท่ี้ควบคุมเคร่ืองจักรในการอบชุบโลหะเพื่อ
เปล่ียนแปลงคุณสมบติัดา้นกายภาพของโลหะ  ควบคุมการให้ความร้อนและความเยน็แก่โลหะเพื่อลดความตึง
เครียดในเน้ือโลหะ  (Stress)  และเพิ่มความแข็งแกร่ง (Strong)  ควบคุมการอบและชุบโลหะเพื่อเสริมความ
ทนทานตามชนิดและการใชง้านของโลหะ ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมผูป้ฏิบติังานอ่ืน 
 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดงันี ้
 

8123.10  พนักงานอบชุบทั่วไป  (Heat treatment operator) 
  ปฏิบติังานทั้งหมดหรือบางอย่างเก่ียวกบัการเผาโลหะ  การทาํโลหะให้เยน็  และการชุบ
โลหะ  เพื่อลดความเครียด  เปล่ียนความแขง็เหนียว  และเพิ่มความเขง็ท่ีผิวของโลหะ : เผาโลหะในเตา  แลว้
ทาํให้เยน็ลงในอตัราท่ีเหมาะสม  เพื่อลดความเครียดภายในของโลหะและทาํให้เหนียวแกร่งข้ึนดว้ยวิธีการ
ทาํให้อ่อนตวั  ;  เผาเหล็กกลา้ในเตา  แลว้นาํไปชุบในนํ้ า  หรือของเหลวอ่ืน เพื่อทาํให้เหล็กกลา้แขง็ข้ึน  ;  
เผาเหล็กกล้าท่ีทาํให้แข็งแล้วในเตาอีกคร้ังหน่ึง  แล้วทาํให้เย็นเพื่อให้โลหะชุบแข็งข้ึนหรืออ่อนตัวลง  
เหนียวข้ึน  หรือสามารถยดืตวัไดม้ากข้ึน  ;  ทดสอบและรักษาระดบัอุณหภูมิในเตาตามท่ีตอ้งการ  ;  เอาวตัถุ
ออกจากเตา  หลงัจากปฏิบติังานเสร็จเรียบร้อยตามกรรมวิธีแลว้  ;  อาจอบชุบโลหะเพื่อให้คลายความเครียด
ภายใน  ซ่ึงเกิดจากการเช่ือม  การดดังอ  หรือการแปรรูปโลหะในขณะท่ียงัเยน็อยู ่ อาจทาํให้ผิวของเหล็กกลา้
แขง็ข้ึน  และไม่กระทบกระเทือนถึงความเหนียวภายในดว้ยการเผา  การใชส้ารเคมี  และการทาํใหเ้ยน็ลง 
 
8123.20  พนักงานอบชุบโลหะเพือ่ลดความเครียด (Annealer  metal) 
  เผาโลหะในเตา แลว้ทาํใหเ้ยน็ลงในอตัราท่ีเหมาะสม  เพื่อคลายความเครียดภายใน  และทาํ
ให้เหนียวแกร่งข้ึนดว้ยวิธีการทาํให้อ่อนตวั  :  ใส่โลหะลงในเตา  ;  ปรับวาลว์ท่ีใชป้้อนเช้ือเพลิงและพ่นลม
เขา้เตาเผา  เพิ่มอุณหภมิูในเตาข้ึนทีละนอ้ยจนถึงอุณหภูมิท่ีตอ้งการและให้คงท่ีอยูเ่ป็นเวลานานพอสมควร  ;  
ตรวจสอบอุณหภมิู  ;  เอาโลหะท่ีเผาออกจากเตาเม่ือไดรั้บความร้อนตามท่ีตอ้งการ  แลว้ท้ิงให้เยน็อยา่งชา้ ๆ  
หรือปล่อยท้ิงไวใ้นเตา  แลว้ลดอุณหภูมิในเตาลงทีละน้อย  อาจใชเ้ตาเผาโลหะเพื่อคลายความเครียดภายใน  
ซ่ึงเกิดจากการเช่ือม  การดดังอ  หรือการแปรรูปโลหะในขณะท่ียงัเยน็อยู ่
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8123.30 พนักงานอบชุบโลหะเพือ่เพิม่ความแข็ง  ;  พนักงานอบชุบให้โลหะแข็งขึน้  
(Hardermer Metal ) 

  เผาเหล็กกลา้ในเตา  แลว้นาํมาชุบ  เพื่อเพิ่มความแข็ง  :  ใส่เหล็กกลา้เขา้ในเตา  ;  ปรับ
อุณหภมิูเพื่อเผาโลหะให้ร้อนจนถึงอุณหภูมิท่ีตอ้งการ  ;  ตรวจสอบอุณหภูมิ  ;  เอาวตัถุออกจากเตา  เม่ือเผา
ไดร้ะยะเวลาตามท่ีกาํหนด  ;  ชุบเหล็กกลา้ท่ีเผาแลว้ในนํ้ า  หรือของเหลวอ่ืน  อาจใชเ้คร่ืองมือชนิดพิเศษ
ทดสอบความแขง็ของเหลก็กลา้ 
 

8123.40  พนักงานเปลีย่นความแข็งเหนียวของโลหะ  (Iempercsr Metal) 
  เผาเหล็กกลา้ท่ีทาํให้แข็งยืดตวัในเตาอีกคร้ังหน่ึง  และทาํให้เยน็เพื่อทาํให้เหล็กแข็งข้ึน  
อ่อนลง  เหนียวข้ึน  หรือตดัไดง่้ายข้ึน  :  ใส่โลหะเขา้ในเตา  หรือใส่ลงในตะกัว่หลอมเหลวหรือในของเหลวอ่ืน
ท่ีใชชุ้บ  ;  ปรับอุณหภูมิเพื่อเผาโลหะให้ร้อนจนถึงอุณหภูมิท่ีตอ้งการ  ตรวจสอบอุณหภูมิ   เอาโลหะออก
จากเตาหรือตะกัว่หลอมเหลวหลงัจากไดชุ้บไวต้ามระยะเวลาท่ีกาํหนด  ชุบโลหะท่ีเผาแลว้ในนํ้ าหรือของเหลว
อ่ืน หรือปล่อยท้ิงไวใ้หเ้ยน็อยา่งชา้ ๆ    เอาโลหะออกจากท่ีชุบเม่ือเยน็ดีแลว้   
 

8123.90  ผู้ควบคุมเคร่ืองอบชุบโลหะอืน่ ๆ 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึงพนักงานอบชุบโลหะเพื่อลดความเครียด  พนักงาน
เปล่ียนความแขง็เหนียวของโลหะ  และพนกังานอบชุบโลหะเพื่อเพิ่มความแขง็ท่ีผิวซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้น
ท่ีอ่ืน  ตัวอย่างเช่น  ผูช่้วยพนักงานอบชุบโลหะขนโลหะใส่ในเตาอบชุบ    ผูบ้รรจุโลหะในสารเคมี                       
ผูเ้ตรียมสารชุบโลหะ  ผูชุ้บโลหะ 
 

หน่วย 8124 ผู้ควบคุมเคร่ืองจักรในการดงึ  อดัและบีบโลหะ  (Metal  Drawers  and  Extruders) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่  ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ในการดึง  ยึด  อดั
และบีบโลหะเพื่อผลิตเป็นเส้นลวด  ท่อ  กอ้นโลหะ หรือผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ  
 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดงันี ้
 

8124.20  ผู้ควบคุมเคร่ืองดงึยึดเส้นลวด ,  ช่างรีดโลหะ (Mikl drawer / extruder)  
  ตั้งและใชเ้คร่ืองอดับีบไฮโดรลิก  ทาํโลหะให้เป็นแท่งและท่อชนิดไม่มีตะเข็บเป็นรูปแบน  
หรือเป็นรูปสามเหล่ียมดา้นไม่เท่า  จากแท่งโลหะท่ีเผาร้อนแลว้  :  ตรวจรูปแบบ  และรายละเอียดอ่ืน ๆ  ;  เลือก
แม่พิมพ ์ ภาชนะใส่แท่งโลหะ  และเคร่ืองป้องกนัแม่พิมพไ์ม่ให้ถูกกดอดั  ใส่เขา้ในเคร่ืองอดั  ;  นาํแท่งโลหะท่ี
เผาร้อนแลว้ใส่เขา้ไปในภาชนะใส่แท่งโลหะ  ซ่ึงจะทาํให้แท่งโลหะขยายตวัออกจนพอดีกบัภาชนะใส่แท่ง
โลหะ  ;  ควบคุมเคร่ืองกดเคร่ืองตดั  ซ่ึงเคร่ืองจะทาํให้แท่งโลหะถูกอดัเขา้ไปในแม่พิมพ ์ และปรับอตัรา
ความเร็วของการอดับีบ   ;  ยกเคร่ืองกดข้ึนเหนือเส้นมา  และตดัโลหะส่วนเกินออกพร้อมทั้งปล่อยให้ท่อหรือ
ส่วนท่ีอดับีบแลว้ออกจากแม่พิมพ ์ ;  ทาํรายงานบนัทึกจาํนวนท่อท่ีผลิตได ้ ขนาดของท่อ และชนิดของโลหะท่ี
ใชอ้ดับีบ  อาจใชคี้มดึงแผน่โลหะบาง ๆ  ท่ีอดับีบแลว้ออกมา 
 



 (479) 

8124.90  ผู้ควบคุมเคร่ืองดงึ  อดัและบีบโลหะอืน่ ๆ 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึง  ช่างดึงและช่างอดับีบโลหะซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ี
อ่ืน  ตวัอยา่งเช่น  ผูช่้วยทาํงานเก่ียวกบัการใชเ้คร่ืองอดับีบโลหะไฮโดรลิก  ดว้ยการคอยป้อนแท่งโลหะเขา้
ในเคร่ืองอดัและวางเคร่ืองกระแทกกบัเคร่ืองตดัโลหะ 
 
หมู่ 813 ผู้ควบคุมเคร่ืองจักรในอุตสาหกรรมเคร่ืองแก้ว   เคร่ืองดนิเผา  เซรามิคและผลติภัณฑ์ 

ที่เกีย่วข้อง  (Glass,  Ceramics  and  Related  Plant  Operators) 
ผูป้ฏิบัติอาชีพในหมู่น้ี  ได้แก่  ผูท่ี้ควบคุมดูแลการทาํงานของเตาเผา  เตาหลอมและ  

เคร่ืองจกัรอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการผลิตเคร่ืองแกว้  เคร่ืองดินเผา และผลิตภณัฑ์เซรามิค  ปฏิบติัหนา้ท่ีการ
งานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 

 

  กลุ่มอาชีพในหมู่นี ้ มีดงันี ้
8131    ช่างคุมเตาหลอมแกว้  เตาเผาเคร่ืองดินเผาและเคร่ืองจกัรท่ีเก่ียวขอ้ง 
8139    ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรในการผลิตเคร่ืองแกว้  เคร่ืองดินเผาและเคร่ืองจกัรอ่ืน ๆ  

   ท่ีเก่ียวขอ้ง  ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
 

หน่วย  8131 ช่างคุมเตาหลอมแก้ว  เตาเผาเคร่ืองดินเผาและเคร่ืองจักรที่เกีย่วข้อง 
  (Glass  and  Ceramics  Kiln  and  Related  Machine  Operators)  
ผู้ปฏิบติังานอาชีพในหนว่ยนี ้ ได้แก ่ ผู้ ท่ีควบคมุดแูลเตาหลอมหรือเตาเผาที่ใช้ในการผลิต
ผลิตภณัฑ์แก้วและเคร่ืองดินเผา  รวมถงึการใช้เตาหลอมสว่นผสมตา่ง ๆ ที่ใช้ท าแก้ว  
ควบคมุดแูลเตาเผาเคร่ืองแก้วเพ่ือลดความเครียดหรือเพ่ิมความทนทาน  ควบคมุดแูล
เคร่ืองจกัรและเตาหลอมส่วนผสมต่าง ๆ ที่ใช้ท าแก้ว  เช่น  เคร่ืองขึน้รูปแก้วโดยการเป่าหรือ
อดั   เคร่ืองผลิตแก้วแผน่เรียบ  (Floating  Glass and  Sheet  Glass) และแผ่นมีลาย (Figure  Glass)  
เคร่ืองขดัและท าให้แผ่นแก้วเรียบ  เคร่ืองดงึหรือยืดแก้วให้เป็นแท่งหรือเป็นหลอด  
ควบคมุดแูลเตาเผาท่ีใช้ในการเผาหรืออบเคร่ืองดินเผา  ควบคมุดแูลเตาเผาที่ใช้ในการเผาอิฐ
และกระเบือ้ง  ปฏิบติัหน้าท่ีการงานท่ีเก่ียวข้องและควบคมุผู้ปฏิบติังานอ่ืน ๆ  
 

2136  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดงันี ้
 

8131.20  พนักงานเคร่ืองเป่าแก้ว (Blowing machine operater glass)  
คุมเคร่ืองจกัร  ซ่ึงใช้สําหรับเป่าแกว้หลอมให้เป็นผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ เช่น ขวด แกว้ เป็น

ตน้  :   กาํหนดนํ้ าหนกัของนํ้ าแกว้  (Gob  Weight)  และความเร็วในการเคล่ือนท่ีของกอ้นแกว้  รวมทั้ง
ปรับลมในการเป่าแกว้ ;  ควบคุมการเตรียมแบบพิมพเ์พื่อมิให้แกว้ติดแม่พิมพข์ณะข้ึนรูป ;  ทดสอบ
นํ้าหนกัและรูปทรงผลิตภณัฑแ์กว้ท่ีทาํเสร็จแลว้  และควบคุมอุณหภูมิของแกว้ใหค้งท่ีและต่อเน่ือง 



 (480) 

8131.30  ช่างคุมเคร่ืองดึงนํา้แก้วให้เป็นกระจกแผ่นเรียบ  
(Drawing machine operater flat glass) 
ข้ึนรูปนํ้ าแกว้ให้เป็นกระจกแผน่เรียบตามความกวา้งและความหนาท่ีตอ้งการ : ปรับปริมาณ

การไหลของนํ้าแกว้ท่ีเขา้มาในเคร่ืองดึงให้คงท่ีดว้ยอุปกรณ์และอุณหภูมิ  ควบคุมความกวา้งและความเร็วใน
การดึง  ควบคุมอุณหภูมินํ้ าแกว้ในหน่วยการดึงน้ีให้เหมาะต่อการข้ึนรูปจนกระทัง่แข็งกลายเป็นกระจก
แผน่เรียบ   ควบคุมอุณหภูมิดงักล่าวอาจใชท้ั้งแก็ส  ฮีทเตอร์ไฟฟ้า  หรือท่อนํ้าเยน็ แลว้แต่ขบวนการผลิต 
 

8131.35  ช่างคุมเคร่ืองดึงนํา้แก้วให้เป็นกระจกแผ่นลาย 
ข้ึนรูปนํ้ าแกว้ให้เป็นกระจกแผน่มีลายตามความกวา้ง  ความหนาท่ีตอ้งการ : ปรับอุณหภูมิ

นํ้าแกว้ก่อนเขา้เคร่ืองดึงใหเ้หมาะสมและคงท่ี  ปรับช่องวา่ง   (Gap)  ระหวา่งลูกกล้ิงบน  (Plain Roll)  กบั
ลูกกล้ิงล่าง (Figured Roll) ตามความหนาของแผน่กระจกท่ีตอ้งการ ปรับนํ้าหล่อเยน็ภายในลูกกล้ิงทั้งสอง
ให้พอเหมาะเพื่อไม่ให้ผิวลูกกล้ิงร้อนจนติดนํ้ าแกว้ หรือเยน็มากจนเกิดรอยแตกร้าว (Crack) บนผิวกระจก  
ปรับความเร็วลูกกล้ิงดงักล่าวให้สัมพนัธ์  กบัความเร็วลูกกล้ิงในเตาอบลดความเครียด  (Annealing  kiln) 
เพื่อใหแ้ผน่นํ้าแกว้เคล่ือนท่ีอยา่งต่อเน่ือง 
 
8131.40    พนักงานคุมเคร่ืองอดั (Press)  ผลติภัณฑ์แก้วด้วยเคร่ืองจักร (Press Machine) 

คุมเคร่ืองจกัรซ่ึงใชส้ําหรับอดัแกว้หลอมให้เป็นผลิตภณัฑ์แกว้ต่าง  ๆ   เช่น  แกว้กา้น 
(Stem Ware)  อิฐแกว้  (Glass Block)  จานแกว้   เป็นตน้ : เคร่ืองจกัรอาจจะมีชุดอดั  (Station)  เดียวหรือ
หลายชุดอยูใ่นเคร่ืองเดียวกนัก็ได ้:   กาํหนดนํ้ าหนกันํ้ าแกว้ (Gob  Weight)  และความเร็วในการเคล่ือน
ตวัของกอ้นแกว้ ;   ปรับกอ้นแกว้ใหถู้กปล่อยลงตรงกลางของแบบพิมพพ์อดี  แลว้ปล่อยหวัอดั (Plunger) 
ลงมาอดักอ้นแกว้ให้ข้ึนรูปเต็มแบบพิมพ ์ ทนัทีท่ีถอนหวัอดัข้ึนให้ใชล้มเป่าระบายความร้อนเพื่อให้ช้ินงาน
คงรูปทรงอยูไ่ด ้ ใชเ้ปลวไฟลนช้ินงานเพื่อลดความคมและให้ผิวเกิดความแวววาว (Fire  Polishing)  ก่อน
ส่งเขา้เตาอบลดความเครียดต่อไป 

 

8131.50   ช่างคุมเตาหลอมแก้ว (Glass  making  furnanceman)  
ควบคุมเตาหลอมแก้ว  ซ่ึงทาํการหลอมละลายส่วนผสมต่างๆ  เช่น ทราย โซดาแอช      

หิน  ปูนและเศษแกว้  ให้เป็นเน้ือเดียวกนั : ให้ความร้อนเตาหลอมและรักษาอุณหภูมิให้อยู่ในระดบัท่ี
ตอ้งการโดยใชเ้คร่ืองควบคุมช่วย  กาํหนดโปรแกรมการทาํงานของเตาหลอมในห้องควบคุม ;  ป้อนหรือ
สั่งให้ป้อนส่วนผสมต่างๆ  เขา้ในเตาหลอมดว้ยมือหรือเคร่ืองจกัรให้พอดีกบัปริมาณนํ้ าแกว้ท่ีถูกดึงไปใช้;  
ควบคุมภาวะการหลอมของนํ้ าแกว้  และรักษาระดบัของนํ้ าแกว้ในเตาหลอม  ปรับแต่งสภาพการหลอม
ตามผลการวเิคราะห์ทางเคมีและทางกายภาพ   ตรวจความบกพร่องของเน้ือแกว้ก่อนการข้ึนรูป  และหลงั
การข้ึนรูป  ปรับปริมาณเช้ือเพลิงและสัดส่วนต่ออากาศเพื่อให้เกิดการเผาไหมอ้ยา่งเหมาะสม  ตรวจดูสภาพ
ของอิฐทนไฟท่ีเป็นตวัเตาทั้งขา้งในและขา้งนอก  ดูสภาพการสึกกร่อนและการแตกร้าว อาจมีความชาํนาญ
ในการใชเ้ตาหลอมแบบใดแบบหน่ึงเช่น  เตาเบา้  เตาถงั   อาจมีความชาํนาญในการทาํแกว้ชนิดใดชนิดหน่ึง
โดยเฉพาะ  เช่น  แกว้ธรรมดาหรือแกว้ท่ีไม่เรียบและมีช่ือเรียกตามงานท่ีทาํ 



 (481) 

8131.52  ช่างก่อหรือซ่อมเตาหลอมแก้ว (Furance  operator glass) 

20ก่อเตาใหม่หรือซ่อมเตาหลอมท่ีกาํลงัใชง้านอยู่ให้มีสภาพใช้งานได้ต่อไป : มีความรู้และเขา้ใจ
เก่ียวกบัแบบเตา  (Drawing)  การเลือกอิฐทนไฟให้เหมาะสมกบัส่วนต่างๆของเตาและปูนทนไฟ (Morta)  ท่ีใชย้า
แนวระหวา่งกอ้นอิฐ  ขึงเชือกหรือลวดตามแนวท่ีจะก่อ  นาํอิฐมาก่อเรียงกนัตามลาํดบั  อาจไม่ใชห้รือใชปู้นทนไฟเช่ือม
ระหวา่งกอ้นก็ไดแ้ลว้แต่ชนิดของอิฐ  ปรับแนวอิฐ  รอยต่อระหวา่งกอ้นไปตามแบบ ;  ในกรณีก่อหลงัคาท่ีเป็นแนวโคง้
ตอ้งทาํโครงไมข้ึ้นมาก่อนเม่ือก่ออิฐเสร็จแลว้  ปูนทนไฟเช่ือมไดท่ี้  (set)   ดีแลว้จึงถอดโครงไมอ้อก ;  การจดัแนว
ขยายระหวา่งกอ้นอิฐมีความสาํคญัมากสาํหรับการก่อเตาหลอมแกว้ 

 

8131.55  ช่างคุมเตาอบแก้วเพือ่ลดความเครียด (Glass  annealing  furnanceman)  

21ใชเ้ตาอบชนิดไม่เคล่ือนท่ีหรือชนิดสายพานเล่ือนอบแกว้ท่ีเป็นผลิตภณัฑส์าํเร็จรูป (Stain) โดย
ค่อยๆ  ลดอุณหภูมิลงอยา่งสมํ่าเสมอจนถึงอุณหภูมิท่ีจบัตอ้งผลิตภณัฑไ์ด ้: ควบคุมดูแลการนาํหรือลาํเลียงผลิตภณัฑแ์กว้
ดว้ยระบบสายพานเขา้เตาอบ ;  ทาํใหเ้ตาอบร้อนและรักษาอุณหภูมิของเตาอบใหค้งอยูใ่นระดบัท่ีตอ้งการ ลดระดบัอุณหภูมิ
เพ่ือลดความเครียดของเน้ือแกว้  วิธีการน้ีเหมาะกบัเตาอบชนิดไม่เคล่ือนท่ี สาํหรับชนิดสายพานเล่ือนไม่จาํเป็นตอ้งลด
อุณหภูมิ  แต่จะกาํหนดอุณหภูมิเป็นช่วงโดยแต่ละช่วงจะกาํหนดระดบัอุณหภูมิไวใ้ห้เหมาะสมกบัขนาดและประเภทของ
ผลิตภณัฑ ์;  คอยตรวจสอบกรรมวธีิ  การอบแกว้ให้เป็นไปโดยถูกตอ้งทั้งก่อนเขา้ ในขณะกาํลงัอบและหลงัจากอบเรียบร้อย
แลว้ดูการแตกเสียหายของแกว้เพ่ือปรับแต่งอุณหภูมิ อาจชาํนาญในการใชเ้ตาอบชนิดใดชนิดหน่ึงและมีช่ือเรียกตามงาน
ท่ีทาํ 

 

8131.60 พนักงานคุมเคร่ืองป้ัน  (Machine operator pothery  production) 
ขึน้รูปผลิตภณัฑ์เคร่ืองดินเผาโดยใช้วิธีปัน้ด้วยเคร่ืองโรลเลอร์ :  เลือกแบบของแบบของหวัปัน้
ตามรูปร่างของผลิตภณัฑ์ท่ีต้องการท า  ใส่ยดึเข้ากบัเคร่ืองปัน้น าแบบพิมพ์อนัลา่งใสล่งใน
เคร่ือง  ใช้เคร่ืองตดัดินตดัดินตามขนาดท่ีต้องการใสล่งในแบบพิมพ์อนัลา่ง   ตัง้ความหนา
ของชิน้งาน  ตัง้ระยะเวลาการเดินเคร่ืองปัน้  เดินเคร่ืองจกัรเพ่ือให้หวัปัน้ลงมากดเนือ้ดินให้
ได้รูปตามแบบพิมพ์   ตรวจสอบความหนา  น า้หนกัและดคูวามชืน้ของชิน้งาน  ยกออกจาก
เคร่ืองวางบนชัน้เข้าเตาอบ  อาจน าชิน้งานออกจากเตาอบและแบบพิมพ์  อาจเปลี่ยนเส้น
ลวดที่ใช้ตดัทอ่นดิน 

 

8131.62  ช่างคุมเตาเผาเคร่ืองดินเผา (Kilman ceramic)  
ใช้เตาเผาเคร่ืองดินเผาให้แข็งอยา่งพอเหมาะหรือเผาภายหลงัการเคลือบหรือตกแต่งแล้ว :  
วางหรือควบคมุดแูลการวางเคร่ืองดินเผาเข้าในเตา ;  ควบคมุดแูลการปิดประตเูตา  ใสเ่ชือ้ไฟ
และจดุไฟในเตา  ควบคมุการเปลี่ยนสีผลิตภณัฑ์ให้เป็นไปตามท่ีต้องการ ;  ก าหนดอณุหภมูิใน
เตาโดยการป้อนเชือ้เพลิงหรือตัง้อณุหภมูิแล้วแต่ชนิดของเตา  สงัเกตดเูคร่ืองวดั   เคร่ือง
บนัทกึกราฟ   หรือเคร่ืองชีอ้ณุหภมูิอ่ืน ๆ  หรือสงัเกตดสูีของไฟทางชอ่งดไูฟ    และพิจารณา
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ก าหนดเวลาท่ีใช้ในการเผาเคร่ืองดินเผา ;  เอาเคร่ืองดินเผาออกจากเตา   อาจเอาไฟออก
จากเตา  หรือปลอ่ยให้เตาเยน็ลงก่อนเอาเคร่ืองดินเผาออกจากเตา 

 
8131.65  พนักงานคุมเคร่ืองขึน้รูป เคร่ืองดินเผาแบบหล่อตัน   

(Casting machine operator ceramic)  
 ข้ึนรูปผลิตภัณฑ์เคร่ืองดินเผาด้วยการหล่อสลิปในแบบพิมพ์ปูนพลาสเตอร์สําหรับ

ผลิตภณัฑป์ระเภทจาน   ถาด  หรือผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งใชว้ธีิหล่อตนั  โดยใชเ้คร่ืองอดันํ้าสลิปแบบสูญญากาศ : นาํ
แบบพิมพป์ระกบกนัวางเรียงซ้อนหลายๆ  ชั้นบนแท่นเหล็กสําหรับอดั โดยวางให้ช่องใส่นํ้ าสลิปของแต่ละ
แบบพิมพต์รงกนั  หมุนแผน่เหล็กให้ลงมากดทบัแบบพิมพเ์พื่อให้อยูค่งท่ีและตรงกบัช่องอดันํ้ าสลิปควบคุม
การอดันํ้ า สลิป  เปิด – ปิดวาล์วให้นํ้ าสลิปไหลออกตามท่อ  ส่งเขา้ช่องใส่นํ้ าสลิปในแบบพิมพ์อดัจนได้
กาํหนดระยะเวลาท่ีตั้งไว ้ ยกแบบพิมพอ์อกวางไว ้ แกะแบบพิมพโ์ดยใชห้วัฉีดลมฉีดตามช่องของแบบพิมพ์
เพื่อให้แกะแบบออกไดง่้ายข้ึน   นาํช้ินงานออกจากแบบไปตกแต่งให้เรียบร้อย  วางไวบ้นชั้นสําหรับผึ่งให้
แหง้ก่อนนาํไปเผา 
 

8131.66  ช่างคุมเตาฟืน (Kilman genvel) 
ใช้เตาเผาเคร่ืองดินเผาให้แกร่ง:  เรียงเคร่ืองดินเผา   เช่น   ผลิตภณัฑ์ด่านเกวียนกระเบือ้งมงุ
หลงัคาเข้าในเตาเผา โดยให้มีระยะห่างกนัพอสมควร ;  ป้อนฟืนเข้าตามชอ่งด้านข้างทัง้สอง
ด้านของเตาเผา ;  จดุไฟท่ีปากเตาเพ่ือเผาเตาให้ร้อน;  เติมฟืนเข้าไปในเตาตามช่องใสฟื่นทัง้
สองด้านเท่าท่ีจ าเป็น  เพ่ือให้เช่ือแน่วา่เตามีความร้อนที่พอเหมาะ;   เผาเคร่ืองดินเผา
ติดต่อกนัไปตามระยะเวลาที่ก าหนด; ปลอ่ยให้เตาเยน็; เอาเคร่ืองดินเผาท่ีเผาแล้วออกทาง
ประตดู้านข้างของเตา 

 

8131.68  ช่างเผาอฐิ (Kilman brick) 
ควบคมุดแูลการเผาอิฐให้มีความแข็งที่เหมาะ : เรียงอิฐท่ียงัไม่ได้เผาเป็นแถว ๆ ขนานกนั
โดยให้แต่ละแถวมีระยะห่างกนัพอสมควร ; กัน้หวัท้ายแถวอิฐด้วยอิฐท่ียงัไมเ่ผา;  ใส่
เชือ้เพลิง(แกลบ)  ลงในช่องว่างระหว่างแถวอิฐที่เรียงขนานกนัและตรงบริเวณหวัท้าย;  จดุไฟ
ท่ีฟืนแล้วใสไ่ฟตามชอ่งว่างหวัท้ายระหว่างอิฐ   โดยเว้นระยะให้ห่างกนัพอสมควร;    คอยดอิูฐ
ท่ีเผาตัง้แต่แถวบนลงมาถงึแถวลา่งสดุ ;   คอยเติมเชือ้เพลิงตามช่องวา่งระหวา่งแถวอิฐ  เมื่อ
เชือ้เพลิงมอดไหม้แล้วเผาอิฐติดตอ่กนัไปจนครบเวลาที่ก าหนดไว้    คอยตรวจดใูห้อิฐได้รับ
ความร้อนโดยทัว่ถงึ  และเผาอิฐจนกว่าแกลบจะเปลี่ยนจากสีน า้ตาลมาเป็นสีเทา  ซึง่แสดง
ว่าอิฐท่ีเผาใช้งานได้แล้ว;    น าอิฐในแถวริมด้านนอกออกแล้วตกัเชือ้เพลิงท่ีไหม้หมดแล้วออกที
ละน้อยๆ  คงเหลือแต่อิฐท่ีเผาสกุแล้ว 
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8131.90  ช่างคุมเตาหลอมแก้วและเตาเผาเคร่ืองดินเผาอื่น ๆ 
ผู้ปฏิบติังานอาชีพในกลุม่นี ้ รวมถงึช่างคมุเตาหลอมแก้วและเตาเผาเคร่ืองดินเผาซึง่มิได้จดั
ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน  ตวัอยา่งเช่น  ผู้ชัง่และผสมวสัดท่ีุใช้ในการท าแก้ว;  ผู้ใช้เตาหลอมแก้วให้
อ่อนตวัลง;    ผู้ขนเคร่ืองดินเผา  อิฐและกระเบือ้งใสเ่ข้าในเตาเผาก่อนการเผา  และขนสิ่งของ
ดงักลา่วออกจากเตาเผาเมื่อเผาเสร็จแล้ว;  ผู้ช่วยจดัเตรียมเตาหลอมและเตาเผาและช่วยจดุ
ไฟในเตา  ผู้ควบคมุเคร่ืองจกัรในการล าเลียงวตัถดิุบส าหรับแก้วไปเข้าถงัผสมและบนัทกึ
อตัราสว่นของปริมาณวตัถดิุบ 

 
หน่วย     8139   ผู้ควบคุมเคร่ืองจักรในการผลติเคร่ืองแก้ว  เคร่ืองดินเผา  และเคร่ืองจักรอื่นๆ ที่เกีย่วข้อง 

ซ่ึงไม่ได้จัดแยกประเภทไว้ในทีอ่ืน่ๆ 
(Glass,  Ceramics  and  Related  Plant  Operators  not  Elsewhere  Classified) 

ผู้ปฏิบติังานอาชีพในหน่วยนี ้ ได้แก่  ผู้ปฏิบติังานในการควบคมุเคร่ืองจกัรท่ีใช้ในการผลิต
เคร่ืองแก้ว  เคร่ืองดินเผา  และก้อนอิฐ  ซึง่มิได้จดัไว้ในหมู ่ 813  ได้แก่  ผู้ควบคมุดเูคร่ืองจกัรท่ี
ใช้ในการเตรียมและผสมวตัถดิุบต่างๆ  ส าหรับการผลิตเคร่ืองแก้ว  เคร่ืองดินเผา  ควบคมุดแูล
เคร่ืองจกัรท่ีใช้ในการบีบอดัแก้วหลอมเพ่ือขึน้รูปเป็นเส้นใยแก้ว  ปฏิบติังานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง
และควบคมุดแูลผู้ปฏิบติังานอ่ืนๆ 

 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

8139.20  พนักงานเตรียมเนือ้ดิน เคร่ืองดินเผา  
(Prepare rawmaterial machine operator ceramic)   

เตรียมเนือ้ดินส าหรับใช้ขึน้รูปด้วยวิธีต่างๆ :   ควบคมุการท างานของเคร่ืองจกัรในขัน้ตอนของ
การเตรียมเนือ้ดิน  ผสมส่วนผสมท่ีเตรียมไว้  เทหรือสบูลงในหม้อบด  ผสมและบดให้เข้ากัน
เปิด–ปิดวาล์วเพ่ือสบูออกจากหม้อบด  ไหลผ่านตะแกรงแยกสิ่งท่ีไมต้่องการออก  ส่วนท่ีเป็น
เนือ้ดินจะไหลลงสู่บ่อพกั  ควบคุมการสบูน า้ดินขึน้มาอดัดินออกเป็นแผ่นด้วยเคร่ืองอดัดิน  
(Filter  Press)  น าเนือ้ดินที่อดัแล้วมารีดด้วยเคร่ืองเพ่ือดดูอากาศออกจากเนือ้ดิน  โดยป้อนเข้า
เคร่ืองรีดดินควบคุมการรีดดินออกเป็นแท่งให้มีความยาวต้องการ   น าไปขึน้รูปด้วยเคร่ือง  
อาจเตรียมเนือ้ดินส าหรับใช้กบัการขึน้รูปแบบหลอ่  โดยน าเนือ้ดินท่ีผ่านการอดัแล้วใส่ลงใน
เคร่ืองตีดินเติมน า้และส่วนผสมอ่ืนๆ คอยตรวจสอบปริมาณน า้ในเคร่ืองจนได้น า้ดิน                
ท่ีต้องการสบูไปยงัท่อพกัเพ่ือน าไปใช้ในการหลอ่ 

 

8139.22   พนักงานคุมเคร่ืองล้างดิน  (Washing machine operator row material)  
ล้างสว่นผสมแต่ละชนิดส าหรับการท าเคร่ืองดินเผา :  เทสว่นผสมลงบอ่แยกแต่ละชนิด
เดินเคร่ืองล้างท่ีเป็นใบพดัหมนุอยูใ่นบอ่  เปิดน า้ลงบ่อ  คอยตรวจดแูละแยกเศษขยะท่ีลอยบน
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ผิวน า้ออกโดยถ่ายน า้ดินผา่นตะแกรงกรองลงบอ่เก็บดิน  คอยสบูน า้ออกแล้วเปลี่ยนน า้ใหม่
จนกว่าวตัถดิุบจะสะอาด 

 
8139.24 พนักงานเตรียมดินเผา  (กระเบือ้ง)  (Prepare tile machine operator)  
  เตรียมดินก่อนนาํไปข้ึนรูปกระเบ้ือง :  ตกัดินใส่เคร่ืองร่อนเพื่อให้เคร่ืองแยกกากดินท่ีไม่
ตอ้งการออก   นาํดินท่ีร่อนแลว้ใส่ในเคร่ืองผสมเพื่อบดผสมกบัส่วนผสมอ่ืนๆ  เดินเคร่ืองจกัรและเติมนํ้ า
เพื่อใหดิ้นมีความช้ืนตามตอ้งการ  เคร่ืองผสมจะผสมดินต่างๆ  เขา้ดว้ยกนัโดยมีแกนเป็นเกลียวหมุนเทดิน
ท่ีผสมแลว้ออกจากเคร่ือง 
 

8139.25  พนักงานเคร่ืองรีดดิน  (พนักงานเคร่ืองอดัรีดดิน , ช่างป้อนและรีดดิน)  
 (Extruding machine clay)  
ควบคมุการท างานของเคร่ืองให้รีดดินออกมาเป็นแทง่ก่อนน าไปขึน้รูป  :  น าดินแผ่นที่รีดน า้
ออกแล้วใสล่งในกรวยของเคร่ืองรีด  ควบคมุการเดินเคร่ืองจกัร  ควบคมุปริมาณน า้ท่ีไหลมา
ผสมกบัดินในเคร่ือง  อาจต้องหกัดินแผ่นให้ชิน้เลก็ลงก่อนน าเข้าเคร่ืองรีดออกเป็นแท่ง  อาจ
ใช้เคร่ืองมอืกดลงบนแท่งดิน  เพ่ือวดัความแข็งแรงของดิน 

 
8139.27  พนักงานเคร่ืองอดักระเบือ้ง (Press  machine operator tile) 
ใช้เคร่ืองอดัท าแผน่กระเบือ้งจากดินผงตกัดินซึง่เป็นผง :  ละเอียดใสถ่าดบนเคร่ืองอดัซึง่มีรู
ใต้ถาดให้ดินหลน่ลงในแบบพิมพ์ ,   ทาน า้มนัให้ทัว่แบบพิมพ์ก่อนใสดิ่น ;  โยกคนับงัคบั
เพ่ือให้แบบพิมพ์สว่นบนกดลงมาอดัประกบกบัแบบพิมพ์สว่นลา่ง   ซึง่จะใช้เท้าเหยียบให้
แบบพิมพ์ยกขึน้มาประกบกนั  น าชิน้งานที่อดัแล้วออกจากเคร่ืองเช็ดเศษดินท่ีติดอยูอ่อก 

 

8139.30   ช่างอดัอฐิและกระเบือ้งด้วยเคร่ืองจักร (Press machine operator brick) 
  ใช้เคร่ืองอดัแบบเกลียวหมุนหรือแบบไฮดรอลิก  ทาํอิฐและกระเบ้ืองจากเน้ือดินหมาด
หรือดินผง :  วางเน้ือดินป้ันหมาดท่ีป้ันไวอ้ยา่งหยาบๆ  หรือดินผงลงในแบบพิมพอ์นัล่างของเคร่ืองอดั
หลงัจากทานํ้ ามนัตามผิวของแบบพิมพใ์ห้ทัว่เพื่อป้องกนัเน้ือดินติดแบบพิมพ ์ เดินเคร่ืองจกัรเพื่อเคล่ือน
แบบพิมพอ์นับนให้กดลงบนเน้ือดิน  ซ่ึงแบบพิมพอ์นับนจะกดทบัลงบนเน้ือดินหลายคร้ังเพื่ออดัเน้ือดิน
ให้ได้รูปตามพิมพ์  หยุดเคร่ืองอดั  และเอาอิฐหรือกระเบ้ืองท่ีอดัแล้วออก  ปาดเศษดินเหนียวท่ีติดอยู่
ออกไป (ถา้มี)  วางผลิตภณัฑ์ท่ีทาํเสร็จแลว้ลงบนชั้นเพื่อผึ่งให้แห้งก่อนท่ีจะเผาในเตาเผา  หรืออาจใช้
เคร่ืองผลิตแผ่นกระเบ้ืองอตัโนมติั  โดยควบคุมการทาํงานของเคร่ืองจากปุ่มต่างๆ  บนแผงควบคุมใน
ระหวา่งท่ีเคร่ืองทาํงานใชน้ํ้าฉีดท่ีหนา้ของลูกกล้ิงใหเ้กล้ียงสะอาดอยูเ่สมอ  เพื่อไม่ให้แผน่กระเบ้ืองมีรอย
ตาํหนิ  กดสวิทซ์เพื่อยกเอาช้ินงานออก  หยอดนํ้ ามนั  ทาํความสะอาดเคร่ืองจกัร  ซ่อมแซม  ปรับแต่ง
เคร่ืองจกัรเท่าท่ีจาํเป็นหรือตรวจสอบคุณภาพของผลิตภณัฑอ์ยูต่ลอดเวลา 
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8139.35  ช่างอดัเคร่ืองดินเผา (Press  machine operator ceramic) 
ใช้เคร่ืองอดัท่ีควบคุมด้วยมือทาํเคร่ืองดินเผาจากเน้ือดินป้ัน : ใส่แม่พิมพ์เหล็กกล้าท่ี  

เหมาะสมเขา้ในเคร่ืองอดั ;  ใส่ดินป้ันจาํนวนพอเหมาะเขา้ในเคร่ืองอดั ;  ใชเ้คร่ืองอดัข้ึนรูปผลิตภณัฑ์
ต่างๆ  เช่น  ฉนวนไฟฟ้า  ช้ินส่วนเคร่ืองจกัร  เป็นตน้ ;  เอาผลิตภณัฑท่ี์ทาํเสร็จแลว้ออกจากเคร่ืองอดั 
 

8139.40  พนักงานเตรียมเนือ้ดินป้ันด้วยเคร่ืองจักร (Machine operator clay clip)  
ใช้เคร่ืองจกัร  ยอ่ย  บด  ล้าง  กรองวตัถดิุบ  และผสมกรองอดัท าเป็นเนือ้ดินปัน้ต่อเน่ืองกนั
เพ่ือใช้ในการท าผลิตภณัฑ์เคร่ืองดินเผา :  ควบคมุการป้อนวตัถดิุบเข้าเคร่ืองจกัร ;  เดิน
เคร่ืองจกัรเพ่ือยอ่ยขนาดและบด  กรองวตัถดิุบ  แล้วน ามาผสมกบัน า้  บดด้วยหม้อบด (Ball  
Mill)  กรองอดั  และนวดอดัไลฟ่องอากาศ  ท าเป็นเนือ้ดินปัน้ตอ่เน่ืองกนัไป ;  ตรวจการเตรียม
วตัถดิุบทกุขัน้ตอนของกรรมวิธีการท าเป็นเนือ้ดินเพ่ือให้ได้เนือ้ดินปัน้มีคณุภาพตามต้องการ  
และน าไปใช้ผลิตเป็นเคร่ืองดินเผาตอ่ไป 

 

8139.45  พนักงานนวดดิน  (Mixing  machine operator clay) 
นวดเนือ้ดินปัน้โดยใช้เคร่ืองจกัร :  ป้อนเนือ้ดินปัน้เข้าเคร่ืองรีดดิน  ดินท่ีออกมาจาก
เคร่ืองจกัรสว่นใหญ่จะมีหน้าตดักลม  หรือสี่เหลี่ยมจตรัุส  เป็นเส้นยาว  พนกังานตดัเนือ้ดินปัน้
เป็นแผ่น  หรือเป็นแท่ง  เพ่ือสง่ไปขึน้รูปในขัน้ตอ่ไป  เช่น  น าไปขึน้รูปบนแป้นหมนุ  น าไปขึน้
รูปแบบจิกเกอร์เป็นต้น 

 

8139.46  พนักงานย่อยแร่และดิน  (Creasing  machine operator clay)  
ใชเ้คร่ืองยอ่ยบดแร่  หรือดินท่ีเป็นกอ้นใหญ่ให้ละเอียดเพื่อใชท้าํผลิตภณัฑ์เคร่ืองดินเผา 

:  เดินเคร่ืองจกัร  และคอยป้อนวตัถุดิบเขา้เคร่ืองยอ่ย  บด  โดยใชส้ายพานลาํเลียงหรือคนงาน ;  ควบคุม
การปล่อยนํ้าเขา้เคร่ืองจกัรเพื่อป้องกนัฝุ่ นและตรวจความละเอียดของวตัถุท่ีบดแลว้ 

 
8139.50  พนักงานทาํนํา้เคลอืบเคร่ืองดินเผา  (Machine  operator glass product)  

ผสม  บดและหลอมฟริต  และบดละเอียดวตัถุดิบต่างๆ  เพื่อทาํนํ้ าเคลือบ : ชัง่วตัถุดิบ
ต่างๆ ตามส่วนท่ีตอ้งการแลว้ป้อนเขา้เคร่ืองบด :  บดวตัถุผสมตามระยะเวลาท่ีกาํหนด  และให้มีความ
ละเอียดตามตอ้งการ ;  หลอมวตัถุผสมในเตาเผาและปล่อยให้ไหลลงในอ่างนํ้ า  เพื่อให้แตกกระจายเป็น
เมด็เล็กๆ  จะไดว้ตัถุผสมท่ีหลอมรวมกนั  เรียกวา่ฟริต ;  บดผสมฟริตกบันํ้า  หรือวตัถุทาํเคลือบอยา่งอ่ืนท่ี
ไม่ลายนํ้ า  เช่น  ดินและแร่ควอรตซ์  บดดว้ยหมอ้บด (Ball  Mill)  เคลือบดว้ยตะแกรงท่ีมีความละเอียด
ตามตอ้งการ  เพื่อนาํไปใชเ้คลือบเคร่ืองดินเผา 
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8139.60  ช่างผสมวตัถุดิบทาํแก้ว  (Mixing  machine operator glass) 
ผสมวตัถดิุบให้เป็นเนือ้เดียวกนัด้วยเคร่ืองจกัร :  ชัง่วตัถดิุบแต่ละชนิดตามน า้หนกัท่ีก าหนด  
เทหรือปล่อยวตัถดิุบลงโม่ผสม (Mixer)  ตามล าดบัน า้หนกัมากไปหาน้อย  หรือผสมวตัถดิุบ   
ตวัน า้หนกัมากไประยะหนึง่ก่อนและค่อยเติมวตัถดิุบตวัน า้หนกัน้อยทีหลงั  ระหว่างผสมให้
เติมน า้ลงไปตามจ านวนท่ีประมาณไว้เพ่ือปรับความชืน้  เดินเคร่ืองโมผ่สม (Mixer)  จนกระทัง่
วตัถดิุบผสมเป็นเนือ้เดียวกนัสง่วตัถดิุบท่ีผสมเข้าถงัเก็บก่อนป้อนเข้าเตาหลอมต่อไป 

 

8139.90  ผู้ควบคุมเคร่ืองจักรผลติเคร่ืองแก้ว  เคร่ืองดินเผา  และเคร่ืองจักรทีเ่กีย่วข้องอืน่ ๆ 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึงผูท่ี้ควบคุมเคร่ืองจกัรต่าง ๆ  ท่ีใชใ้นการกระบวนการ
ผลิตเคร่ืองแกว้  เคร่ืองดินเผา  ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
 
หมู่ 814 ผู้ควบคุมเคร่ืองจักรในอุตสาหกรรมการแปรรูปไม้   และกระดาษ 
  (Wood – Processing – and  Papermaking – Plant  Operators) 
                            ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหมู่น้ี ไดแ้ก่ ผูป้ฏิบติังานและควบคุมดูแลการทาํงานของเคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเล่ือย  ตดั และขดัไมเ้พื่อแปรรูปไมเ้ป็นเยือ่กระดาษ  สาํหรับใชใ้นขั้นตอนการ
ผลิตกระดาษต่อไป  ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมผูป้ฏิบติังานอ่ืน 
 

9426                            กลุ่มอาชีพในหมู่นี ้มีดังนี้ 
                          8141    ผูป้ฏิบติังานในการแปรรูปไม ้

8142    ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรผลิตเยือ่กระดาษ 
8143    ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรผลิตกระดาษ 
 
9427 หน่วย      8141    ผู้ปฏิบัติงานในการแปรรูปไม้  (Wood – Processing – Plant  

Operators) 
                           ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่ ผูท่ี้ควบคุมดูแลเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์สําหรับการ
แปรรูปไม ้ โดยการเล่ือย   อดัและจดัเตรียมไม้สําหรับงานขั้นต่อไป  ควบคุมและใชเ้คร่ืองจกัรในต่าง ๆ 
เช่น  เคร่ืองลาํเลียงไม ้ เคร่ืองเล่ือย  เคร่ืองตดัและเคร่ืองอดัไมแ้บบต่าง ๆ เพื่อแปรรูปไมต้ามชนิดและ
ขนาดท่ีตอ้งการ     
 

9428                           อาชีพในหน่วยนี ้  มีดังนี้ 
 

8141.10  ช่างตีหน้าไม้  ; นายม้า  (Head sawyer sawmill)  
           ควบคุมการทาํงานของช่างเล่ือยไม ้  ช่างเล่ือยซอย และผูป้ฏิบติังานอ่ืน  ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง   

รวมถึง  การปรับตั้งเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการเล่ือย   ซอย   ปอกและตดัไม ้    
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8141.20  ช่างเลือ่ยไม้ (โรงเลือ่ย)  (Aawyer  Aawmill)  
ปรับตั้ งและใช้เคร่ืองเล่ือย   เล่ือยซุงให้ได้ขนาดความหนาและความยาวตามท่ีกาํหนด 

รวมถึงการตดัขอบ     ตดัริมปลายไมแ้ละหวัไม ้ใหต้รง  ไดฉ้ากและวดัขนาดของหนา้ไม ้
 

9429 8141.30  ช่างเลือ่ยซอย ;  นายม้าเลือ่ยซอย (Edge  sawyer  sawmill) 
ปรับตั้งและใชเ้คร่ืองเล่ือยท่ีมีใบเล่ือยหลายใบ เพื่อซอยไม ้ให้ไดห้ลายแผน่ในคร้ังเดียว   

วดัขนาดของหนา้ไม ้
 

8141.40  ช่างตัดไม้  (Cutting  machine operator wood)  
  ปรับตั้งและใชเ้คร่ืองตดัไมต้ดัไมซุ้ง หรือไมท่ี้เล่ือยซอยแลว้ใหไ้ดค้วามยาวตามท่ีกาํหนด 

 

8141.50  ช่างปอกหรือฝานไม้แผ่นบาง  (Cutting machine operator vencer) 
   ปรับตั้งและใชเ้คร่ืองปอกหรือฝานไมซุ้ง ให้เป็นแผ่นบาง เพื่อให้ไดข้นาดความหนาและ
ความยาวตามท่ีกาํหนด 
 

8141.90  พนักงานเคร่ืองจักรแปรรูปไม้อืน่ๆ 
 ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึง  พนกังานเคร่ืองจกัรแปรรูปไม ้ ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไว้

ในท่ีอ่ืน  เช่น  ผูใ้ชเ้คร่ืองจกัรในการอบไม ้ การต่อและตดัแผ่นไมบ้าง  การทากาวบนชั้นต่าง ๆ ของแผ่นไมบ้าง    
การอดัแผน่ไมบ้างท่ีทากาวแลว้ใหติ้ดกนั    การตดัขอบและขดั  

9430 หน่วย    8142 ผู้ควบคุมเคร่ืองจักรผลติเยือ่กระดาษ  (Paper – Pulp  Plant  
Operators) 

  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่  ผูท่ี้ควบคุมเคร่ืองสับเน้ือไม ้ (Shipper)  เคร่ืองโม่  
(Grinding)  เคร่ืองลดขนาดไมท้่อนให้กลายเป็นเยื่อกระดาษ   ควบคุมเคร่ืองยอ่ยเพื่อผลิตเยื่อกระดาษจาก
ไม ้ เศษผา้  (Esparto)  ฟางขา้ว  หรือเศษเยือ่กระดาษและเศษกระดาษ   ควบคุมเคร่ืองฟอกยอ้มเยื่อไม ้ เยื่อ
กระดาษ  ควบคุมเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการผสม  กวน  และเติมนํ้ ามนัหรือส่วนผสมอ่ืน ๆ เพื่อจดัเตรียมวสัดุ
สาํหรับการผลิตกระดาษ   ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 

อาชีพในหน่วยน้ี   มีดงัน้ี 
 

8142.20  พนักงานเคร่ืองบดหรือสับไม้เพือ่ทาํเยือ่กระดาษ  (Wood grinder paper pulp) 
                           ควบคุมเคร่ืองบด  สับท่อนไมห้รือวสัดุเส้นใยอ่ืน   เช่น  ฟาง  ชานออ้ย  ไมไ้ผ่  ให้ละเอียด
เพื่อใช้เป็นเยื่อสําหรับการทาํกระดาษ : ควบคุมให้ช้ินไมห้รือวสัดุเส้นใยไหลออกจากเคร่ืองจักรอย่าง
สมํ่าเสมอ;  ตรวจคุณภาพช้ินไมว้สัดุเส้นใยท่ีบดหรือสับใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการ 
 

8142.30  พนักงานเคร่ืองต้มย่อยวสัดุเพือ่ทาํเยือ่กระดาษ (Digester operator paper pulp) 
              ควบคุมเคร่ืองตม้ยอ่ยวสัดุแบบหมุนหรือแบบไม่เคล่ือนท่ี เพื่อทาํเยือ่กระดาษและเพื่อ

ขจดัส่ิงสกปรกออกจากวสัดุท่ีใชท้าํเยือ่กระดาษ  เช่น ไม ้ เศษผา้  หญา้  ฟาง  ชานออ้ยหรือเศษกระดาษ  
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เป็นตน้  ดว้ยกรรมวธีิทางเคมีซ่ึงใชใ้นการทาํเยือ่กระดาษ: ควบคุมการบรรจุวสัดุกบัสารเคมีลงในเคร่ือง
ตม้ยอ่ย;  ปล่อยไอนํ้าเขา้ไปในเคร่ืองตม้ยอ่ยเพื่อเพิ่มอุณหภูมิและความดนั;  คอยตรวจรายงานการตม้ยอ่ย
จากเคร่ืองบนัทึกหรือแผงจอควบคุมและปรับเคร่ืองเพื่อใหไ้ดอุ้ณหภูมิและความดนัตามความตอ้งการ; 
ควบคุมดูแลการถ่ายเยือ่จากเคร่ืองตม้ยอ่ย 

 

8142.35  พนักงานเคร่ืองไฮดราย่อยวสัดุเพือ่ทาํเยือ่กระดาษ (Hydra pulp machine operator) 
       ควบคุมเคร่ืองจกัรท่ีใช้ย่อยแผ่นเยื่อ และเศษกระดาษเพื่อทาํเยื่อสําหรับใช้ในการทาํ

กระดาษ : ป้อนเศษกระดาษหรือแผน่เยื่อลงในถงัของเคร่ืองจกัร;   กาํหนดการไหลของนํ้ า  และกาํหนด
อตัราความเร็วของเคร่ืองจกัร;   เฝ้าดูเคร่ืองจกัรทาํเยื่อกระดาษจากวสัดุต่าง ๆ โดยอตัโนมติัจนเยื่อ
กระดาษถูกสูบเขา้เก็บไวใ้นถงัเก็บขนาดใหญ่เพื่อนาํไปบดขยายเส้นใยก่อนท่ีจะส่งไปทาํเป็นกระดาษ 
 
8142.40  พนักงานเคร่ืองฟอกเยือ่กระดาษ (Bleacher operator paper pulp) 
                           ควบคุมเคร่ืองจกัรฟอกวสัดุท่ีใชผ้ลิตกระดาษ  เช่น  เยื่อไม ้ เศษผา้  หญา้  ฟาง  ชานออ้ย
หรือเศษกระดาษ  เป็นตน้  :  บรรจุวสัดุและนํ้ายาฟอกลงในเคร่ืองจกัรแลว้เดินเคร่ือง;  ปล่อยไอนํ้ าเพื่อทาํ
ให้ของผสมเกิดความร้อน  และปรับเคร่ืองเพื่อให้ไดอุ้ณหภูมิตามตอ้งการ;   สังเกตดูการฟอก;    บนัทึก
การเปล่ียนสีของเยือ่;   ส่งวสัดุท่ีฟอกแลว้ไปยงัเคร่ืองลา้งและลา้งให้สะอาดโดยใชน้ํ้ าโปรย;  ส่งเยื่อท่ีลา้ง
แลว้เขา้ถงัผสมหรือถงัเคลา้แลว้ผสมหรือเคลา้เยื่อท่ีลา้งแลว้ให้เขา้กนัเพื่อให้ไดคุ้ณภาพท่ีสมํ่าเสมอตาม
ตอ้งการ;  เติมสารเคมีในระหวา่งดาํเนินการฟอกและทาํการทดสอบสารเคมี เตรียมนํ้ ายาฟอก; ตรวจสอบ
ดูแลเคร่ืองจกัรท่ีขดัขอ้ง  เคร่ืองเสียจะทาํการซ่อมเบ้ืองตน้ได ้
8142.50  พนักงานเคร่ืองตีเยือ่กระดาษ ; พนักงานเคร่ืองบดเยือ่ (Beater operator paper pulp) 
                            ควบคุมเคร่ืองจกัรผสมตีหรือบดเยื่อ  ตีเยื่อ  ถ่ายเยื่อ  กรองเยื่อกระดาษ  เคร่ืองผสมและ
เจือนํ้าลงในเยือ่กระดาษและเคร่ืองผสมเพื่อให้เกิดความอมนํ้ าสําหรับทาํกระดาษต่อไป  :  ควบคุมการใส่
เยื่อกระดาษ  กาว  สียอ้ม  และสารเคมีอ่ืน ๆ ;  ตั้งและปรับเคร่ืองท่ีใชตี้หรือบดให้หนกัเบาพอดีกบัความ
อมนํ้ า  ;   ตรวจสอบความขน้ของเยื่อและขนาดของเส้นใย    ส่งตวัอยา่งไปยงัห้องทดลองเพื่อทดสอบ ;  
ส่งเยือ่กระดาษท่ีสมบูรณ์แลว้ไปยงัถงัเก็บ  และเดินเคร่ืองกวนเพื่อใหค้งความขน้ท่ีสมํ่าเสมอทัว่กนั 
 

8142.90  พนักงานเคร่ืองทาํเยือ่กระดาษอืน่ ๆ  
                            ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึง  ผูผ้ลิตเยื่อกระดาษซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน     
ตวัอย่างเช่น  พนักงานเคร่ืองร่อนและล้างเยื่อกระดาษท่ีสูบออกจากเคร่ืองไฮดราย่อยวสัดุ  ;   
พนกังานเคร่ืองท่ีมีกาํลงัขบัเคล่ือนบดขยายใยกระดาษเพื่อให้เหมาะสมกบัการท่ีจะนาํไปเป็นกระดาษ  ;  
พนกังานเคร่ืองสกดัแยกขอ้ปมออกและบดใยกระดาษใหส้ั้นลงตามตอ้งการ 
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9431 หน่วย    8143 ผู้ควบคุมเคร่ืองจักรผลติกระดาษ  (Papermaking – Plant  
Operators) 

     ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี   ไดแ้ก่    ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรผลิตกระดาษ   ในส่วนของ   
เยือ่กระดาษเปียกเพื่อข้ึนรูปเป็นแผน่กระดาษ  หรืออบแผน่กระดาษท่ีข้ึนรูปแลว้ให้แห้ง  รีดให้เรียบ  มว้น
เก็บ  ตดัแบ่ง  มว้นกลบั ควบคุมเคร่ืองรีดกระดาษแบบพิเศษทาํให้ผิวกระดาษขาวและมนั   ควบคุม
เคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการเคลือบผิวเพื่อชุบผิวกระดาษ   ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแล
ผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ  
 

7243 อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี ้

 
8143.20  พนักงานเคร่ืองผลติกระดาษ  เวท – เอนด์   (WET – END)  

 (Paper making operator wet end   
ควบคุมเคร่ืองจกัรป้อนเยื่อกระดาษเปียกไปบนรางตะแกรงลวด เพื่อทาํเป็นแผน่กระดาษ :  

เดินเคร่ืองจกัรเพื่อสูบเยื่อกระดาษให้ไหลออกจากถังเก็บผา่นตะแกรงหมุนเขา้สู่เคร่ืองจกัร  เติมนํ้ าเท่าท่ี
จาํเป็นเพื่อเจือจางความขน้ของเยื่อ;  กาํจดัส่ิงสกปรกและส่ิงท่ีไม่ตอ้งการออกจากตะแกรงและควบคุม          
ใหเ้ยือ่ไหลลงสู่รางตะแกรงลวดอยา่งสมํ่าเสมอ ; ปรับอตัราความเร็วของรางและการไหลของเยื่อให้พอดี
กนั  เพื่อให้ไดก้ระดาษท่ีมีนํ้ าหนกัตามตอ้งการ ; ตั้งกลไกของเคร่ืองจกัรซ่ึงใชส้ําหรับควบคุมความกวา้ง   
ความหนา  และความช้ืนของเน้ือกระดาษ;   สอดแผน่กระดาษเปียกเขา้ระหวา่งลูกกล้ิง (ลูกกด)  ซ่ึงใชก้ดรีด
กระดาษเปียก;  ติดตั้งลูกกล้ิงสาํหรับพิมพล์ายนํ้า 
 

8143.30  พนักงานเคร่ืองผลติกระดาษ   ดราย – เอนด์    (DRY – END)  
(Paper making machine operator dry - end) 
ควบคุมเคร่ืองจกัรสําหรับทาํกระดาษให้แห้ง  รีด  มว้น  กรอริม  และมว้นกลบั   :               

สอดกระดาษผ่านลูกอบและลูกรีดม้วนกระดาษเข้าลูกม้วน    โดยใช้ลมเป่าให้กระดาษพนัลูกม้วน
โดยรอบ  ;   ปรับเคร่ืองบงัคบัเพื่อจดักระดาษใหต้รงและใหไ้ดส้ภาพมว้นกระดาษท่ีดี;  ปรับความช้ืนและ
ความเรียบกระดาษดว้ยอุณหภูมิลูกอบและแรงกดของลูกรีด;  ตรวจดูกระดาษเพื่อคน้หาส่ิงบกพร่อง  เช่น  
ส่ิงสกปรก  กากราหรือตะใคร่นํ้า  จุด  รู  หรือร้ิวในกระดาษ  เป็นตน้;  ทาํเคร่ืองหมายให้เป็นท่ีสังเกตตรง
ตอนท่ีเสียเพื่อจะไดต้ดัออกจากมว้น 
 
8143.40  พนักงานเคร่ืองอดัรีดขัดมันกระดาษ (Super calender operator paper) 

ควบคุมเคร่ืองอดัรีดขดัมนักระดาษท่ีประกอบดว้ยลูกกล้ิงร้อนและเยน็สาํหรับทาํใหผ้วิ
กระดาษเป็นเงางามและเรียบ :ใชป้ั้นจัน่หรือรอกใส่มว้นกระดาษลงในท่ีรองรับแกนของเคร่ืองกรอกลบั ;  
ปรับกลไกท่ีใชส้าํหรับกาํหนดความตึงของกระดาษ  กาํหนดอุณหภูมิและแรงกดของลูกกล้ิง  ตลอดจน
กาํหนดความร้อนท่ีผา่นลูกกล้ิงไปยงักระดาษ ;  ตรวจดูกระดาษเพื่อคน้หาความสกปรก  กากรา  จุดเป้ือน  
และรอยยน่  และตรวจดูให้แน่วา่กระดาษมว้นดีแลว้;  ซ่อมหรือต่อรอยขาดในแผน่กระดาษดว้ยกระดาษ
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กาวหรือทากาว;  ทดสอบกระดาษตวัอยา่งดว้ยเคร่ืองมือชนิดพิเศษ  เพื่อตรวจสอบดูความเรียบร้อยและ
ความเป็นเงางามของกระดาษ 
 

8143.90  พนักงานเคร่ืองผลติกระดาษอืน่ ๆ  
ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึง  ผูผ้ลิตกระดาษ  ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน เช่น  

พนกังานเคร่ืองเคลือบผิว;  พนกังานเคร่ืองผลิตกระดาษกนันํ้ าโดยเคลือบดว้ยข้ีผึ้ง;   พนกังานเคร่ืองผลิต
กระดาษชนิดพิเศษต่าง ๆ  เช่นกระดาษใชท้าํใบประกาศนียบตัร  กระดาษคาร์บอน   เป็นตน้ 

 
หมู่ 815 ผู้ควบคุมเคร่ืองจักรในกระบวนการแปรรูปทางเคมี   

(Chemical – Processing – Plant  Operators) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหมู่น้ี  ไดแ้ก่  ผูท่ี้ควบคุมดูแลการทาํงานของเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์
ในกระบวนการแปรรูปทางเคมี และวสัดุต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใหไ้ดผ้ลิตภณัฑท่ี์มีคุณสมบติัตามท่ีตอ้งการ  
ควบคุมการบดการใหค้วามร้อน การผสม การกลัน่ และการกรองในโรงงานท่ีผลิตผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม
และผลิตภณัฑท์างเคมีอ่ืน ๆ ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 

9432   กลุ่มอาชีพ ในหมู่นี ้ มีดังนี้ 
8151    ผู้ควบคุมเคร่ืองบด โม่  ผสมทางเคมี 
8152    ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรท่ีใหค้วามร้อนทางเคมี 
8153 ผู้ควบคุมเคร่ืองจักรอุปกรณ์การกรองและการแยกทางเคมี (ยกเว้นปิโตรเลยีมและ

ก๊าซธรรมชาติ) 
8154    ผู้ควบคุมเคร่ืองกลั่นและเตาปฏิกรณ์ทางเคมี (ยกเว้นปิโตรเลยีมและก๊าซธรรมชาติ) 
8155    ผูค้วบคุมเคร่ืองกลัน่นํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติ 
9184  8159    ผูค้วบคุมกระบวนการแปรรูปทางเคมี   ท่ีมิไดจ้ดัประเภทไวท่ี้อ่ืน 

 
9433 หน่วย 8151 ผู้ควบคุมเคร่ืองบด   โม่  ผสมทางเคมี   
9434 (Crushing-,  Grinding-   and  Chemical – Mixing – Machinery  

Operators) 
  ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหน่วยนี้  ได้แก่  ผู้ที่ควบคุมดูแลเคร่ืองจักรที่ทําการบดโม่ผสม   
สารเคมีและวัสดุอื่น ๆ  ให้มีขนาดตามที่ต้องการหรือผสมให้เข้ากันเพื่อใช้ในกระบวนการทางเคมีและ
กระบวนการแปรรูปที่เกีย่วข้องในขั้นต่อไป  ปฏิบัติหน้าที่การงานที่เกีย่วข้องและควบคุมผู้ปฏิบัติงานอืน่ 
 

9435   อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

8151.20 ผู้ควบคุมเคร่ืองโม่สารเคมี ;  พนักงานเคร่ืองย่อย (กรรมวิธีทางเคมีและกรรมวธีิทีเ่กีย่ว 
ข้องกนั (Mill machine operator chemical and related process) 
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ใช้เคร่ืองย่อยกอ้นสารเคมีหรือสารอย่างอ่ืนซ่ึงใช้ในกรรมวิธีทางเคมี  หรือกรรมวิธีท่ี    
เก่ียวขอ้งกนั  ให้มีขนาดท่ีเหมาะสมสําหรับการบด  การใช้กรรมวิธีต่อไป  หรือเพื่อวตัถุประสงคอ่ื์นๆ  :  
ใช้มือหรือเคร่ืองจกัรป้อนวสัดุในถงัของเคร่ืองจกัร ;  ใส่ตะแกรงลงในเคร่ืองจกัร เพื่อร่อนช้ินท่ีใหญ่   
เกินไปออก ;  บงัคบัเคร่ืองควบคุมการเดิน  การหยดุ  และการควบคุมอตัราการทาํงานของเคร่ืองจกัร 
 

8151.25  ผู้ควบคุมเคร่ืองบดสารเคมี  ;  พนักงานเคร่ืองบด  (กรรมวิธีทางเคมีและกรรมวธีิทีเ่กีย่ว 
ข้องกนั) (Crushing machine operator chemical and related process) 
ใชเ้คร่ืองบดสารเคมี หรือสารอยา่งอ่ืนท่ีใชใ้นกรรมวธีิทางเคมี  หรือกรรมวธีิท่ีเก่ียวขอ้ง

กนัใหมี้ขนาดตามท่ีกาํหนด  :  เลือกตะแกรงตามขนาดของผงเคมีท่ีตอ้งการบด  แลว้ใส่เขา้ในเคร่ืองจกัร ;  
เดินเคร่ืองจกัรและป้อนหรือควบคุมการป้อนสารเขา้ในเคร่ืองสีโม่  ;   สังเกตการบด  นาํตวัอยา่งสารท่ีบด
แลว้มาตรวจ  เพื่อใหเ้ช่ือแน่วา่ไดผ้งเคมีตามขนาดท่ีตอ้งการ  ;   ควบคุมการไหลของสารท่ีบดแลว้   อาจ
บนัทึกนํ้าหนกัของสารท่ีบดแลว้ 

 

8151. 30 ผู้ใช้เคร่ืองผสมยางระบบปิด ,  ผู้ใช้เคร่ืองผสมยางแบนบูรี  
(Banbury mixing machine operator rubber)  

  ใชเ้คร่ืองนวดผสมยางกบัสารเคมี :  กดสวิตซ์เดินเคร่ือง  เทยางและสารเคมีตามปริมาณ
และลาํดบัการเทท่ีกาํหนดไวล้งในห้องผสมของเคร่ืองจกัร   ;  ควบคุมเคร่ืองจกัรทาํการผสม    เม่ือส้ินสุด
การผสมกดเคร่ืองจกัรเพื่อปล่อยยางผสมออก  ;  นาํไปผา่นกระบวนการรีดบนเคร่ืองแบบสองลูกกล้ิงต่อไป ;  
แกไ้ขเคร่ืองจกัรเม่ือขดัขอ้งเพียงเล็กนอ้ย  และรายงานต่อหวัหนา้งานเม่ือเคร่ืองจกัรชาํรุดเสียหายมาก 
 

8151. 35 ผู้ใช้เคร่ืองบดผสมยางแบบสองลูกกลิง้ (Rolling mixer machine operator rubber) 
2137   ใช้เคร่ืองจักรผสมยางกับสารเคมี  เพื่อเตรียมยางผสมสารเคมีสําหรับใช้งานใน
กระบวนการข้ึนรูปต่อไป :  กดสวิตซ์เดินเคร่ืองบดยาง  ปรับช่องว่างระหว่างลูกกลิ้งและแผ่นกั้นยางให้มีระยะท่ี
เหมาะสมกบัปริมาณยาง  ;  ปล่อยให้ยางผ่านลูกกลิ้ง / ผสมสารเคมี   ทาํการตดัแผ่นยางเพื ่อเพิ ่ม
ประสิทธิภาพในการบดผสมไม่ให้สารเคมีสูญหาย รีดแผ่นยางออกจากเคร่ืองตดัตามขนาดท่ีตอ้งการ อาจทาํให้
เยน็โดยผ่านลงในถงันํ้ า หรือใชล้มเป่า  แกไ้ขเคร่ืองจกัรเม่ือขดัขอ้งเพียงเล็กน้อยและรายงานต่อหัวหน้างานเม่ือ
เคร่ืองจกัรชาํรุดเสียหาย 
 
 
8151.40        พนักงานเคร่ืองผสม (กรรมวิธีทางเคมีและกรรมวธีิทีเ่กีย่วข้องกนั)  

(Mixing machine operator chemical and related process) 
  ใช้เคร่ืองผสมของแข็งหรือของเหลว  เพื่อใช้ในกรรมวิธีทางเคมีหรือกรรมวิธีท่ีคลา้ยคลึง
กนั :   ใชเ้คร่ืองสูบ  หรือเคร่ืองมือกลขนวสัดุต่างๆ  ใส่ลงในภาชนะของเคร่ืองผสมตามปริมาณท่ีกาํหนดให้ ;  
เดินเคร่ืองป่ันเพื่อผสมวสัดุต่างๆ  ให้ทัว่;  เติมวสัดุท่ีใชผ้สมลงในของผสมตามท่ีตอ้งการ ;  เดินเคร่ืองป่ัน
ต่อไปจนกวา่การผสมจะเสร็จเรียบร้อย เปิดวาล์วหรือใชเ้คร่ืองสูบ สูบเอาวตัถุผสมออกจากภาชนะของเคร่ือง
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ผสม ;  เตรียมเคร่ืองผสมเพื่อใช้ในการผสมคร้ังใหม่ อาจมีช่ือเรียกตามประเภทของวสัดุท่ีผสม หรือตาม
ประเภทของผลิตภณัฑท่ี์ผลิตได ้
 

8151.90  ผู้ควบคุมเคร่ืองบด  โม่  และผสมอืน่ ๆ 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึง ผูท่ี้ควบคุมดูแลเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการโม่  บด  ผสม  
ในกระบวนการทางเคมีและแปรรูปซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
 

9436 หน่วย 8152 ผู้ควบคุมเคร่ืองจักรทีใ่ห้ความร้อนทางเคมี   
9437 (Chemical – Heat – Treating – Plant  Operators) 

  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี ไดแ้ก่  ผูท่ี้ควบคุมดูแลเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีทาํการอบ
ผสมสารเคมีต่าง ๆ ตามกระบวนการเพื่อเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางเคมี   ดูแลและควบคุมเตาเผาหรือ
อุปกรณ์ท่ีคล้ายคลึงกนัท่ีให้ความร้อนในกระบวนการทางเคมี  เช่น  การอบ  การผสม  การทาํให้แห้ง
เพื่อใหว้สัดุและสารเคมีในกระบวนการ แปรรูปตามตอ้งการ ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุม    
ผูป้ฏิบติังานอ่ืน 

9438  

9439   อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 
8152..20 ผู้ต้มเคี่ยว (กรรมวธีิทางเคมีและกรรมวธีิทีเ่กีย่วข้อง) , ผู้ควบคุมหม้อต้มเคี่ยว 

 (Cooking machine operator chemical and related process) 
  ควบคุมการตม้เค่ียวอินทรียสารและอนินทรียสาร  เช่น กระดูก  ไขมนั  กากนํ้าตาล   นํ้ามนั  
เกลือ  กรด  และด่างในหมอ้ตม้ชนิดต่าง ๆ  เพื่อการผสม  การทาํใหบ้ริสุทธ์ิ  การทาํใหมี้คุณสมบติัพิเศษ  
หรือเพื่อใหมี้ผลในการเปล่ียนแปลงทางเคมี : ควบคุมเคร่ืองจกัรกลต่าง ๆ  เช่น เคร่ืองเทบรรจุ  เคร่ืองทาํ
ความร้อน  เคร่ืองกวนผสม  ใหท้าํลายเพื่อผลความเปล่ียนแปลงทางเคมี  ;  ตรวจสอบอุณหภูมิ  เวลา  และ
เคร่ืองวดัต่าง ๆ  ทดสอบสารเท่าท่ีจาํเป็นเพื่อใหแ้น่ใจวา่  การตม้เค่ียวเป็นไปโดยถูกตอ้ง  ;  เทสารท่ีตม้
เค่ียวแลว้ลงในถงัเก็บหรือภาชนะอ่ืนๆ  อาจมีช่ือเรียกตามชนิดของภาชนะท่ีใชต้ม้เค่ียวหรือตามประเภท
ของกรรมวธีิท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
 
 

8152.25 ผู้อบ  (กรรมวธีิทางเคมีและกรรมวธีิทีเ่กีย่วข้องกนั)  ;  ผู้ควบคุมหม้ออบ  
(Roasting machine operator chemical and related process) 
ควบคุมการอบสารต่างๆ  เช่น   หินปูน  ยิบซั่ม  กาํมะถนั  ไม ้ หรือกระดูกในเตาอบ  

เตาเผา  หรือเคร่ืองมือท่ีคลา้ยคลึงกนัเพื่อทาํให้แห้ง  หรือเพื่อให้มีคุณสมบติัพิเศษ  หรือเพื่อทาํให้มีการ
เปล่ียนแปลงทางเคมี : บรรจุสารต่างๆ ท่ีจะอบลงในเคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์แบบต่าง ๆ  ตามลกัษณะและ
ชนิดของ;  ควบคุมอุณหภูมิและเวลาเพื่อใหส้ารต่างๆ  อยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม  ทดสอบสารท่ีอบ
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แลว้ตามความจาํเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าการอบเป็นไปโดยถูกตอ้ง ; อาจมีช่ือเรียกตามชนิดของเคร่ืองอบ  
หรือตามประเภทของกรรมวธีิท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

8152.30 ผู้ควบคุมหม้อน่ึง (กรรวธีิทางเคมีและกรรมวธีิที่เกีย่วข้อง)  
(Autoclave machine operator chemical and related process)  
ควบคุมหม้อน่ึง  (ภาชนะท่ีมีแรงดันสูง)  ซ่ึงใช้กรรมวิธีทางเคมี  และกรรมวิธีท่ี

คลา้ยคลึงกนั :  บรรจุสารเคมีลงในหมอ้น่ึงตามปริมาณท่ีกาํหนด ;  ตรวจสอบวาล์วท่ีใชใ้นการทาํงาน ;  
เพิ่มอุณหภูมิในหมอ้น่ึงดว้ยการเพิ่มแรงดนัไอนํ้ าให้สูงข้ึน ;  สังเกตดูเคร่ืองวดัแรงดนั เทอร์โมมิเตอร์  
เคร่ืองบอกเวลา  และเคร่ืองมืออ่ืนๆ แลว้ปรับเคร่ืองมือเท่าท่ีจาํเป็น  เพื่อให้การน่ึงเป็นไปอย่างถูกตอ้ง ;  
ถ่ายเทผลิตภณัฑท่ี์น่ึงเรียบร้อยแลว้ออกจากหมอ้น่ึง  และเตรียมหมอ้น่ึงสาํหรับผลิตภณัฑพ์วกใหม่ต่อไป 

 

8152.40 ผู้ควบคุมเตาผลติซีเมนต์ (kiln operator cement product)  
ควบคุมเคร่ืองจกัร  เตาเผาและอุปกรณ์ต่างๆ ในกระบวนการผลิตซีเมนส์  เช่น เคร่ืองบด

ผสมวตัถุดิบ, เคร่ืองป้อนวตัถุดิบ,  เช้ือเพลิง,  เตาเผา  เคร่ืองลดอุณหภูมิและอุปกรณ์ควบคุมอ่ืนๆ  :  
สังเกตสีของวตัถุท่ีเผาและความเขม้ของเปลวไฟ  เพื่อตรวจสอบกระบวนการเผาให้เป็นไปอยา่งเหมาะสม  ;  
ตรวจสอบการทาํงานโดยอตัโนมติัของเคร่ืองวดัต่าง ๆ  ;  บนัทึกรายละเอียดของงานท่ีทาํทั้งหมด  ;  แกไ้ข
ความขดัแยง้เล็ก ๆ  นอ้ย ๆ  และรายงานต่อวิศวกรเม่ือชาํรุดเสียหาย  อาจมีช่ือเรียกตามเคร่ืองจกัรท่ีควบคุม  
 
8152. 50  ผู้รมควนัยางแผ่น ,  ผู้คุมเตารมยางแผ่น ,   คนเฝ้าไฟเตารมยางแผ่น   

(Kiln operator rubber sheet) 
  ใส่ฟืนในเตาโรงรมควนั ให้เตารมควนัสามารถรมแผ่นยางให้แห้งตามเวลาท่ีกาํหนด 
ควบคุมอุณหภูมิให้พอเหมาะกบัการอบยาง ;   ตรวจมาตรวดัอุณหภูมิและปรับความร้อน โดยเติมหรือลด
ฟืนเท่าท่ีจาํเป็น 
 

8152. 55    ผู้ทาํยางแผ่นผึง่แห้ง (Drier rubber sheet) 
 นาํนํ้ ายางสดมาผลิตเป็นยางแผน่ดิบตามกรรมวิธีท่ีกาํหนด :  หรือคดัเลือกยางแผน่ดิบ  
คุณภาพดี   ลา้งให้สะอาด    แขวนบนราวตาก    นาํเขา้โรงอบร้อน  ;   ควบคุมอุณหภูมิการอบให้แผน่ยาง
แห้งตามเวลาท่ีกาํหนด  แลว้เอายางออกจากโรงอบ ;   หีบห่อกอ้นยางแผน่ท่ีอดัแลว้ตามขนาดและนํ้ าหนกัท่ี
กาํหนด โดยใชว้สัดุห่อกอ้นยางซ่ึงเป็นพลาสติกหรือวสัดุอ่ืน ๆ  ตามความตอ้งการของลูกคา้ 
 
8152. 57    พนักงานควบคุมเตาอบยางแท่ง (Kiln operator rubber) 
 ลาํเลียงยางท่ีผา่นการตดัยอ่ยแลว้  บรรจุลงในกระบะหรือตะกง  เข็นเขา้สู่เตาอบ  ควบคุม  
อุณหภูมิและระยะเวลาของการอบตามท่ีกาํหนด  และดูแลบาํรุงรักษาเตาอบ 
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8152.90 ผู้ต้มเคี่ยว    อบ และผู้ปฏิบัติงานเกีย่วกบัการใช้ความร้อนทีเ่กีย่วข้องกนั  ซ่ึงมิได้จัด 
9440           ประเภทไว้ในทีอ่ืน่ 

  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึงผูต้ม้เค่ียว  อบ  และผูป้ฏิบติังานเก่ียวกบัการใชค้วาม
ร้อนท่ีเก่ียวขอ้งกนั  ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน  ตวัอยา่ง  เช่น  ผูท้าํนํ้ายาเคมีแหง้ใหเ้ป็นผง  ดว้ยการ
พน่หรือการบดละเอียด ;  ผูอ้บวตัถุในหอ้งอบ  หรือในตูอ้บท่ีมีอุปกรณ์เคล่ือนยา้ยวตัถุ 
 

9441 หน่วย 8153 ผู้ควบคุมเคร่ืองจักร  อุปกรณ์การกรองและการแยกทางเคมี 
(ยกเว้นปิโตรเลียมและก๊าซ 

9442 ธรรมชาติ)  (Chemical – Filtering-  and  Separating – Equipment  
Operators) 

  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ได้แก่  ผูท่ี้ควบคุมดูแลเคร่ืองจักรและอุปกรณ์เก่ียวกบัท่ี
กรองและแยกสารละลายหรือวตัถุผสมต่าง ๆ  เพื่อแยกส่ิงท่ีตอ้งการ  ออกจากส่ิงท่ีไม่ตอ้งการ เช่น  การแยก
สารตะกอนและนํ้าออกจากนํ้ามนัดิบ  ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมผูป้ฏิบติังานอ่ืน 
 

9443   อาชีพในหน่วยนี ้  มีดังนี้ 
 
8153.20               ผู้ควบคุมเคร่ืองอดักรอง (Filter press operator) 

ใชเ้คร่ืองอดักรองของเหลว  โดยการสูบผา่นเคร่ืองกรอง (แบบฟิลเตอร์เพรสส์)  ท่ีมีชุด  
แผน่กรองซ่ึงสามารถเปล่ียนได ้ สอดไวใ้นเคร่ืองกรองเป็นชั้นๆ  :  เปิดเคร่ืองอดักรอง  แลว้ปิดแผน่กรอง
ดว้ยผา้กรองหรือวสัดุท่ีใชใ้นการกรองชนิดอ่ืน ;  ประกอบเคร่ืองกรองทั้งหมดเขา้ดว้ยกนั  และตรวจสอบ
ดูวา่แผน่กรองไดเ้ช่ือมต่อกนัเป็นอยา่งดีพอท่ีจะสามารถป้องกนัไม่ใหข้องเหลวร่ัวออกมา ;  ผสมและกวน
สารผสม และนํ้ายาเคมีท่ีใชใ้นการกรองเพื่อทาํให้ส่ิงสกปรกหรือวตัถุเจือปนตกตะกอน ; คอยดูเคร่ืองวดั
แรงดนัจนกระทัง่ไดป้ริมาณของเหลวท่ีกรองแลว้ตามตอ้งการ  ;  ใชอ้ากาศอดั  นํ้ า  หรือไอนํ้ า  กาํจดัส่ิง
สกปรกออกจากเคร่ืองกรอง ; เปิดเคร่ืองกรองและทาํความสะอาด  หรือเปล่ียนแผน่กรองตามท่ีตอ้งการ  
อาจมีช่ือเรียกตามประเภทของวสัดุท่ีใชก้รอง 

 
8153.40 ผู้ควบคุมเคร่ืองแยกของเหลวด้วยระบบหนีศูนย์ (Centrifugal separator operator)   

ใชเ้คร่ืองแยกของเหลวท่ีมีความถ่วงจาํเพาะต่างกนัออกจากกนั  ดว้ยวิธีหนีศูนย ์:  เปิดวาล์ว
เพื่อถ่ายเทของเหลวลงสู่ภาชนะของเคร่ืองจกัร ;  เดินเคร่ืองจกัรและปรับอตัราการหมุนของภาชนะเพื่อให้
การแยกของเหลวเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ;  ถ่ายเทของเหลวท่ีอยูภ่ายในภาชนะออกตามความจาํเป็น;  
ใส่แผน่กรองเขา้ในเคร่ืองกรอง  และทาํความสะอาดแผน่กรอง  อาจใชเ้คร่ืองแยกท่ีมีท่อส่งความร้อนหรือ
ท่ีมีเคร่ืองป้อนของเหลวต่อเน่ืองกนัไป 
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8153.50 ผู้ควบคุมเคร่ืองแยกนํา้มันดิบ ;  ผู้แยกนํา้มันดิบ (Crude oil treater qurator)   
แยกนํ้ ามนัดิบ  ดว้ยกรรมวิธีทางเคมีหรือกรรมวิธีอ่ืน  เพื่อขจดัตะกอนและนํ้ าออกจาก

นํ้ ามนั :  ทดสอบนํ้ ามนัเพื่อหาปริมาณของตะกอนและนํ้ าในนํ้ ามนัดว้ยเคร่ืองแยกความถ่วงจาํเพาะ  
ควบคุมการส่งนํ้ามนัเขา้เคร่ืองแยก  เขา้และออกจากถงัเก็บหรือส่งไปตามท่อ ;  เติมตวัยาลงในเคร่ืองแยก  
เพื่อแยกนํ้ าและตะกอน  แลว้ปล่อยนํ้ าท่ีแยกออก ;  ส่งนํ้ ามนัท่ีเติมตวัยาแลว้เขา้ในถงัพกัให้ตกตะกอน ;  
วดัปริมาณนํ้ามนัในถงัท่ีแยกนํ้าแลว้  และส่งต่อไปยงัท่อส่งใหญ่ ; บาํรุงรักษาเคร่ืองสูบนํ้ าและนํ้ ามนัใน
เคร่ืองแยก ;  ทาํความสะอาดและซ่อมเคร่ืองแยก ;  บนัทึกสถิติการผลิต  ผลการทดสอบและขอ้มูลอ่ืนๆ   
 

8153.90 พนักงานเคร่ืองกรองและแยกสารเคมีอืน่ๆ 
ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึงพนกังานเคร่ืองกรองและเคร่ืองแยกซ่ึงมิไดจ้ดั

ประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน  ตวัอยา่ง  เช่น  ผูใ้ชเ้คร่ืองสูบ  สูบของเหลวจากถงัไปเขา้เคร่ืองอดักรอง ;  ผูท้าํความ
สะอาดแผน่กรอง ;  ผูใ้ชเ้คร่ืองจกัรสูบของเหลวไปยงัเคร่ืองหนีศูนย ์ ;  ผูใ้ชเ้คร่ืองจกัรร่อนและทาํความ
สะอาดผลิตภณัฑท่ี์ผา่นเคร่ืองหนีศูนยแ์ลว้ 
 
หน่วย    8154 ผู้ควบคุมเคร่ืองกลัน่และเตาปฏิกรณ์ทางเคมี  (ยกเว้นปิโตรเลยีมและก๊าซธรรมชาติ) 
  (Chemical – Still  and  Reactor  Operators  (Except  Petroleum  and  Natural  Gas)) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ได้แก่  ผูท่ี้ปฏิบติังานและควบคุมดูแลอุปกรณ์ท่ีทาํการกลัน่ 
และทาํใหผ้ลิตภณัฑเ์คมีบริสุทธ์ิ  ยกเวน้ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม  ปฏิบติังานตามขั้นตอนของกระบวนการปฏิกิริยา
ทางเคมีในการสกดัและแยกส่วนประกอบ  เช่น  ควบคุมถงัระเหย  ถงัสูญญากาศ  และอุปกรณ์เพิ่มความเขม้ขน้
ของสารละลาย  เป็นตน้   ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 

9444   อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

8154.20 ผู้ควบคุมอุปกรณ์ในกระบวนการทางเคมี ;  พนักงานควบคุมถังกลั่นทางเคมีชนิดเดี่ยวและ 
 ต่อเน่ือง (ยกเว้นปิโตรเลยีมและก๊าซธรรมชาติ)  (Batch and continuous still operator) 

 ควบคุมถงักลัน่สารเคมีเหลว  ตั้งแต่หน่ึงถงัข้ึนไป  ทั้งชนิดถงัเด่ียวหรือชนิดถงักลัน่
แบบต่อเน่ือง  เพื่อแยกตวัประกอบเคมีออกจากกนัและทาํส่วนปรุงแต่งใหบ้ริสุทธ์ิ  :  ปรับวาลว์ต่าง ๆ  
เพื่อควบคุมกระบวนการทาํงาน  เช่น  ควบคุมอตัราการป้อนสารเคมี  ระดบัอุณหภูมิ  ระดบัแรงดนั  
ปริมาณไอกลัน่  เป็นตน้  นาํตวัอยา่งไอและหยดของเหลวไปทดสอบคุณภาพ ; บนัทึกอุณหภูมิแรงดนั  
และผลการอ่านจากเคร่ืองวดัต่าง ๆ  ;  ทาํการปรับเคร่ืองมือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัถงักลัน่  เพื่อใหอ้ยูใ่นระดบั
มาตรฐาน 

 

8154.30  ผู้ควบคุมเคร่ืองทาํระเหย (Evaporated operator chemical process) 
  ใช้ถังทําระเหย  ภาชนะสูญญากาศ  หรือเคร่ืองมือท่ีคล้ายคลึงกัน  ทํานํ้ ายาและ
สารละลายให้เขม้ขน้  ดว้ยการขบันํ้ าท่ีมากเกินไปออก :  สูบของเหลวลงในถงัหรือภาชนะ ;   ควบคุมไอ
นํ้ าท่ีไหลเขา้ในขด (คอยล์)  ทาํความร้อนของเคร่ืองทาํระเหย ;  ทดสอบความเขม้ขน้ของนํ้ ายาเป็นคร้ัง
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คราวดว้ยเคร่ืองมือหรือด้วยการทดสอบทางเคมีอยา่ง ;  ปรับอุณหภูมิและแรงดนัเท่าท่ีจาํเป็นเพื่อให้ได้
นํ้ ายาท่ีตอ้งการ ;  สูบนํ้ ายาท่ีเขม้ขน้แล้วจากเคร่ืองทาํระเหยไปยงัเคร่ืองช่วยทาํความร้อน  อาจดูแล
อุปกรณ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกนั  เช่น  ถงัตะกอน  ถงัทาํความร้อน  เคร่ืองควบแน่น และเคร่ืองทาํความเยน็ 
 

8154.90  ผู้ควบคุมเคร่ืองกลัน่และเตาปฏิกรณ์ทางเคมีอืน่ๆ (ยกเว้นปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึง  พนกังานเคร่ืองกลัน่  และเคร่ืองปฏิกร  ซ่ึงมิไดจ้ดั
ประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน  ตวัอยา่ง  เช่น  ผูก้ลัน่พืชเพื่อสกดัหวันํ้าหอมหรือนํ้ามนัหอมดว้ยการอบ ;  ผูช่้วยคุมถงั
กลัน่ดว้ยการควบคุมหน่วยกลัน่และใส่ไฟในเตา; ผูค้วบคุมเคร่ืองกลัน่ท่ีใชใ้นการกลัน่สุราจากเมล็ดขา้ว 
 

9445 หน่วย  8155 ผู้ควบคุมเคร่ืองกลัน่นํา้มันและก๊าซธรรมชาติ   
9446 (Petroleum-   and  Natural – Gas – Refining – Plant  Operators) 

  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี ไดแ้ก่  ผูท่ี้ควบคุมเคร่ืองจกัรในกระบวนการกลัน่นํ้ามนั
ปิโตรเลียมใหบ้ริสุทธ์ิ  และทาํผลิตภณัฑจ์ากปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ ควบคุมเคร่ืองจกัรต่าง ๆ ใน
กระบวนการผลิต เช่น เคร่ืองสูบ เคร่ืองแยกสารละลาย หอกลัน่ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ 
 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

8155.10 พนักงานเคร่ืองกลัน่ (นํา้มันปิโตรเลียม) ทัว่ไป (Refinery plant operator petroleum) 
ทาํงานบางส่วนหรือทั้งหมดเก่ียวกบัการใชเ้คร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการกลัน่นํ้ ามนัปิโตรเลียม

ในการแยกและกลัน่นํ้ ามนัปิโตรเลียมให้เป็นผลิตภณัฑ์ต่างๆ :  สังเกตและบนัทึกการอ่านเคร่ืองวดัอุณหภูมิ  
ความดนั  การไหลของนํ้ ามนั  และมิเตอร์อ่ืนๆ  และปรับวาล์วหรือเคร่ืองควบคุมอตัโนมติั ;  ทาํการ
ปรับแต่งเคร่ืองมือเล็ก ๆ นอ้ยๆ  ให้อยูใ่นขอบเขตท่ีกาํหนด ;  ทดสอบสารเคมี ความถ่วงจาํเพาะ  และสี
ของนํ้ ามันเพื่อตรวจดูว่ากรรมวิธีนั้ นได้จัดทําไปโดยถูกต้อง  และนําตัวอย่างไปวิเคราะห์ใน
ห้องปฏิบติัการทางวิทยาศาสตร์ ;  ตรวจดูให้แน่วา่อุปกรณ์ทุกช้ินทาํงานอยา่งถูกตอ้ง ; ตรวจตราดูกร๊าฟ
บนัทึกการปฏิบติังานแบบอตัโนมติั  ซ่ึงอยูใ่นห้องควบคุมการปฏิบติังาน  และตอ้งดาํเนินการทนัทนัทีท่ี
สังเกตเห็นว่ามีส่ิงผิดปกติเกิดข้ึน  อาจรับผิดชอบเก่ียวกบัการดูแลความเรียบร้อยในการปฏิบติังานของ
โรงงานต่างๆ  
 

8155.20  ผู้ควบคุมเคร่ืองแยกนํา้มัน (Treater petroleven refinery) 
ใชเ้คร่ืองจกัรแยกกาํมะถนัและส่ิงไม่บริสุทธ์ิ  ออกจากนํ้ามนัรถยนต ์  พาราฟืน  

นํ้ามนัดิบและนํ้ามนัอ่ืนๆ  ท่ีกลัน่แลว้  ข้ีผึ้ง  และผลิตภณัฑน์ํ้ามนัปิโตรเลียมอ่ืนๆ  :  สงัเกตและบนัทึกการ
อ่านเคร่ืองวดัอุณหภูมิ  ความดนั  และการไหลของนํ้ามนัตลอดจนมาตรวดัต่างๆ ;  ทดสอบเคมีภณัฑ์  
ความถ่วงจาํเพาะ  และสี  เพื่อตรวจดูวา่กรรมวธีินั้นไดจ้ดัทาํไปโดยถูกตอ้งหรือไม่  และนาํตวัอยา่งไป
วเิคราะห์ในหอ้งปฏิบติัการทางวทิยาศาสตร์  อาจมีช่ือเรียกตามประเภทของผลิตภณัฑท่ี์ปรับปรุงคุณภาพ  
ตามประเภทของเคร่ืองจกัร หรือเคมีภณัฑท่ี์ใช้ 
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8155.30 ผู้ควบคุมหอกลัน่ (นํา้มันปิโตรเลยีมและก๊าซธรรมชาติ)  
(Stillman petroleven and natural gas ) 
ทาํงานร่วมกับผูช่้วยในการคุมถังกลั่นตั้ งแต่หน่ึงถังข้ึนไป  เพื่อกลัน่และแยกนํ้ ามนั

ปิโตรเลียมออกเป็นผลิตภณัฑต่์างๆ  เช่น  นํ้ามนัรถยนต ์ พาราฟีน  นํ้ามนัหล่อล่ืน  และนํ้ ามนัเตา  หรือทาํ
ให้ผลิตภณัฑ์ดงักล่าวบริสุทธ์ิ :  ตรวจตราดูสภาพการปฏิบติังานของหน่วยกลัน่ ;  สังเกตและบนัทึกการ
อ่านเคร่ืองวดัอุณหภูมิ  ความดนั  เคร่ืองวดัการไหล  และมาตรวดัต่างๆ  พร้อมกบัปรับวาล์วหรือเคร่ือง
ควบคุมแบบอตัโนมติั ;  ทดสอบความถ่วงจาํเพาะของผลิตภณัฑ์ต่างๆ  และสังเกตดูสี เพื่อพิจารณาว่า
กรรมวิธีการกลัน่เป็นไปอยา่งถูกตอ้งหรือไม่ ;  ปรับเคร่ืองมือเล็ก ๆ นอ้ยๆ ;  หยุดงานกลัน่เพื่อทาํความ
สะอาดและเร่ิมปฏิบติัการกลัน่ต่อไปอีก ; อาจชาํนาญงานเก่ียวกบัถงักลัน่นํ้ ามนัประเภทใดประเภทหน่ึง  
หรือชาํนาญในการกลัน่นํ้ามนัชนิดใดชนิดหน่ึง  หรือชาํนาญงานในหน่วยงานหรือกรรมวิธีใดโดยเฉพาะ  
และอาจมีช่ือเรียกตามงานท่ีทาํ 
 

8155.40 พนักงานเคร่ืองปฏิกรณ์  (นํา้มันปิโตรเลยีม) (Reactor operator petroleum) 
ใชห้รือควบคุมดูแลการทาํงานของเคร่ืองปฏิกรซ่ึงไฮโดรคาร์บอนท่ีไดจ้ากนํ้ ามนัปิโตรเลียม

จะถูกแยกเอาไฮโดรเจนออกไปโดยกรรมวิธีปฏิรูป (รีฟอร์เมอร์)  หรือกรรมวิธีแยกสลาย :  ควบคุมการไหล
ของไฮโดรคาร์บอนไปสู่เคร่ืองปฏิกร ;  รักษาระดบัอุณหภูมิ  ความดนั  ระดบัของเหลว  และตวัแปรผนัอ่ืนๆ  
ใหอ้ยูภ่ายในขอบเขตท่ีกาํหนด;  ตรวจสอบใหแ้น่วา่อุปกรณ์ทุกช้ินทาํงานอยา่งถูกตอ้ง ;  สั่งและควบคุม 
 

8155.90  ผู้ปฏิบัติงานเกีย่วกบัการกลัน่นํา้มันอืน่ ๆ 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี    รวมถึง   ผูป้ฏิบติังานเก่ียวกบัการกลัน่นํ้ามนัซ่ึงมิไดจ้ดั
ประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน   เช่น   ผูค้วบคุมเคร่ืองสูบ และระบบการส่งผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมและของเหลวอ่ืนๆ  
ไปตามท่อภายในโรงงาน      ผูอ่้านเคร่ืองมือและปรับเคร่ืองควบคุมภายในหอ้งควบคุม     
 

9447 หน่วย  8159 ผู้ควบคุมกระบวนการแปรรูปทางเคมี  ทีม่ิได้จัดประเภทไว้ใน
ทีอ่ืน่ 

  (Chemical – Processing – Plant  Operators  not  Elsewhere  Classified) 

  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่  ผูท่ี้ควบคุมการแปรรูปทางเคมี ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภท
ไวใ้นท่ีอ่ืน เช่น ผูป้ฏิบติังานและควบคุมดูแลเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ในการฟอกยอ้ม  การผลิตถ่านหรือแก๊
ซจากถ่าน  การทาํเส้นใยสังเคราะห์  การผลิตปุ๋ย  และการแยกสกดัสารกมัมนัภาพรังสี  จากแร่ต่าง ๆ 
ปฎิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
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9448   อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 
8159.20 ผู้ใช้เคร่ืองฟอกสี (สารเคมี)  (Bleacher operator chemical )  

ใชส้ารฟอกสีฟอกนํ้ายาเคมีใหมี้สีดีข้ึน :  สูบนํ้ายาเคมีท่ีจะฟอกลงในถงั;  สูบหรือเปิด
วาลว์ใส่สารผสมฟอกสีลงในถงัตามสูตรหรือตามการคาดคะเน ;  เดินเคร่ืองกวน ;  รักษาระดบัอุณหภูมิ
ในถงั  โดยการสังกตดูเคร่ืองบนัทึกอุณหภูมิและคอยปรับวาล์วของไอนํ้า ;  นาํตวัอยา่งนํ้ายาเคมีท่ีฟอก
แลว้ส่งไปทดสอบในหอ้งปฏิบติัการทางวทิยาศาสตร์  ตามความจาํเป็น ;  สูบนํ้ายาเคมีท่ีฟอกแลว้ลงในถงั
เก็บ  หรือสูบไปยงัหน่วยอ่ืนๆ  เพื่อนาํไปใชใ้นกรรมวธีิต่อไป  ซ่อมอุปกรณ์เล็กๆ นอ้ยๆ 

 

8159. 30 ผู้ทาํยางแผ่นดิบ     (ผู้ทาํยางแผ่นจากนํา้ยาง)  (Maker rubber sheet) 
     นาํนํ้ายางสดมาผา่นกระบวนการทาํยางแผน่ดิบ :   กรองนํ้ ายางให้สะอาด   เจือจางดว้ยนํ้ า
สะอาดและทาํให้นํ้ ายางจบัตวัในตะกงดว้ยนํ้ ากรดตามชนิดและปริมาณท่ีกาํหนด   แลว้รีดแผ่นยางดว้ย
เคร่ืองรีดมือ  หรือระบบอตัโนมติั   แลว้ผึ่งแผน่ยางดิบใหส้ะเด็ดนํ้าและแหง้ 
 

8159. 32 ผู้ทาํยางเครป ,  ผู้ทาํยางเครปจากเศษยางดิบ (Maker rubber Acra)    
 นาํนํ้ ายางสดหรือหางนํ้ ายางมาผสมกบักรดตามชนิดและปริมาณที่กาํหนดเพื่อทาํยาง
เครป  : เม่ือนํ้ ายางจบัตวัเป็นยางเตา้หู้แลว้นาํไปผา่นชุดเคร่ืองรีดเครป ; ลา้งแผ่นยางเครปให้สะอาด ; 
แขวนแผ่นยางเครปบนราว   ผึ่งไวใ้นท่ีร่มหรืออบแห้งในเตาอบท่ีควบคุมอุณหภูมิให้ไดย้างเครปขาว / 
เครปสีจาง  หรือสกิมเครป  (ยางเครปขาว / เครปสีจาง  ใชน้ํ้ ายางสดมาผลิต   ยางสกิมเครปใชห้างนํ้ ายาง
มาผลิต ส่วนเครปสีนํ้าตาลหรือสีดาํใชเ้ศษยางมาผลิต  โดยผา่นกระบวนการรีดเครป เช่นเดียวกบัยางเครป
ขาว) 
 

8159.34 ผู้ทาํยางแท่ง  (Maker rubber latex) 
     ทาํยางดิบให้เป็นยางแท่งเพื่อการจาํหน่าย : จดัเตรียมยางดิบซ่ึงเป็นนํ้ ายางจบัตวัแลว้เป็น
ยางเตา้หู้  หรือเศษยางท่ีผ่านการคดัเลือกและย่อยขนาด   ล้างหรือทาํความสะอาดแล้วเขา้เคร่ืองจกัรใน
สายการผลิต เป็นเคร่ืองรีดเครป   เคร่ืองตดัยอ่ยยางเป็นช้ินเล็ก ๆ    ผา่นไปลงบ่อเพื่อลา้งทาํความสะอาด  
แลว้นาํยางท่ียอ่ยและสะอาดแลว้บรรจุในกะบะท่ีจะนาํไปอบใหย้างแหง้และอดัแท่งตามนํ้าหนกัและขนาด
มาตรฐานโดยใชเ้คร่ืองอดั  ; พนัแถบระบุชั้ นยางแท่งท่ีผลิต     หีบห่อแท่งยางด้วยพลาสติกและ
บรรจุลงัเพื่อรอจาํหน่าย   (ยางแท่ง STR 5L  ผลิตจากนํ้ายางสด   ยางแท่ง  STR  20  ผลิตจากเศษยาง ) 
 

8159. 40 ผู้ทาํนํา้ยางข้น  (Maker raw rubber) 
  นาํนํ้ายางสดใส่บ่อพกัเพื่อตกตะกอนส่ิงสกปรกและธาตุแมกนีเซียมดว้ยสารเคมีท่ีกาํหนด
ป้ัมหรือปล่อยให้นํ้ ายางไหลเขา้เคร่ืองป่ันแยกนํ้ ายางขน้และหางนํ้ ายางออกจากกนั ; ถอดและล้างจาน
ประกอบเคร่ืองป่ันเป็นระยะๆ  เม่ือเคร่ืองเร่ิมแยกนํ้ ายางสดไม่ได ้; ดูแลทาํความสะอาดเคร่ืองป่ันนํ้ ายางขน้  
บ่อพกันํ้ายางสด    ถงัเก็บนํ้ายางขน้และผสมสารเคมีในนํ้ายางสดและนํ้ายางขน้ 
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8159. 45    พนักงานประจําเคร่ืองผลติเม็ดพลาสติก  (Machine operator plastic) 
   ควบคุมดูแลการทาํงานของเคร่ืองจกัรในการผลิตเม็ดพลาสติก : จดัเตรียมและเติม     
นํ้ ามนัหล่อล่ืนและสารเติมแต่งท่ีใช้ในการผลิตเม็ดพลาสติกเป็นระยะๆ  ;  ควบคุมดูแลการทาํงานของ
เคร่ืองจกัรให้ทาํงานไดอ้ย่างต่อเน่ือง ; จดบนัทึกรายงานการทาํงานของเคร่ืองจกัร  ; เก็บตวัอย่างเม็ด
พลาสติกในแต่ละช่วงการผลิตเพื่อส่งไปวิเคราะห์คุณภาพ ;  ตรวจสอบการทาํงานของเคร่ืองจกัร รวมถึง
การลา้งถงัไซโลเม่ือมีการเปล่ียนชนิดของผลิตภณัฑต์ามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 
8159.50  ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการผลติถ่านไฟฉาย (Machine operator battery production)  
  ควบคุมและใช้เคร่ืองจกัรแบบต่าง ๆ ในกระบวนการผลิตถ่านไฟฉาย  เช่น  อดัประจุ
สารเคมี  เคร่ืองอดัประกอบเป็นกอ้น  :  เตรียมวตัถุดิบและเคร่ืองจกัรต่าง ๆ  ให้พร้อม  ควบคุมการเปิด – ปิด
เคร่ืองจกัรใหท้าํงานอยา่งต่อเน่ืองหรือทาํตามขั้นตอนการผลิต  อาจดูแลทาํความสะอาดเคร่ืองจกัร 
 

8159.60  ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการผลติปุ๋ยเคมี  (Machine operator fertiliser production)   
  ควบคุมและใช้เคร่ืองจกัรแบบต่าง ๆ  ในกระบวนการผลิตปุ๋ยเคมี  เช่น  เคร่ืองผสม  
เคร่ืองอดัเม็ด  เคร่ืองเป่าแห้ง  :  เตรียมวตัถุดิบและเคร่ืองจกัรให้พร้อม  ควบคุมการเปิด – ปิดเคร่ืองจกัร
และให้เคร่ืองจกัรต่าง ๆ ทาํงานอยา่งต่อเน่ือง  ตรวจดูผลิตภณัฑ์หรือเก็บตวัอยา่งไปทาํการทดสอบ  หยุด
เคร่ืองเม่ือเคร่ืองทาํงานผิดปกติ  อาจทาํการปรับวาลวเ์พื่อปรับวตัถุดิบหรือสารเคมีเพื่อให้ส่วนผสมได้
มาตรฐาน  อาจดูแลทาํความสะอาดเคร่ืองจกัร 
 

8159.70 ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการผลติเส้นใยสังเคราะห์  
(Machine operation aynthet fikse production)  

  ควบคุมและใชเ้คร่ืองจกัรต่าง ๆ  ในกระบวนการผลิตเส้นใยสังเคราะห์  เช่น  เคร่ืองผสม  
เคร่ืองดึง  เคร่ืองปีนเกลียว  :  เตรียมวตัถุดิบและเคร่ืองจกัรใหพ้ร้อม  ควบคุมดูแลการเปิด – ปิดเคร่ืองจกัร  
ควบคุมใหเ้คร่ืองจกัรต่าง ๆ  ทาํงานอยา่งต่อเน่ือง  ตรวจดูเส้นใยและเก็บตวัอยา่งไปทาํการทดสอบ    หยุด
เคร่ืองมือเคร่ืองทาํงานผดิปกติแจง้ช่างหรือทาํการปรับแต่งเคร่ืองเท่าท่ีจาํเป็น 
 

8159.90  ผู้ปฏิบัติงานในกรรมวธีิทางเคมีอืน่ ๆ 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึง  ผูท่ี้ปฏิบติังานในกระบวนการผลิตทางเคมีซ่ึงมิได้
จดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
 

9449 หมู่ 816 ผู้ควบคุมเคร่ืองจักรในการผลติพลงังานไฟฟ้าและ
อุตสาหกรรมทีเ่กี่ยวข้อง 

  (Power – Production  and  Related  Plant  Operators) 

  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหมู่น้ี  ไดแ้ก่ ผูท่ี้ปฏิบติังานและควบคุมดูแลเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  
สาํหรับการผลิตพลงังานไฟฟ้า  การบาํบดันํ้าและของเสียท่ีเกิดจากการผลิต  ควบคุมดูแลเคร่ืองจกัรไอนํ้ า  
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หมอ้ไอนํ้ าและอุปกรณ์ประจาํท่ีอ่ืน ๆ เช่น เตาเผาขยะ   เคร่ืองบาํบดันํ้ าเสีย  เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ใน
สถานีสูบนํ้า  เป็นตน้  ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 

  กลุ่มอาชีพในหมู่นี ้ มีดังนี้ 
8161    ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรในการผลิตพลงังานไฟฟ้า 
8162    ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรไอนํ้าและหมอ้กาํเนิดไอนํ้า 
8163    ผูค้วบคุมเตาเผาขยะ  งานบาํบดันํ้าเสียและงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
หน่วย  8161 ผู้ควบคุมเคร่ืองจักรในการผลิตพลงังานไฟฟ้า  (Power – Production  Plant  Operators) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ได้แก่  ผูท่ี้ควบคุมดูแลเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ในการผลิต
กระแสไฟฟ้าจากพลงังานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น  เคร่ืองจกัรไอนํ้า  เคร่ืองจกัรพลงังานถ่านหิน พลงังานนํ้ า 
นํ้ ามนั  ก๊าซ  พลงังานนิวเคลียร์  พลงังานแสงอาทิตย ์ เป็นตน้  รวมทั้งควบคุมการจ่ายพลงังานไฟฟ้าท่ี
ผลิตไดแ้ละงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
  

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

8161.20 ผู้ควบคุมเคร่ืองผลติกระแสไฟฟ้า  ;  พนักงานประจําห้องควบคุม  (ผลติกระแสไฟฟ้า) 
(Electric  power operator)   

  ควบคุมและประสานงานการปฏิบติังานเก่ียวกับการผลิตพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดใน    
โรงงานไฟฟ้า  :  คอยดูมาตรอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดบนแผงควบคุมอยา่งใกลชิ้ด  ;  บนัทึกขอ้มูลการ
ทาํงานทุกระยะอย่างสมํ่าเสมอ  แลว้แปลขอ้มูลเพื่อการแกไ้ขดดัแปลงส่ิงผิดปกติท่ีสังเกตเห็นให้อยู่ใน
สภาพท่ีเหมาะสมต่อไป  ;  ปฏิบติัการดว้ยตนเอง  โดยกดสวิตซ์ต่าง ๆ  ท่ีอยูบ่นแผงควบคุม  เพื่อกาํหนด
ความเร็ว  และอุณหภูมิของเคร่ืองกงัหนั  และเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า  ;  ประสานงานการผลิตกระแสไฟฟ้าจาก
เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าหลาย ๆ เคร่ือง  เพื่อใหแ้น่ใจวา่ไดก้ระแสไฟฟ้าเพียงพอกบัความตอ้งการ  ;  รายงานต่อ
ผูค้วบคุมงานหรือวศิวกรหวัหนา้กะ  เม่ือผิดปกติมาก  เพื่อทาํการแกไ้ขต่อไป  อาจรับผิดชอบในการควบคุม
และการทาํใหเ้คร่ืองกาํเนิดไฟฟ้ามากกวา่หน่ึงเคร่ืองข้ึนไป ทาํงานประสานกนั  อาจรับผิดชอบในการสั่ง
ใหใ้ชเ้คร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าซ่ึงเตรียมไวใ้นกรณีฉุกเฉิน 
 

8161.30 ผู้ควบคุมสถานีผลติไฟฟ้า (พลงังานนํา้)  ;  พนักงานเคร่ืองกงัหัน  (ผลติกระแสไฟฟ้า) 
(Hydroelectric power plant operator) 

  ใชเ้คร่ืองกงัหนันํ้าหรือกงัหนัไอนํ้า  หมุนเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า  :  ติด
เคร่ืองกงัหนั  หรือสั่งให้ผูช่้วยติดเคร่ือง  ;  เดินเคร่ืองกงัหนัท่ีอตัราความเร็วตํ่าในช่วงเวลาท่ีกาํหนดไว ้ 
และแจง้ใหพ้นกังานควบคุมแผงหรือตูส้วติซ์ทราบเม่ือพร้อมท่ีเดินเคร่ืองกงัหนั  ตามความเร็วท่ีจะใชง้าน  
;  เพิ่มความเร็วของเคร่ืองกงัหนัและแน่ใจวา่เคร่ืองควบคุมอตัโนมติัไดค้งอตัราความเร็วท่ีจะใชง้านไว้
โดยถูกตอ้ง  ;  แจง้ให้พนกังานควบคุมแผงสวิตซ์ประจาํเคร่ืองกงัหนัทราบ  เม่ือเคร่ืองกงัหนัสามารถจะ
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ต่อขนานเขา้จงัหวะกบัหน่วยผลิตกระแสไฟฟ้าอ่ืน ๆ  ;  สังเกตเคร่ืองวดัและมาตรวดัต่าง ๆ  วา่เคร่ือง
กงัหนัสามารถรับภาระและกาํลงัทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพหรือไม่  ;  เปล่ียนแปลงกาํลงัผลิตจ่ายของ
เคร่ืองกงัหนัและปรับเคร่ืองตามความจาํเป็น  ;  ทาํบนัทึกผลการอ่านจากเคร่ืองมือ 
 

8161.40  ผู้ควบคุมสถานีผลติไฟฟ้า  (พลงังานนิวเคลยีร์)  
(Nuclear power plant operator)   

  ควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้าและการจ่ายไฟฟ้าของสถานีไฟฟ้าพลงังานนิวเคลียร์  :  ควบคุม
การทาํงานของเคร่ืองจกัร  อุปกรณ์และระบบต่าง ๆ  ให้อยูใ่นสภาพใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพื่อ
ผลิตและจ่ายไฟฟ้าให้สอดคล้องกบัความตอ้งการ  ตรวจสอบเคร่ืองจกัร  อุปกรณ์  เม่ือมีเหตุขดัขอ้ง
ประสานแจง้หน่วยท่ีเก่ียวขอ้ง  บนัทึกขอ้มูลสถิติต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

8161.50  ผู้ควบคุมสถานีผลติไฟฟ้า  (พลงัแสงอาทิตย์) (Solar power plant operator) 
  ควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้าและการจ่ายไฟฟ้าของสถานีไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์ :  ควบคุม
การทาํงานของเคร่ืองจกัร อุปกรณ์และระบบต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ;  
ประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อการผลิตและจ่ายไฟให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ ; ตรวจสอบเคร่ืองจกัร  
อุปกรณ์  และแจง้ฝ่ายบาํรุงรักษาหรืออาจทาํการเปล่ียนแผ่นรับแสงท่ีเส่ือมหรือชาํรุด  บนัทึกขอ้มูลสถิติ   
ต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง   
 

8161.60  พนักงานเคร่ืองอดัอากาศ (Air compressor operator) 
  ควบคุมและให้บริการเคร่ืองอดัอากาศ  ซ่ึงผลิตและจ่ายอากาศอดัไปยงัเคร่ืองมือลม  
รอก หรือเคร่ืองมืออ่ืน ๆ  :  เดินเคร่ืองผลิตความดนัตามท่ีตอ้งการ  ;  บงัคบัเคร่ืองควบคุมหรือตั้งเคร่ือง
บงัคบัอตัโนมติัเพื่อให้การส่งอากาศไปยงัเคร่ืองมือคงเป็นไปโดยถูกตอ้ง  ;  สังเกตเคร่ืองวดัความดนั  
เคร่ืองวดัอุณหภูมิ  และเคร่ืองวดัอ่ืน ๆ  แลว้ปรับเคร่ืองควบคุมเท่าท่ีจาํเป็น  ;  ทาํความสะอาดและหยอด
นํ้ามนัอุปกรณ์  ขนัช้ินส่วนท่ีหลวมใหแ้น่น  และปฏิบติังานอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวกบัการให้บริการเคร่ืองอดัให้คง
อยูใ่นสภาพท่ีทาํงานไดดี้  อาจทาํงานซ่อมเล็ก ๆ  นอ้ย  ๆ 
 
8161.70  ผู้ควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้า  ;  พนักงานประจําสถานีจ่ายไฟ  

(Controller electric distribution station)   
  ควบคุมการผลิตและการจ่ายกระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าต่าง ๆ  ให้เพียงพอกบัความ
ตอ้งการ  :  เตรียมการกะประมาณจาํนวนกระแสไฟฟ้าท่ีจะจ่าย  ;  ขอให้ผลิตพลงังานไฟฟ้าเพิ่มข้ึน  โดย
ใชโ้ทรศพัทห์รือวิทยุ  แลว้จ่ายกระแสไฟฟ้าตามลาํดบัของความตอ้งการไฟฟ้าเขา้วงจรตามส่วนสัด  ;  ทาํ
การเช่ือมโยงกบัระบบกาํลงัไฟฟ้าอ่ืน ๆ  ;  เปล่ียนแปลงการจ่ายกระแสไฟฟ้าใหม่ให้เหมาะสม  ;  ควบคุม
การเปิดปิดสวติซ์ของวงจรทั้งหมดในกรณีฉุกเฉินและจดัการต่าง ๆ  เพื่อคงให้บริการไดต่้อไป  ;  แจง้ให้
ผูท่ี้มีหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งทราบถึงภาวะการณ์ท่ีจาํเป็นตอ้งให้ความเอาใจใส่  ;  ทาํบนัทึกและรายงานการ
ปฏิบติังานในกะ  ทั้งเวลาปกติและเวลาฉุกเฉิน 
 



 (502) 

8161.90  ผู้ปฏิบัติงานเคร่ืองจักรในการผลติพลงังานไฟฟ้าอืน่  ๆ 
  ผูป้ฏิบัติงานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึงพนักงานหรือผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรในการผลิต
พลงังานไฟฟ้าอ่ืน ๆ  ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
 

หน่วย  8162 ผู้ควบคุมเคร่ืองจักรไอนํา้  และหม้อกําเนิดไอนํา้   
(Steam – Engine  and  Boiler  Operators) 

  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่  ผูท่ี้ควบคุมดูแลเคร่ืองจกัรไอนํ้ าท่ีใชพ้ลงังานถ่านหิน
หรือนํ้ามนั และควบคุมหมอ้กาํเนิดไอนํ้าท่ีใชง้านในโรงงานหรือบนเรือ 

  อาชีพในหน่วยนี ้  มีดังนี้ 
 

8162.20 ผู้ควบคุมหม้อนํา้ (Boiler) ; ช่างไฟฟ้าประจําหม้อนํา้ (Boiler Firepenson) 
ดูแลหมอ้นํ้า สาํหรับใหก้าํเนิดไอนํ้ า  เพื่อป้อนเคร่ืองยนตท่ี์ใชบ้นบกหรือบนเรือ :  ควบคุม

และรักษาความดนัไอนํ้ าให้อยู่ในระดบัท่ีตอ้งการ ;  ควบคุมการไหลของนํ้ ามนัและลมท่ีเป่าเขา้ไปใน   
หวัฉีดหรือเช้ือเพลิงชนิดต่างๆ 
 

8162.30  ผู้ควบคุมเคร่ืองจักรไอนํา้ (เรือ)  (System engine operator ship) 
  ควบคุมดูแลเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีผลิตไอนํ้ าในเรือ  :  ควบคุมวตัถุดิบ  (เช้ือเพลิง)  
รักษาระดบัความดนัและความร้อนของเคร่ืองจกัรท่ีผลิตไอนํ้ าสําหรับผลิตเป็นพลงังานท่ีใช้ในเรือ  ;  
บาํรุงรักษาและซ่อมแซมเคร่ืองจกัรเม่ือชาํรุด 
 
8162.90  ผู้ควบคุมเคร่ืองจักรไอนํา้และหม้อกาํเนิดไอนํา้อืน่ ๆ 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึง  ผูท่ี้ควบคุมเคร่ืองจกัรไอนํ้ าซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไว้
ในท่ีอ่ืน 
 
หน่วย 8163 ผู้ควบคุมเตาเผาขยะ   งานบําบัดนํา้เสียและงานอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 
  (Incinerator,  Water – Treatment  and  Related  Plant  Operators) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ได้แก่  ผูท่ี้ควบคุมและดูแลเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ชนิด    
ต่าง ๆ ในการกาํจดัของเสียในรูปแบบต่าง ๆ เช่น  เตาเผาขยะ เคร่ืองบาํบดันํ้ าเสีย  เคร่ืองฟอกหรือกรอง
อากาศและก๊าซ  ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

8163.20  ผู้ควบคุมเตาเผาขยะ    (operator incinerator sufuse disposal)   
  ควบคุมการทาํงานของเตาเผาขยะ  :  ดูแลการปฏิบติังานของคนงานเผาขยะ  ทาํการเผา
ขยะให้เรียบร้อย  อาจซ่อมแซมแกไ้ขเตาเผาขยะเม่ือเกิดเหตุขดัขอ้งเล็ก ๆ  น้อย ๆ  ปฏิบติังานอ่ืน ๆ  ท่ี   
เก่ียวขอ้ง 
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8163.30  ผู้ควบคุมเคร่ืองสูบนํา้    (Operator pumping station water) 
  ใช้หรือให้บริการเคร่ืองสูบท่ีมีกาํลงัขบัเคล่ือนตั้งแต่หน่ึงเคร่ืองข้ึนไป  เพื่อสูบนํ้ าหรือ
ของเหลวอ่ืน ๆ  :  เดินเคร่ืองสูบ  สังเกตดูการทาํงานของเคร่ืองสูบและปรับเคร่ืองควบคุม  เพื่อให้เคร่ือง
สูบทาํงานอยูใ่นระดบัท่ีถูกตอ้ง  ;  หยุดเคร่ืองสูบ  เม่ือไดป้ริมาณของเหลวออกมาตามท่ีตอ้งการแลว้  ;  
ทาํความสะอาด  หยอดนํ้ ามนั  และอดัจาระบีเคร่ืองสูบ  ขนัช้ินส่วนท่ีหลวมให้แน่น  และปฏิบติังานดา้น
บริการอ่ืน ๆ  เพื่อรักษาเคร่ืองสูบให้อยูใ่นสภาพท่ีทาํงานไดดี้  อาจทาํงานซ่อมเล็ก ๆ  นอ้ย ๆ  อาจไดรั้บ
มอบหมายใหป้ฏิบติังานตามประเภทของเคร่ืองสูบท่ีใช ้ หรือตามประเภทของวตัถุท่ีตอ้งการสูบ 
8163.40  พนักงานเคร่ืองทาํนํา้ให้บริสุทธ์ิ     (operator water purification plant)  
  ควบคุมการทาํงานของเคร่ืองทาํนํ้าใหบ้ริสุทธ์ิและใส  สําหรับนาํมาใชบ้ริโภคและใชใ้น
งานอุตสาหกรรม  :  ควบคุมใหน้ํ้าท่ีจะทาํใหบ้ริสุทธ์ิไหลเขา้ไปสู่โรงจกัร  โดยการเดินเคร่ืองและควบคุม
การทาํงานของมอเตอร์ไฟฟ้า  เคร่ืองสูบ  และวาล์ว  ;  เติมคลอรีน  แอมโมเนีย  ปูนขาว  หรือเคมีภณัฑ์
อ่ืน ๆ  ตามจาํนวนท่ีกาํหนด  เพื่อฆ่าเช้ือโรค  ดบักล่ิน  และทาํให้นํ้ าใสหรือปรับเคร่ืองมืออตัโนมติัซ่ึง
ปล่อยเคมีภณัฑ์ต่าง ๆ  ให้ไหลไปตามปริมาณท่ีกาํหนด  ;  เดินเคร่ืองกวนเพื่อผสมส่วนผสมต่าง ๆ  ;  
ปล่อยให้ส่ิงท่ีไม่บริสุทธ์ิเขา้ไปเก็บไวใ้นถงัเก็บนํ้ า  ;  ควบคุมการจ่ายนํ้ าให้เป็นไปตามตอ้งการ  ;  ใชห้วัสูบ
ฉีดนํ้าเขา้ไปลา้งถงันํ้าและแผน่กรองนํ้าใหส้ะอาด  ;  หล่อล่ืนส่วนต่าง ๆ  ท่ีเคล่ือนไหวไดแ้ละทาํงานซ่อม
เล็ก ๆ  นอ้ย ๆ  ;  ใชว้ิธีการต่าง ๆ  ทดสอบนํ้ าเก่ียวกบัสี  ความเป็นกรดและมลทินต่าง ๆ  อาจทาํบนัทึก
การทดสอบ 
 

8163.50  ผู้ควบคุมเคร่ืองระบบทาํความเยน็  (Operator  refrigeration system) 
  ควบคุมเคร่ืองทาํความเยน็เพื่อใชใ้นกระบวนการต่าง ๆ เช่น การถนอมอาหาร  การนาํ
ความเยน็ไปใช้ในกรรมวิธีทางอุตสาหกรรม  การให้ความเยน็แก่อาคาร  หรือเพื่อวตัถุประสงค์อ่ืน ๆ  :  
ควบคุมการเปิด ปิด  มอเตอร์ไฟฟ้า  เคร่ืองสูบ  เคร่ืองอดัตวัทาํความเยน็และอุปกรณ์อ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ระบบเคร่ืองทาํความเยน็ตามท่ีตอ้งการ  ;  ตรวจสอบเคร่ืองวดัอุณหภูมิ  เคร่ืองวดัความดนั  และเคร่ืองมือ
อ่ืน ๆ  เพื่อสอบภาวะการทาํงานของระบบให้อยูใ่นระดบัท่ีตอ้งการ  ;  ปรับเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า เปล่ียน
ฟิวส์ท่ีชาํรุดและเคร่ืองบนัทึกท่ีชาํรุดเสียหาย  ทาํความสะอาดอุปกรณ์ต่าง ๆ  และทาํงานอ่ืน ๆ  เพื่อให้
เคร่ืองทาํความเยน็คงอยูใ่นสภาพท่ีดี  อาจบนัทึกอุณหภูมิท่ีเกิดจากการทาํความเยน็ 
 

8163.90 ผู้ควบคุมเตาเผาขยะงานบําบัดนํา้เสียและงานอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง 
 ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึง  ผูค้วบคุมดูแลเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวกบังานกาํจดั
ของเสียอ่ืน ๆ  ท่ีมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน  
 

หมู่ 817 ผู้ควบคุมเคร่ืองจักรในการประกอบช้ินส่วน และควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 
  (Automated – Assembly – Line  and  Industrial – Robot  Operators)  
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหมู่น้ี  ไดแ้ก่ ผูท่ี้ปฏิบติังานและควบคุมดูแลการทาํงานในสายการ
ประกอบแบบอตัโนมติัหรือก่ึงอตัโนมติั  ตลอดจนควบคุมการทาํงานของหุ่นยนตอุ์ตสาหกรรม 
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  กลุ่มอาชีพในหมู่นี ้มีดังนี ้
8171    ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรในการประกอบช้ินส่วน 
8172    ผูค้วบคุมหุ่นยนตอุ์ตสาหกรรม 

 

หน่วย 8171 ผู้ควบคุมเคร่ืองจักรการประกอบช้ินส่วน   
(Automated – Assembly – Line  Operators) 

  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ได้แก่  ผูท่ี้ปฏิบติังานและควบคุมดูแลการทาํงานของ
เคร่ืองจกัรในการประกอบทั้งแบบอตัโนมติัและก่ึงอตัโนมติั  รวมทั้งทาํงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

  อาชีพในหน่วยนี ้มีดังนี้ 
 
8171.20    ผู้ควบคุมเคร่ืองจักรในการประกอบช้ินส่วนแบบอตัโนมัติ      
  (Operator , automated    assembly  line  ) 
 ควบคุมดูแลการทาํงานของเคร่ืองจกัรแบบอตัโนมติัในการประกอบช้ินส่วนต่าง ๆ  :  
ควบคุมดูแลเคร่ืองจกัรตั้งแต่  1  เคร่ืองข้ึนไปให้ทาํงานอยา่งต่อเน่ือง ; หยุดเคร่ืองเม่ือมีส่ิงปิดปกติหรือ
เคร่ืองจกัรเคร่ืองใดเคร่ืองหน่ึงทาํงานไม่สมํ่าเสมอ  ตรวจสอบช้ินส่วนท่ีผา่นการประกอบแลว้  หรือส่ง
ตวัอยา่งใหฝ่้ายตรวจสอบทาํการปรับแต่งเคร่ืองจกัรหรือแจง้ช่างเพื่อทาํการซ่อม 
 

8171.30    ผู้ควบคุมเคร่ืองจักรในการประกอบช้ินส่วนแบบกึง่อตัโนมัติ     (Operator ,   semi  - 
 automated    assembly  line  ) 
 ควบคุมดูแลการทาํงานของเคร่ืองจกัรแบบก่ึงอตัโนมติัในการประกอบช้ินส่วนต่าง ๆ  :  
ควบคุมดูแลเคร่ืองจกัรตั้งแต่  1  เคร่ืองข้ึนไปใหท้าํงานอยา่งต่อเน่ือง  ;  ทาํการประกอบโดยใชอุ้ปกรณ์ใน
บางช่วงของการผลิตปรับแต่งเคร่ืองจกัรกลเท่าท่ีจาํเป็นหรือแจง้หน่วยซ่อมเม่ือมีการชาํรุดหรือเคร่ือง
ทาํงานผดิปกติ  ตรวจสอบช้ินส่วนท่ีประกอบแลว้หรือจดัเก็บตวัอยา่งใหฝ่้ายตรวจสอบ 
 

หน่วย 8172 ผู้ปฏิบัติงานในการควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม  (Industrial – Robot  Operators) 
  ผูป้ฏิบติังานในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่  ผูท่ี้ควบคุมการทาํงานของหุ่นยนตใ์นอุตสาหกรรมบรรจุ
หรือยกเลิกโปรแกรมคาํสั่งในหุ่นยนต ์และควบคุมหุ่นยนตใ์หท้าํงานตามท่ีกาํหนด 
 

  อาชีพในหน่วยนี้  มีดังนี้ 
 

8172.20  ผู้ควบคุมหุ่นยนต์  (Robot  operator)  ;  ผู้ปฏิบัติงานควบคุมหุ่นยนต์ 
  ปฏิบติังานและควบคุมการทาํงานของหุ่นยนต์อุตสาหกรรมให้เป็นไปตามระบบ  :   
บรรจุโปรแกรมคาํสั่งเขา้ในหุ่นยนต ์ และดูแล ควบคุมให้หุ่นยนต ์ทาํงานตามโปรแกรมคาํสั่ง   ;   ยกเลิก
โปรแกรมเม่ือเปล่ียนสายงานการผลิต  หรือเม่ือเกิดความผิดปกติ  เม่ือมีส่ิงผิดปกติเกิดข้ึนแจง้ช่างเทคนิค
ควบคุมหุ่นยนตเ์พื่อทาํการแกไ้ขต่อไป 
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หมวดย่อย   82 ผู้ควบคุมเคร่ืองจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ 
  (Machine  Operators  and  Assemblers) 

  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหมวดยอ่ยน้ี  ไดแ้ก่  ผูท่ี้ปฏิบติังานและควบคุมดูแลเคร่ืองจกัรท่ีใช้
ในการผลิตและประกอบสินคา้ต่าง ๆ ท่ีทาํจากโลหะ  แร่ธาตุ   เคมี   ยาง   พลาสติก  กระดาษ  ส่ิงทอ  ขนสัตว ์ 
เคร่ืองหนงั    ผูป้ฏิบติังานในกระบวนการแปรรูปอาหารและผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง  โดยควบคุมเคร่ืองจกัร 
ณ จุดท่ีเคร่ืองจกัรทาํงานหรือควบคุมจากจุดอ่ืน  ปฏิบติัหน้าท่ีการงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตและ
ประกอบส่วนต่าง ๆ ของผลิตภณัฑ ์ รวมถึงควบคุมผูป้ฏิบติังานอ่ืน 

 
กลุ่มอาชีพในหมวดย่อยนี ้ มีดังนี ้
821    ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรผลิตผลิตภณัฑ์โลหะและแร่ธาตุ 
822    ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรผลิตผลิตภณัฑเ์คมี 
823    ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรผลิตผลิตภณัฑย์างและพลาสติก 
824    ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรผลิตผลิตภณัฑไ์ม ้
825    ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรในอุตสาหกรรมการพิมพ์ 
826    ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรผลิตผลิตภณัฑส่ิ์งทอ  ขนสัตว ์และเคร่ืองหนงั 
827    ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรผลิตผลิตภณัฑ์อาหารและผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
828    ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรในการประกอบผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ 
829    ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรและผูป้ฏิบติังานดา้นการประกอบอ่ืน ๆ 
 
หมู่ 821 ผู้ควบคุมเคร่ืองจักรผลติผลติภัณฑ์โลหะและแร่ธาตุ   

(Metal – and  Mineral – Products  Machine  Operators) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหมู่น้ี  ไดแ้ก่  ผูท่ี้ควบคุมดูแลการทาํงานของเคร่ืองจกัรในการแปรรูป
โลหะต่าง ๆ และการผลิตผลิตภณัฑ์จากแร่ธาตุ  เช่น  การควบคุมเคร่ืองกลึง  เคร่ืองตดั  เคร่ืองควา้น  
เคร่ืองขดั  เคร่ืองเล่ือยโลหะ  เคร่ืองบีบและอดัข้ึนรูป  เคร่ืองหล่อแบบผสม  เป็นตน้  ปฏิบติังานอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งรวมถึงควบคุมผูป้ฏิบติังานอ่ืน  
 

  กลุ่มอาชีพในหมู่นี ้มีดังนี ้
8211    ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์แปรรูปโลหะต่าง ๆ 
8212    ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรในการผลิตผลิตภณัฑซี์เมนตแ์ละแร่ธาตุอ่ืน ๆ 

 
หน่วย  8211 ผู้ควบคุมเคร่ืองจักรและอุปกรณ์แปรรูปโลหะต่าง ๆ  (Machine – Tool  Operators) 

  ผูป้ฏิบัติงานอาชีพในหน่วยน้ี  ได้แก่  ผู ้ควบคุมดูแลเคร่ืองจักรแบบอัตโนมัติและ        
ก่ึงอตัโนมติัในการแปรรูปโลหะต่าง ๆ เช่น เคร่ืองกลึง  เคร่ืองกดอดั  ข้ึนรูปโลหะ  เคร่ืองตดัไส  เคร่ืองดดั  
เคร่ืองควา้น  เคร่ืองเจาะ  เคร่ืองฝน  เคร่ืองเจียรหรือเคร่ืองเล่ือยโลหะ  ปฏิบติัหน้าท่ีการงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  
รวมถึงควบคุมผูป้ฏิบติังานอ่ืน 
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  อาชีพในหน่วยน้ี  มีดงัน้ี 
 

8211.10            ผู้ควบคุมเคร่ืองมือกล (งานโลหะ) ทัว่ไป (Machine tool operator metal working) 
                           ควบคุม  ดูแลการทาํงานของเคร่ืองจกัรในการแปรรูปโลหะ  ให้เป็นผลิตภณัฑ์ทั้งเคร่ืองจกัร
ชนิดอตัโนมติัหรือก่ึงอตัโนมติั  เช่น  เคร่ืองตดั  เคร่ืองกลึง  เคร่ืองเจาะ  เคร่ืองไส  เป็นตน้ 
 
 

8211.20 ผู้ควบคุมเคร่ืองกลงึ  (งานโลหะ)  ;  ช่างกลงึ  (แบบฐานหมุน , คงที่)   
(Lathe operator metal working)  
ควบคุมและใชเ้คร่ืองจกัรกลึงโลหะทั้งชนิดเคร่ืองกลึงแบบฐานหมุน  หรือแบบฐานคงท่ี  :  

นาํโลหะท่ีจะกลึงวางลงบนแท่นยึดในเคร่ืองไส  ;  เปิด – ปิดเคร่ืองจกัร  นาํช้ินโลหะออกจากเคร่ืองกลึง
เม่ือกลึงเสร็จแลว้  ตรวจดูช้ินงาน  ปฏิบติังานซํ้ า ๆ  รายงานความผดิปกติของเคร่ืองต่อช่างติดตั้ง 
 
8211.25 ผู้ควบคุมเคร่ืองไส (งานโลหะ)  ชนิดแท่นเคลื่อนที ่,  ชนิดแท่นเหลก็  

(Shaping  operator metal working) 
  ควบคุมและใช้เคร่ืองจกัรในการเล่ือยหรือตดัโลหะดว้ยเคร่ืองไสทั้งชนิดแท่นเคล่ือนท่ี
หรือชนิดแท่นเหล็ก  :  วางโลหะท่ีจะเล่ือยหรือตดัลงบนแท่นของเคร่ืองไส  ;  เปิด – ปิดเคร่ืองจกัร  
เพื่อให้เคร่ืองจกัรทาํการไสโลหะ  นําช้ินโลหะออกจากเคร่ืองไสเม่ือเคร่ืองหยุด  ตรวจสอบช้ินงาน  
รายงานความผดิปกติดของเคร่ืองต่อช่างติดตั้ง 
 
8211.30  ผู้ควบคุมเคร่ืองตัดเฟือง (งานโลหะ) ; ช่างตัดเฟือง (Milling operator metal working) 
  ควบคุมและใชเ้คร่ืองจกัรในการตดัโลหะให้ไดข้นาดดว้ยเคร่ืองตดัเฟืองชนิดหมุนได ้ :  
วางโลหะท่ีจะตดัลงบนแท่นเคร่ืองจกัรให้ตรงตามตาํแหน่ง ; เปิด – ปิดเคร่ืองจกัร  เพื่อให้เคร่ืองจกัรตดั
โลหะตามแบบท่ีกาํหนด ; นาํช้ินโลหะออกจากเคร่ือง ; ตรวจสอบช้ินงานรายงานความผิดปกติของเคร่ือง
ต่อช่างติดตั้ง 
 

8211.35  ผู้ควบคุมเคร่ืองเลือ่ยโลหะ (Sawing operator metal working) 
  ควบคุมและใช้เคร่ืองจกัรในการเจียรหรือตดัโลหะให้ไดข้นาดดว้ยเคร่ืองเล่ือย  :  วาง
โลหะท่ีจะเล่ือยลงบนแท่นไดข้นาดดว้ยเคร่ืองเล่ือย  :  วางโลหะท่ีจะเล่ือยลงบนแท่นเคร่ืองจกัร  เปิด – ปิด
เคร่ืองจกัร  เพื่อให้เคร่ืองจกัรทาํการเล่ือยโลหะ ; นาํช้ินโลหะออกจากเคร่ืองเม่ือเคร่ืองหยุด ; ตรวจสอบ
ช้ินงาน  รายงานความผดิปกติของเคร่ืองต่อช่างติดตั้ง 
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8211.40 ผู้ควบคุมเคร่ืองคว้าน  (งานโลหะ) (Boring operator metal working) 
ควบคุมและใชเ้คร่ืองจกัรในการควา้นโลหะให้ไดรู้ท่ีมีขนาดตามตอ้งการ  :  วางโลหะท่ี

จะควา้นลงในเคร่ืองจกัร;  เปิด – ปิดเคร่ืองจกัร  เพื่อให้เคร่ืองจกัรทาํการควา้น ; นาํช้ินโลหะออกจาก
เคร่ืองเม่ือเคร่ืองหยดุ ; ตรวจสอบช้ินงาน   รายงานความผดิปกติของเคร่ืองกบัช่างติดตั้ง 

 
8211.45  ผู้ควบคุมเคร่ืองเจาะ (งานโลหะ) (Drilling operator metal working)  
  ควบคุมและใชเ้คร่ืองจกัรในการเจาะโลหะให้เป็นรู : นาํช้ินโลหะท่ีจะเจาะวางลงบน
แท่นยึดกบัเคร่ืองเจาะ ; เปิด – ปิดเคร่ืองจกัร ; นาํช้ินงานออกจากเคร่ืองเจาะ;  ตรวจดูช้ินงาน  รายงาน
ความผดิปกติของเคร่ืองต่อช่างติดตั้ง 
 

8211.50         ผู้ควบคุมเคร่ืองเจียระไนทีม่ีความเทีย่งตรงแม่นยาํ (งานโลหะ)  
(Precision grinding operator metal working) 

                 ตั้งและใชเ้คร่ืองเจียระไนและทาํผวิโลหะใหเ้รียบ   ตามมาตรฐานท่ีกาํหนดไว ้ :  ตรวจดู
รูปแบบและรายละเอียดต่างๆของช้ินส่วน  ;   ยึดโลหะเขา้กบัเคร่ืองจกัรให้ตรงตาํแหน่ง โดยใชห้วัภมร  
ปลิงเกลียว  จ๊ิกและเคร่ืองยึดหรือแท่นแม่เหล็กตามความจาํเป็น ;    เลือกกงฝนและติดตั้งท่ีเคร่ืองจกัร ;  
ปรับแท่นเคร่ืองจกัร   ตวันาํ  ตวัหยุดและเคร่ืองควบคุมอ่ืนๆ   เลือกอตัราการหมุนแล้วเดินเคร่ืองเพื่อ
เจียระไนโลหะ ;  เปล่ียนกงฝนและตาํแหน่งของโลหะตามตอ้งการ ;  ตรวจสอบผลการเจียรดว้ยเคร่ืองวดั
และทาํการปรับเท่าท่ีจาํเป็น 
 

8211.55       ผู้ควบคุมเคร่ืองจักรทาํแกนแบบหล่อโลหะ (Core making operator metal) 
  ใช้แบบแกนหรือหีบแกน  ทรายหล่อ  สารท่ีทาํให้ทรายเกาะตัว  วสัดุเสริมกําลัง  
เคร่ืองมือและเคร่ืองจกัร  ทาํแกน  (คอร์หรือโค)้  สําหรับใส่ในแบบหล่อโลหะ  เพื่อทาํให้เกิดรูหรือช่อง
บนผิวของโลหะหล่อ  :  คดัเลือกแบบแกนหรือหีบแกน  และทาํความสะอาดดว้ยเคร่ืองมือท่ีมีพลงังาน ;  
ใส่วสัดุเสริมกาํลงับรรจุและกระทุง้ทรายท่ีเตรียมไวล้งในแบบแกนดว้ยเคร่ืองจกัรให้แน่น  จดัทาํรูระบาย
เพื่อระบายก๊าซออกระหวา่งการหล่อ  ; เอาแกนหรือช้ินส่วนแกนออกจากแบบแกน  ซ่อมผิวแกนท่ีชาํรุด  
และเคลือบดว้ยสารป้องกนัผิว  ;  ประกอบช้ินส่วนแกนเขา้ดว้ยกนัตามรูปท่ีตอ้งการ  ;  เผาหรือยา่งแกน
ให้แข็ง  อาจร่อนทรายหล่อผสมทรายหล่อชนิดต่าง ๆ  กบัสารท่ีทาํให้ทรายเกาะตวั  ทาํความสะอาด
อุปกรณ์และบริเวณท่ีทาํงาน  อาจทาํแกนพิเศษผดิจากธรรมดา  ซ่ึงไม่มีแบบแกนหรือหีบแกนโดยเฉพาะ 
 

8211.60     พนักงานคุมเคร่ืองทาํลวดหนาม (Barked wire operator) 
  ใช้เคร่ืองจกัรบิดเกลียวเส้นลวดท่ีมีหนาม หลายๆ เส้นเขา้ดว้ยกนัโดยอตัโนมติั :  ใส่  
ขดลวดลงบนแกนหมุนป้อนเส้นลวด     เช่ือมปลายของเส้นลวดท่ีจะใชป้้อนเขา้กบัเส้นลวดในเคร่ืองจกัร 
;  ตั้งเคร่ืองจกัร    เดินเคร่ือง    ปล่อยใหเ้คร่ืองทาํเส้นลวดใหเ้ป็นลวดหนาม ;  หยดุเคร่ืองเพื่อต่อเส้นลวดท่ี
ขาดเม่ือจาํเป็น ;  ตดัเส้นลวดดว้ยเคร่ืองตดั    ดึงสลกัแลว้เอามว้นลวดหนามออก  ;  ปรับเคร่ืองจกัรและ
แกไ้ขเม่ือมีการหยดุชะงกัเล็กนอ้ย 
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8211.90     ผู้ควบคุมเคร่ืองจักรและอุปกรณ์แปรรูปโลหะอืน่ๆ   
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี   รวมถึง   ผูท่ี้ควบคุมเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ในการแปรรูป
โลหะอ่ืนๆ   ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
 

หน่วย 8212 ผู้ควบคุมเคร่ืองจักรในการผลติผลติภัณฑ์ซีเมนต์และแร่อื่น ๆ  
  (Cement  and  Other  Mineral  Products  Machine  Operators) 

ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่  ผูท่ี้ควบคุมเคร่ืองบีบอดั  ข้ึนรูป  เคร่ืองหล่อ  เทเบา้  
เคร่ืองฝนขดัและเคร่ืองตดัท่ีใชใ้นการผลิตผลิตภณัฑ์คอนกรีตท่ีหล่อเทล่วงหนา้และผลิตภณัฑ์หินต่าง  ๆ  
เช่น  แผ่นหินปูพื้นทางเดิน  เสาร้ัว  ท่อระบายนํ้ า  แผ่นบุคลองส่งนํ้ า   ผนัง  และแผงกั้ นห้อง  
ส่วนประกอบ    ช้ินส่วนอาคารส่ิงปลูกสร้าง  ท่อหุ้มสายเคเบิล  ท่อดูดควนัและฝุ่ น  เป็นต้น  ควบคุม
เคร่ืองจกัรผสมทราย  กรวด  ซีเมนตแ์ละนํ้ า  เพื่อทาํคอนกรีตผสมเสร็จ  ปฏิบติังานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  และ
ควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

8212.20     ผู้หล่อซีเมนต์บล๊อค  ;  ผู้ทาํซีเมนต์บล๊อค  (Machine operator cast contrite product)   
 ทาํซีเมนตบ์ล๊อคเพื่อใช้ในการก่อสร้าง  :  ใส่ทราย  ซีเมนต์  หินละเอียด  และนํ้ าตาม
สูตรลงในถงัผสม  ;  เดินเคร่ืองผสมและปล่อยให้ส่วนผสมต่าง ๆ กวนให้เขา้กนัตามระยะเวลาท่ีกาํหนด  
;  เทของผสมลงในแบบพิมพโ์ลหะ  ;  อดัของผสมในแบบพิมพใ์ห้แน่นดว้ยมือหรือเคร่ืองจกัร  ;  ถอด 
บล๊อคท่ีหล่อแลว้ออกจากแบบพิมพ ์ และผึ่งลมไวใ้หแ้หง้ 
 

8212.30    ผู้ควบคุมเคร่ืองหล่อซีเมนต์คอนกรีต  
 (Machine operator finishing concrete product) 
                   ควบคุมเคร่ืองจกัรท่ีมีพลงัขบัเคล่ือน  หล่อผลิตภณัฑซี์เมนตค์อนกรีตชนิดต่างๆ  เพื่อใชใ้น
งานก่อสร้าง     เช่น   เสาเขม็ซีเมนต ์  บล๊อค  เสาไฟฟ้า   เสาโทรศพัท ์  คานหวัเสาสะพาน แผน่คอนกรีต        
มุงหลงัคาและแผน่คอนกรีตปูพื้น  เสาร้ัว  ท่อระบายส่ิงสกปรกและท่อนํ้า  และผลิตภณัฑท่ี์คลา้ยคลึงกนั:  
คดัเลือกและจดัวางแบบพิมพต์ามแบบของผลิตภณัฑท่ี์จะหล่อ; ควบคุมการชัง่นํ้าหนกั  หรือปริมาณของ
วตัถุดิบตามสูตร   ผสมส่วนผสมของวตัถุดิบท่ีชัง่แลว้ให้เป็นซีเมนตค์อนกรีตดว้ยเคร่ืองผสม ; เทซีเมนต์
คอนกรีตลงในแบบ ; ปล่อยให้คอนกรีตเขา้ท่ีและอดัแน่นดว้ยเคร่ืองจกัร ; ถอดผลิตภณัฑ์ท่ีหล่อออกจาก
เคร่ืองหล่อดว้ยเคร่ืองจกัร   ผึ่งใหแ้ห้ง  อาจตกแต่งผลิตภณัฑโ์ดยใชก้ารแปรง  หรือขดัถูคอนกรีตส่วนท่ีเกิน
ออกและ/หรือใชเ้กรียงมือโบกซีเมนตผ์สมลงบนส่วนท่ีไม่เรียบร้อยหรือบกพร่อง  อาจทาํผลิตภณัฑใ์หแ้หง้ใน
หอ้งอบ 
 

8212.40    พนกังานเคร่ืองผสมคอนกรีต (Machine operator concrete mixing)   
               ควบคุมเคร่ืองผสมคอนกรีต : ควบคุมเคร่ืองจกัรและวสัดุผสมต่าง ๆ ใหไ้หลลงในถงั ; 
ชัง่นํ้าหนกั ; ปล่อยใหว้สัดุท่ีชัง่นํ้าหนกัแลว้  ผา่นไปลงในถงัผสม ; ควบคุมเคร่ืองให้ปริมาณนํ้าไหลไปยงั
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ถงัผสม ; ควบคุมเคร่ืองผสมใหท้าํงานไปตามปกติและต่อเน่ือง ; เปิดรางปล่อยใหค้อนกรีตท่ีผสมเสร็จ
แลว้ไหลออกจากถงัผสมลงในถงัเคร่ืองลาํเลียง  หรือเคร่ืองบรรทุกคอนกรีตอ่ืนๆ ;  ควบคุมแผงจบัเวลาการ
ผสม  และบนัทึกจาํนวนของผสม 

 

หมู่ 822 ผู้ควบคุมเคร่ืองจักรผลติผลติภัณฑ์เคมี   
(Chemical – Products  Machine  Operators) 

  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหมู่น้ี ไดแ้ก่ ผูค้วบคุมและดูแลเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นกระบวนการแปร
รูปสารเคมีและส่วนผสมต่าง  ๆ สาํหรับการผลิตยารักษาโรค  ผลิตภณัฑ์สุขภณัฑ์  วตัถุระเบิด  ผลิตภณัฑ์
การถ่ายภาพ  หรือผลิตภณัฑเ์คมีอ่ืน ๆ  รวมถึงการควบคุมเคร่ืองจกัรในการเคลือบชุบผิวผลิตภณัฑ์โลหะ
และงานสาํเร็จรูปอ่ืน ๆ   ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งรวมถึงควบคุมผูป้ฏิบติังานอ่ืน 

  กลุ่มอาชีพในหมู่นี ้ มีดังนี้ 
8221 ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรในการผลิตผลิตภณัฑย์ารักษาโรคและเวชสุขภณัฑ ์ 

(เคร่ืองใชใ้นห้องนํ้า) 
8222 ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรในการผลิตผลิตภณัฑก์ระสุนปืนและวตัถุระเบิด 
8223 ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรในการตกแต่ง  การเคลือบและชุบผวิโลหะ 
8224 ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรในการผลิตผลิตภณัฑด์า้นการถ่ายภาพ 
8229      ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรในการผลิตผลิตภณัฑ์เคมีอ่ืน ๆ ท่ีมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 

 

หน่วย 8221 ผู้ควบคุมเคร่ืองจักรในการผลติผลติภัณฑ์ยารักษาโรคและเวชสุขภัณฑ์ 
  (Pharmaceutical-   and  Toiletry – Products  Machine  Operators) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่ ผูท่ี้ควบคุมดูแลเคร่ืองจกัรท่ีทาํงานในกระบวนการ
เคมี  เพื่อผลิตผลิตภณัฑ์ยารักษาโรค  และเคร่ืองใชใ้นห้องนํ้ า (เวชสุขภณัฑ์)  ควบคุมเคร่ืองจกัรตั้งแต่   1 
เคร่ืองข้ึนไปในกระบวนการผลิต  เช่น  เคร่ืองกรอง   เคร่ืองบ่ม (ให้ความร้อน)  เคร่ืองโม่บดผสม  เคร่ือง
ข้ึนรูป  เคร่ืองบรรจุ  ให้ทาํงานตามกระบวนการอยา่งต่อเน่ือง  และตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด  ควบคุมและทาํ
ความสะอาดอุปกรณ์และเคร่ืองมือต่าง  ๆ   ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งควบคุมผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 
8221.20  ผู้ควบคุมเคร่ืองผลติผงซักฟอก (Machine operator detergent product) 
  ควบคุมเคร่ืองจกัรต่างๆ  ในกระบวนการผลิตผงซกัฟอก   :  ควบคุมเคร่ืองจกัรตั้งแต่  1  
เคร่ืองข้ึนไป    เช่น   เคร่ืองโม่   บด   ผสมวตัถุดิบหรือส่วนผสมต่างๆ      เคร่ืองทาํให้แห้ง    เคร่ืองบรรจุ   
ให้ทาํงานตามกระบวนการอยา่งต่อเน่ือง  ;    ตรวจสอบผลิตภณัฑ์ท่ีไดต้ามกรรมวิธีท่ีกาํหนดหรือเก็บ
ตวัอยา่งไปวเิคราะห์  บนัทึกรายงานการผลิตประจาํวนั     อาจปรับแต่งเคร่ืองจกัรเท่าท่ีจาํเป็น 
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8221.30     ผู้ควบคุมเคร่ืองผลติผลติภัณฑ์รักษาโรค  
(Machine operator phaumenticed  product) 

  ควบคุมเคร่ืองจกัรต่างๆ   ในกระบวนการผลิตผลิตภณัฑ์รักษาโรค   เช่น    ยาเม็ด   ยานํ้ า  
ยาผง   ครีม เป็นตน้  :   ควบคุมเคร่ืองจกัรตั้งแต่  1  เคร่ืองข้ึนไป   เช่น   เคร่ืองชัง่   เคร่ืองบด ผสม   เคร่ือง
ทาํให้แห้ง   เคร่ืองอดัข้ึนรูป    เคร่ืองบรรจุ     ให้ทาํงานตามกระบวนการอย่างต่อเน่ือง  ;  ตรวจสอบ
ผลิตภณัฑ์ท่ีไดต้ามกรรมวิธีท่ีกาํหนด  หรือเก็บตวัอย่างไปวิเคราะห์  บนัทึกรายงานการผลิตประจาํวนั 
อาจปรับแต่งเคร่ืองจกัรเท่าท่ีจาํเป็น 
 

8221.40 ผู้ควบคุมเคร่ืองผลติผลติภัณฑ์และของใช้สําหรับห้องนํา้   
(Machine operator toiletry product) 

  ควบคุมเคร่ืองจกัรต่างๆ  ในกระบวนการผลิตผลิตภณัฑ์และของใชส้ําหรับห้องนํ้ า  เช่น   
นํ้ ายาขจดัคราบ    นํ้ ายาลา้งห้องนํ้ า   เป็นตน้  :    ควบคุมเคร่ืองจกัร ตั้งแต่  1  เคร่ืองข้ึนไป    เช่น  เคร่ือง
ชัง่ – เคร่ืองผสม -  เคร่ืองเติมเคมี      เคร่ืองบรรจุ   ให้ทาํงานอยา่งต่อเน่ือง ;  ตรวจสอบผลิตภณัฑ์ท่ีได้
ตามกรรมวิธีท่ีกาํหนดหรือเก็บตวัอย่างไปวิเคราะห์   บนัทึกรายงานการผลิตประจาํวนั     อาจปรับแต่ง
เคร่ืองจกัรเท่าท่ีจาํเป็น 
 
8221.50     ผู้ควบคุมเคร่ืองผลติผลติภัณฑ์เคร่ืองสําอาง (Machine operator cosmetic product) 
  ควบคุมเคร่ืองจกัรต่างๆ   ในกระบวนการผลิตผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางท่ีมีเคมีเป็นส่วนผสม 
:     ควบคุมเคร่ืองจกัรตั้งแต่  1  เคร่ืองข้ึนไป    เช่น    เคร่ืองชัง่    เคร่ืองตวง    เคร่ืองผสม    เคร่ืองกลัน่    
เคร่ืองข้ึนรูป  และเคร่ืองบรรจุ    ให้ทาํงานอยา่งต่อเน่ือง  ;    ตรวจสอบผลิตภณัฑ์ท่ีไดต้ามกรรมวิธีท่ีกาํหนด
หรือเก็บตวัอยา่งไปวิเคราะห์   บนัทึกรายงานการผลิตประจาํวนั    อาจปรับแต่งเคร่ืองจกัรเท่าท่ีจาํเป็น 
 

8221.90  ผู้ควบคุมเคร่ืองผลติผลติภัณฑ์เคมีอืน่ๆ   
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี   รวมถึง    ผูค้วบคุมและดูแลเคร่ืองจกัรในกระบวนการผลิต
ผลิตภณัฑเ์คมีอ่ืนๆ    ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืนๆ 
 

หน่วย 8222 ผู้ปฏิบัติงานเคร่ืองจักรในการผลติผลติภัณฑ์กระสุนปืนและวตัถุระเบิด 
  (Ammunition-   and  Explosive – Products  Machine  Operators)   

  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่  ผูค้วบคุมและดูแลเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นกระบวนการ
แปรรูปสารเคมี  และส่วนผสมต่าง ๆ เพื่อผลิตกระสุนปืน วตัถุระเบิด  และอุปกรณ์ต่าง ๆ  เช่น  เคร่ือง
ผสม  เคร่ืองประกอบ  เคร่ืองบรรจุ  และเคร่ืองจกัรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  ควบคุมผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
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  อาชีพทีอ่ยู่ในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 
8222.10  ผู้ควบคุมเคร่ืองผลติกระสุนดินปืน  (Machine operator ammunition product)  
  ควบคุมดูแลอุปกรณ์และเคร่ืองจกัรต่าง ๆ  ท่ีใช้ในกระบวนการผลิตกระสุนปืน  เช่น  
เคร่ืองผสม  เคร่ืองบรรจุ  เคร่ืองประกอบ : เตรียมหรือใส่วตัถุดิบเขา้เคร่ือง  ปรับตั้งเคร่ืองจกัร  เช่น  
ความเร็วในการผสมและบรรจุ ; เดินเคร่ืองและเฝ้าดูการทาํงานของเคร่ืองจกัรให้ทาํงานอยา่งต่อเน่ือง ;  
ตรวจดูผลิตภณัฑแ์ละทาํการปรับเคร่ืองเท่าท่ีจาํเป็น  อาจทาํการเติมวตัถุดิบเม่ือหมดหรือใกลห้มด 
 
8222.20  ผู้ควบคุมเคร่ืองผลติวตัถุระเบิด  (Machine operator explosive product) 
  ควบคุมดูแลอุปกรณ์และเคร่ืองจกัรต่าง ๆ  ท่ีใช้ในกระบวนการผลิตวตัถุระเบิด  เช่น  
เคร่ืองผสม  เคร่ืองบรรจุ  เคร่ืองประกอบ  :  เตรียมวตัถุดิบและใส่เขา้เคร่ืองจกัร ; เดินเคร่ืองจกัรและ
สังเกตใหก้ารทาํงานของเคร่ืองจกัรเป็นไปอยา่งปกติและต่อเน่ือง ; ตรวจดูผลิตภณัฑ์และทาํการปรับแต่ง
เท่าท่ีจาํเป็น 
 
 

8222.30  ผู้ควบคุมเคร่ืองผลติไม้ขีดไฟ  ;  ผู้ทาํไม้ขีดไฟ  
(Machine operator match product ; match maker) 

  ควบคุมเคร่ืองจกัรในการผลิตไมขี้ดตั้งแต่หน่ึงเคร่ืองข้ึนไป  :  ใชเ้คร่ืองบดและผสมทาํ
สารผสมหัวและขา้งของไมขี้ดตามสูตร  ;  ใช้เคร่ืองจกัรตดัหรือหั่นแผ่นไมใ้ห้ไดข้นาดท่ีเหมาะสม  
สําหรับทาํกล่องหรือก้านไมขี้ด  ;  ใช้เคร่ืองจกัร  อบ ขดั  และฟอกก้านไมขี้ดก่อนท่ีจะนาํไปใช้ใน
กรรมวิธีขั้นไป  ;  ป้อนและใชเ้คร่ืองจกัรบรรจุกา้นไมขี้ดลงในกรอบไมท่ี้ปรุไวเ้ป็นรู ๆ  ใส่สารผสมหวั
ไมขี้ดและนํ้ามนัพาราฟินลงในอ่าง  ;  วางกรอบไมท่ี้บรรจุกา้นไมขี้ดแลว้ลงบนแผน่เหล็กร้อน ๆ  เพื่อทาํ
ใหห้วัไมขี้ดร้อน  แลว้ผา่นไปจุ่มลงในนํ้ ามนัพาราฟินและสารผสมหวัไมขี้ด วางกรอบไมล้งในรถเพื่อผึ่ง
ให้แห้งหรืออบในห้องอบ  ;  ทาํกลกัไมขี้ดชั้นในและชั้นนอกดว้ยมือหรือเคร่ืองจกัร  ;  ใชเ้คร่ืองจกัรทาํ
สารผสมขา้งไมขี้ดท่ีอุ่น ๆ  ลงบนดา้นขา้งของกล่องไมขี้ดทั้งสองดา้น  ;  ทาํความสะอาดและหยอดนํ้ ามนั
เคร่ืองจกัร  และทาํงานซ่อมเล็ก ๆ  นอ้ย ๆ 
 
8222.90  ผู้ควบคุมเคร่ืองจักรในการผลติกระสุนปืนและวตัถุระเบิดอืน่ ๆ 
  ผูป้ระกอบอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึง  ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรในการผลิตกระสุนปืนและวตัถุ
ระเบิดซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
 

หน่วย 8223 ผู้ควบคุมเคร่ืองจักรต่าง ๆ ในการตกแต่ง   การเคลอืบและชุบผวิโลหะ 
  (Metal  Finishing-,   Plating-  and  Coating – Machine  Operators) 

  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ได้แก่  ผูท่ี้ควบคุมการทาํงานของอุปกรณ์ท่ีใช้ในการ   
ตกแต่งสําเร็จผลิตภณัฑ์  การเคลือบและชุบผิวโลหะหรือส่ิงของต่าง ๆ  เพื่อวตัถุประสงคใ์นการตกแต่ง



 (512) 

และเพื่อเพิ่มคุณสมบติัดา้นไฟฟ้าหรือแม่เหล็กแก่ผลิตภณัฑ์    เช่น  เคร่ืองมือทาํความสะอาดช้ินส่วน
โลหะ เคร่ืองชุบและเคลือบผิวโลหะหรือช้ินส่วนผลิตภณัฑ์ด้วยสารต่าง ๆ  เคร่ืองฉีดหรือพ่นผิวโลหะ  
ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมผูป้ฏิบติังานอ่ืน 
 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

8223.10  ผู้ควบคุมเคร่ืองชุบและเคลอืบ  (โลหะ)  ทัว่ไป (Machine operator coating metal) 
  ใชก้รรมวิธีไฟฟ้าเคลือบผลิตภณัฑ์โลหะดว้ยนิกเกิล  โครเมียม  ทอง  หรือโลหะท่ีมิใช่
เหล็กอ่ืน ๆ  เพื่อป้องกนัหรือตกแต่งผวิโลหะ  หรือเพื่อพอกผิวโลหะท่ีชาํรุด  :  ทาํความสะอาดผลิตภณัฑ์
ดว้ยเคร่ืองขดั  หรือโดยการแช่ในนํ้ ายาเคมีและลา้งดว้ยนํ้ าสะอาดหรือทาํให้สะอาดดว้ยกระแสไฟฟ้า  ;  
จุ่มผลิตภณัฑ์ลงในถงันํ้ ายาชุบโลหะดว้ยไฟฟ้า  โดยแขวนผลิตภณัฑ์ไวท่ี้ขั้วลบ  ;   กะประมาณปริมาณ
กระแสไฟฟ้าท่ีตอ้งการและระยะเวลาท่ีชุบผลิตภณัฑ ์โดยพิจารณาจากขนาดชนิดของนํ้ ายาชุบ  และความ
หนาท่ีตอ้งการชุบ  ;  เปิดสวติซ์ไฟฟ้าซ่ึงกระแสไฟฟ้าจะไหลจากขั้วบวกไปยงัขั้วลบ  ซ่ึงจะทาํให้นํ้ ายาชุบ
กบัช้ินโลหะท่ีขั้วบวกแยกออกจากกนั  และโลหะท่ีใชชุ้บจะเคลือบผลิตภณัฑ์ซ่ึงแขวนอยูท่ี่ขั้วลบ  ;  ตรวจดู
ผลิตภณัฑ์เป็นระยะ ๆ  วา่ไดถู้กชุบอยา่งพอเหมาะแลว้  ;  รักษาปริมาณกระแสไฟฟ้าท่ีไหลผา่นนํ้ ายาให้
คงท่ีตามความตอ้งการ  โดยดูจากมาตรวดัต่าง ๆ  และปรับกระแสไฟฟ้าให้เป็นไปตามความตอ้งการ  ;  
ใชค้วามสังเกตหรือเคร่ืองไมโครมิเตรอแ์ละคาลิเปอร์วดัความหนาของโลหะท่ีเคลือบบนผลิตภณัฑ์  และ
เอาผลิตภณัฑ์ท่ีชุบแลว้ออก  เม่ือชุบไดค้วามหนาเพียงพอแลว้  ;  ลา้งผลิตภณัฑ์ท่ีชุบแลว้ดว้ยนํ้ าธรรมดา  
และทาํใหแ้หง้โดยใชผ้า้  อากาศอดั  หรือเคร่ืองทาํใหแ้หง้ดว้ยระบบหนีศูนย ์
 

8223.20  ผู้ควบคุมเคร่ืองตกแต่งสําเร็จงานโลหะ  (Machine  operator finishing metal) 
  ใช้เคร่ืองมือ  เคร่ืองจกัร  และแป้นขดั  ตกแต่งผิวของช้ินส่วนและผลิตภณัฑ์โลหะท่ี
หล่อ  ตี  ทุบหรืออดัรีดแลว้ในขั้นก่ึงสําเร็จรูป  :  ตดัส่วนท่ีเกิดและส่ิงแปลกปลอมออกจากวตัถุ  เก็บ
ผิวหนา้ให้เรียบดว้ยแป้นขดัหรืออุปกรณ์อยา่งอ่ืน  และทาํขอบท่ีขรุขระให้เรียบ  อาจชาํนาญงานอยา่งใด
อยา่งหน่ึงและอาจมีช่ือเรียกตามงานท่ีทาํหรือตามอุปกรณ์ท่ีใช ้
 

8223.30 ผู้ใช้เคร่ืองพ่นทราย (โลหะ) ( Machine operator and  blasting metal) 
  ใช้เคร่ืองพ่นทรายทาํให้ผิวของช้ินส่วนหรือผลิตภณัฑ์โลหะท่ีไดห้ล่อ  ตี  ทุบ หรืออดัรีด
แลว้   :  คดัเลือกลูกพ่นท่ีเหมาะสม และบงัคบัความดนัของลมพ่นให้เหมาะสมกบัผิวงาน  ;  วางวสัดุลงบน
เคร่ืองยึด  ;   บงัคบัหวัฉีดของเคร่ืองพ่นทราย  ไปกระทบกบัผิวโลหะ  ;   หรือวางวสัดุลงในตูพ้่นแลว้บงัคบั
หวัฉีดทั้งชุด  ใหพ้่นทราย  หินและลมพ่นไปกระทบผิวโลหะดว้ยกระแสลมท่ีสมํ่าเสมอกนั  ;   หรือวางวสัดุ
ลงในเคร่ืองพ่น  แลว้พ่นทราย  หินและลมพ่นไปกระทบผิวโลหะทีละนอ้ยพร้อมกบักล้ิงวตัถุไปมา  ;   จดัหา
ลูกพ่นใหม่มาสํารองไว ้ ;  รวบรวมลูกพ่นท่ีใชแ้ลว้เพื่อนาํไปใชอี้ก    อาจชาํนาญในงานท่ีทาํ  วสัดุท่ีใชแ้ละ
วตัถุท่ีจะพน่ 
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8223.90  ผู้ควบคุมเคร่ืองจักรต่าง ๆ ในการตกแต่งการเคลอืบและชุบผวิโลหะอืน่ ๆ  
  ผูป้ระกอบอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึง  ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรในการตกแต่ง  การเคลือบและ
ชุบผวิโลหะซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
 

หน่วย 8224 ผู้ควบคุมเคร่ืองจักรในการผลติผลติภัณฑ์ด้านการถ่ายภาพ 
  (Photographic – Products  Machine  Operators) 

  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่  ผูท่ี้ควบคุมดูแลเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการ
ผลิตฟิล์ม  และกระดาษท่ีใชใ้นการถ่ายภาพ    ควบคุมและดูแลอุปกรณ์ท่ีใชใ้นกระบวนการลา้งฟิล์ม อดั  
ขยาย  และยอ่ภาพถ่ายต่าง ๆ ปฏิบติังานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 

   

อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

8224.20  ผู้ควบคุมเคร่ืองล้างฟิล์ม  ;   ช่างล้างฟิล์ม  
(Machine operator film developing (negative)   

  ควบคุมและใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ  ในกระบวนการลา้งฟิล์ม  เพื่อให้ได้แผ่นฟิล์มเนกาตีฟ 
(negative) หรือแผน่ฟิลม์พอสซิทิฟ (positive): ดึงฟิล์มท่ีตอ้งการลา้งออกจากมว้นภายใตภ้าวะปลอดแสง 
; ทาํการลา้งตามขั้นตอนและตามระยะเวลาท่ีกาํหนด  ซ่ึงข้ึนอยู่กบัชนิดของฟิล์ม ; เปล่ียนนํ้ ายาเท่าท่ี     
จาํเป็น ; ผึ่งฟิลม์เนกาตีฟหรือพอสซิทฟัใหแ้หง้ก่อนผา่นไปกรรมวธีิอ่ืน 
 

8224.30  ผู้ควบคุมเคร่ืองอดัขยายภาพถ่าย (Machine operator photographic product) 
  ควบคุมและใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ  ในกระบวนการอดัและขยายภาพถ่าย  :  นาํฟิล์มท่ีผา่น
การลา้งเป็นฟิล์มเนกาตีฟ (negative) หรือพอสซิทฟั (positive) แลว้เขา้เคร่ืองอดั – ขยายภาพ  ;  กาํหนด
ขนาดแสง  สี  และกระดาษท่ีใชอ้ดั  เดินเคร่ืองอดั – ขยายภาพ  ตรวจดูภาพท่ีผา่นการอดั – ขยายแลว้  อาจ
ทาํการปรับแต่งแสง – สี เพื่อใหภ้าพมีสีใกลเ้คียงกนักบัภาพความเป็นจริง 
 

8224.35  ผู้ควบคุมเคร่ืองพมิพ์ภาพถ่าย  (สี) (Machine operator photography printing color)  
  ควบคุมเคร่ืองพิมพภ์าพถ่าย  (สี)  :  นาํฟิลม์หรือตน้แบบท่ีจะทาํการพิมพเ์ขา้เคร่ือง  ;  ตั้ง
ความเร็ว  ขนาด  จาํนวน  และปรับแสง – สี  ให้ใกลเ้คียงกบัตน้แบบ  ;  เดินเคร่ืองพิมพ ์ ;   ตรวจดู
ภาพถ่ายท่ีออกจากเคร่ืองพิมพ ์ ทาํการปรับเท่าท่ีจาํเป็น 
 

8224.40  ผู้ควบคุมเคร่ืองผลติฟิล์ม ( Machine operator film product)  
  ควบคุมเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิตฟิล์มเพื่อการถ่ายภาพ  :  ทาํงานตาม    
ขั้นตอนการผลิต ; ตรวจดูวตัถุดิบท่ีนาํเขา้  และผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตได ้; ปรับแต่งเคร่ืองเท่าท่ีจาํเป็น  ทาํ
บนัทึกรายการการผลิตประจาํวนั 
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8224.90  ผู้ควบคุมเคร่ืองจักรในการผลติผลติภัณฑ์การถ่ายภาพอืน่ ๆ 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึง  ผูท่ี้ทาํการควบคุมเคร่ืองจกัรในการผลิตผลิตภณัฑ์
การถ่ายภาพอ่ืน ๆ ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
 

หน่วย 8229 ผู้ควบคุมเคร่ืองจักรในการผลติผลติภัณฑ์เคมีอืน่ ๆ ทีม่ิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ื่น 
  (Chemical – Products  Machine  Operators  not  Elsewhere  Classified) 

  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ได้แก่  ผูท่ี้ควบคุมดูแลเคร่ืองจกัรต่าง ๆ ในการผลิต   
ผลิตภณัฑ์เคมีอ่ืน ๆ ท่ีมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นหมู่ 822    ผลิตภณัฑ์ท่ีมีเคมีเป็นส่วนผสมอ่ืน ๆ ในหน่วยน้ี  
ไดแ้ก่  การผลิตเส่ือนํ้ามนั  เทียนไข  ก๊าซฮาโลเจน  และผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ 
 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

8229.20 ผู้ควบคุมเคร่ืองจักรในการผลติเทยีนไข (Machine operator, candle production) 
  ควบคุมดูแลอุปกรณ์และเคร่ืองจกัรต่าง ๆ  ท่ีใชใ้นการผลิตเทียนไข : ควบคุมเคร่ืองจกัร
ตั้งแต่  1  เคร่ืองข้ึนไป   เช่น  เคร่ืองหลอมละลายพาราฟีนหรือข้ีผึ้ง    เคร่ืองหล่อหรือข้ึนรูปเทียน ;    
ควบคุมอุณหภูมิในการหลอมละลายวตัถุดิบ  เติมสี  แต่งกล่ิน  ;  ใส่แบบพิมพใ์นเคร่ืองหล่อ  ฉีดหรือเท
เทียนละลายลงแบบแม่พิมพ ์ 
 
8229.30  ผู้ควบคุมเคร่ืองผลติก๊าซต่าง ๆ  (คลอรีน , ไฮโดรเจน)  
  (Machine operator  gas production) 
  ควบคุมดูแลอุปกรณ์และเคร่ืองจกัรต่าง ๆ  ท่ีใช้ในการผลิตก๊าซ  เช่น  ก๊าซ  คลอรีน  
ไฮโดรเจน  :  ควบคุมดูแลใหเ้คร่ืองจกัรทาํการผสมสารเคมีไดอ้ยา่งสมบูรณ์  เพื่อผลิตก๊าซชนิดต่าง ๆ  นาํ
ตวัอย่างผลผลิตไปทาํการทดสอบ  ปรับแต่งอุปกรณ์และเคร่ืองจกัรเท่าท่ีจาํเป็น  แจง้เหตุขดัขอ้งให้ช่าง
ทราบเพื่อทาํการแกไ้ข 
 

8229.40  ผู้ควบคุมเคร่ืองผลติเส่ือนํา้มัน  (Machine  operator linoleum production)   
  ควบคุม  ดูแลอุปกรณ์และเคร่ืองจกัรต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการผลิตเส่ือนํ้ ามนั  :  ดูแลส่วนผสม
ของสารเคมีท่ีใช้ให้อยู่ในเกณฑ์หรือปริมาณท่ีพอเหมาะ  เดินเคร่ืองจักร  และเฝ้าดูการทาํงานให ้     
เคร่ืองจกัรทาํงานอยา่งเป็นปกติและต่อเน่ือง  หยุดเคร่ืองเม่ือเคร่ืองทาํงานผิดปกติ  ปรับแต่งเคร่ืองจกัรเท่าท่ี
จาํเป็นหรือแจง้ช่างเพื่อทาํการแกไ้ข  อาจนาํตวัอยา่งผลิตภณัฑไ์ปทาํการทดสอบ 
 

8229.50  ผู้ควบคุมเคร่ืองผลติดินสอ  (Machine operator pencil production) 
  ควบคุม  ดูแลอุปกรณ์และเคร่ืองจกัรต่าง ๆ ท่ีใช้ในการผลิตดินสอ  เช่น  เคร่ืองป้อน
วตัถุดิบ  เคร่ืองบรรจุไส้และช้ินส่วนประกอบต่าง ๆ   :  เตรียมและใส่วตัถุดิบหรือช้ินส่วนประกอบ     
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ต่าง ๆ  เขา้เคร่ืองจกัร ; เดินเคร่ืองจกัร  และสังเกตการทาํงานของเคร่ืองจกัร  ;  ตรวจดูผลิตภณัฑ์และทาํ
การปรับแต่งเคร่ืองเท่าท่ีจาํเป็น 
 

8229.90  ผู้ควบคุมเคร่ืองจักรในการผลติผลติภัณฑ์เคมีอืน่ ๆ 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึง  ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรอ่ืน  ๆ  ในกระบวนการผลิต
ผลิตภณัฑเ์คมี  ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
 

หมู่ 823 ผู้ควบคุมเคร่ืองจักรผลติผลติภัณฑ์ยางและพลาสติก 
  (Rubber-  and  Plastic – Products  Machine  Operators) 

  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหมู่น้ี  ไดแ้ก่  ผูท่ี้ควบคุมและดูแลเคร่ืองจกัรท่ีใช้ในการนวดผสม  
และผลิตส่วนประกอบหรือผลิตภณัฑต่์าง ๆ จากยางธรรมชาติ  ยางสังเคราะห์และพลาสติก  ทาํงานอ่ืน ๆ   
ท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 

  กลุ่มอาชีพในหมู่นี ้ มีดังนี้ 
8231    ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรผลิตผลิตภณัฑย์าง 
8232    ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรผลิตผลิตภณัฑพ์ลาสติก 

 

หน่วย  8231 ผู้ควบคุมเคร่ืองจักรผลติผลติภัณฑ์ยาง  (Rubber – Products  Machine  Operators) 
  ผูป้ระกอบอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่  ผูท่ี้ควบคุมดูแลการทาํงานของเคร่ืองจกัรท่ีใช้ใน
การนวดผสมบีบอดัข้ึนรูปยาง  และสารผสมต่าง ๆ เพื่อทาํการผลิตส่วนประกอบและผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ 
จากยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์  เช่น  ยางแผ่น  รองเทา้  ส่ิงของเคร่ืองใช้ภายในครัวเรือน  ฉนวน
ชนิดต่าง ๆ ยางรถยนต ์ อากาศยานและยานยนตป์ระเภทอ่ืน ๆ 
 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

8231. 10 พนักงานควบคุมเคร่ืองอดัขึน้รูปผลติภัณฑ์ยาง 
(Mounding press machine operator rubber product)  

 ใช้เคร่ืองอดัเพื่อข้ึนรูปผลิตภณัฑ์ยาง โดยใชแ้ม่พิมพแ์บบอดั  :    เช็ดทาํความสะอาดผิว
ภายในของแม่พิมพ ์;  เปิดเดินเคร่ืองอดัไฮดรอลิกให้พร้อมทาํงานและตั้งความดนัท่ีตอ้งการ ตั้งอุณหภูมิของ
แผ่นอดับนและล่าง พร้อมกับนําแม่พิมพ์อุ่นให้ได้อุณหภูมิตามต้องการ    เปิดแม่พิมพ์ออกใส่ยางผสม
สารเคมีท่ีเตรียมไวส้ําหรับข้ึนรูปเป็นผลิตภณัฑ์ ;   ปิดแม่พิมพป์ล่อยให้ยางอ่อนตวัและไหลเต็มช่องของ
แม่พิมพ ์   เปิดและปิดแม่พิมพเ์พื่อไล่ฟองอากาศออก ;   ปิดแม่พิมพเ์พื่อทาํให้ยางคงรูปตามเวลาท่ีตอ้งการ  ;  
เปิดแม่พิมพน์าํผลิตภณัฑ์ยางท่ีไดอ้อก  ;  ตดัตกแต่งเบ้ืองตน้    อาจใชเ้คร่ืองอดัโดยใชแ้ม่พิมพแ์บบอ่ืนๆ  เช่น  
แบบถ่ายอดั    
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8231. 15 พนักงานหล่อดอกยาง (Mounding machine operator lire)  
 หล่อดอกยางรถชนิดท่ีใชแ้ลว้และมีหนา้ยางท่ีสึกแลว้  :   ควบคุมเคร่ืองลอกหนา้ยางออก  
;  ใส่หน้ายางใหม่  โดยกระบวนการใดกระบวนการหน่ึงคือ  ใส่หนา้ยางใหม่ท่ียงัไม่ข้ึนรูปเป็นดอกยาง  
โดยใส่ถุงลมเขา้ในยาง    คีบยางไวใ้นแบบหล่อ    สูบลมเขา้ในถุงเพื่อทาํให้ไดรู้ปตามแบบหล่อ  ;  อบยาง
ให้สุก     แกะออกจากแม่แบบหล่อและถอด  ถุงลมออก    หรือใส่หน้ายางใหม่ท่ีผ่านการข้ึนรูปและอบสุก
เป็นดอกยางแลว้ ; ควบคุมเคร่ืองติดดอกยาง    นาํยางเขา้เคร่ืองอบ 
 

8231. 20 พนักงานควบคุมเคร่ืองขึน้รูปผลติภัณฑ์ยางแบบอดัผ่านดายน์  
 (Mounding  dye machine operator rubber product) 

 ใช้เคร่ืองอดัหรือดนัยางแบบอดัผ่านดายน์ ท่ีมีรูปร่างต่างๆ   เพื่อข้ึนรูปตามลกัษณะของ
ผลิตภณัฑ ์  เช่น  ท่อยาง   :  ป้อนยางท่ีผสมสารเคมีแลว้ลงในกระบอกหรือช่องใส่ยางท่ีมีสกรูหมุนอยูภ่ายใน  
หรือควบคุมการป้อนยางแบบอตัโนมติั  ;  ควบคุมการทาํงานของเคร่ืองอดั  ควบคุมอุณหภูมิของกระบอก   
สกรูและส่วนหัวของดายน์  ;  ควบคุมการไหลของยางผ่านดายน์   อาจควบคุมกระบวนการอ่ืนท่ีต่อเน่ืองใน
สายการผลิต 
 

8231.25 พนักงานควบคุมเคร่ืองอดัรีดยาง (Extruding  machine operator rubber)  
 ใช้เคร่ืองรีดยางในการข้ึนรูปผลิตภณัฑ์ยางท่ีเป็นแผ่นเรียบหรือเพื่อการฉาบยางลงบน
ผา้ใบหรือแผน่ใยลวด  เช่น  ในสายการผลิตสายพานลาํเลียง   ยางแผน่ปูพื้น :    ป้อนยางเขา้เคร่ืองรีด หรือ
ควบคุมระบบสายพานลาํเลียงป้อนยางอยา่งต่อเน่ือง ;    ควบคุมการรีดแผน่ยางแบบต่างๆ  ผา่นลูกกล้ิง    
หรือควบคุมการฉาบยางลงบนผา้   ;  ควบคุมอุณหภูมิของยางและลูกกล้ิงให้คงท่ี    ควบคุมความหนาหรือ
ความกวา้งของแถบยางใหส้มํ่าเสมอ  ;  ใชเ้คร่ืองวดัความหนาของแผน่ยางท่ีรีดแลว้   อ า จ ค ว บ คุ ม
กระบวนการอ่ืนท่ีต่อเน่ืองในสายการผลิต 
 
8231. 30 พนักงานควบคุมเคร่ืองฉีดยาง (Machine operator injection rubber) 
 ใชเ้คร่ืองฉีดยางเขา้แม่พิมพเ์พื่อข้ึนรูปผลิตภณัฑย์าง   :    ป้อนยางลงในกระบอกหรือช่องใส่
ยางท่ีมีสกรูหมุนอยูภ่ายใน ;    ควบคุมอุณหภูมิของยางในกระบอก     อุณหภูมิของแม่พิมพแ์ละความดนั
ในการฉีด  ;   ควบคุมการฉีดยางเขา้สู่แม่พิมพแ์ละรอใหย้างสุกตามเวลาท่ีตั้งไวแ้ลว้ ; เ ปิ ด แ ม่ พิ ม พ์ นํ า   
ช้ินงานออก     
 

8231. 40 พนักงานควบคุมเคร่ืองขึน้รูปยางรถ  (Machine operator tyre builder ) 
 ข้ึนรูปยางรถโดยนาํผา้ใบท่ีเคลือบยาง    ขอบลวดและช้ินส่วนต่างๆ  ท่ีข้ึนรูปไวแ้ลว้     
มาประกอบกนับนแม่แบบ  (ดรัม)  :  ทาซีเมนตย์างให้ทัว่ดรัม     พนัผา้ใบเคลือบยางรอบๆ ดรัมเพื่อเป็น
โครง  ;   อดัยางท่ีข้ึนรูปแลว้หลายๆ ชั้นเขา้ดว้ยกนัและรีดให้ไดรู้ปตามดรัม  ;   วางขอบลวดไวท่ี้ขอบยาง
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แต่ละชั้น    พนัส่วนต่างๆ ของยางให้เรียบ    ตกแต่งยาง   นาํออกจากแม่แบบ  (ดรัม)    เพื่อเตรียมไปอบ
ใหสุ้ก 
 

8231. 50 พนักงานควบคุมเคร่ืองจักรผลติผลติภัณฑ์จากนํา้ยางแบบจุ่ม  
 (Dipping machine operator rubber product) 
     ควบคุมเคร่ืองจกัรในการผลิตผลิตภณัฑ์จากนํ้ ายางแบบจุ่ม  เช่น  ถุงมือยาง   เตรียมสารเคมี
และนํ้ายาง  ผสมตามสูตรในเคร่ืองผสม   ปรับสภาพให้ไดน้ํ้ ายางท่ีเหมาะสมสําหรับการข้ึนรูป   ควบคุม
การทาํงานของเคร่ืองจกัรในการข้ึนรูปช้ินงานโดยการจุ่มแบบอตัโนมติั  ;  คอยดูแลความผิดปกติใน   
สายการผลิต  หลงัจากข้ึนรูปผลิตภณัฑแ์ลว้อบใหสุ้ก ; ถอดช้ินงานออกจากแบบจุ่ม  อาจทาํหนา้ท่ีตรวจสอบ
รอยร่ัวและคุณภาพอ่ืนๆ ของช้ินงานดว้ย  ;  ทาํความสะอาดแบบจุ่มและภาชนะบรรจุนํ้ายาง 
 
8231. 55 พนักงานควบคุมเคร่ืองจักรผลติฟองนํา้จากนํา้ยาง  
  (Foaming machine operator sponge) 
 ควบคุมเคร่ืองจกัรในการผลิตฟองนํ้ าจากนํ้ ายาง  เช่น  หมอน  ท่ีนอน    เตรียมสารเคมี
และนํ้ายาง   เทสารเคมีลงในนํ้ายางตามสูตรและเปิดเคร่ืองตีฟองจนไดร้ะดบัตามตอ้งการ  เทฟองยางลงใน
แบบพิมพท่ี์อุ่นไวต้ามอุณหภูมิท่ีกาํหนด ;   ปิดแบบพิมพ ์   นาํเขา้เคร่ืองอบ  อบตามเวลาและอุณหภูมิท่ีตั้ง
ไวจ้นสุก    แกะฟองนํ้ าออกจากแบบพิมพ ์    ลา้งและทาํให้แห้ง     อาจทาํหน้าท่ีตรวจสอบคุณภาพของ
ฟองนํ้า     ทาํความสะอาดแบบพิมพ ์  ภาชนะและอุปกรณ์ต่างๆ  ท่ีใชใ้นการผลิต  
 
 

8231. 60 พนักงานควบคุมเคร่ืองจักรผลติเส้นด้ายยางยดืจากนํา้ยาง 
 (machine operator plastic thread product)  
 ควบคุมเคร่ืองจกัรในการผลิตเส้นดา้ยยางยืดจากนํ้ ายาง  :  เตรียมสารเคมีและนํ้ ายางผสม
ตามสูตรในเคร่ืองผสม    ปรับสภาพให้ไดน้ํ้ ายางท่ีเหมาะสมสําหรับการข้ึนรูป  ;  ควบคุมการทาํงานของ
เคร่ืองจกัรในการข้ึนรูปช้ินงานเป็นเส้นดา้ยแบบอตัโนมติั  ;  คอยดูแลความผิดปกติในสายการผลิต  
หลงัจากข้ึนรูปผลิตภณัฑแ์ลว้อบใหสุ้ก  มว้นเส้นดา้ยเขา้แกน  ; ทาํความสะอาดภาชนะบรรจุนํ้ายาง 
 

8231. 90 ผู้ควบคุมเคร่ืองจักรผลติผลติภัณฑ์ยางอืน่ๆ 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึง ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรผลิตผลิตภณัฑ์ยางซ่ึงมิได้จดั
ประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน   
 

หน่วย 8232 ผู้ควบคุมเคร่ืองจักรผลติผลติภัณฑ์พลาสติก   
(Plastic – Products  Machine  Operators) 

  ผูป้ระกอบอาชีพในหน่วยน้ี  ได้แก่  ผูท่ี้ควบคุมดูแลเคร่ืองจกัรท่ีใช้ในการนวด  ผสม 
และข้ึนรูปวสัดุพลาสติกดว้ยวธีิการต่าง  เพื่อผลิตส่วนประกอบและส่ิงของเคร่ืองใชต่้าง ๆ จากพลาสติก 
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  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

8232. 20 พนักงานควบคุมเคร่ืองขึน้รูปพลาสติกด้วยความร้อน  
 (Mounding machine operator plastic) 
 ใชเ้คร่ืองจกัรแบบข้ึนรูปดว้ยความร้อน  ข้ึนรูปพลาสติกแผน่โดยสามารถเปล่ียนแม่พิมพ์
ตามลกัษณะผลิตภณัฑ์ท่ีตอ้งการได้ ; ใช้อุปกรณ์จบัยึดแผ่นพลาสติกเขา้กบัเคร่ือง   หรือดึงปลายแผ่น
ป้อนเขา้เคร่ือง ; ควบคุมอุณหภูมิในการให้ความร้อนกบัแผน่พลาสติกเพื่อทาํการข้ึนรูป ;  ดาํเนินการข้ึน
รูปผลิตภณัฑ ์ โดยใชสุ้ญญากาศดูดหรือใชล้มอดัแผน่พลาสติกร้อนให้แนบกบัแม่พิมพห์รือใชแ้ม่แบบอดั
ร่วมดว้ย  หลงัจากช้ินงานแข็งตวั  นาํช้ินงานออกจากแม่พิมพ ์  ;  ตดัขอบ  แต่งช้ินงานเบ้ืองตน้ให้เรียบร้อย ; 
ทาํความสะอาดและดูแลรักษาเคร่ืองจกัร     สามารถแกปั้ญหาขั้นตน้ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการผลิตได ้
 

8232. 30 พนักงานควบคุมเคร่ืองฉีดพลาสติก  (Injection  mounding operator plastic)    
 ใชเ้คร่ืองฉีดพลาสติกแบบต่าง ๆ  ข้ึนรูปผลิตภณัฑ์พลาสติก  : ควบคุมการทาํงานของ
เคร่ืองจากแผงควบคุม ;   ปรับตั้งส่วนต่างๆ ของเคร่ืองตามใบสั่งงาน   เช่น  อุณหภูมิ   เวลา  ความดนัท่ีฉีด     
ใส่เมด็พลาสติกลงในกรวยของเคร่ืองจกัร ;  ควบคุมการหลอมและฉีดพลาสติกเขา้แม่พิมพ ์ข้ึนรูปเป็นช้ินงาน   
ปลดช้ินงานออก  ตดัแต่งขอบและ ตรวจดูความเรียบร้อยของช้ินงาน ; ทาํความสะอาดและดูแลรักษา
เคร่ืองจกัร ; สามารถเปล่ียนแม่พิมพต์ามลกัษณะผลิตภณัฑ์ท่ีตอ้งการ และสามารถแกปั้ญหาขั้นตน้ท่ีเกิดข้ึน
ระหวา่งการผลิตได ้
 

 
8232. 40 พนักงานควบคุมเคร่ืองเป่าฟิล์ม  (Machine operator blowing film)   
 ใชเ้คร่ืองจกัรข้ึนรูปพลาสติกดว้ยวธีิเป่า  ;   ติดตั้งหวัดายน์  ปรับและตั้งเคร่ืองตามใบสั่งงาน  
เช่น  อุณหภูมิ   ปริมาณลม    ความหนาของฟิล์ม ;     ป้อนเม็ดพลาสติกเขา้เคร่ืองเพื่อทาํให้หลอมแลว้อดั
พลาสติกหลอมผา่นหวัดายน์ออกมา ;   ควบคุมปริมาณลมท่ีหวัเป่า   และเป่าฟิล์มออกให้ไดลู้กโป่งขนาด
และความหนาตามตอ้งการ ;  ควบคุมความเร็วของลูกกล้ิงเพื่อมว้นฟิล์มเป่าเก็บใส่ชุดเขา้มว้น   สามารถ
แกปั้ญหาขั้นตน้ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการผลิต  เช่น  อาจต่อฟิล์มเป่าให้ติดกนัเม่ือฟิล์มขาด   อาจใชเ้คร่ืองเป่า
แบบท่ีใช้เคร่ืองอดัมากกว่าหน่ึงเคร่ืองในการเตรียมพลาสติกหลอม  ข้ึนอยู่กบัลกัษณะของผลิตภณัฑ์ท่ีจะ
ผลิต 
 

8232. 45 พนักงานควบคุมเคร่ืองเป่าภาชนะกลวง (Machine operator blowing mould)  
 ใช้เคร่ืองอดัรีด ข้ึนรูปช้ินงานพลาสติกแบบต่างๆ   ตามแม่แบบโดยวิธีเป่าลมเพื่อให้ได ้
ช้ินงานกลวง : นาํเม็ดพลาสติกป้อนเขา้เคร่ือง ; ควบคุมอุณหภูมิและเวลาในการหลอมเม็ดพลาสติก    
ควบคุมและปรับขนาดของท่อพลาสติกท่ีออกมาจากเคร่ืองให้มีความหนาตามใบสั่งงาน    ควบคุมระบบ
การทาํงานของเคร่ืองตั้งแต่ระยะเวลาอดัรีดท่อพลาสติก    แม่พิมพเ์ล่ือนมาจบัท่อพลาสติก  และเล่ือนไป
ยงัหวัเป่าลมใหส้ัมพนัธ์กนัและมีความต่อเน่ือง  ;   เม่ือเคร่ืองปล่อยช้ินงานท่ีเป่าเสร็จแลว้ออก นํ า ม า ตั ด
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แต่งส่วนเกินท่ีไม่ตอ้งการออก  ;  สามารถเปล่ียนแม่พิมพต์ามลกัษณะผลิตภณัฑ์ท่ีตอ้งการ และสามารถ
แกปั้ญหาขั้นตน้ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการผลิตได ้  อาจควบคุมการทาํงานของเคร่ืองอ่ืนๆ ซ่ึงทาํงานต่อเน่ือง
จากเคร่ืองเป่า 
 

8232. 50 พนักงานควบคุมเคร่ืองอดัขึน้รูปพลาสติก (Machine operation blowing mould) 
 ใชเ้คร่ืองอดัข้ึนรูปพลาสติกหรือวสัดุผสมพลาสติกหรือเม็ดพลาสติก :  ใส่แม่พิมพเ์ขา้ใน
เคร่ืองอดัระหวา่งแท่นให้ความร้อน ;  เปิดเคร่ือง   ปรับหรือตั้งเคร่ืองท่ีแผงควบคุมตามใบสั่งงาน   ตั้ง
อุณหภูมิ   เวลา    แรงดนัในการกดอดั     รอใหเ้คร่ืองร้อน    เดินเคร่ือง   ควบคุมระบบการให้ความร้อนแก่
แม่พิมพ ์;  ควบคุมการทาํงานของเคร่ืองในการอดัพลาสติก     เม่ือข้ึนรูปช้ินงานเสร็จ   นาํช้ินงานออกจาก
เคร่ือง  ;  ทาํความสะอาดและดูแลรักษาเคร่ืองจกัรเบ้ืองตน้ 
 

8232. 60 ช่างทาํแม่แบบไฟเบอร์กลาส  (Machine operator limiting plastic)  
 ขึน้รูปต้นแบบเหมือนช้ินงานที่ต้องการ :  คํานวณพืน้ที่ของต้นแบบ  ;   ผสมเรซินตาม
ปริมาณที่คํานวณได้    ทาลงบนผิวหน้าต้นแบบให้ทั่ว   ขัดผิวให้เรียบและเป็นมัน   นําต้นแบบที่ได้มาทํา  
แม่แบบไฟเบอร์กลาส ;   พ่นหรือทานํา้ยาถอดแบบที่เตรียมไว้ด้วยฟองนํา้หรือเคร่ืองพ่น   พ่นหรือทาเจลโค๊ต   
วางแผ่นใยแก้วซ้อนกันแล้วใช้แปรงหรือลูกกลิง้ทาเรซินทับ ;  ตัดแต่งขอบ   รอให้ไฟเบอร์กลาสแข็งตัวตาม
เวลาที่กําหนด ; ถอดแม่แบบไฟเบอร์กลาสออกจากต้นแบบโดยใช้ลิ่มไม้ตอกหรืออัดลมหรืออัดนํ้าเข้าไป    
ขัดมุมขอบและตกแต่งแม่แบบให้เรียบตามต้องการ ;  ซ่อมแม่แบบหากแตกหรือชํารุด 
 

 
 
8232.65 ช่างทาํผลติภัณฑ์ไฟเบอร์กลาส  (Maker  fiberglass  mould) 
 ผลิตช้ินงานไฟเบอร์กลาสตามแม่แบบที่สร้างไว้ : ขัดผิวหน้าของแม่แบบให้สะอาดและ
เรียบเป็นมันด้วยขีผ้ึง้ขัดผวิ  ใช้ผ้าเช็ดขีผ้ึง้ออกให้หมด   พ่นหรือทานํา้ยาถอดแบบหรือขัดด้วยขีผ้ึง้ ถอดแบบ 
ทิง้ไว้จนแห้ง    พ่นหรือทาเจลโค๊ตสีลงบนแม่แบบทิง้ไว้จนแข็งตัว ;  ตัดหรือฉีกใยแก้วให้ได้ขนาด  วางแผ่น
ใยแก้วลงบนช้ินงานและใช้ลูกกลิง้หรือแปรงทาเรซินทับ ;   ใช้มีดตัดแต่งขอบออกและแต่งผิวให้เรียบ  ;  ถอด
ช้ินงานออกจากแม่แบบ ;  ลบมุมขอบและผิวด้านหยาบด้วยผ้าทราย ; ปรับแต่งช้ินงานให้สมบูรณ์ตาม
รูปแบบ ที่กาํหนด ;  ทําความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้     อาจปฏิบัติหน้าที่ทั้งหมดหรือเพยีงบางส่วน 
 
8232. 90    ผู้ควบคุมเคร่ืองจักรผลติผลติภัณฑ์พลาสติกอืน่ๆ 
 ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในกลุ่มนี ้  รวมถึงผู้ควบคุมเคร่ืองจักรผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกซ่ึงมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อืน่     
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หมู่ 824 ผู้ควบคุมเคร่ืองจักรผลติผลติภัณฑ์ไม้   
(Wood – Products  Machine  Operators) 

  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหมู่น้ี  ไดแ้ก่  ผูท่ี้ควบคุมและดูแลเคร่ืองจกัรในการแปรรูปเพื่อผลิต
ผลิตภณัฑ์ไม ้ ทั้งแบบอตัโนมติัและก่ึงอตัโนมติั  เช่น  เคร่ืองเล่ือย  เคร่ืองข้ึนรูป  เคร่ืองควา้น  เคร่ืองไส  
เคร่ืองกลึง  เคร่ืองสลกัไม ้ ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 

  กลุ่มอาชีพในหมู่นี ้ มีดังนี้ 
8240    ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรผลิตผลิตภณัฑไ์ม  ้

 

หน่วย 8240 ผู้ควบคุมเคร่ืองจักรผลติผลติภัณฑ์ไม้  (Wood – Products  machine  Operators) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่  ผูท่ี้ควบคุมและดูแลเคร่ืองจกัรแบบอตัโนมติัหรือ
ก่ึงอตัโนมติั  ตั้งแต่ 1 อยา่งข้ึนไป  ในการแปรรูปไม ้ เช่น เคร่ืองข้ึนรูป  ควา้นไส  กลึง  แกะสลกัไม ้    ตั้ง
และปรับเคร่ืองจกัรเพื่อให้ทาํงานไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งและ
ควบคุมผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
   

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

8240.10  ช่างปรับตั้งและใช้เคร่ืองจักรทํางานไม้ทั่วไป (Machine operator woodworking)  
ใชเ้คร่ืองจกัรแบบใดแบบหน่ึงหรือหลายแบบทาํงานไมต้ามความเหมาะสมกบังาน : ป้อน

ไมเ้ขา้เคร่ืองจกัรและควบคุมการทาํงานของเคร่ืองจกัร 
 
8240.20  ช่างปรับตั้งและใช้เคร่ืองจักรเลือ่ยไม้ (Sawing  machine operator wood) 

ปรับตั้งและใชเ้คร่ืองจกัรเล่ือยไม ้: ควบคุมการทาํงานของเคร่ืองจกัรให้ทาํงานอย่างต่อเน่ือง
จนกระทัง่ไดช้ิ้นส่วนไมต้ามขนาดความกวา้ง   ความยาวตามรายละเอียดท่ีกาํหนดหรือตามแบบท่ีตอ้งการ 
8240.30  ช่างปรับตั้งและใช้เคร่ืองกลงึอัตโนมัติ (Automatic  lather operator woodworking)   

ปรับตั้งและใชเ้คร่ืองกลึงอตัโนมติัเพื่อกลึงท่อนไมใ้ห้เป็นผลิตภณัฑ์ : ศึกษารูปแบบและ
คดัเลือกใบมีดกลึงใหเ้หมาะสมกบังาน ; ควบคุมการทาํงานของเคร่ืองกลึงให้ทาํงานอยา่งต่อเน่ืองจนกระทัง่
ไดเ้ป็นช้ินงาน ;  ตรวจดูช้ินงานใหต้รงตามรายละเอียดท่ีกาํหนดหรือตามแบบท่ีตอ้งการ 

 

8240.40  ช่างปรับตั้งและใช้เคร่ืองจักรขึน้รูปงานไม้ (Turing machine operator woodworking) 
ปรับตั้งและใชเ้คร่ืองจกัรข้ึนรูปงานไม ้ ให้มีรูปร่างต่างๆ :  ศึกษารูปแบบและคดัเลือก

อุปกรณ์การข้ึนรูปให้เหมาะสมกบังาน ; ควบคุมการทาํงานของเคร่ืองจกัรให้ทาํงานอยา่งต่อเน่ือง ; ตรวจดู
ช้ินงานใหต้รงตามรายละเอียดท่ีกาํหนดหรือตามแบบท่ีตอ้งการ 
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8240.45  ช่างปรับตั้งและใช้เคร่ืองจักรทําบัวหรือร่อง (Routing machine operator woodworking) 
ปรับตั้งและใชเ้คร่ืองจกัรทาํงานไมใ้หเ้ป็นบวัหรือเป็นร่อง : คดัเลือกใบมีดให้เหมาะสมกบั

ช้ินงาน ; ควบคุมการทาํงานของเคร่ืองจักรให้ทาํงานอย่างต่อเน่ือง ; ตรวจดูช้ินงานให้ตรงตาม       
รายละเอียดท่ีกาํหนดหรือตามแบบท่ีตอ้งการ 
 

8240.50  ช่างปรับตั้งและใช้เคร่ืองจักรไสไม้ (Planing machine operator woodworking) 
ปรับตั้งและใช้เคร่ืองจกัรไสไม ้: ไสผิวไมแ้ละลดความหนาของช้ินไม ้ ควบคุมการ

ทาํงานของเคร่ืองจกัรให้ทาํงานอยา่งต่อเน่ือง ; ตรวจดูช้ินงานให้ตรงตามรายละเอียดท่ีกาํหนดหรือตาม
แบบท่ีตอ้งการ 

 

8240.55  ช่างปรับตั้งและใช้เคร่ืองจักรทาํเดือย  (Tenoning machine operator woodworking)  

7244 ปรับตัง้และใช้เคร่ืองจกัรท าเดือย :    ควบคมุการท างานของเคร่ืองจกัรให้ท างาน
อย่าง      ตอ่เน่ือง  จนกระทัง่ได้ชิน้งานตามต้องการ ; ตรวจดชิูน้งานให้ตรงตามรายละเอียดท่ีก าหนดหรือตาม
แบบท่ีต้องการ 
 

9450 8240.60 ช่างปรับตั้งและใช้เคร่ืองจักรแกะสลกังานไม้   
9451   (Carving machine operator woodworking) 
ปรับตั้งและใช้เคร่ืองจักรแกะสลักลวดลายลงบนผิวของช้ินไม้ :  โดยการศึกษารูปแบบ  

คัดเลือกใบมีดแกะสลักให้เหมาะสมกับงาน  ;  ควบคุมการทํางานของเคร่ืองจักรให้ทํางานอย่างต่อเน่ือง
จนได้ช้ินงานตามต้องการ ;   ตรวจดูช้ินงานให้ตรงตามรายละเอยีดทีก่าํหนดหรือตามแบบทีต้่องการ 
 

8240.80  พนักงานเคร่ืองจักรทําแผ่นไม้วทิยาศาสตร์ (Maker scientific wood product)  
ควบคุมการทาํงานของเคร่ืองจกัรทาํแผ่นไมว้ิทยาศาสตร์ ดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ : ป้อนไม้

เขา้เคร่ืองบดไมใ้ห้เป็นฝอยไม ้  ผ่านเขา้เคร่ืองอบแห้ง  เคร่ืองผสมช้ินไมก้บักาว  เคร่ืองอดัรีดเยน็และร้อน
เพื่ออดัช้ินไมใ้หเ้ป็นแผน่และเขา้เคร่ืองตดัใหไ้ดข้นาดตามตอ้งการ ; ตรวจดูช้ินงานใหต้รงตาม     รายละเอียด
ท่ีกาํหนดหรือตามแบบท่ีตอ้งการ 
 
8240.85  พนักงานเคร่ืองจักรทําไม้อดัแผ่นเรียบ (Maker plywood) 

ควบคุมการทาํงานของเคร่ืองจักรในการเรียงแผ่นไม้บางด้านบนและด้านล่าง เพื่อวาง  
ประกอบกับไม้ไส้ท่ีทากาวแล้ว  เขา้เคร่ืองอบเพื่ออัดประสานไม้ให้ติดกันแน่นด้วยอุณหภูมิและเวลาท่ี   
พอเหมาะ  ตรวจดูช้ินงานใหต้รงตามรายละเอียดท่ีกาํหนดหรือตามแบบท่ีตอ้งการ 
 
8240.87  พนักงานเคร่ืองจักรทาํแผ่นไม้ปูพืน้ (Maker parquet floor) 

ควบคุมการทาํงานของเคร่ืองจกัรท่ีใช้ทาํแผ่นไมปู้พื้น ให้ไดข้นาด  ความกวา้ง  ความ
ยาว  ความหนาและรูปแบบตามตอ้งการ 
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8240.90  ช่างปรับตั้งและใช้เคร่ืองจักรทาํงานไม้อืน่ๆ 
ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึง  ช่างปรับตั้งและใชเ้คร่ืองจกัรทาํงานไม ้ ซ่ึงมิไดจ้ัด   

ประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
 

หมู่ 825 ผู้ควบคุมเคร่ืองจักรในอุตสาหกรรมการพมิพ์   
(Printing-,  Binder-  and  Paper – Products  Machine  Operators) 

  ผู ้ปฏิบัติงานอาชีพในหมู่ น้ี  ได้แก่  ผู ้ปฏิบัติงานและควบคุมดูแลการทํางานของ        
แท่นพิมพแ์ละเคร่ืองอดัสาํเนา  หรือเคร่ืองเยบ็เล่มหนงัสือ  เคร่ืองป้ัมทาํอกัษรนูนและเคร่ืองจกัร        ผลิต
ส่ิงของเคร่ืองใช้ต่าง ๆ จากกระดาษและวัสดุท่ีคล้ายคลึงกันทํางานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง และควบคุม          
ผูป้ฏิบติังานอ่ืน 
 

  กลุ่มอาชีพในหมู่นี ้ มีดังนี้ 
8251    ผูป้ฏิบติังานการพิมพ ์ ;  ช่างแท่นพิมพ ์  ;  พนกังานควบคุมเคร่ืองพิมพ ์
8252    ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรเขา้เล่มหนงัสือ 
8253    ผูป้ฏิบติังานเคร่ืองจกัรในการผลิตผลิตภณัฑก์ระดาษ 

 

หน่วย  8251 พนักงานคุมเคร่ืองพมิพ์ ; ช่างแท่นพมิพ์  (Printing – Machine  Operators) 
  ผูป้ฏิบตัิงานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่  ผูค้วบคุมการทาํงานของเคร่ืองพิมพแ์บบ     
ซิลลินเดอร์ (Cylinder)  แบบเพลทเทน (Platen)  แบบโรตาร่ี (Rotary)  แบบออฟเซท (offset)  แบบ     ได
เร็ทลิทโทกราฟิก (Direct Lithographic)  แบบพื้นลึก (Rotogravure)  และแม่พิมพก์ระดาษชนิดต่างๆ เพื่อ
พิมพ์ลงบนแผ่นกระดาษ  แผ่นดีบุกและวสัดุอ่ืนๆ  ปฏิบติัหน้าท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแล  
ผูป้ฏิบติังานอ่ืนๆ 
 

 อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

8251.20              ช่างแท่นพิมพอ์อฟเซท (Pressman offset) 
        ทาํหน้าทีพ่มิพ์และควบคุมแท่นพมิพ์แบบออฟเซท : เตรียมความพร้อมของเคร่ืองพิมพ์  

โดยทําความสะอาดแม่พิมพ์ตรวจดูหมึกและเติมนํ้าในเคร่ืองพิมพ์ ทั้งก่อนและหลังใช้งาน ; จัดเตรียม
กระดาษตามชนิดของแท่นพิมพ์  เช่นพิมพ์งานเป็นแผ่น  พิมพ์หนังสือรายวัน  หรือนิตยสาร ; ควบคุม
การพมิพ์ให้เป็นไปอย่างต่อเน่ืองและเรียบร้อย ;  ตรวจดูความคมชัด  ทาํการปรับแก้เลก็ ๆ  น้อยๆ 
 

8251.30              ช่างแท่นพิมพเ์ลตเตอร์เพรส (Pressman  Letter press)    
         ทําหน้าที่พิมพ์และควบคุมแท่นพิมพ์แบบเลตเตอร์เพรส : นําแม่พิมพ์(บล็อก) ใส่เข้า

เคร่ืองพิมพ์ปรับความสูงของตัวพิมพ์หรือแม่พิมพ์ (บล็อก) ให้เข้าที่  ควบคุมหมึก  วัสดุพิมพ์ชนิดแผ่นหรือ
ม้วน ;ปรับแต่งโมกดพิมพ์เมื่อพร้อมแล้วเดินเคร่ืองพิมพ์ให้ทํางานอย่างต่อเน่ือง   ตรวจสอบคุณภาพงาน
พมิพ์ 
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8251.40      ช่างแท่นพิมพเ์ฟล็กโซกราฟี (Pressman  fllxography) 
                     ทาํหน้าทีพ่มิพ์และควบคุมแท่นพมิพ์แบบเฟลก็โซกราฟี : ป้อนวสัดุพมิพ์เข้าเคร่ืองพิมพ์  
ควบคุมแรงดึงให้พอเหมาะเพือ่ให้วสัดุพมิพ์มีความตึงและจังหวะการพมิพ์เป็นไปอย่างสมํ่าเสมอ ตรวจดู:
รางหมึกและลูกกลิง้หมึก ;  เปลีย่นโมแม่พมิพ์  วสัดุพมิพ์และเติมหมึกเมื่อหมด  นําม้วนวสัดุทีพ่มิพ์แล้ว
ไปตัดหรือแปรสภาพต่อไป 
 

8251.50              ช่างแท่นพิมพร่์องลึก  (Pressman Intaglio) 
                    ทาํหน้าทีพ่มิพ์และควบคุมแท่นพมิพ์แบบร่องลกึ  (ในการพมิพ์งานทีม่ีลกัษณะงานทีม่ี
ลกัษณะพเิศษ  เช่น  ธนบัตร  แสตมป์)  ใส่แม่พมิพ์  หมึก  และวสัดุพมิพ์ตามกาํหนดการพมิพ์ ;  
เดินเคร่ืองและตรวจดูการทาํงานของเคร่ืองพมิพ์ให้ทาํงานอย่างต่อเน่ืองและเป็นปกติ ;  ตรวจดูช้ินงาน
พมิพ์  ทาํการแก้ไขตกแต่ง  หมึก  สี  และโมกดพมิพ์เท่าทีจํ่าเป็นเพือ่ให้ช้ินงานออกมาตรงตามมาตรฐาน
และคุณภาพทีก่าํหนด 
 

8251.60              ช่างแท่นพิมพพ์ื้นลึก (Pressman) 
                           ทําหน้าที่พิมพ์และควบคุมแท่นพิมพ์พืน้ลึก (กราวัวร์)  ป้อนวัสดุพิมพ์เข้าเคร่ืองพิมพ์
ให้ได้ฉากและความตึงของวัสดุเพื่อให้กระบวนการพิมพ์ทํางานได้อย่างถูกต้อง  สมํ่าเสมอเพื่อช้ินงานที่
ถูกต้อง ; ควบคุมสภาวะวสัดุพมิพ์  อนัได้แก่  แม่พิมพ์  ระบบจ่ายหมึก  การปาดหมึก      การทําแห้ง  ให้
ทาํงานอย่างต่อเน่ืองและถูกต้อง ;  ตรวจดูช้ินงานและทาํการปรับแก้ไขเลก็ๆ  น้อยๆ  เท่าทีจํ่าเป็น 
 

8251.70 ช่างแท่นพิมพส์กรีน  (Preesman   Silkscreen) 
ทําหน้าที่พิมพ์และควบคุมเคร่ืองพิมพ์สกรีนให้พิมพ์วัสดุโดยอัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติ  

(กึ่งอัตโนมัติต้องป้อนและดึงวัสดุพิมพ์เข้า - ออก ด้วยมือ)  :   ตั้งระบบต่างๆ  ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
เช่น  ระบบป้อนวัสดุพิมพ์   การเลื่อนแม่พิมพ์   การปาดหมึก   การทําแห้ง  ;   เดินเคร่ืองและดูแลให้
ระบบต่างๆ  ในเคร่ืองทํางานอย่างต่อเน่ืองและเป็นปกติ  ;  ตรวจดูวัสดุการพิมพ์ที่ออกมาว่าตรงตาม     
ข้อส่ังงาน  ;   ทาํการปรับเคร่ืองจักรเท่าทีจํ่าเป็น 
 
8251.90               ช่างแท่นพิมพอ่ื์นๆ 
                     ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในกลุ่มนี้  รวมถึง  ช่างแท่นพิมพ์ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในทื่อื่นๆ  เช่น  
ผู้ใช้เคร่ืองติดกระดาษ ;  ผู้ช่วยพนักงานเคร่ืองพิมพ์ป้อนและทําความสะอาดแท่นพิมพ์ ;  พนักงานควบคุม
การพิมพ์ที่ทําการแนะแนวอบรมการใช้เคร่ืองจักรหรือเคร่ืองพิมพ์ ต่างๆ และการติดตั้ งระบบของ
เคร่ืองพมิพ์ต่างๆ  และช่วยเหลอืทัว่ไปเกีย่วกบัการพมิพ์  เป็นต้น 
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หน่วย 8252 ผู้ควบคุมเคร่ืองเข้าเล่มหนังสือ  (Bookbinding – Machine  Operators) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่  ผูค้วบคุมการทาํงานของเคร่ืองจกัรเยบ็หนงัสือให้
เป็นรูปเล่มท่ีสมบูรณ์  และควบคุมการทาํงานของเคร่ืองจกัรดุนลวดลายบนหนงัสือ  ปฏิบติัหนา้ท่ีการงาน
อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมผูป้ฏิบติังานอ่ืน 
 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 
8252.10  ช่างเข้าเล่มหนังสือ  ;  ผู้คุมเคร่ืองเข้าเล่มหนังสือ (Machine operation , bookbinding) 
  ควบคุมเคร่ืองเขา้เล่มหนังสือ  เช่น  เคร่ืองเย็บ  เคร่ืองอดักาว  เพื่อทาํให้เป็นรูปเล่มท่ี
สมบูรณ์  :  จดัและวางหนงัสือลงตรงตาํแหน่งท่ีกาํหนดในเคร่ือง  เดินเคร่ืองเพื่อทาํการเยบ็เล่ม  หรืออดั
กาวเพื่อทาํใหติ้ดกนั  ; ตรวจสอบรูปเล่ม  อาจทาํการเติมลวดเยบ็หรือกาวลงในเคร่ืองจกัร 
 

8252.20 ช่างแท่นป๊ัม  (ป๊ัมภาพและอกัษรนูนบนหนงัสือ) พนกังานคุมเคร่ืองดุนหนงัสือ 
 (Machine operator,  embossing book) 

ทําหน้าที่ควบคุมเคร่ืองป๊ัมเพื่อตัดส่ิงพิมพ์ตามรูปร่างที่ต้องการ :  ใส่แบบป๊ัมเข้าเคร่ือง
จัดวางตําแหน่งให้ตรงตามข้อกําหนด ;  ปรับแต่งแรงกดให้เหมาะสม ; ตรวจสอบคุณภาพรอยตัด  รอยพับ
ให้สมํ่าเสมอ 

 

8252.30              ช่างเคลือบดว้ยพลาสติก  (Machine operator  , laminating)   
                      ทําหน้าที่ควบคุมเคร่ืองเคลือบแผ่นฟิล์มพลาสติกบนผิววัสดุพิมพ์   :  นําฟิล์มพลาสติก
ทั้งแบบมันหรือด้านเป็นม้วนตามขนาดของวัสดุพิมพ์  ใช้แรงกดของลูกเหล็กกลมรีดแผ่นพลาสติกให้
เรียบร้อยและติดแน่นบนวสัดุพมิพ์ด้วยกาวหรือความร้อน 
 

8252.35                ช่างเคลือบเงาระบบยวู ี(Machine operator , Uv plate)  
                      ทาํหน้าทีเ่คลอืบเงาวสัดุพมิพ์  เช่น  ปกหนังสือ  ด้วยเคร่ืองเคลอืบเงาทีม่ีแหล่งกําเนิดแสง  
ยูว ี อยู่ภายในเคร่ือง :  นําวัสดุพิมพ์เข้าเคร่ืองและควบคุมให้การเคลือบเป็นไปตามที่ต้องการ  ดูความมัน
ของการเคลอืบเป็นการเคลอืบมันทีใ่ห้ความวาวสูง 
 
8252.40              ช่างขดัมนั  (Machine operator , calendering  book )  
                     ทําหน้าที่เคลือบนํ้ามันบนกระดาษพิมพ์เพื่อทําให้ผิวเกิดความมันวาวด้วยเคร่ืองจักร : 
ควบคุมดูแลเคร่ืองเคลือบนํ้ามันบนกระดาษพิมพ์ แล้วผ่านเข้าเคร่ืองอบแห้ง ;  ป้อนกระดาษพิมพ์ที่
เคลอืบมันแล้วเข้าเคร่ืองขัดมัน 
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8252.50  ช่างทาํปกดว้ยเคร่ือง (Machine operator , book - cover)  
                       ทําหน้าที่ควบคุมเคร่ืองจักรในการทําปกวัสดุส่ิงพิมพ์ :  วัดขนาดของรูปเล่มตัด   
กระดาษแข็ง  นํากระดาษแข็งเข้าเคร่ืองทากาวแล้ววางบนวสัดุทีจ่ะใช้ทาํปก  เข้าเคร่ืองรีดพับริมและมุมให้
เรียบร้อย ;  นําเล่มทีเ่ตรียมไว้วางเข้าเคร่ืองอดัเล่มให้เรียบพร้อมทั้งผนึกปกให้เรียบร้อย 
 

8252.90             พนกังานคุมเคร่ืองเขา้เล่มหนงัสืออ่ืนๆ 
                      ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในกลุ่มนี ้ รวมถึงช่างเข้าเล่มหนังสือด้วยเคร่ืองจักรซ่ึงมิได้จัดประเภท
ไว้ในทีอ่ืน่  เช่น  ผู้ตั้งและใช้เคร่ืองจักรพบัและทาํกาวแผ่นกระดาษทีพ่มิพ์แล้วโดยอัตโนมัติ ;  ผู้ทีใ่ช้มือ
และเคร่ืองจักรทาํงานต่างๆ  ในกรรมวิธีการทาํเล่มหนังสือ 
 

หน่วย 8253 ผู้ควบคุมเคร่ืองจักรในการผลติผลติภัณฑ์กระดาษ  
(Paper – Products  Machine  Operators) 

ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่  ผูท่ี้ควบคุมเคร่ืองจกัรในการลงกาวติดกระดาษ  
ตดัพบักระดาษอดั     ตดักระดาษอดัหรือกระดาษแข็งตามความยาวท่ีกาํหนดให้กลายเป็นรูปทรงกล่อง
กระดาษ   ควบคุมเคร่ืองป๊ัมข้ึนรูปถว้ยกระดาษหรือภาชนะอ่ืน ๆ ท่ีผลิตจากกระดาษ  กระดาษอดัหรือกระดาษ
แขง็  ควบคุมเคร่ืองจกัรในการตดั พบัและติดกาวลงบนกระดาษเพื่อผลิตซองจดหมายและถุงกระดาษหรือ
ทาํการผลิตถุงจากวสัดุอ่ืน ๆ  ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 

9185  

9186  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดงันี ้
 

8253.20 พนักงานคุมเคร่ืองทาํแผ่นกระดาษแข็งหรือทาํแผ่นกระดาษกล่องลูกฟูก  
(Machine operator cardboard and paper box production)  
ตั้งและควบคุมเคร่ืองจกัรปิดกระดาษลงบนแผน่กระดาษแข็ง  และตดัแผน่กระดาษแข็ง

ใหมี้ความยาวตามตอ้งการ:  กาํหนดระยะระหวา่งลูกกล้ิงท่ีใชป้้อนและทากาว  และตั้งกรรไกรตามความยาว
ของกระดาษแข็งท่ีจะตดั;  ใส่กาวลงในช่องใส่กาวของเคร่ืองจกัร  ดึงกระดาษจากมว้นแลว้สอดผา่นลูกกล้ิง
นาํและลูกกล้ิงทากาวท่ีอยู่ในเคร่ืองจกัร;  ควบคุมอุณหภูมิของลูกกล้ิงท่ีทาํให้ร้อนสมํ่าเสมอแลว้เดิน
เคร่ืองจกัร;  ป้อนแผน่กระดาษแข็งเปล่าเขา้ในเคร่ืองจกัรโดยสอดเขา้ระหวา่งลูกกล้ิง;  ตรวจดูแผน่กระดาษ
แขง็เพื่อใหแ้น่ใจวา่ไดก้รุและตดัโดยถูกตอ้ง  และทาํการปรับเคร่ืองจกัรเท่าท่ีจาํเป็น  อาจผสมกาวดว้ย 
 
8253.30  พนักงานคุมเคร่ืองตัดและรีดพบั  (ทาํกล่องกระดาษ) ;  พนักงานเคร่ืองตัดและพบักล่อง 

กระดาษ (Machine operator cutting and folding paper box)  
ตั้งและควบคุมเคร่ืองจกัรสําหรับตดั  และทาํรอยพบัท่ีแผ่นกระดาษแข็งเพื่อทาํกล่อง:  

ตั้งแม่พิมพใ์นเคร่ืองจกัรและเตรียมงานอ่ืน ๆ  ตามประเภทของเคร่ืองจกัรท่ีใช ้;  เดินเคร่ืองจกัรและป้อน
แผน่กระดาษเขา้ในเคร่ืองรีด ; พบัและตดัแผน่กระดาษท่ีตดัหรือทาํรอยพบัไวแ้ลว้เป็นคร้ังคราวเพื่อพิจารณา
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วา่แผน่กระดาษเป็นไปตามรายละเอียดท่ีระบุไว ้ และทาํการปรับเคร่ืองจกัรเท่าท่ีจาํเป็น  อาจตั้งและควบคุม
เคร่ืองจกัรท่ีมีเคร่ืองมือสาํหรับพิมพข์อ้ความหรือตกแต่งลวดลายบนกล่องท่ียงัไม่ไดท้าํการตกแต่ง 

 
8253.35 พนักงานคุมเคร่ืองทาํซองและถุงกระดาษ  

(Machine operator envelope and paper bag production) 
ปรับตั้งและใชเ้คร่ืองจกัรตดั  พบั  และทากาวกระดาษเพื่อทาํซองและถุง:  ป้อนกระดาษ

ท่ีเป็นแผน่หรือแผน่กระดาษ  โดยคล่ีออกจากมว้นในเคร่ืองจกัร;  ใส่กาวลงในช่องสําหรับใส่กาวแลว้ตั้ง
เคร่ืองมือสําหรับตดั  ทากาว  และพบั  และเคร่ืองนับอตัโนมติั;  ตรวจสอบคุณภาพระหว่างการเรียง
กระดาษ  เพื่อให้กระดาษไดรั้บการทากาวครบทุกแผน่;  ขนถุงท่ีทากาวแลว้ไปยงัเคร่ืองเยบ็;  เดินเคร่ือง
เยบ็เพื่อเยบ็ถุงดว้ยดา้ยหรือลวด   ปรับตั้งแลว้ใชเ้คร่ืองจกัรสาํหรับพิมพผ์ลิตภณัฑท่ี์ทาํเสร็จแลว้ 

 

8253.40  พนักงานคุมเคร่ืองทาํถุงบางใส (Machine operator cellophane bag production) 
ปรับตั้งและควบคุมเคร่ืองจกัรหลายชนิดสําหรับทาํเซลโลเฟนให้เป็นถุง:    ตั้งเคร่ืองทาํ

ปลอกเพื่อหลอมวตัถุท่ีใชท้าํถุง  และเป่าเขา้ไปในเคร่ืองมว้นปลอก  ติดต่อกนัไป;  เทสารเคมีเซลโลเฟน
เขา้ไปในกรวยของเคร่ืองจกัร เดินเคร่ืองจกัรซ่ึงจะเป่าสารเคมีเซลโลเฟนไปเขา้เคร่ืองมว้นปลอกโดย
อตัโนมติั;  ตั้งเคร่ืองจกัรเพื่อทาํปลอกเซลโลเฟนให้เป็นถุงตามขนาดท่ีตอ้งการ;   ใส่มว้นปลอกเซล
โลเฟนลงในแกนของเคร่ืองจกัร;   สอดปลอกเซลโลเฟนผา่นเคร่ืองตดัและเคร่ืองรีด;   ปรับเคร่ืองจกัรเพื่อ
ทาํถุงให้มีความยาวตามตอ้งการ;  เดินเคร่ืองจกัรแลว้คอยดูวา่เคร่ืองจกัรทาํงานโดยถูกตอ้ง  และทาํการ
ปรับเคร่ืองจกัรเท่าท่ีจาํเป็น  ตั้งและควบคุมเคร่ืองจกัรสําหรับพิมพเ์คร่ืองหมายการคา้  หรือขอ้ความอ่ืน  ๆ  
และลวดลายตกแต่งต่าง ๆ  ลงบนถุง 

 

8253.45  พนักงานคุมเคร่ืองทาํถุงกระดาษ (Machine operator paper bag production)  
       ปรับตั้งและควบคุมเคร่ืองจกัรทาํถุงกระดาษและพิมพเ์คร่ืองหมายการคา้โดยกรรมวิธี

การผลิตแบบอตัโนมติัท่ีต่อเน่ืองกนั:     ควบคุมการใชอุ้ปกรณ์ยกมว้นกระดาษวางลงบนขาตั้งของแท่น
เคร่ืองจกัร;  นาํปลายกระดาษด้านหน่ึงของมว้นกระดาษผ่านเขา้ไปในหน่วยพิมพ์และหน่วยทาํถุง
กระดาษของเคร่ืองจกัร;  เดินเคร่ืองจกัร  ซ่ึงจะพิมพเ์คร่ืองหมายการคา้และทาํถุงกระดาษดว้ยกรรมวิธีการ
ผลิตท่ีต่อเน่ืองกนัโดยอตัโนมติั;  ดูแลใหห้น่วยพิมพข์องเคร่ืองจกัรทาํงานโดยเรียบร้อย ;  ดูแลการพบัข้ึน
รูปถุงและการทากาวถุงกระดาษโดยอตัโนมติั;  ควบคุมการเอาถุงกระดาษออกจากเคร่ืองจกัรเป็นระยะ ๆ 
ในขณะท่ีเคร่ืองเดินและตรวจดูให้แน่วา่ไดจ้าํนวนท่ีถูกตอ้ง;   ตรวจคุณภาพโดยเอาถุงกระดาษออกจาก
เคร่ืองจกัรเป็นคร้ังคราวเพื่อตรวจดูขนาด  การพิมพแ์ละทาํการปรับกลไกการตดั  การทากาว  การพบั
กระดาษเป็นตวัถุงใหพ้อดีกนั;  แกไ้ขเคร่ืองจกัรเม่ือขดัขอ้งเล็กนอ้ย 
 
8253.50  พนักงานคุมเคร่ืองเยบ็ถุงกระดาษ (Machine operation sticking paper bag) 

ปรับตั้งและควบคุมเคร่ืองจกัรเยบ็ถุงกระดาษ:  ใส่มว้นกระดาษสําหรับรองดา้ยเย็บ
กระดาษลงบนแกนของเคร่ืองจกัร;  ใส่หลอดดา้ยสําหรับเยบ็ถุงลงบนแกนใส่หลอดดา้ยของเคร่ืองจกัร;  
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นาํปลายแผน่กระดาษสาํหรับรองดา้ยเยบ็เขา้ในเคร่ืองจกัร;   ร้อยปลายเส้นดา้ยเขา้ในรูเข็มของเคร่ืองจกัร  
วางถุงกระดาษไวท่ี้แท่นบนเคร่ืองท่ีเตรียมไว;้   เดินเคร่ืองจกัร  และปล่อยถุงลงบนเคร่ืองลาํเลียงทีละถุง  
เขา้เคร่ืองเยบ็ริมถุงกระดาษทั้งสองดา้นทีละถุงโดยอตัโนมติั;    แกไ้ขเคร่ืองจกัรเม่ือขดัขอ้งเล็กนอ้ยเม่ือ
จาํเป็น 
 

8253.90  พนักงานคุมเคร่ืองผลติผลติภัณฑ์กระดาษอืน่ ๆ 
       ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี   รวมถึงผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์จากกระดาษและกระดาษแข็งซ่ึง

มิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน  ตวัอยา่งเช่น  พนกังานเคร่ืองเยบ็สําหรับกล่องกระดาษ;   พนกังานเคร่ืองปิด
กระดาษท่ีใช้สําหรับตกแต่งและป้องกันกล่องลงบนด้านนอกของกล่องท่ีทาํเสร็จเรียบร้อยแล้ว ;  
พนกังานเคร่ืองผลิตซองจากแผน่กระดาษท่ีตดัดว้ยแม่พิมพ;์  พนกังานเคร่ืองผลิตถว้ยนํ้ าจากกระดาษ ;   
พนกังานเคร่ืองผลิตส่ิงของเบด็เตล็ดจากกระดาษ  เช่น  บตัรเชิญและปฏิทิน  เป็นตน้    
 
หมู่ 826 ผู้ควบคุมเคร่ืองจักรผลติผลติภัณฑ์ส่ิงทอ  ขนสัตว์  และเคร่ืองหนัง 
  (Textile-,  Fur-  and  Leather – Products  Machine  Operators) 
  ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหมู่ น้ี  ได้แก่  ผู ้ปฏิบัติงานและควบคุมดูแลการทํางานของ
เคร่ืองจกัรท่ีใช้ในการเตรียมเส้นใย  ป่ัน  สาวมว้นเส้นดา้ย  การถกั  ทอ  ผลิตเส้ือผา้  เคร่ืองนุ่งห่ม  การ
ฟอกยอ้ม  ทาํความสะอาดเคร่ืองนุ่งห่มและการจดัเตรียมหนงัสัตวเ์พื่อทาํการผลิตเคร่ืองหนงั รองเทา้  และ
ผลิตภณัฑต่์าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

 กลุ่มอาชีพในหมู่นี ้ มีดังนี้ 
  8261    ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรในการเตรียมเส้นใย   ป่ันและสาวมว้นเส้นดา้ย ;  พนกังาน 
   เตรียมเส้นใยดว้ยเคร่ืองจกัร 

8262    ผูค้วบคุมเคร่ืองทอ  เคร่ืองถกัผา้ ; ช่างทอ  ช่างถกัผา้ดว้ยเคร่ืองจกัร 
8263    ผูค้วบคุมเคร่ืองเยบ็ เคร่ืองปัก ;  ช่างเยบ็ ช่างปักดว้ยเคร่ืองจกัร 
8264    ผูค้วบคุมเคร่ืองฟอกยอ้ม และทาํความสะอาดส่ิงทอ ส่ิงถกั 
8265    ผูค้วบคุมเคร่ืองเตรียมขนสัตวแ์ละหนงัสัตว ์
8266    ผูค้วบคุมเคร่ืองผลิตรองเทา้ และผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
8269    ผูค้วบคุมเคร่ืองผลิตผลิตภณัฑส่ิ์งทอส่ิงถกั ขนสัตวแ์ละเคร่ืองหนงั ท่ีมิไดจ้ดั 

  ประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
 
หน่วย  8261 ผู้ควบคุมเคร่ืองจักรในการเตรียมเส้นใย  ป่ันและสาวม้วนเส้นด้าย  ;  พนักงานเตรียม 

เส้นใยด้วยเคร่ืองจักร   
(Fibre – Preparing-,  Spinning-  and  Winding - machine  Operators) 
ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่  ผูค้วบคุมเคร่ืองเตรียมเส้นใยเพื่อการป่ัน  การกรอ  

การบิดเกลียว และการขดเส้นใย  รวมถึง  การใช้เคร่ืองจกัรผสม  ตี  ทาํความสะอาด  และทาํให้เส้นใย
อ่อนนุ่ม ;  ควบคุมเคร่ืองจกัรในการสางเส้นใยแลว้รวบเส้นใยให้กลายเป็นแผน่หรือเป็นมว้น  ;  ควบคุม
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เคร่ืองจกัรในการป่ันดา้ยเกลียว  ดา้ยเด่ียวจากมว้นเส้นใย  และทาํการรวมเส้นดา้ย ; เพื่อให้มีนํ้ าหนกัและ
คงทน แขง็แรง  ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและ  ควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ  

 
  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

8261.20  พนักงานผสมและทาํความสะอาดเส้นใย  
(Mixing and cleaning fiber machine operator)  

 ใชเ้คร่ืองจกัรผสม  ตี  กระจาย  ทาํความสะอาดและทาํเส้นใยฝ้ายใหเ้ป็นปุยในการเตรียม
สาํหรับการป่ันดา้ย  ป้อนเส้นใยเขา้เคร่ือง  เดินเคร่ืองจกัร  คอยเติมเส้นใย  และคอยดูเคร่ืองจกัรทาํการ
ผสม  ตี  ทาํความสะอาดและทาํเส้นใยใหเ้ป็นปุยโดยอตัโนมติั  รวมถึงการทาํเส้นใยใหเ้ป็นแผน่ ; นาํมว้น
แผน่ใยออกจากเคร่ืองจกัร 
 

8261.30  พนักงานสางเส้นใย (Carder  fiber)   
 ใชเ้คร่ืองสางเส้นใย  ทาํความสะอาดเส้นใย  จดัเรียงเส้นใยใหข้นานกนั  เปล่ียนรูปจาก

แผน่ใยเป็นแถบเส้นใยท่ีมีลกัษณะคลา้ยเชือกไม่มีเกลียว  สาํหรับการเตรียมขั้นตอนการรีดปุย  นาํมว้น
แผน่ใยป้อนเขา้เคร่ืองสางเส้นใย  ต่อแผน่ใยดว้ยมือและต่อแถบใยท่ีขาด ; นาํถงับรรจุท่ีเตม็แลว้ออกและ
เปล่ียนถงัใหม่แทนท่ี ; ทาํความสะอาดและหล่อล่ืนนํ้ามนัเคร่ืองจกัร 
 

8261.35  พนักงานรีดปุยเส้นใย  (Drawer fiber) 
ใชเ้คร่ืองจกัรรีดปุยเส้นใยสําหรับรีดดึงแถบเส้นใยแลว้รวบรวมแถบเส้นใยตั้งแต่ 2 เส้น

และมากกว่าให้เป็นเส้นเดียว ให้มีคุณภาพและนํ้ าหนกัท่ีสมํ่าเสมอกนั ร้อยแถบเส้นใยผ่านช่องทางเดิน
ของเคร่ืองจกัรเดินเคร่ืองจกัรและคอยป้อนแถบเส้นใยต่อปลายแถบเส้นใยโดยการบิดเป็นเกลียวดว้ยมือ  
เปล่ียนถงับรรจุแถบเส้นใยท่ีเตม็แลว้และเปล่ียนถงัใหม่เขา้แทนท่ี 

 

8261.40              พนกังานเคร่ืองซิมเพลกซ์  หรือ เคร่ืองโรฟวิ่ง (Simplex machine operator) 
 ใชเ้คร่ืองจกัรโรฟวิง่  สาํหรับทาํหนา้ท่ีเปล่ียนรูปร่างของสไลเวอร์ (แถบเส้นใยท่ีรวมตวักนั

แบบหลวม) ให้เป็นเส้นโรฟวิ่ง (แถบเส้นใยท่ีรวมตวักนัแน่นข้ึน) : นาํเส้นสไลเวอร์พาดผ่านไปยงั
อุปกรณ์นาํเส้นสไลเวอร์ : เปิดเคร่ืองจกัร  และรักษาสภาพของเส้นสไลเวอร์ : จบัปลายเส้นโรฟวิ่งท่ีขาดเขา้
ดว้ยกนั โดยใชมื้อ : นาํหลอดโรฟวิง่ท่ีเตม็แลว้ออกจากเคร่ือง  หรือแกนป่ัน : ทาํความสะอาดเคร่ืองจกัร 
 

8261.50  พนกังานป่ันดา้ยดว้ยเคร่ืองจกัร (Spinning machine operator thread and yarn)  
  ปฏิบติังานโดยทาํหนา้ท่ีป่ันดา้ยจากเส้นโรฟวิ่ง  ปรับแต่ง  และเดินเคร่ืองจกัร :  ป้องกนั   
และซ่อมแซม  จากการท่ีเส้นโรฟวิ่ง  หรือเส้นดา้ยขาด : สังเกต  วา่เม่ือใดเส้นโรฟวิ่งในหลอดจะหมด : 
หยดุเคร่ืองจกัร  และนาํหลอดดา้ยท่ีเตม็แลว้ออกจากเคร่ือง  :  หรือทาํการเปล่ียนหลอดโรฟวิ่งใหม่แทนท่ี
หลอดเก่าขณะเคร่ืองจกัรกาํลงัทาํงานอยู ่: ทาํความสะอาดเคร่ืองจกัร 
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8261.55  พนักงานป่ันเกลยีวเส้นด้าย (Twisting machine operator thread and yarn) 
ใชเ้คร่ืองจกัรป่ันเกลียวเส้นดา้ยตั้งแต่สองเส้นข้ึนไปเขา้ดว้ยกนั เพื่อทาํให้เส้นดา้ยใหญ่

นํ้าหนกัและเหนียวยิง่ข้ึน ใส่หลอดดา้ยเขา้แกนของโครงหลอด  ดึงปลายเส้นดา้ยแต่ละหลอด มารวมเขา้
ดว้ยกนั และผา่นอุปกรณ์ควบคุมของเคร่ือง แลว้พนัเขา้หลอดเปล่า ;  หรือนาํเส้นไหมท่ีเขา้หลอดแลว้มา
ควบเส้น  นาํเส้นไหมท่ีควบแลว้เขา้เคร่ืองตีเกลียว  เพื่อใหเ้ส้นไหมเป็นเกลียวรวมกนัเป็นหน่ึงเส้น ; เขา้ 
ตูอ้บ  เพื่อไม่ให้เส้นไหมคลายเกลียว ; แลว้นาํมากรอทาํเส้นดา้ย ; เดินเคร่ืองจกัร  คอยดูการทาํงานของ
เคร่ืองจกัร; ต่อเส้นดา้ยท่ีขาด  เปล่ียนหลอดดา้ยใหม่แทนหลอดท่ีเตม็แลว้ ; ทาํความสะอาดและหยอด  
นํ้ามนัเคร่ืองจกัร 
 

8261.60  พนักงานควบเส้นด้ายด้วยเคร่ืองจักร (Doubling machine operator thread and yarn) 
ใชเ้คร่ืองจกัรกรอเส้นดา้ยตั้งแต่สองเส้นข้ึนไปเขา้ในหลอดโดยไม่ตอ้งบิดเกลียว ; สวม

แกนหลอดในแกนของเคร่ืองกรอ ดึงหลายเส้นดา้ยตั้งแต่สองเส้นข้ึนไปผา่นอุปกรณ์ของเคร่ืองจกัร แลว้
กรอเขา้ในหลอดพร้อมๆ กนั ;  เดินเคร่ืองจกัรคอยดูการทาํงานของเคร่ืองจกัรต่อเส้นดา้ยท่ีขาดดว้ยการผกู
เขา้ดว้ยกนั  และเปล่ียนหลอดเปล่าแทนหลอดท่ีเตม็แลว้  ทาํความสะอาดเคร่ืองจกัร 
 

8261.70  พนักงานกรอด้าย (Winding machine operator thread and yarn) 
  ใชเ้คร่ืองจกัรกรอดา้ย:ควบคุมการทาํงานของเคร่ืองจกัร(โดยอตัโนมติัหรือชนิดท่ีใชมื้อ
ควบคุม) กรอดา้ยจากหลอดหน่ึงไปอีกหลอดหน่ึง  ใส่แกนกรอดา้ยตามชนิดหลอดดา้ยของเคร่ือง  ลงบน
แกนเคร่ืองจกัร  ดึงปลายเส้นดา้ยผา่นอุปกรณ์ของเคร่ืองจกัรและพนัเขา้กบัแกนร้อยดา้ย  เดินเคร่ืองจกัร
หรือใชมื้อหมุนและคอยดูเคร่ืองจกัรทาํการกรอดา้ย  ต่อเส้นดา้ยท่ีขาดแลว้เปล่ียนหลอดดา้ยใหม่แทนท่ี
หลอดดา้ยท่ีเตม็แลว้  ทาํความสะอาดและหยอดนํ้ามนัเคร่ืองจกัรเท่าท่ีจาํเป็น 
 
8261.75               พนักงานคุมเคร่ืองกรอด้ายให้เป็นไจ  (Reeling  machine operator thread and yarn)  
  ปฏิบัติงานโดยทําหน้าท่ีกรอเส้นด้ายจากหลอดเป็นไจ  ตั้ งหลอดด้ายลงบนแกน                
ดึงปลายเส้นดา้ยจากหลอดร้อยผ่านอุปกรณ์บนรางส่าย   และพนัปลายดา้ยเขา้กบัหลกัของลอ้มว้นตาม
ตาํแหน่งของแต่ละหลอด  ; ตั้งเข็มหนา้ปัทม์  ซ่ึงใชว้ดัความยาวของเส้นดา้ยท่ีกรอเป็นหลา  ;  โยกคนั
บงัคบั  หรือหมุนล้อมว้นเพื่อมว้นหรือกรอให้เป็นไจ  เปล่ียนหลอดด้ายใหม่แทนหลอดท่ีหมดแล้วต่อ
ปลายเส้นดา้ยเขา้ดว้ยกนั  กรอเส้นดา้ยต่อจนไดค้วามยาวท่ีตอ้งการ  ผูกปลายเส้นดา้ยทั้ง 2 ดา้นเขา้กบั
เส้นดา้ยคัน่ไจแต่ละไจ  พบัลอ้หมุนเพื่อดึงไจดา้ยออกจากเคร่ืองกรอ 
 

8261.80  ผู้ทาํเส้นใยกาบมะพร้าว (Fiber prepares coconut coin)  
ใชเ้คร่ืองจกัรทาํเส้นใยกาบมะพร้าว : ใชเ้คร่ืองสูบท่ีมีแรงดนั  ฉีดนํ้ าลงบนกาบมะพร้าว 

เพื่อให้กาบมะพร้าวเปียกชุ่ม ;  ป้อนหรือควบคุมการป้อนกาบมะพร้าวลงในรางสําหรับส่งกาบมะพร้าว
เขา้ในเคร่ืองลอกเปลือกโดยอตัโนมติั ;  จดัประเภทกาบมะพร้าวท่ีลอกเปลือกแลว้ออกเป็นสองเกรด   
เพื่อนาํไปใชใ้นกรรมวิธีต่อไป ;  ป้อนหรือควบคุมการป้อนกาบมะพร้าวท่ีลอกเปลือกแลว้     ซ่ึงจดัอยู ่           
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ในเกรดท่ีหน่ึงหรือท่ีสูงข้ึนไปเขา้ในเคร่ืองมว้นและบิดเกลียวเส้นใยให้เป็นเส้นเชือก  ;  ป้อนหรือควบคุม
การป้อนเส้นใยท่ีทาํเส้นเชือกแล้วเข้าในเคร่ืองขดเส้นเชือกให้มีขนาดท่ีเหมาะสมสําหรับการบรรจุ ;              
อดัและห่อกาบมะพร้าวท่ีลอกเปลือกแล้ว  ซ่ึงจดัอยู่ในเกรดท่ีสองหรือรองลงมาโดยไม่ตอ้งมว้น  บิด
เกลียว  หรือขดก่อนจดัห่อ ;   แกไ้ขเคร่ืองจกัรเม่ือขดัขอ้งเพียงเล็กนอ้ย  และรายงานต่อผูค้วบคุมเม่ือ
ผดิปกติมาก 

 

8261.90  พนักงานเตรียมเส้นใยด้วยเคร่ืองจักรอืน่ ๆ 
ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี รวมถึง พนักงานผูเ้ตรียมเส้นใย ซ่ึงมิได้จดัประเภทไวใ้น    

ท่ีอ่ืน ตัวอย่างเช่น พนักงานใช้เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ท่ีใช้ทาํให้เส้นใยปอช้ืนอ่อนนุ่มและสะอาด  
พนกังานอดัเส้นใยให้เป็นกอ้น  ผูท้าํงานเก่ียวเน่ืองกบักรรมวิธีการป่ัน  ป่ันเกลียวและกรอเศษดา้ยท่ีขาด
ดว้ยเคร่ืองจกัร   หรืออาจซ่อมบาํรุงรักษาเคร่ืองจกัรในเบ้ืองตน้ก่อน  เป็นตน้ 

 

หน่วย 8262 ผู้ควบคุมเคร่ืองทอ  เคร่ืองถักผ้า ; ช่างทอ  ช่างถักผ้าด้วยเคร่ืองจักร     
  (Weaving – and  Knitting – Machine  Operators) 

  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่  ผูค้วบคุมดูแลเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการทอหรือถกัผา้  
ทัว่ไป  ผา้ท่ีมีลวดลาย  ผา้ม่าน  ผา้ลูกไม ้ พรม  เคร่ืองนุ่งห่ม  เส้ือชั้นในและส่ิงของเคร่ืองใชอ่ื้น ๆ ปฏิบติั
หนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 

 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

8262.20  ช่างทาํบัตรทอผ้ายกดอกแบบแจกการ์ด (Jacquard palters card prepares)      
  ลอกภาพสเก็ตซ์ของนักออกแบบ ซ่ึงเขียนไวใ้นแผนภาพลงบนแผ่นกระดาษส่ีเหล่ียม     
จตุรัส  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเจาะบตัรและการทอผา้ยกดอก และใช้เคร่ืองจกัรเจาะรูลงในบตัร           
ทอผา้ยกดอก :  ทาํเคร่ืองหมายลงบนกระดาษแสดงถึงจุดท่ีเส้นดา้ยยืนจะถูกยกข้ึนเหนือเส้นดา้ยพุ่ง ;  
ลอกลายลงบนแผนภาพตามแบบท่ีเตรียมไวล่้วงหนา้  วางแผน่บตัรลงในเคร่ืองเจาะบตัรท่ีมีคียบ์อร์ดซ่ึง
ใชใ้นการเจาะบตัร ;  กดคียเ์พื่อเจาะรูลงในแผน่บตัรตามลวดลายซ่ึงแสดงไวบ้นแผน่ภาพ  ;  ตรวจสอบ
และแกไ้ขรูท่ีเจาะไวบ้นแผน่บตัรทอผา้ยกดอกใหถู้กตอ้ง 
 

8262.25  ช่างเจาะบัตรทอผ้ายกดอก (Jacquard card lacer)  
 ใชเ้คร่ืองเจาะรูลงในบตัรทอผา้ยกดอก : ใส่แผน่บตัรเปล่าเขา้ในเคร่ืองเจาะท่ีมีคียบ์อร์ด

ซ่ึงใชใ้นการเจาะบตัร ; กดคียเ์พื่อเจาะรูลงในบตัรตามแบบท่ีแสดงเป็นรูปกราฟ  ซ่ึงช่างทาํบตัรทอผา้ยก 
ดอกแบบแจกการ์ดไดท้าํไว ้
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8262.30  พนักงานเตรียมม้วนด้ายยืน (Bean warper machine)    
 ใชเ้คร่ืองจกัร (ชนิดใชมื้อหรือกาํลงั) สืบเส้นดา้ยจากหลอดดา้ยหลายหลอดเขา้มว้นดา้ย

ยนื (บีม)  โดยตรงหรือสืบเขา้หลอดทรงกระบอก  หรือหลอดขนาดใหญ่ก่อนแลว้จึงสืบเขา้มว้นดา้ยยนื  :  
ดึงปลายเส้นดา้ยจากหลอดต่าง ๆ มารวมเขา้ดว้ยกนั ; สอดปลายเส้นดา้ยจากหลอดต่าง ๆ ผา่นอุปกรณ์
แยกเส้นดา้ย (คลา้ยฟันหว)ี  ไปตามลาํดบั  โดยใหไ้ดค้วามกวา้งตามความจาํเป็นของการทอผนืผา้แต่ละ
ชนิดและใหมี้ลวดลายในการทอตามตอ้งการ ;  มดัเส้นดา้ยเขา้กบัมว้นดา้ยยนื (บีม)  หลอดทรงกระบอก
หรือหลอดขนาดใหญ่ ; หรือแบ่งเส้นดา้ยผกูปมท่ีปลาย  และสอดปลายดา้ยเขา้ในช่องของแกนมว้นดา้ย
ยนืประมาณ 5-7 ช่อง ;  หมุนมว้นดา้ยยนืเพื่อทาํใหด้า้ยตึง  เดินเคร่ืองจกัรหรือใชมื้อควบคุมการทาํงาน
ของเคร่ืองจกัร และคอยตรวจดูเส้นดา้ยให้ตึงสมํ่าเสมอ ;  เปล่ียนมว้นดา้ยยนืท่ีเตม็แลว้  หรือเม่ือสืบ
เส้นดา้ยยาวเพียงพอแลว้ 
 
8262.35  พนักงานร้อยตะกรอเพือ่ใช้ในการทอผ้าด้วยเคร่ืองจักร (Loom threaded machine)  

 ใชเ้คร่ืองจกัรสอดเส้นดา้ยยนื  เขา้ในห่วงตะกรอและฟันหวเีพื่อเตรียมการทอผา้ ; เรียง
เส้นดา้ยท่ีลงแป้งแลว้วางบนแผงของเคร่ืองจกัร  ;  เดินเคร่ืองจกัรใชมื้อกดคนับงัคบั  ซ่ึงเคร่ืองจกัรจะจบั
เส้นดา้ย  และดึงผา่นตะกรอ  ฟันหวแีละอุปกรณ์ตรวจสอบเส้นดา้ยยนืขาด 
 
8262.38  พนักงานลงแป้งเส้นด้ายยนื (Gizer  textile)   

 ใชเ้คร่ืองจกัรดึงเส้นดา้ยยนืผา่นนํ้าแป้ง  เพื่อเคลือบผวิ  ใชมื้อยกมว้นเส้นดา้ยยืนแลว้วางไว้
ดา้นหลงัของเคร่ืองลงแป้ง ; จดัเรียงเส้นดา้ย  ดึงปลายเส้นดา้ยมารวมกนัเขา้เป็นช่อแลว้มดักบัปลายช่อของ
เส้นดา้ยยืนซ่ึงผา่นเคร่ืองจกัรไปทางดา้นซา้ยแลว้เทนํ้าแป้งลงในเคร่ืองจกัร ; ตั้งเคร่ืองวดัความยาวของ
เส้นดา้ยยนื  เดินเคร่ืองจกัรและสังเกตการลงแป้ง  การทาํงานของเคร่ืองวา่เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย ; หยดุ
เคร่ืองจกัร  เม่ือลงแป้งและมว้นเส้นดา้ยยนืไดป้ริมาณตามท่ีตอ้งการแลว้ ; ตดัเส้นดา้ยยนื  แบ่งมดัปลาย
เส้นดา้ยออกเป็น  3  ถึง  7  ช่อ    หรือมดัรวมกนัดว้ยผา้ยาง    แลว้ใชมื้อยกมว้นเส้นดา้ยยนืออกจากเคร่ือง
หรือมีผูอ่ื้นช่วยยกดว้ย ; นาํเส้นดา้ยท่ีอบแหง้และพนัลูกกล้ิงแลว้ไปจดัเก็บ ; ทาํความสะอาดและหยอด
นํ้ามนัเคร่ืองจกัร 
 

8262.38 ช่างปรับตั้งเคร่ืองจักรทอผ้า  (ยกเว้นเคร่ืองทอผ้ายกดอกแบบแจกการ์ด)  
(Weaving machine setler)   
ปรับตั้งและตรวจ   เคร่ืองจกัรทอผา้  ยกเวน้เคร่ืองจกัรทอผา้ยกดอกแบบแจกการ์ด : 

เตรียมเคร่ืองทอผา้เพื่อทอผา้ท่ีมีลวดลายแบบใหม่  หรือทอผา้ท่ีมีคุณภาพต่าง ๆ กนั เช่น  จดัสายยดึขอบ
ตะกรอ  ฟันหว ี  และสายเอนใหไ้ดท่ี้และต่อเส้นดา้ยยนืของมว้นดา้ยยนืมว้นใหม่เขา้กบัเส้นดา้ยยนืของ
มว้นผา้ท่ีทอเสร็จแลว้; ตรวจสอบเคร่ืองทอผา้เป็นคร้ังคราวและทาํใหค้งอยูใ่นสภาพท่ีใชง้านไดดี้ ; ซ่อม
เคร่ืองทอ  เช่น  เปล่ียนอุปกรณ์และอะไหล่ท่ีชาํรุด  
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8262.45  ช่างทอผ้าด้วยเคร่ืองจักร (ยกเว้นเคร่ืองทอผ้ายกดอก) (Weaver machine) 
 ใชเ้คร่ืองจกัรทอผา้ : ดา้ยท่ีผา่นการร้อยตะกรอและฟันหวแีลว้มาเขา้เคร่ืองทอผา้  

เดินเคร่ืองทอผา้คอยดูวา่การทอผา้เป็นไปโดยถูกตอ้ง ; ใชมื้อต่อเส้นดา้ยท่ีขาดและเอาเศษดา้ยออก ; เติม
เส้นดา้ยในกระสวยพุง่ ; รายงานขอ้บกพร่องของเคร่ืองจกัรใหช่้างติดตั้งเคร่ืองทอผา้ทราบ  อาจทาํความ
สะอาดและหยอดนํ้ามนัเคร่ือง  ดูแลเคร่ืองจกัรอยูส่มํ่าเสมอ 
 

8262.50  ช่างปรับตั้งเคร่ืองจักรทอผ้ายกดอกแบบแจกการ์ด (Weaving machine setler)  
ปรับตั้งและตรวจ  เคร่ืองจกัรทอผา้ยกดอกแบบแจกการ์ด :  เตรียมเคร่ืองทอผา้เพื่อใชท้อ

ผา้ท่ีมีลวดลายแบบใหม่  หรือ ทอผา้ท่ีมีคุณภาพต่าง ๆ กนั เช่น จดัสายยดึขอบตะกรอ  ฟันหว ี  และสาย
เอนใหไ้ดท่ี้  ;  ตรวจเคร่ืองทอผา้เป็นคร้ังคราวและทาํให้คงอยูใ่นสภาพท่ีใชง้านไดดี้  ;  ซ่อมเคร่ืองทอ 
เช่น  เปล่ียนสายยดึขอบตะกรออนัใหม่  และเปล่ียนกระสวยท่ีชาํรุดแลว้ ;  ใส่แผน่บตัรทอผา้ยกดอกท่ี
ร้อยต่อกนัแลว้เขา้ในเคร่ืองทอใหไ้ดท่ี้ เพื่อใหก้รรมวธีิการทอเป็นไปโดยถูกตอ้งตามบตัรท่ีใชเ้ป็นแบบ
กระสวย  อาจทาํงานเช่นเดียวกนักบัช่างทาํบตัรทอผา้ยกดอกแบบแจกการ์ด  อาจเปล่ียนมว้นดา้ยยนืมว้น
ใหม่แทนมว้นท่ีหมดแลว้ 

 
8262.55  ช่างทอผ้าด้วยเคร่ืองทอผ้ายกดอกแบบแจกการ์ด (Weaver Jacquard loom) 

ใช้เคร่ืองทอผา้ยกดอกทอผา้ให้มีลวดลายประณีต : เดินเคร่ืองทอ  คอยดูว่าการทอ
เป็นไปโดยถูกตอ้ง  ใชมื้อต่อเส้นดา้ยท่ีขาด  และเอาเศษดา้ยออก ;  คอยเติมเส้นดา้ยลงในกระสวยดา้ยพุ่ง ; 
สังเกตความบกพร่องท่ีเกิดจากแผน่แบบบตัรยกดอกหกัหรือชาํรุด แลว้รายงานช่างติดตั้งเคร่ืองทอผา้ 
 

8262.60  พนักงานเคร่ืองทอผ้าแบบดอบบี ้(Dobbly loom machine operator)  
ใชเ้คร่ืองทอแบบดอบบ้ีทอผา้ตวัอยา่งท่ีมีลวดลายประณีตและมีสีต่าง ๆ : วางแผน่บตัร

บนเคร่ืองจกัรให้ถูกท่ี ; จดัแผงสวิตซ์บนเคร่ืองจกัรให้เรียบร้อย  เพื่อควบคุมเคร่ืองจกัรให้ทอผา้ตาม
ลวดลายท่ีตอ้งการ ;  เดินเคร่ืองจกัรคอยดูวา่กรรมวิธีการทอเป็นไปโดยถูกตอ้ง  ใชมื้อต่อเส้นดา้ยท่ีขาด
และเอาเศษดา้ยออก ;  เติมเส้นดา้ยในกระสวยดา้ยพุ่ง ;  ปรับเคร่ืองควบคุมเส้นดา้ย  เพื่อควบคุมให้
เส้นดา้ยเดินเขา้ในกระสวยดา้ยพุง่ตามจาํนวนท่ีตอ้งการ; ปฏิบติังานอยา่งเดิมอีกจนกวา่จะไดผ้า้ตวัอยา่งท่ี
มีความยาวตามตอ้งการ  อาจเจาะรูลงในบตัรตามความประณีตของลวดลายท่ีตอ้งการ 

 

8262.70  ช่างปรับตั้งเคร่ืองถักผ้า (Knitting machine setler)   
 ตั้งและปรับเคร่ืองถกัหลายแบบ  รวมถึง  การซ่อมแซมเล็กๆ นอ้ย ๆ : ตั้งเคร่ืองจกัรตาม

ลวดลาย  รูปร่างและขนาดผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งการถกั ; เดินเคร่ืองจกัรและตรวจผลิตภณัฑ ์(ผนืผา้)  ในขณะท่ี
เคร่ืองกาํลงัทาํงานแลว้พิจารณาปรับและซ่อมเคร่ืองจกัรตามความจาํเป็น ; ปรับความตึงหรือหยอ่นของ
สปริงในเคร่ืองถกัเพื่อไม่ให้เน้ือผา้หลวม  หรือแน่นเกินไป  ; ปรับเคร่ืองจกัรและถอดช้ินส่วนท่ีเสียหรือ
ชาํรุด  อาจตั้งสายโซ่โลหะซ่ึงใชค้วบคุมการทาํงานของเคร่ืองถกัยกดอกแบบแจก๊การ์ด  แลว้ใส่สายโซ่ลง
ในเคร่ืองจกัร 
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8262.75 ช่างถักผ้า (เคร่ืองจักรทีม่ีกาํลังขับเคลือ่น)  ;  ผู้ควบคุมเคร่ืองถักผ้า  
(Knitting machine operator)  

  ปฏิบติังานถกัผา้จากเส้นดา้ย  โดยใชเ้คร่ืองถกัผา้ท่ีมีกาํลงัขบัเคล่ือนแบบมาตรฐาน  หรือ
แบบพิเศษตั้งแต่สองเคร่ืองข้ึนไป จดัวางหลอดดา้ยลงในโครงตั้งหรือแขวนหลอด สอดปลายเส้นดา้ยผ่าน
อุปกรณ์ต่าง ๆ  ของเคร่ืองถกัผา้ ;  เดินเคร่ืองถกัผา้และควบคุมกรรมวิธีการถกัให้เป็นไปโดยถูกตอ้ง  ;      
ตรวจสอบขอ้บกพร่องในผืนผา้  ;  รายงานความบกพร่องต่อช่างปรับตั้งเคร่ืองถกัผา้ ; ต่อเส้นดา้ยท่ีขาด ; ตดั
ผา้ท่ีถกัครบจาํนวนท่ีตอ้งการออกจากเคร่ือง  อาจเปล่ียนเข็มท่ีเสีย  และคอยควบคุมการถกัผา้ให้ไดต้าม
เป้าของการผลิต 
 

8262.78  ช่างทาํเกลยีวเส้นด้ายด้วยเคร่ืองจักร (Twister machine thread and yarn)  
 ใชเ้คร่ืองจกัรในการทอเส้นดา้ยใหเ้ป็นเกลียวเชือก :  เตรียมหลอดเปล่าท่ีจะใชตี้เกลียว

คาํนวณความยาวดา้ย  นาํดา้ย (ฝ้าย, ไนล่อน)  ใส่ลงในเคร่ืองตีเกลียวดา้ย  สอดเส้นดา้ยผา่นส่วนต่าง ๆ 
ของเคร่ืองจกัร  เดินเคร่ืองจกัรและคอยดูวา่เคร่ืองจกัรถกัเกลียวเส้นดา้ยอยา่งถูกตอ้ง ;  คอยเติมเส้นดา้ยเขา้
เคร่ืองถกัเกลียว  และต่อเส้นดา้ยท่ีขาด อาจยอ้มเส้นดา้ยก่อนการถกัเกลียว  อาจทาํเกลียวเส้นดา้ยท่ีมีความ
หนาต่าง ๆ กนัตามตอ้งการหรือตามการสั่งทาํ 

 

8262.80  ช่างทอแห  อวน  ด้วยเคร่ืองจักร (Weaver machine  net  production) 
ใช้เคร่ืองจกัรทอเส้นดา้ยหรือเส้นเชือก (เชือกไนล่อน)ให้สอดขดักนัและผูกติดกนัเป็น

ระยะห่างเท่า ๆ กนั  โดยการตั้งเพื่อทาํเป็นแบบตาข่าย เดินเคร่ืองจกัร  คอยสังเกตดูเส้นดา้ยพนัติดกนัหรือ
การทอเป็นไปโดยถูกตอ้ง  ใชมื้อต่อเส้นดา้ยท่ีขาดและเอาเศษดา้ยออก ใส่หลอดดา้ยใหม่แทนหลอดเปล่า 
ต่อเส้นดา้ยจากในหลอดเขา้กบัปลายเส้นดา้ยของแหท่ีทอแลว้แต่ยงัคงอยูใ่นเคร่ืองทอ รายงานความ     
บกพร่องของเคร่ืองจกัรกลต่อช่างติดตั้งเคร่ืองทอ 
 

8262.85 ช่างทอพรมดว้ยเคร่ืองจกัร ; พนกังานคุมเคร่ืองทอพรม  
(Weaver loom machine operator carpet) 

  ใช้เคร่ืองจกัรทอพรม  :  เตรียมเคร่ืองจกัร  ดา้ย  กระสวย  และวตัถุอ่ืน ๆ  ให้พร้อม
สาํหรับการทอพรมตามแบบท่ีกาํหนดไว ้ เดินเคร่ืองจกัรและควบคุมการทาํงานของเคร่ืองจกัรให้ทาํงาน
ตามขั้นตอนอยา่งต่อเน่ืองและถูกตอ้ง  ;   ต่อเส้นดา้ยท่ีขาดดว้ยมือและเอาเศษดา้ยออก    คอยเติมเส้นดา้ย
ลงในกระสวยเคร่ืองทอพรม ; รายงานขอ้บกพร่องของเคร่ืองจกัรให้ช่างติดตั้งเคร่ืองทอพรมทราบ  อาจ
ปรับตั้งเคร่ืองทอและคอยตรวจดูการใส่แผน่ทอผา้ยกดอก  (Pattern  Card)   เขา้เคร่ืองทอให้ถูกตอ้ง
เพื่อให ้กรรมวธีิการทอเป็นไปดว้ยความถูกตอ้งตามคุณภาพของช้ินงาน 
 

8262.90  ช่างทอ  ช่างถักผ้าด้วยเคร่ืองจักรอืน่ ๆ 
 ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึง  ช่างทอ  ช่างถกัดว้ยเคร่ืองจกัรและผูป้ฏิบติังานท่ี

เก่ียวขอ้งกนั  ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน  ตวัอยา่งเช่น  ผูต้รวจและแกไ้ขรูท่ีเจาะลงในบตัรทอผา้ยกดอก ; 
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ผูใ้ชเ้คร่ืองจกัรทาํสาํเนาบตัรทอผา้ยกดอกจากบตัรตน้ฉบบั ; ผูใ้ชเ้คร่ืองจกัรร้อยแผน่บตัรทอผา้ยกดอกให้
เรียงกนัตามลาํดบั 
 
หน่วย 8263 ผู้ควบคุมเคร่ืองเยบ็-เคร่ืองปัก ; ช่างเยบ็  ช่างปักด้วยเคร่ืองจักร 
  (Sewing – Machine  Operators) 

 ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี   ไดแ้ก่  ผูค้วบคุมเคร่ืองเย็บ  เคร่ืองปักท่ีใช้ในการผลิต
เส้ือผา้  เคร่ืองนุ่งห่ม  เคร่ืองแต่งกายท่ีทาํมาจากขนสัตว ์ ส่ิงทอส่ิงถกัหรือเคร่ืองหนงั : ควบคุมการทาํงาน
ของเคร่ืองจกัรเยบ็ผา้แบบมาตรฐานและแบบพิเศษท่ีมีเขม็เดียวหรือมีมากกวา่หน่ึงเข็ม  เพื่อใชใ้นการผลิต
หรือซ่อมแซมเคร่ืองนุ่งห่ม  ถุงมือและผลิตภณัฑ์ส่ิงทอส่ิงถกั  ผา้ขนสัตว ์ หรือเคร่ืองหนงั ; ควบคุมการ
ทาํงานของเคร่ืองปักเพื่อปักลวดลายต่าง ๆ ลงบนเส้ือผา้  เคร่ืองนุ่งห่ม  ส่ิงทอส่ิงถกัหรือวสัดุอ่ืน ๆ  ปฏิบติั
หนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 

  อาชีพในหน่วยนี ้  มีดังนี้ 
 
8263.20 ช่างเยบ็ผลติภัณฑ์ส่ิงทอส่ิงถักและเคร่ืองแต่งกาย , ช่างเยบ็จักร 

(Sewing machine operator) 
 ใชจ้กัรเยบ็ผา้แบบมาตรฐานหรือแบบพิเศษชนิดเขม็เด่ียวหรือหลายเขม็   เพื่อผลิต  ซ่อม  

และแกไ้ขดดัแปลงเคร่ืองแต่งกาย  ถุงมือ  และผลิตภณัฑต่์าง ๆ จากส่ิงทอส่ิงถกั  ขนสตัว ์ เคร่ืองหนงัและ
วสัดุท่ีคลา้ยคลึงกนั : ใส่หลอดดา้ยบนจกัรเยบ็ผา้ ; สอดปลายเส้นดา้ยผา่นส่วนต่าง ๆ ของจกัรเยบ็ผา้  แลว้
ร้อยดา้ยเขา้ในรูเขม็ ; ปรับจกัรเท่าท่ีจาํเป็น ; สอดส่ิงท่ีจะเยบ็เขา้ใตเ้ขม็และเอาออกเม่ือเยบ็เสร็จแลว้ ; 
เปล่ียนหลอดดา้ยเปล่าและเปล่ียนเขม็ท่ีเสีย  ; เปล่ียนงานไปตามลกัษณะงาน  อาจมีช่ือเรียกตามชนิดของ
งานท่ีเยบ็หรือตามชนิดของจกัรท่ีใช ้

 

8263.30  ช่างปักด้วยจักร , ช่างปักจักร (Embroidered machine)    
 ใชจ้กัรแบบมาตรฐานปักลวดลายตกแต่งตามส่วนต่าง ๆ ของเคร่ืองแต่งกายหรือส่ิงอ่ืน ๆ 

: ใส่หลอดดา้ยท่ีเลือกแลว้ลงบนจกัร ; สอดปลายเส้นดา้ยผา่นส่วนต่าง ๆ ของจกัรแลว้ร้อยดา้ยเขา้ในรูเขม็ 
; ปรับจกัรเพื่อใหเ้ส้นดา้ยตึง  และปรับฝีจกัรเขม็ตามแบบปัก ; จดัวสัดุให้ตรงตาํแหน่งท่ีจะปัก ; วางวสัดุท่ี
จะปักหรือแขนของเคร่ืองปักใหต้รงตามลวดลาย  เดินจกัรปักตามลวดลาย  หรือปรับปลายเคร่ืองวดัแบบ
ลวดลายท่ีขยายใหญ่แลว้ ; เปล่ียนสีดา้ยตามตอ้งการ ; เปล่ียนหลอดดา้ยเปล่าและเขม็ท่ีเสีย ; เอาวสัดุท่ีปัก
เสร็จแลว้ออกจากจกัร  อาจลอกลวดลายลงบนวสัดุก่อนท่ีจะเร่ิมปัก 
 

8263.40  ช่างปักผ้าลูกไม้ด้วยเคร่ืองจักร (Lace fabric embroidered machine)   
 ใชเ้คร่ืองจกัรปักลวดลายตกแต่งลงบนผนืผา้ : ใส่หลอดดา้ยลงในเคร่ืองจกัร ; สอดปลาย

เส้นดา้ยผา่นรูเข็มของเคร่ืองจกัร ; เดินเคร่ืองจกัรและเฝ้าดูวา่กรรมวธีิการปักเป็นไปอยา่งถูกตอ้ง ; ใชมื้อต่อ
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เส้นดา้ยท่ีขาดและเอาเศษท่ีเสียออก ; เติมเส้นดา้ยให้เตม็เคร่ืองจกัรอยูเ่สมอ ; ใส่หลอดดา้ยหลอดใหม่
แทนหลอดเปล่าและเปล่ียนเขม็ท่ีเสีย ; รายงานความบกพร่องของเคร่ืองจกัรกลต่อผูค้วบคุมงาน 
 
 

8263.90  ช่างเยบ็  ช่างปักด้วยเคร่ืองจักรอืน่ ๆ 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึง  ช่างเยบ็  ช่างปักดว้ยเคร่ืองจกัรซ่ึงมิไดจ้ดัประเภท
ไวใ้นท่ีอ่ืน ตวัอยา่งเช่น  ช่างเยบ็เคร่ืองใชภ้ายในครัวเรือนดว้ยเคร่ืองจกัร ; ช่างเยบ็เบาะ  ท่ีนอน  ใบเรือ  
ผา้กนัแดด  เตน็ท ์ และร่มดว้ยเคร่ืองจกัร  เป็นตน้ 
 
หน่วย 8264 ผู้ควบคุมเคร่ืองฟอกย้อม  และทาํความสะอาดส่ิงทอส่ิงถัก  
  (Bleaching-,   Dyeing-  and  Cleaning – Machine  Operators) 

ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่  ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรท่ีใช้ในการฟอก  ยอ้ม  และ
การซกัลา้งทาํความสะอาดส่ิงทอส่ิงถกั  ขนสัตว ์ และเคร่ืองหนงั รวมถึงการใชเ้คร่ืองจกัรในการยืดและหด
ผลิตภณัฑ์ส่ิงทอส่ิงถกั การใช้สารเคมีเพื่อทาํให้เน้ือผา้กนันํ้ าได ้ การรักษาผา้ไหมให้อยู่ในรูปทรงและมี
นํ้ าหนกั  การรีด  และการเคลือบสีของส่ิงทอส่ิงถกั  ปฏิบติังานหน้าท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งกนัและควบคุม    
ดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 

 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

8264.20              พนกังานคุมเคร่ืองฟอกขาวเส้นดา้ยและผนืผา้ (Bleaching machine operator , cloth) 
 ฟอกเส้นดา้ย  ผืนผา้และอ่ืน ๆ ดว้ยเคร่ืองจกัร : ควบคุมการทาํงานของเคร่ืองจกัรเพื่อผสม
นํ้า   สารเคมีและนํ้ายาฟอกขาวเขา้ดว้ยกนั ; จดัเตรียมเส้นดา้ยและผืนผา้บรรจุเขา้เคร่ืองฟอกขาวตามขั้นตอน
การทาํงานของเคร่ืองจกัร  ;  เดินเคร่ืองจกัร   ควบคุมอุณหภมิูของนํ้ายาและเคร่ืองจกัรใหท้าํงานอยา่งต่อเน่ือง
ตามกาํหนดเวลาเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงเส้นดา้ยและผนืผา้ท่ีผา่นการฟอกขาว  ;  ถ่ายเทนํ้ายาออกและทาํความสะอาด
เคร่ืองจกัร 

 

8264.30 พนักงานคุมเคร่ืองย้อมเส้นด้าย  ;  ช่างย้อมเส้นด้ายด้วยเคร่ืองจักร  
(Dyeing machine operator , thread and yarn)  
ยอ้มสีเส้นดา้ยดว้ยเคร่ืองจกัร : ใส่นํ้ าลงในภาชนะแลว้ใส่สียอ้ม  หรือเทสีท่ีผสมกบันํ้ า

แลว้ลงในภาชนะของเคร่ืองจกัร ; บรรจุเส้นดา้ยลงในภาชนะแลว้นาํเขา้เคร่ืองจกัร ;  เดินเคร่ืองจกัรและ
คอยดูกรรมวธีิการยอ้มโดยอตัโนมติั ; หยดุเคร่ืองจกัร  เม่ือยอ้มเส้นดา้ยตามกรรมวิธีแลว้  และนาํเส้นดา้ย
ไปทาํใหแ้หง้  ;  ทาํความสะอาดเคร่ืองจกัร 
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8264.40              พนกังานคุมเคร่ืองยอ้มผนืผา้  ; ช่างยอ้มผนืผา้ดว้ยเคร่ืองจกัร 
(Dyeing machine operator, Cloth) 

  ยอ้มผืนผา้ดว้ยเคร่ืองจกัร : ควบคุมการทาํงานของเคร่ืองจกัรในการผสมสียอ้ม  ป้อน
มว้นผา้หรือผืนผา้เขา้ในเคร่ืองจกัร ;  เดินเคร่ืองจกัรตามกรรมวิธีการยอ้มสีให้เป็นไปอยา่งอตัโนมติัและ
อยา่งต่อเน่ือง ; หยดุเคร่ืองจกัรเม่ือยอ้มผืนผา้เสร็จหรือแกไ้ข   ซ่อมแซมความผิดปกติในระหวา่งการยอ้ม 
;   ถ่ายเทนํ้ายาออกและทาํความสะอาดเคร่ืองจกัร 
 

8264.50              พนกังานคุมเคร่ืองซกัลา้งส่ิงทอส่ิงถกั  (Washing machine operator ,textile)  
  ซกัลา้งส่ิงทอส่ิงถกัดว้ยเคร่ืองจกัร : ควบคุมการทาํงานของเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการซกัลา้ง
ดว้ยการทาํใหน้ํ้าร้อนถึงอุณหภูมิท่ีกาํหนด  แลว้จึงผสมสบู่หรือตวัยาซกัลา้งชนิดอ่ืนลงในนํ้ าร้อน ;  ป้อน
ส่ิงทอส่ิงถกัลงในเคร่ืองซกัลา้ง ;  เดินเคร่ืองจกัร  ควบคุมอุณหภูมิและเคร่ืองจกัรให้ทาํงานอยา่งต่อเน่ือง  
และนาํส่ิงทอส่ิงถกัท่ีผา่นการซกัลา้งแลว้เขา้เคร่ืองอบไอนํ้าเพื่อทาํใหแ้หง้ต่อไป 
 
8264.55  พนักงานซักรีดของโรงแรม   (Washing machine operator,  hotel)   
  ทาํหน้าท่ีซักรีดเส้ือผา้  ส่ิงทอ  และวสัดุอ่ืนท่ีคล้ายคลึงกนัด้วยเคร่ืองจกัร  ;  คดัแยก
ประเภทผา้  และทาํการซกัรีดอยา่งเหมาะสมถูกวิธี  ;  ควบคุมการทาํงานเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์เคร่ืองใช้อ่ืน
ท่ีเก่ียวขอ้ง  ;  อาจทาํการซกัผา้บางประเภทดว้ยมือ  ;  จดัทาํบนัทึกรายงานและประมาณงานกบัหน่วยงานอ่ืน
ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

8264.60               พนกังานคุมเคร่ืองตกแต่งผนืผา้ส่ิงทอส่ิงถกั (Finishing machine operator, textile)  
  ใชเ้คร่ืองจกัรตกแต่งผืนผา้  ส่ิงทอส่ิงถกัให้มีคุณภาพตามท่ีตอ้งการ  เช่น  ขนาด  ความ
มนั  ความแข็งหรือความสามารถในการกนันํ้ า  โดยใช้กรรมวิธีทางเชิงกลหรือทางเคมี  ในการตกแต่ง : 
ควบคุมเคร่ืองจกัรตั้งแต่หน่ึงเคร่ืองข้ึนไปในการตกแต่ง   เช่น   เคร่ืองหดและยืดผืนผา้   เคร่ืองอดัรีดและ
เคร่ืองเคลือบสารเคมี    เพื่อเพิ่มความแขง็หรือความนุ่ม  เป็นตน้ 
 

8264.90               พนกังานคุมเคร่ืองฟอก  ยอ้มและทาํความสะอาดส่ิงทอส่ิงถกัอ่ืนๆ 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึงช่างฟอก  ช่างยอ้ม  และช่างทาํความสะอาด  ส่ิงทอ
ส่ิงถกัดว้ยเคร่ืองจกัร  ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน  ตวัอยา่งเช่น   ผูค้ลายขดดา้ยให้คลายยุง่หลงัจากผา่น
การซกั  การฟอก  การยอ้ม  หรือกรรมวิธีอ่ืนๆ แลว้ ; ผูท้าํส่ิงทอส่ิงถกัให้แห้งในขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึง
ของกรรมวิธี ; ผูม้ดัไจดา้ย  เปล่ียนดา้ยจกัรเยบ็ผา้ท่ีใช้เยบ็   ผูใ้ช้เคร่ืองจกัรหรือเคร่ืองมือตดัเส้นดา้ยท่ี
หย่อนออกจากผืนผา้ท่ีปักแลว้   ผูคุ้มตูอ้บผา้  ผูต้ดัแบ่งผืนผา้ตามขนาด  ผูจ้ดัความยาวของผืนผา้  ผูพ้บั  
รีด  ผูส้อยหรือเยบ็ริมผา้  และผูย้ืดผืนผา้ ; ผูใ้ชเ้คร่ืองจกัรซักแป้งออกจากผืนผา้   เผาขนผา้และห่อหรือ
มว้นผา้   ผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ  ในกรรมวธีิการฟอก   ยอ้มและตกแต่งผลิตภณัฑส่ิ์งทอส่ิงถกั 
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9452 หน่วย  8265     ผู้ควบคุมเคร่ืองเตรียมขนสัตว์และหนังสัตว์   
9453 (Fur-  and  Leather – Preparing – Machine  Operators) 
ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ได้แก่  ผูค้วบควบคุมเคร่ืองจกัรท่ีใช้ในการเตรียมหนัง

สัตวห์รือการดาํเนินการในกรรมวิธีต่าง ๆ  เพื่อให้ไดม้าซ่ึงขนสัตว ์ต่างๆ   ควบคุมการทาํงานของเคร่ืองจกัร
ท่ีใชใ้นการแล่เน้ือและไขมนัออกจากหนงัสัตวก่์อนนาํไปบ่ม อบ  (Curing)  กาํจดัขนท่ีหยาบและยาวจาก
หนงัสัตว ์ ตดัขนให้ยาวเท่า ๆ  กนั   ยอ้ม   ยืดและรีดแต่งขนสัตวใ์ห้เรียบ  ควบคุมการทาํงานของ
เคร่ืองจกัรในการตดัแยกขนและแยกเน้ือออกจากหนงัสัตว ์ ตดัแบ่งหนงัสัตว ์ แช่หนงัแห้งและหนงัสดใน    
สารละลายต่างๆ  เพื่อแปรรูปเป็นเคร่ืองหนงั  รวมถึงการยอ้มและเคลือบสีหนงั  ปฏิบติัหน้าท่ีการงานท่ี
เก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืนๆ 
  อาชีพในหน่วยนี ้  มีดังนี้ 
 

8265.20  พนักงานถากหนังขูดขน (Hide flasher and dehairer , machine )    
  ใช้เคร่ืองจักรถากหนัง  ขูดขนและถากไขมัน  พงัผืดออกจากหนังด้วยเคร่ือง : เดิน
เคร่ืองจกัรเพื่อให้ลูกกล้ิงหมุน ; วางแผน่หนงัลงบนลูกกล้ิงอนัล่างและรีดรอยยน่ให้เรียบเหยียบคนับงัคบั
เพื่อใหลู้กกล้ิงอนัล่างนาํหนงัเขา้รัดลูกกล้ิงอนับน  ซ่ึงตดัใบมีดชนิดพิเศษ  และกาํลงัหมุนอยู ่ และนาํหนงั
ไปผา่ซีกดว้ยเคร่ืองหรือมือ 
 

8265.30  พนักงานเคร่ืองผ่าหนัง   (Hide splitter , machine)  
  ใชเ้คร่ืองจักรผ่าหนังให้เป็นแผ่นยาวๆ  ตั้ งแต่  2  แผ่นข้ึนไป  หรือผ่าให้ไดค้วามหนา
สมํ่าเสมอกนั  นาํหนงัดา้นขา้งเขา้เคร่ืองผา่  เดินเคร่ืองจกัรแลว้ปรับเคร่ืองจกัรตามขนาดความหนาของหนงัท่ี
ผา่ ; วางหนงัลงบนแท่นเคร่ืองจกัรและรีดรอยยน่ให้เรียบ ; สอดหนงัเขา้ระหว่างลูกกลิ้งซ่ึงจะหมุนขอบหนงั
ไปกระทบกบัใบมีด ; เอาหนงัท่ีผา่แลว้ออกจากเคร่ืองจกัร 
 

8265.40  พนักงานคุมเคร่ืองฟอกหนัง (Tanner , machine) 
                           ใชเ้คร่ืองฟอกหนงัสัตวใ์ห้เป็นหนงัฟอก :  เติมนํ้ ายาฟอกหนงัและใส่จาํนวนหนงัสัตวท่ี์ชัง่
ไวล้งในนํ้ายาตามสัดส่วน ; เดินเคร่ืองจกัรกวนนํ้ ายา  หยดุเคร่ืองจกัรหลงัจากกวนครบตามกาํหนดเวลาหรือ
เม่ือเคร่ืองจกัรทาํงานครบถว้นตามกรรมวิธีแลว้ ;  เอาหนงัท่ีฟอกเสร็จแลว้ออกจากเคร่ือง  อาจฟอกหนงัทบั
ดว้ยนํ้ายาท่ีกาํหนดให ้
 

8265.50  พนักงานเคร่ืองแต่งสีหนัง   ช่างคุมเคร่ืองตกแต่งสีหนัง (Leather finisher, machine) 
   ใช้เคร่ืองตกแต่งหนงัหลงัจากฟอกแลว้หรือทาํหนงัให้ช้ืนและทาํน่ิมหนัง  ทาํหนงัให้
แหง้ดว้ยเคร่ือง:  เดินเคร่ืองจกัรทา  พน่สารเคมีหรือสารประกอบอยา่งอ่ืนลงบนหนงั  รีดหนงัให้เรียบหรือ
อดัลายหนงัดว้ยเคร่ืองจกัร 
 



 (538) 

8265.60              พนกังานคุมเคร่ืองผสมขนสัตว ์(Mixing machine operator , pelt)  
  ใช้เคร่ืองจกัรผสม   ทาํความสะอาด   และฟอกขนสัตว ์ :  ป้อนขนสัตวเ์ขา้ในถงัของ
เคร่ืองจกัร ;  เดินเคร่ืองจกัร  คอยเติมขนสัตว ์ และควบคุมการทาํงานของเคร่ืองจกัรทาํการผสมขนสัตว์  ; นาํ
เส้นใยขนสัตวอ์อกจากเคร่ืองและตรวจดูคุณภาพของเส้นใยขนสัตว ์หากไม่ไดคุ้ณภาพตามท่ีตอ้งการตอ้ง
นาํไปเขา้ในถงัของเคร่ืองจกัรเพื่อทาํการผสมเส้นใยขนสัตวใ์หม่ต่อไป   จนกวา่จะไดคุ้ณภาพตามตอ้งการ 
 
8265.70              พนกังานคุมเคร่ืองดึงยดืเส้นใยขนสัตว ์(Drawing machine operator , pelt)  

ใช้เคร่ืองจักรดึงยืดเส้นใยขนสัตว์ให้ยาวและเรียบ : ป้อนเส้นใยขนสัตว์เข้าเคร่ืองจักร  เดิน
เคร่ืองจักรและคอยเติมเส้นใยขนสัตว์  ;   ควบคุมการทํางานของเคร่ืองจักรดึงยืดเส้นใยขนสัตว์   เพื่อให้ได้
คุณภาพตามต้องการ   ทําความสะอาดเคร่ืองจักร 
 

9454 หน่วย 8266      ผู้ควบคุมเคร่ืองผลติรองเท้าและผลติภัณฑ์ต่างๆที่เกีย่วข้อง 
  (Shoemaking-  and  Related  Machine  Operators) 

ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่  ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการผลิตและซ่อมรองเทา้
กระเป๋าและส่ิงของเคร่ืองใชท่ี้ทาํจากเคร่ืองหนงัเป็นส่วนใหญ่   ควบคุมการทาํงานของเคร่ืองจกัรท่ีสร้าง
แบบและตดัช้ินส่วนของรองเทา้  เยบ็ช้ินส่วนของรองเทา้เขา้ดว้ยกนั  ตดัขอบ  ขดัถู  หรือติดเคร่ืองประดบั 
และดาํเนินงานไปจนไดร้องเทา้ท่ีสําเร็จรูป     ควบคุมการทาํงานของเคร่ืองจกัรท่ีใช้ในการผลิตกระเป๋า
เดินทาง  กระเป๋าถือ  เข็มขดัและส่ิงของเคร่ืองใช้อ่ืนๆ   เช่น   อานมา้  สายบงัเหียนต่างๆ เป็นตน้ ปฏิบติั
หนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืนๆ 
 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

8266.20  พนักงานเคร่ืองตัดช้ินส่วนหนังหน้ารองเท้า (Cutting machine operator ,uppers  footwear)  
                           ใชเ้คร่ืองตดัช้ินหนงัของรองเทา้หนงั  วางวสัดุลงบนเขียงของเคร่ืองจกัร ; เลือกแม่พิมพ์
สําหรับตดั ; วางแม่พิมพส์ําหรับตดัลงบนวสัดุให้พอเหมาะเพื่อให้เสียเศษวสัดุนอ้ยท่ีสุดและหลีกเล่ียงส่ิงท่ี
เป็นตาํหนิ ; ตดัวสัดุดว้ยการปล่อยเคร่ืองตดักดลงบนแม่พิมพ ์; ดึงช้ินส่วนท่ีตดัแลว้ออกจากแผน่หนงั  อาจ
ชาํนาญงานในการตดัช้ินส่วนหรือวสัดุท่ีใช ้ เช่น  หนงับุดา้นใน  เป็นตน้  และอาจมีช่ือเรียกตามงานท่ีทาํ 
 

8266.25  พนักงานเคร่ืองตัดพืน้รองเท้า (Cutting machine operator, soles  footwear)   
                            ตดัพื้นรองเทา้หนงัดว้ยเคร่ืองจกัร :  วางแผน่วสัดุลงบนแท่นเคร่ืองตดั ;  และจดัวางให้
พอเหมาะ  เพื่อจะไดต้ดัโดยเสียวสัดุนอ้ยท่ีสุด  และหลีกเล่ียงการตดัส่วนท่ีเป็นตาํหนิ ;  ตดัวสัดุโดยการ
ปล่อยเคร่ืองกดลงบนแม่พิมพ ์;  เอาช้ินส่วนท่ีตดัแลว้ออกจากแผน่วสัดุ 

 

8266.30  พนักงานเคร่ืองเยบ็รองเท้า (Sewing machine operator ,shoes) 
                           ขบัเคล่ือนเคร่ืองจกัรดว้ยมือหรือเทา้  เยบ็ส่วนต่างๆ  ของรองเทา้หนงั : ใส่หลอดดา้ย
สําหรับเยบ็รองเทา้ลงบนแกนของเคร่ืองจกัร  และใส่กระสวยเขา้เคร่ืองจกัร ; ร้อยดา้ยให้ผ่านท่ีร้อยดา้ย
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ของเคร่ืองจกัร  และผา่นรูเข็ม ; ปรับความยืดหยอ่นของดา้ยให้ไดร้ะดบั ; จดัส่วนต่างๆ  ให้อยูใ่นท่ีเพื่อ
การเยบ็และนาํช้ินส่วนต่าง ๆ  ของรองเทา้เขา้เยบ็  ใส่หลอดดา้ยและกระสวยใหม่แทนหลอดเปล่าและ
เปล่ียนเขม็ท่ีหกั ;  ตรวจเช็ค  ซ่อมแซม  หยอดนํ้ามนั  เคร่ืองจกัรเพื่อใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใชง้าน 
 
หน่วย   8269      ผู้ควบคุมเคร่ืองผลติผลติภัณฑ์ส่ิงทอส่ิงถัก  ขนสัตว์และเคร่ืองหนังซ่ึงมิได้จัดประเภท 

ไว้ในที่อืน่  (Textile-,  Fur-  and  Leather – Products  Machine  Operators  not   
Elsewhere  Classified) 
ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ได้แก่  ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรท่ีใช้ในการผลิตผลิตภณัฑ ์   

ส่ิงทอ  ส่ิงถกัขนสัตว ์ และเคร่ืองหนงั  ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน  ไดแ้ก่  ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้น
การผลิตหมวกหรือส่ิงของเคร่ืองใชท่ี้ตกแต่งขอบใหเ้กิดความสวยงาม : ควบคุมการทาํงานของเคร่ืองจกัร
ท่ีใชใ้นการข้ึนรูปหมวกแบบต่าง ๆ ; สร้างแบบและผลิตส่ิงของเคร่ืองใชต่้าง ๆ 
 
  อาชีพในหน่วยนี ้  มีดังนี้ 

 

8269.20  พนกังานคุมเคร่ืองจกัรผลิตหมวก ; ช่างทาํหมวกดว้ยเคร่ืองจกัร  
(Hat- maker ,machine) 

  ใชเ้คร่ืองจกัรผลิตหมวกของบุรุษ   สตรี   และเด็กจากส่ิงทอส่ิงถกั   เคร่ืองหนงัหรือวสัดุ
ท่ีคลา้ยคลึงกนั : ตดัส่ิงทอส่ิงถกั   เคร่ืองหนงั   หรือวสัดุอ่ืน ๆ   ดว้ยเคร่ืองจกัรให้เป็นไปตามแบบสําเร็จ ;  
เย็บข้ึนรูปหมวกดว้ยเคร่ืองจกัรต่อเน่ืองกนัไปจนสําเร็จเป็นหมวก อาจนาํหมวกมาตกแต่งเพิ่มเติมเพื่อ
ความสวยงามดว้ยริบบิ้น  ผา้กาํมะหยี ่  ขนสัตวห์รือวสัดุท่ีใชส้าํหรับตกแต่งอ่ืน ๆ 
 

8269.30  พนกังานคุมเคร่ืองถกัดา้ยให้เป็นเกลียว (Twisting  yarn, machine)   
  ใช้เคร่ืองจกัรถกัด้ายให้เป็นเกลียว  : สอดเส้นด้ายเขา้เคร่ืองถกั  เดินเคร่ืองจกัรและ
ควบคุมการทาํงานของเคร่ืองจกัรให้การถกัเป็นไปตามขั้นตอนอย่างต่อเน่ืองและถูกตอ้ง  จนกว่าจะได้
ดา้ยท่ีถกัเป็นเกลียว  หรือเป็นเชือก  เพื่อนาํไปตกแต่งหรือประดบัขอบส่ิงของเคร่ืองใชต่้าง ๆ ต่อไป 
 

8269.90  พนกังานคุมเคร่ืองผลิตผลิตภณัฑส่ิ์งทอส่ิงถกั  ขนสัตว ์ และเคร่ืองหนงัซ่ึงมิไดจ้ดั 
ประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 

  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึง   พนักงานคุมเคร่ืองผลิตผลิตภณัฑ์ส่ิงทอส่ิงถัก   
ขนสัตว ์ และเคร่ืองหนงัซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน  ตวัอย่างเช่น  ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรในการผลิตผา้
ขอบร้ิวประดบั ; ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรในการสร้างแบบส่ิงของเคร่ืองใชท่ี้ทาํมาจากส่ิงทอส่ิงถกั    ขนสัตว์
และหนงั  ;   ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรในการผลิตผา้ด้ินเงินด้ินทอง  เพื่อตกแต่งส่ิงของเคร่ืองใชต่้าง ๆ เป็นตน้ 
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หมู่ 827 ผู้ควบคุมเคร่ืองจักรผลติผลติภัณฑ์อาหารและผลติภัณฑ์อื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 
  (Food  and  Related  Products  Machine  Operators) 
  ผู ้ปฏิบัติงานอาชีพในหมู่ น้ี  ได้แก่  ผู ้ปฏิบัติงานในการควบคุมดูแลการทํางานของ       
เคร่ืองจกัร ท่ีใชใ้นกระบวนการแปรรูปอาหาร  การผลิตอาหารและผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อการบริโภค
ของคนและสัตว ์  การใช้เคร่ืองจกัรในการฆ่าสัตว ์ ชาํแหละ  รักษา  และผลิตผลิตภณัฑ์อาหาร  การแปรรูป
นํ้ านม  ครีมและผลิตผลิตภณัฑ์นม   การบดโม่ธัญพืช  เคร่ืองเทศ   การทาํขนมและอาหารจาํพวกแป้ง    
การแปรรูปพืช ผกั ผลไมแ้ละทาํนํ้ าตาลทราย  และการแปรรูปในชา  กาแฟ  โกโก ้ การผลิตเบียร์  เหลา้
ไวน์  เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ และการผลิตผลิตภณัฑ์ยาสูบ  ปฏิบติัหน้าท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุม   
ผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 

  กลุ่มอาชีพในหมู่นี ้  มีดังนี ้
8271    ผูค้วบคุมเคร่ืองแปรรูปเน้ือสัตวแ์ละสัตวน์ํ้า 
8272    ผูค้วบคุมเคร่ืองผลิตผลิตภณัฑน์ม 
8273    ผูค้วบคุมเคร่ืองโม่เมล็ดธญัพืชและเคร่ืองเทศ 
8274    ผูค้วบคุมเคร่ืองผลิตผลิตภณัฑจ์ากแป้งและนํ้าตาล 
8275    ผูค้วบคุมเคร่ืองแปรรูปพืช  ผกัและผลไม ้
8276    ผูค้วบคุมเคร่ืองผลิตนํ้ าตาล 
8277    ผูค้วบคุมเคร่ืองแปรรูปใบชา  กาแฟ  และโกโก ้
8278    ผูค้วบคุมเคร่ืองผลิตเบียร์  เหลา้  ไวน์  และเคร่ืองด่ืมอ่ืน ๆ 
8279    ผูค้วบคุมเคร่ืองผลิตผลิตภณัฑใ์บยาสูบ 

 

หน่วย 8271 ผู้ควบคุมเคร่ืองแปรรูปเนือ้สัตว์และสัตว์นํา้   
(Meat-  and  Fish – Processing – Machine  Operators) 

  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่   ผูป้ฏิบติังานและควบคุมดูแลเคร่ืองจกัรท่ีใช้ใน
การฆ่าสัตว ์ ตดั  ชาํแหละ  ซากเน้ือหรือปลาใหเ้ป็นช้ิน แ ละทาํการผลิตผลิตภณัฑ์เน้ือและปลา    ควบคุม
และใช้เคร่ืองจกัรในการชาํแหละ    บดผสมและแปรรูปเน้ือและปลาให้เป็นผลิตภณัฑ์ชนิดต่าง ๆ  เช่น  
ไส้กรอก  เน้ือรมควนั  ปลารมควนั  เน้ือกระป๋อง  เน้ือแช่แข็ง เป็นตน้ ปฏิบติัหน้าท่ีการงานอ่ืน ๆ ท่ี   
เก่ียวขอ้งและควบคุมผูป้ฏิบติังานอ่ืนๆ 
 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

8271.20 ผู้ควบคุมเคร่ืองผลติผลติภัณฑ์อาหารจากเนือ้สัตว์และสัตว์นํา้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท  
(กระป๋อง ขวดแก้ว ฯลฯ) (Machine operator, meat and fish production)  
ควบคุมเคร่ืองจกัรตั้งแต่ 1  เคร่ืองข้ึนไปในกระบวนการผลิตอาหารจากเน้ือสัตวแ์ละสัตว์

นํ้ าในภาชนะบรรจุปิดสนิท  เช่น  เคร่ืองบรรจุ  เคร่ืองไล่อากาศ  เคร่ืองปิดผนึก  เคร่ืองฆ่าเช้ือดว้ยความ
ร้อน  เป็นตน้  อาจมีช่ือเรียกตามเคร่ืองจกัรท่ีควบคุม 
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8271.25 ผู้ควบคุมเคร่ืองทาํไส้กรอก (Machine operator , sausage products)  
ควบคุมเคร่ืองจกัรตั้งแต่ 1  เคร่ืองข้ึนไป  ในกระบวนการผลิตไส้กรอก  เช่น  เคร่ืองบด

ผสม  เคร่ืองใส่ไส้ (Stuffer)  เคร่ืองรมควนั  เคร่ืองบรรจุ  เป็นตน้  อาจมีช่ือเรียกตามเคร่ืองจกัรท่ีควบคุม 
 

8271.30              ผู้ควบคุมเคร่ืองผลติผลติภัณฑ์อาหารจากเนือ้สัตว์และสัตว์นํา้แช่เยน็และแช่เยือกแข็ง 
(Machine operator , freezing meat and fish product)  

ควบคุมเคร่ืองจกัรตั้งแต่ 1  เคร่ืองข้ึนไป  ในกระบวนการผลิตอาหารจากเน้ือสตัวแ์ละ  สตัวน์ํ้า
แช่เยน็และแช่เยอืกแขง็  เช่น  เคร่ืองบรรจุ  เคร่ืองแช่เยน็  เคร่ืองแช่เยอืกแขง็  เคร่ืองปิดผนึก  
เป็นตน้  อาจมีช่ือเรียกตามเคร่ืองจกัรท่ีควบคุม 

 
8271.90  ผู้ควบคุมเคร่ืองจักรผลติผลติภัณฑ์อาหารจากเนือ้สัตว์และสัตว์นํา้อืน่ๆ 

ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึง  ผูท่ี้ทาํการควบคุมเคร่ืองจกัรต่างๆ  ในการแปรรูปและ
ผลิตผลิตภณัฑอ์าหารจากเน้ือสตัวแ์ละสตัวน์ํ้ า  ซ่ึงไม่ไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 

 

หน่วย 8272 ผูค้วบคุมเคร่ืองผลิตผลิตภณัฑ์นม  (Dairy – Products  Machine  Operators) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี    ได้แก่   ผูป้ฏิบติังานและควบคุมดูแลการทาํงานของ
เคร่ืองต่างๆในกระบวนการแปรรูปนม  และผลิตผลิตภณัฑ์นม      ควบคุมเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นกระบวนการ
ผลิต   ไดแ้ก่  เคร่ืองฆ่าเช้ือโรค    เคร่ืองผลิตนมขน้   นมผง    เคร่ืองผลิตเนยสด   เนยแข็ง และผลิตภณัฑ์
นมต่างๆ     ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมผูป้ฏิบติังานอ่ืนๆ    
 

  อาชีพ ในหน่วยนี ้  มีดังนี้ 
 
8272. 20 ผู้ควบคุมเคร่ืองจักรในกระบวนการผลตินมพร้อมดื่ม  

(Machine operator, milk processing ) 
  ควบคุมเคร่ืองจกัร  ตั้งแต่  1  เคร่ืองข้ึนไป  ในการผลิตนมพร้อมด่ืม    เช่น    เคร่ืองฆ่า
เช้ือดว้ยความร้อน     เคร่ืองแยกไขมนันม     เคร่ืองปรุงแต่งนํ้านม   และเคร่ืองบรรจุผลิตภณัฑ์นม      อาจ
มีช่ือเรียกตามเคร่ืองจกัรท่ีควบคุม 
 
8272. 30 ผู้ควบคุมเคร่ืองผลติผลติภัณฑ์นมอืน่ๆ   (นมผง  นมข้น  เนยแข็ง  ฯลฯ)  

(Machine operator, diary product) 
  ควบคุมเคร่ืองจกัร ตั้งแต่  1  เคร่ืองข้ึนไป  ในกระบวนการผลิตผลิตภณัฑ์นมอ่ืนๆ         ( 
นมผง  นมขน้  เนยแขง็  ฯลฯ )    เช่น   ควบคุมเคร่ืองโฮโมจิไนซ์      เคร่ืองแยกไขมนันม      เคร่ืองระเหย
นํ้า     เคร่ืองฆ่าเช้ือดว้ยความร้อน     เคร่ืองข้ึนรูปเนย  ให้ทาํงานตามระบบอยา่งต่อเน่ือง     อาจมีช่ือเรียก
ตามเคร่ืองจกัรท่ีควบคุม 
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8272. 40 ผู้ควบคุมเคร่ืองผลติไอศกรีม (Machine operator, ice – cream)  
  ควบคุมเคร่ืองจักร ตั้งแต่ 1  เคร่ืองขึน้ไป  ในกระบวนการผลิตไอศกรีม   เช่น    เคร่ืองผสม
เคร่ืองโฮโมจิไนซ์       เคร่ืองกวนให้ของผสมเย็น     เคร่ืองทําเยือกแข็ง      เคร่ืองขึน้รูปไอศกรีม    อาจมีช่ือ
เรียกตามเคร่ืองจักรที่ควบคุม 
 
8272.90  ผู้ควบคุมเคร่ืองผลติผลติภัณฑ์นมอืน่ๆ 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี   รวมถึง   ผูท่ี้ทาํการควบคุมเคร่ืองจกัรต่างๆ  ในการแปรรูปนม
และผลิตผลิตภณัฑน์ม  ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
 
หน่วย 8273 ผู้ควบคุมเคร่ืองโม่  เมลด็ธัญพชืและเคร่ืองเทศ   

(Grain-  and  Spice – Milling – Machine  Operators) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่  ผูป้ฏิบติังานและควบคุมดูแลเคร่ืองจกัรในการโม่  
ขดั  ผสม  เมล็ดธญัพืช  เคร่ืองเทศและอาหารท่ีเก่ียวขอ้งสําหรับการบริโภคของคนและสัตว ์  ควบคุมการ
ทาํงานของเคร่ืองผลิตแป้ง   เคร่ืองโม่  บด  สี  เมล็ดธญัพืช  และเคร่ืองแปรรูปต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

 อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

8273. 20 ผู้ควบคุมเคร่ืองผลติแป้งมันสําปะหลงั (Tapioca plant operator) 
  ควบคุมเคร่ืองจกัรตั้งแต่   1  เคร่ืองข้ึนไป  ในการผลิตแป้งจากมนัสําปะหลงั   เดิน
เคร่ืองจกัรและควบคุมเคร่ืองให้ทาํงานอยา่งต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ    เช่น   เคร่ืองลา้ง   เคร่ืองโม่    เคร่ือง
กรอง    เคร่ืองแยกกาก    เคร่ืองสูบนํ้ าแป้ง    เคร่ืองสกดันํ้ า    เคร่ืองอบ   อาจนาํตวัอย่างแป้งในแต่ละ
ขั้นตอนไปทาํการตรวจสอบ 
 

8273. 30 ผู้ควบคุมเคร่ืองสีข้าว (Milling machine operator  , rice) 
  ควบคุมเคร่ืองจกัรในการสีขา้ว    เช่น   เดินสายพาน    เคร่ืองร่อน    เคร่ืองสีและเคร่ือง
ขดัขา้ว ให้ทาํงานอยา่งต่อเน่ือง   :  ตรวจดูขา้วท่ีกาํลงัสีเป็นคร้ังคราว  ;  ปรับเคร่ืองจกัรตามความจาํเป็น     
ซ่อม  ทาํความสะอาดและหยอดนํ้ามนั ;   บนัทึกปริมาณขา้วเปลือกท่ีรับมาและทาํรายงานขา้วท่ีสีได ้
 

8273. 40 ผู้ควบคุมเคร่ืองป่นเคร่ืองเทศ  ,  ผู้ควบคุมเคร่ืองโม่ บด สี เมลด็ธัญพชื  
(Milling machine operator , spices)  

  ควบคุมเคร่ืองจกัรในการป่นเคร่ืองเทศและโม่บดเมล็ดธญัพืช ให้ละเอียดตามตอ้งการ : 
ใส่เคร่ืองเทศ และ/หรือ เมล็ดธัญพืชลงในถงัป้อน ;  ปรับลูกบด ;   เดินเคร่ืองและวางภาชนะรองรับ
เคร่ืองเทศ และ/หรือ เมล็ดธญัพืชไวใ้นตะแกรงร่อน   ;   บดเคร่ืองเทศ และ/หรือ เมล็ดธญัพืชท่ีไม่ผา่น
ตะแกรงร่อนอีกคร้ังหน่ึง     อาจผสมเคร่ืองเทศ และ/หรือ เมล็ดธญัพืชต่างๆ  ท่ีบดแลว้ตามสูตร 
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8273. 50 ผู้ควบคุมเคร่ืองผสมอาหารสัตว์ (Mixing machine operator , animal feed) 
  ควบคุมเคร่ืองจกัรในการผสมเพื่อทาํอาหารสัตว ์        ตั้งและปรับเคร่ืองจกัรในการโม่
และชัง่วตัถุดิบต่างๆ ตามสูตร ; เดินเคร่ืองจกัร และควบคุมการทาํงานของเคร่ืองให้เป็นไปอยา่งต่อเน่ือง ;    
ตรวจเช็คส่วนผสมเป็นระยะๆ ; ควบคุมการลาํเลียงอาหารท่ีผสมแลว้เขา้สู่ถงัเก็บ ; ตรวจเช็คและแกไ้ข
เคร่ืองจกัร ;  ทาํการปรับตั้งเคร่ืองควบคุมใหอ้ยูใ่นเกณฑท่ี์กาํหนดทาํรายงานการผลิตประจาํวนั 
 

8273. 55 ผู้ควบคุมเคร่ืองอดัเม็ดอาหารสัตว์ (Pressing machine operator , animal feed) 
  ควบคุมเคร่ืองจกัรในการอดัเม็ดอาหารสัตวต์ามแบบและประเภทของอาหาร : ตั้งและ
ปรับเคร่ืองจกัรท่ีใช้ในกระบวนการอดัเม็ดอาหารสัตว ์  เช่น   เคร่ืองอดัเม็ด    เคร่ืองอบ   เคร่ืองระบาย
ความร้อน    เคร่ืองเคลือบ     เคร่ืองย่อยหรือลดขนาดเม็ดอาหาร    ให้ทาํงานอย่างต่อเน่ืองและไดเ้ม็ด
อาหารสัตวต์ามท่ีกาํหนด   เช่น   อาหารสาํหรับสัตวท์ัว่ไป    อาหารสาํหรับสัตวน์ํ้า 
8273. 90 ผู้ควบคุมเคร่ืองโม่เมลด็ธัญพืชและเคร่ืองเทศอื่นๆ 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี   รวมถึง    ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรท่ีเก่ียวขอ้งในการโม่เมล็ด
ธญัพืชและเคร่ืองเทศ  และผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 

 

หน่วย 8274 ผู้ควบคุมเคร่ืองผลติผลติภัณฑ์จากแป้งและนํา้ตาล 
  (Baker – Goods,  Cereal  and  Chocolate – Products  Machine  Operators)   

  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี    ไดแ้ก่   ผูป้ฏิบติังานและควบคุมดูแลเคร่ืองจักรท่ีทาํการ
ผสมข้ึนรูป และอบอาหารประเภทต่างๆ   ท่ีทาํจากแป้งและนํ้ าตาล    และผลิตภณัฑ์ท่ีทาํจากโกโกแ้ละ
ช็อกโกแลตเช่น   ขนมปัง   ขนมอบ    ลูกกวาด   เป็นตน้  ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุม
ผูป้ฏิบติังานอ่ืน 
 

  อาชีพ ในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

8274. 10 ผู้ควบคุมเคร่ืองผลติขนมอบทัว่ไป (Machine operator, bakery product) 
  ควบคุมเคร่ืองจกัร ตั้งแต่   1  เคร่ืองข้ึนไป  ในการผลิตขนมอบชนิดต่างๆ     เช่น    ขนม
ปังขนมเคก้    ขนมปังกรอบ      ขนมเปลือกแข็ง  และขนมพาย  :    คาํนวณเคร่ืองปรุง     ชัง่นํ้ าหนกัหรือ
ตวงส่วนผสมตามสูตร    และควบคุมการทาํงานของเคร่ืองจกัรต่างๆ   เช่น  เคร่ืองผสม     เคร่ืองข้ึนรูป    
เคร่ืองอบ     เคร่ืองเคลือบ   และเคร่ืองบรรจุ  ใหท้าํงานอยา่งต่อเน่ือง หรือตามระยะเวลาท่ีกาํหนด 
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8274. 20 ผู้ควบคุมเคร่ืองผลติขนมหวานจากนํา้ตาล   (ช็อกโกแลต    ลูกอม    ลูกกวาด)  
(Machine operator , confectionery product) 

  ควบคุมเคร่ืองจักรตั้งแต่   1  เคร่ืองขึน้ไป  ในการทําผลติขนมหวานประเภทลูกอม     
ลูกกวาดและขนมสอดไส้   :    คาํนวณเคร่ืองปรุง    ช่ังนํา้หนัก  หรือตวงส่วนผสมตามสูตร   และควบคุมการ
ทํางานของเคร่ืองจักรต่างๆ    เช่น   เคร่ืองผสม     เคร่ืองขึน้รูป      เคร่ืองสอดไส้      เคร่ืองตกแต่ง   เคร่ือง
เคลือบและเคร่ืองบรรจุ     ให้ทํางานอย่างต่อเน่ือง หรือตามระยะเวลาที่กาํหนด 
 

8274. 30 ผู้ควบคุมเคร่ืองผลติทาํบะหมี่สําเร็จรูป (Machine operator , noodle product) 
  ควบคุมเคร่ืองจักรตั้งแต่   1  เคร่ืองขึน้ไป  ในการผลติบะหม่ีสําเร็จรูป  :    ช่ังนํา้หนัก  หรือ
ตวงส่วนผสมตามสูตร    และควบคุมการทํางานของเคร่ืองจักรต่างๆ    เช่น   เคร่ืองผสม    เคร่ืองทําเส้น    
เคร่ืองตัด    เคร่ืองทอด    เคร่ืองบรรจุและสายพานลาํเลยีง  ให้ทํางานอย่างต่อเน่ืองและสัมพนัธ์กัน  ตรวจดู
ก้อนบะหมี่  และเปลีย่นถ่ายนํา้มันสําหรับทอด 
 

8274.90    ผู้ควบคุมเคร่ืองผลติผลติภัณฑ์จากแป้งและนํา้ตาลอืน่ๆ 
  ผูป้ฏิบัติงานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึง  ผู ้ควบคุมเคร่ืองจักรท่ีเก่ียวข้องในการผลิต      
ผลิตภณัฑจ์ากแป้งและนํ้าตาล   และผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
 
หน่วย 8275 ผู้ควบคุมเคร่ืองแปรรูปพชื ผักและผลไม้   

(Fruit-,  Vegetable-  and  Nut – Processing – Machine  Operators) 
  ผูป้ฏิบัติงานอาชีพในหน่วยน้ี  ได้แก่  ผูป้ฏิบัติงานและควบคุมดูแลการทาํงานของ   
เคร่ืองจกัรท่ีแปรรูปพืช ผกัและผลไม ้ เพื่อเป็นการถอมอาหาร  เช่น  การทาํให้แห้ง  ปรุงสุก  การบรรจุ
กระป๋องหรือแช่แข็ง  ควบคุมเคร่ืองจกัรต่าง ๆ เช่น  เคร่ืองคั้นนํ้ าผกั ผลไม ้ เคร่ืองกลัน่นํ้ ามนัจากผลไม้
ต่าง ๆ  เคร่ืองผลิตเนยเทียม  เคร่ืองอบและเคร่ืองแช่แข็ง  ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้ง และควบคุม    
ผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

8275.10  ผู้ควบคุมเคร่ืองแปรรูปอาหารและเคร่ืองดื่มจากพชื  ผกั  ผลไม้   ในภาชนะบรรจุปิดสนิท 
   (กระป๋อง  ขวดแก้ว  ฯลฯ )  (Machine operator, food product)  
  ควบคุมเคร่ืองจกัรตั้งแต่  1  เคร่ืองข้ึนไปในกระบวนการแปรรูปอาหารและเคร่ืองด่ืมจาก
พืช  ผกั  ผลไม ้ ในภาชนะบรรจุปิดสนิท   เช่น    เคร่ืองคดั   ลา้งทาํความสะอาด    เคร่ืองตดัแต่ง    เคร่ือง
คั้นนํ้า     เคร่ืองบรรจุ     เคร่ืองไล่อากาศ   เคร่ืองปิดผนึก   เคร่ืองฆ่าเช้ือดว้ยความร้อน    เป็นตน้ อาจมีช่ือ
เรียกตามเคร่ืองจกัรท่ีควบคุม 
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8275.20 ผู้ควบคุมเคร่ืองแปรรูปพชื  ผกั  ผลไม้  แช่เยอืกแข็ง  
(Machine operator, freezing fruit and vegetable)   

  ควบคุมเคร่ืองจกัรตั้งแต่  1  เคร่ืองข้ึนไป   ในกระบวนการแปรรูปพืช  ผกั  ผลไม ้                 
แช่เยือกแข็ง     เช่น    เคร่ืองบรรจุ    เคร่ืองแช่เยือกแข็ง     เคร่ืองปิดผนึก    เป็นตน้     อาจมีช่ือเรียกตาม
เคร่ืองจกัรท่ีควบคุม 
 

8275. 30 ผู้ควบคุมเคร่ืองผลติผลติภัณฑ์จากพชื  ผกั  ผลไม้อบแห้ง  
 ( Dyhydrating   machine  operator, foodstuffs) 

  ควบคุมเคร่ืองจกัรตั้งแต่  1  เคร่ืองข้ึนไป    ในกระบวนการผลิตผลิตภณัฑ์จากพืช  ผกั     
ผลไมอ้บแห้ง    เช่น   เคร่ืองคดั   ลา้งทาํความสะอาด    เคร่ืองตดัแต่ง     เคร่ืองลดขนาด   เคร่ืองอบแห้ง     
เคร่ืองบรรจุ  เคร่ืองปิดผนึก   เป็นตน้    อาจมีช่ือเรียกตามเคร่ืองจกัรท่ีควบคุม 
 
8275. 40 ผู้ควบคุมเคร่ืองผลติซอสและเคร่ืองปรุงรสจากพชื  

(Machine operator , sauce and condiment product) 
  ควบคุมเคร่ืองจกัรตั้งแต่   1  เคร่ืองข้ึนไป  ในกระบวนการผลิตซอสและเคร่ืองปรุงรสชนิด
ต่างๆ  จากพืช    เช่น   ซอส    ซีอ้ิว   นํ้ าส้มสายชู    เป็นตน้      ควบคุมเคร่ืองจกัรต่างๆ  เช่น  เคร่ืองสับ      
เคร่ืองบด  เคร่ืองผสม    เคร่ืองหมกั   เคร่ืองกลัน่   เคร่ืองกรอง   เคร่ืองบรรจุ  เคร่ืองฆ่าเช้ือ  อาจมีช่ือเรียก
ตามเคร่ืองจกัรท่ีควบคุม 
 

8275. 50 ผู้ควบคุมเคร่ืองสกดันํา้มันสําหรับบริโภคจากพชื  (Machine operator, edible oil) 
  ควบคุมเคร่ืองจกัรตั้งแต่   1  เคร่ืองข้ึนไป  ในการสกดันํ้ ามนัจากผลหรือเมล็ดพืช  เพื่อ
การบริโภค     เช่น    เคร่ืองบีบ    เคร่ืองสกดั    เคร่ืองกรอง     เคร่ืองกลัน่    เคร่ืองบรรจุ    อาจมีช่ือเรียก
ตามเคร่ืองจกัรท่ีควบคุม 
 

8275. 60 ผู้ควบคุมเคร่ืองผลติเนยเทียม  (Machine operator, margarine process) 
  ควบคุมเคร่ืองจกัรตั้งแต่  1  เคร่ืองข้ึนไป ในกระบวนการผลิตเนยเทียม   เช่น  หมอ้ตม้
และผสมวตัถุดิบ     เคร่ืองตีเนยและควบคุมอุณหภูมิระหว่างข้ึนรูปเนย    ควบคุมเคร่ืองบรรจุเป็นตน้    
อาจมีช่ือเรียกตามเคร่ืองจกัรท่ีควบคุม 
 

8275. 90 ผู้ควบคุมเคร่ืองแปรรูปพชื  ผกัและผลไม้อืน่ๆ 

7245   ผู้ปฏิบตัิงานอาชีพในกลุ่มนี ้  รวมถึง   ผู้ควบคมุเคร่ืองจกัรท่ีเก่ียวข้องในการแปรรูป
พืช ผกั ผลไม้ และผู้ปฏิบตัิงานท่ีเก่ียวข้องกนั ซึง่มิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอื่น 
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หน่วย 8276 ผู้ควบคุมเคร่ืองผลตินํา้ตาล  (Sugar  Production  Machine  Operators) 
  ผูป้ฏิบัติงานอาชีพในหน่วยน้ี  ได้แก่  ผูป้ฏิบติังานและควบคุมดูแลการทาํงานของ  
เคร่ืองจกัรในกระบวนการแปรรูปอ้อยและหัวผกักาดหวาน  เพื่อการผลิตนํ้ าตาล   การทาํนํ้ าตาลให้
บริสุทธ์ิโดยวธีิการ  ต่าง ๆ  ควบคุมเคร่ืองจกัรต่าง ๆ ในการกระบวนการผลิตนํ้ าตาล   เช่น   เคร่ืองบีบอดั
และสกดันํ้าออ้ย  ควบคุมถงักลัน่  ถงัตกผลึก  และถงักลัน่นํ้ าตาลให้บริสุทธ์ิ  ให้ทาํการผลิตอยา่งต่อเน่ือง 
ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง และควบคุมผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

8276. 20 ผู้ควบคุมเคร่ืองหีบอ้อย (Crusher operator, sugar) 
  ควบคุมดูแลการทํางานของเคร่ืองจักรในการห่ัน   สับต้นอ้อย    บีบอัดช้ินอ้อยเพื่อสกัด   
นํา้อ้อย  :  ปรับอตัราความเร็วของลูกหีบตามความจําเป็น ;  ตรวจเช็คและทําการแก้ไขเคร่ืองจักร 
 

8276. 30 ผู้ควบคุมเคร่ืองทาํนํา้ตาลให้บริสุทธ์ิ (Refining machine operator, sugar) 
  ควบคุมดูแลการทาํงานของถงัต่าง ๆ  ท่ีใชใ้นกระบวนการทาํนํ้ าออ้ยหรือนํ้ าตาลเหลวให้
บริสุทธ์ิ  ดว้ยกรรมวิธีซลัฟิเตชัน่  หรือ กรรมวิธีคาร์บอเนชัน่  :   ทาํการเติมปูนขาว   และดูดสีนํ้ าตาล
ดว้ยเรซิน    กรองและทดสอบของผสมระหว่างนํ้ าตาลและส่ิงผสมอ่ืนๆ  ให้มีปริมาณท่ีพอเหมาะ  ปรับปรุง
ของผสมเท่าท่ีจาํเป็น   อาจมีช่ือเรียกตามเคร่ืองจกัรท่ีควบคุม 
 

8276. 40 ผู้ควบคุมเคร่ืองทาํผลกึนํา้ตาล (Crystalliser operator, sugar)  
  ควบคุมดูแลการทาํงานของเคร่ืองจกัรในการเค่ียวและตกผลึกนํ้ าตาล   ให้ทาํการผลิต
อยา่งต่อเน่ือง   เช่น  ควบคุมหมอ้เค่ียวนํ้าตาล    หมอ้ป่ัน    ถงัตกผลึก    เคร่ืองกวนนํ้ าตาล   อาจมีช่ือเรียก
ตามเคร่ืองจกัรท่ีควบคุม 
8276. 90 ผู้ปฏิบัติงานในกรรมวธีิทาํนํา้ตาลและผู้ทาํนํา้ตาลให้บริสุทธ์ิอืน่ๆ 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึง  ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรในการผลิตวตัถุท่ีให้ความ
หวานแทนนํ้าตาล   ผูป้ฏิบติังานในกรรมวธีิการทาํนํ้าตาลและผูท้าํนํ้าตาลให้บริสุทธ์ิซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้น
ท่ีอ่ืน 
 
หน่วย  8277 ผู้ควบคุมเคร่ืองแปรรูปใบชา กาแฟ  และโกโก้   

(Tea-,  Coffee-,  and  Cocoa – Processing – Machine  Operators) 
  ผูป้ฏิบัติงานอาชีพในหน่วยน้ี  ได้แก่  ผูป้ฏิบติังานและควบคุมดูแลการทาํงานของ  
เคร่ืองจกัรในการแปรรูปใบชา  กาแฟ และโกโก ้    ควบคุมเคร่ืองอบผสมใบชา  และโกโก ้ ปฏิบติัหนา้ท่ี
การงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
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  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 
8277. 20 ผู้ควบคุมเคร่ืองผสมใบชา  (Machine operator , tea  leaf  process) 
  ควบคุมการทาํงานของเคร่ืองจกัรในการชัง่   ผสม   แต่งกล่ินใบชา เพื่อให้มีรสชาติตาม
ตอ้งการ     ทาํการบรรจุหีบห่อ หรือทาํชาผง 
 
8277. 30 ผู้ควบคุมเคร่ืองแปรรูปเมลด็กาแฟ   ;   ผู้ควบคุมเคร่ืองคั่วเมลด็กาแฟ 

 (Machine operator , coffee bean  process) 
  ควบคุมการทาํงานของเคร่ืองจกัรในการร่อน   คดัขนาด  และหมอ้คัว่เมล็ดกาแฟ  ควบคุม
อุณหภูมิ    เติมสารปรุงแต่งกล่ินและรสกาแฟ     อาจควบคุมเคร่ืองบดเมล็ดกาแฟหรือเคร่ืองทาํแหง้ 
 

8277. 90 ผู้ควบคุมเคร่ืองแปรรูปใบชา  กาแฟและโกโก้  ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ื่น 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี    รวมถึง  ผูค้วบคุมเคร่ืองแปรรูปใบชา  กาแฟและโกโก ้  
ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
 
หน่วย 8278 ผู้ควบคุมเคร่ืองผลติ  เบียร์  เหล้า  ไวน์และเคร่ืองดื่มอืน่ ๆ   
  (Brewers-,  Wine  and  Other  Beverage  Machine  Operators) 
  ผูป้ฏิบัติงานอาชีพในหน่วยน้ี  ได้แก่  ผูป้ฏิบติังานและควบคุมดูแลการทาํงานของ  
เคร่ืองจกัรในการแปรรูปธัญญพืชและผลไม ้ เพื่อผลิตเหลา้  ไวน์  และเคร่ืองด่ืมประเภทอ่ืน ๆ ยกเวน้    
นํ้าผลไม ้และนํ้าผกั  จดัเตรียมวตัถุดิบเพื่อการผลิต  ทาํการแปรรูปขา้วและผลไมเ้พื่อนาํเขา้สู่กระบวนการ
หมกั  ดอง  กลัน่  ตามกรรมวิธีการผลิตของเคร่ืองด่ืมแต่ละประเภทกลัน่และผสมเพื่อให้ไดร้สชาติตาม
ตอ้งการ  ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และควบคุมผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

 
8278. 10 ผู้ควบคุมการผลติเบียร์   ;   บริวมาสเตอร์   ;   ผู้ปรุงเบียร์  (Brew master) 
  ควบคุมวิธีการผลิตเบียร์ทั้งหมด   :    สังเกตการปฏิบติังานต่างๆ   เช่น   การขดัและการบด   
การตม้  การหมกั  การกรองและการบรรจุ   ;   ใหค้าํแนะนาํในการปฏิบติังาน   ;   ชิมเบียร์ แ ล ะ สั่ ง
ปรับปริมาณวตัถุดิบและส่ิงอ่ืนๆ ในการผลิตเบียร์ตามสูตร  อาจสั่งซ้ือวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพเหมาะสมจากแหล่ง
ต่างๆ 
 
8278. 20 ผู้ควบคุมเคร่ืองผลติเบียร์  (Machine operator , brew process) 
  ควบคุมดูแลอุณหภูมิ    เวลาและการทาํงานของเคร่ืองจกัรให้ทาํงานอยา่งต่อเน่ือง  เช่น    
เคร่ืองขดั     เคร่ืองบด    หมอ้ตม้นํ้าเวิร์ท   เคร่ืองกรองฮอป    ถงัหมกั    เคร่ืองแยกหรือกรองยีสตจ์ากนํ้ าเวิร์ท      
เคร่ืองบรรจุ และเคร่ืองจกัรอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง    อาจมีช่ือเรียกตามเคร่ืองจกัรท่ีควบคุม 
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8278. 30 ผู้ควบคุมการหมักส่า ; ผู้หมักส่า  (Fermentation equipment operator) 
  ควบคุมและสั่งการเก่ียวกบัสัดส่วนของวตัถุดิบกบัเช้ือหมกั  ยีสตห์รือรา   เคร่ืองมือและ
กรรมวิธีการผลิต เพื่อให้เกิดผลดีท่ีสุดในการหมกัส่า  ;    ทาํความสะอาดและบาํรุงรักษาเคร่ืองมือให้อยู่
ในสภาพท่ีดี  ;    ผสมวตัถุดิบกบัเช้ือหมกัให้ไดส้ัดส่วนตามท่ีตอ้งการ  ;  หมกัส่าตามระยะเวลาท่ีกาํหนด      
ตรวจ ;  ควบคุมและแกไ้ขส่วนผสมส่าเพื่อใหก้ารหมกัมีสภาพถูกตอ้งตามท่ีกาํหนด 
 
8278. 40 ผู้ควบคุมการปรุงแต่งสุรา  (Machine operator, spirit blender)  
  ควบคุมสูตรและการทาํความสะอาดถงัปรุง  :   ควบคุมส่วนผสมในถงัปรุง ;  บ่มนํ้ าสุรา
ท่ีปรุงแต่งแลว้ตามกาํหนดเวลา   ; ทดสอบนํ้ าสุราให้ไดม้าตรฐาน ;   ควบคุมเคร่ืองกรอง   เคร่ืองบรรจุ   
ชิมสุราท่ีปรุงแต่งแลว้เพื่อใหแ้น่ใจวา่ตรงตามมาตรฐานของผลิตภณัฑ ์
 
8278. 50 ผู้ควบคุมเคร่ืองผลตินํา้อดัลม  (Machine operator, soft drink process)  
  ควบคุมดูแลการทาํงานของเคร่ืองจกัรในการผลิตนํ้ าอดัลม  ให้มีความต่อเน่ืองตามเวลา
และอุณหภูมิท่ีกาํหนดในแต่ละขั้นตอน   เช่น   เคร่ืองผสมนํ้ าเช่ือม    เคร่ืองควบคุมอุณหภูมิและเวลา    
เคร่ืองกรองและทาํนํ้ าเช่ือมให้บริสุทธ์ิ   เคร่ืองบรรจุ    เคร่ืองผนึกฝา   เคร่ืองลา้งภาชนะและเคร่ืองจกัร
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง    อาจมีช่ือเรียกตามเคร่ืองจกัรท่ีควบคุม 
 
8278. 60 ผู้ควบคุมการผลติไวน์และไวน์ผลไม้  (Maker, wine and fruit wine)  
  ควบคุมดูแลการทาํงานของเคร่ืองจกัรในการผลิตไวน์หรือไวน์ผลไมใ้ห้มีความต่อเน่ือง
ตามเวลาและอุณหภูมิท่ีกาํหนดในแต่ละขั้นตอน   เช่น    เคร่ืองคั้นนํ้ า     หมอ้ตม้    ถงัหมกั  เคร่ืองแยก
ตะกอน  เคร่ืองกรอง   เคร่ืองบรรจุและเคร่ืองจกัรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  อาจมีช่ือเรียกตามเคร่ืองจกัรท่ีควบคุม 
 
 

8278. 70 ผู้ควบคุมเคร่ืองผลตินํา้ดื่มและนํา้แข็งบริโภค  
(Machine operator, ice and drinking water) 

  ควบคุมดูแลการทาํงานของเคร่ืองจกัรในการผลิตนํ้ าด่ืมหรือนํ้ าแข็งบริโภค  ให้มีความ     
ต่อเน่ืองตามเวลาและอุณหภูมิท่ีกาํหนดในแต่ละขั้นตอน  เช่น  เคร่ืองกรอง เคร่ืองปรับคุณภาพนํ้ า     
เคร่ืองฆ่าเช้ือโรค    เคร่ืองทาํความเยน็    เคร่ืองบรรจุและเคร่ืองจกัรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง   อาจมีช่ือเรียกตาม
เคร่ืองจกัรท่ีควบคุม 
 

8278. 90 ผู้ควบคุมเคร่ืองผลติเบียร์  เหล้า  ไวน์และเคร่ืองดื่ม ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ืน่ 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึง  ผูค้วบคุมเคร่ืองผลิตเบียร์  เหลา้  ไวน์และเคร่ืองด่ืม 
ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
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9455 หน่วย 8279 ผู้ควบคุมเคร่ืองผลติผลติภัณฑ์ใบยาสูบ   
9456 (Tobacco  Production  Machine  Operators) 

  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่  ผูท่ี้ควบคุมดูแลการทาํงานของเคร่ืองจกัรท่ีแปรรูป
ใบยาสูบใหเ้ป็นบุหร่ีและผลิตภณัฑย์าสูบอ่ืน ๆ ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

8279.10  ผู้ชํานาญการปรุง  (Flouring specialist , tobacco)    
กาํหนดและควบคุมสูตรบุหร่ีและผลิตภณัฑ์ยาสูบ :  คิดคน้หาวิธีการปรับปรุงบุหร่ีและ  

ผลิตภณัฑ์ยาสูบให้มีคุณภาพและราคาเป็นท่ีพอใจของผูบ้ริโภค ;  พิจารณาออกสูตรบุหร่ีและผลิตภณัฑ์
ยาสูบชนิดใหม่  ;    กาํหนดคุณภาพและการเลือกใช้ใบยา    การปรุงและวสัดุในการผลิตบุหร่ีและ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ  ติดตามและควบคุมคุณภาพของบุหร่ีและผลิตภัณฑ์ยาสูบท่ีผลิต  รายงานผลการ
ดาํเนินงาน  ปัญหา  และขอ้เสนอแนะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตบุหร่ีและผลิตภณัฑย์าสูบต่อผูบ้งัคบับญัชา 
 

8279.20  พนักงานควบคุมเคร่ืองแยกใบยาและก้าน  
(Machine operator, stripping tobacco leaf) 
แยกกา้นและใบยาสูบออกจากกนัดว้ยเคร่ืองจกัร  กาํหนดจาํนวนใบยาแต่ละเกรดและ

ควบคุมการป้อนใบยาสูบลงบนสายพานเพื่อลาํเลียงเขา้เคร่ืองแยกใบยาออกจากกา้น  ;  ควบคุมการทาํงาน
ของเคร่ืองจกัรใหท้าํงานตามขั้นตอนการแยกใบและกา้นอยา่งต่อเน่ืองและถูกตอ้ง  ตรวจดูกา้นและใบท่ีออก
จากเคร่ืองแต่ละตวัเป็นระยะ ๆ  เพื่อทาํการปรับแต่งเท่าท่ีจาํเป็น  ดูแลเคร่ืองชัง่นํ้ าหนกั  เคร่ืองบรรจุหีบห่อ  
ใบยาและกา้น   บนัทึกการทาํงานแต่ละวนัและลงนํ้าหนกัชนิดบนกระสอบบรรจุก่อนนาํเขา้คลงัพสัดุ 
 

8279.30  พนักงานควบคุมเคร่ืองผลติยาเส้น (Machine operator,  binder - leaf) 
ควบคุมดูแลการเตรียมใบยาสูบและกา้นชนิดต่างๆ  ผลิตเป็นยาเส้น  สําหรับนาํไปผลิต

บุหร่ีในขั้นตอนต่อไปตามสูตรของบุหร่ีแต่ละชนิด :  ควบคุมเคร่ืองป้อนผสม  เคร่ืองหัน่ใบยาเคร่ืองให้
ความช้ืน  เคร่ืองฉีดสารปรุง  เคร่ืองอบใบยา  ไซโลเก็บหมกัใบยาให้ทาํงานอยา่งต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ  ;
ควบคุมการจ่ายใบยาเขา้เคร่ืองตดัใบยาให้เป็นยาเส้นตามขอ้กาํหนด ; ควบคุมเคร่ืองผลิตกา้นพองเคร่ือง
ผลิตใบยาพอง  เคร่ืองคัว่ยาเส้น  เพื่อให้มีความช้ืนตามตอ้งการ;  ควบคุมการฉีดนํ้ าหอมปรุงยาเส้น ; การ
รับและจ่ายยาเส้นเพื่อนาํไปมวนและบรรจุ ; ปรับแต่งเคร่ืองจกัรดงักล่าว เพื่อให้ผลิตไดต้ามขอ้กาํหนด
หรือเม่ือเกิดขอ้ขดัขอ้งเล็กนอ้ย ; จดัทาํบนัทึกการผลิตประจาํวนัเสนอผูบ้งัคบับญัชา 

 

8279.40            พนักงานควบคุมเคร่ืองผสมนํา้หอม  และนํา้ปรุงใบยา   
(Machine operator, flavouring solution ,tobacco)  
ควบคุมเคร่ืองผสมนํ้ าหอม  และนํ้ าปรุงใบยาตามสูตรท่ีกาํหนด :  ชัง่ตวงวตัถุดิบชนิด   

ต่าง  ๆ  ตามท่ีกาํหนดใส่ลงในเคร่ืองผสมสารปรุง ; เดินเคร่ืองและควบคุมเคร่ืองผสมให้ทาํการผสมสาร
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ปรุงตามขั้นตอน  เพื่อให้ไดน้ํ้ าหอมและนํ้ าปรุงใบยาตามสูตรของบุหร่ีแต่ละชนิด  ;   จดัทาํรายงานการ
เบิกจ่ายวตัถุดิบและรายงานการผลิตประจาํวนัเสนอผูบ้งัคบับญัชา 
 
8279.50              พนักงานควบคุมเคร่ืองมวนบุหร่ี (Machine operator, cigarette  process)   

ควบคุมเคร่ืองมวนบุหร่ีให้ทําการมวนบุหร่ีตามข้อกําหนดของบุหร่ีแต่ละชนิด  :  
ปรับแต่งเคร่ืองเพื่อให้การมวนบุหร่ีเป็นไปตามขอ้กาํหนด  เช่น  นํ้ าหนัก  เส้นรอบวง  ความยาวมวน  
ความยาวกระดาษพนักน้กรอง  ความเรียบร้อยของมวนบุหร่ี ; แกไ้ขขอ้ขดัขอ้งของเคร่ืองมวนในเบ้ืองตน้
เพื่อใหส้ามารถทาํการเดินเคร่ืองผลิตไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  แจง้ช่างใหท้าํการซ่อมเม่ือไม่สามารถแกไ้ขได ้; ทาํ
รายงานการผลิตประจาํวนั  ตลอดจนทาํความสะอาดเคร่ืองมือ  เม่ือเลิกการผลิตประจาํวนั 
 
8279.90               พนักงานควบคุมเคร่ืองผลติผลติภัณฑ์ยาสูบอื่นๆ 

ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึง  พนกังานควบคุมเคร่ืองผลิตผลิตภณัฑ์ยาสูบ  ซ่ึง
มิได้จดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน   เช่น  พนักงานเคร่ืองอดัก้านยาสูบให้ได้ขนาดตามท่ีตอ้งการ  ก่อนท่ีจะ
นาํไปใชใ้นกรรมวธีิขั้นต่อไป พนกังานควบคุมเคร่ืองทาํความสะอาดใบยา   เป็นตน้ 
 
หมู่ 828 ผู้ควบคุมเคร่ืองจักรในการประกอบผลติภัณฑ์อืน่ ๆ  (Assemblers) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหมู่น้ี  ไดแ้ก่  ผูป้ฏิบติังานในการประกอบช้ินส่วนต่าง ๆ ให้เป็น
ผลิตภณัฑต์ามขั้นตอนการทาํงานท่ีกาํหนดไว ้
 

  กลุ่มอาชีพในหมู่นี ้ มีดังนี้ 
8281    ผูป้ระกอบผลิตภณัฑเ์คร่ืองจกัรกล 
8282    ผูป้ระกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า 
8283    ผูป้ระกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
8284    ผูป้ระกอบผลิตภณัฑโ์ลหะ  ยางและพลาสติก 
8285    ผูป้ระกอบผลิตภณัฑไ์มแ้ละผลิตภณัฑต่์าง ๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
8286    ผูป้ระกอบผลิตภณัฑก์ระดาษอดั  ส่ิงทอ  เคร่ืองหนงัและผลิตภณัฑต่์าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

หน่วย 8281 ผู้ประกอบผลติภัณฑ์เคร่ืองจักรกล  (Mechanical – Machinery  Assemblers) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่  ผูป้ฏิบติังานด้านการประกอบส่วนต่าง ๆ  หรือ      
ประกอบช้ินส่วนของเคร่ืองจกัรกล  เคร่ืองยนต์  และยานยนต์  ตามขั้นตอนการทาํงานท่ีกาํหนดไว ้  
ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  และควบคุมผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 

 อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

8281.10  ช่างประกอบเคร่ืองจักรกล  ;  ช่างติดตั้งเคร่ืองจักร (Assembler, mechanical machinery)   
  ยกตั้งและติดตั้ง  หรืออาํนวยการยกตั้งหรือติดตั้งเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์เคร่ืองกลอ่ืน ๆ  
ซ่ึงโดยปกติเป็นเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรขนาดหนกัในสถานท่ีท่ีใชง้าน  :  เตรียมฐานสําหรับวางเคร่ืองจกัร
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โดยใชเ้คร่ืองวดัแบบต่าง ๆ  ตรวจสอบใหแ้น่วา่การติดตั้งเป็นไปอยา่งถูกตอ้งแลว้  ;  เคล่ือนยา้ยเคร่ืองจกัร
หรือส่วนของเคร่ืองจกัรดว้ยกวา้น  ลูกรอก  รถบรรทุก  และเคร่ืองทุ่นแรงอ่ืน ๆ  ;  วางส่วนต่าง ๆ  ตาม
ตาํแหน่ง  และประกอบข้ึนเป็นเคร่ืองจกัร  ; วางแนวเพลาของเคร่ืองจกัรหรือระบบการส่งพลงังานอ่ืน ๆ  ;  
ตรวจสอบเคร่ืองจกัร  และปรับเท่าท่ีจาํเป็นเพื่อใหเ้คร่ืองจกัรทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ  ;  เปล่ียนผงัของ
เคร่ืองจกัรและเปล่ียนเคร่ืองจกัรตามความตอ้งการ  อาจให้บริการและซ่อมเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์เพื่อให้
คงอยูใ่นสภาพท่ีทาํงานไดดี้ 
 

8281.20  ช่างประกอบอากาศยาน  (เคร่ืองบิน) (Assembler, airplane) 
  ประกอบช้ินส่วนของเคร่ืองจกัรกล  เคร่ืองยนต์  หรือช้ินส่วนต่าง  ๆ  ของเคร่ืองบิน  
ตามขั้นตอนการทาํงานท่ีกาํหนดไว ้ ปฏิบติังานภายใตก้ารกาํกบัดูแลและการแนะนาํของวิศวกรอากาศยาน 
 

8281.30  ช่างประกอบยานยนต์ (Assembler, motor vehicle)  
  ประกอบช้ินส่วนของเคร่ืองจกัรและเคร่ืองยนต์หรือช้ินส่วนต่าง ๆ  ของยานยนต์  ตาม
ขั้นตอนการทาํงานท่ีกาํหนดไว ้ :  ปฏิบติังานภายใตก้ารกาํกบัดูแลและการแนะนาํของวิศวกรยานยนต ์ 
อาจทาํการควบคุมอุปกรณ์และเคร่ืองมือในการช่วยประกอบ  เช่น  เคร่ืองเช่ือม  เคร่ืองย ํ้าหมุด  และมีช่ือ
เรียกตามอุปกรณ์หรือเคร่ืองจกัรท่ีควบคุม 
 

8281.40  ช่างประกอบรถจักรยาน (Assembler, bicycle) 
  ประกอบช้ินส่วนต่าง  ๆ  ของรถจักรยาน  ตามขั้นตอนการทาํงานท่ีกําหนดไว้  :      
ควบคุมและใช้อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือในการประกอบ  เช่น  เคร่ืองเช่ือม  เคร่ืองย ํ้าหมุด  อาจทาํการ
ทดสอบการทาํงานของส่วนต่าง  ๆ  เม่ือประกอบเสร็จแลว้ 
 

8281.50  ช่างประกอบรถจักรยานยนต์  (Assembler, motorcycle)  
   ประกอบช้ินส่วนของเคร่ืองจกัรกล  เคร่ืองยนต์  หรือช้ินส่วนต่าง  ๆ  ของจกัรยานยนต ์ 
ตามขั้นตอนการทาํงานท่ีกาํหนดไว ้ :  ปฏิบติังานภายใตก้ารกาํกบัดูแลและการแนะนาํของวิศวกรยานยนต ์ 
อาจทาํงานประกอบช้ินส่วนอย่างใดอย่างหน่ึงหรือทั้งหมด และมีช่ือเรียกตามอุปกรณ์และเคร่ืองจักรท่ี
ควบคุม 
หน่วย 8282 ผู้ประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า  (Electrical – Equipment  Assemblers) 
  ผูป้ฏิบัติงานอาชีพในหน่วยน้ี  ได้แก่  ผูป้ฏิบัติงานด้านการประกอบส่วนต่าง ๆ หรือ       
ช้ินส่วนของอุปกรณ์ไฟฟ้า  ตามขั้นตอนการทาํงานท่ีกาํหนดไว ้ ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งและ
ควบคุมผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

8282.20 ช่างประกอบอุปกรณ์ช้ินส่วนทางไฟฟ้า 
       ประกอบช้ินส่วนสาํเร็จรูปของอุปกรณ์ ช้ินส่วนทางไฟฟ้า  เพื่อการผลิตผลิตภณัฑ์ไฟฟ้า  
: ทาํงานประกอบช้ินส่วนต่างๆ  ตามขั้นตอนการผลิต   ใช้เคร่ืองมือ  ใส่ช้ินส่วนสําเร็จรูปให้ตรงตามท่ี   
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ติดตั้งและต่อสายไฟฟ้าโดยการ   หนีบรัดหรือบดักรี   ;  อาจทาํงานจากแผนภาพ  อาจชาํนาญการ
ประกอบผลิตภณัฑไ์ฟฟ้าชนิดใดชนิดหน่ึง 
 

8282.30 ช่างประกอบอุปกรณ์ทีม่ีความเทีย่งตรงแม่นยาํ 
        ประกอบช้ินส่วนสําเร็จรูปของเคร่ืองมือจกัรกล  หรือช้ินส่วนจกัรกลของเคร่ืองไฟฟ้า  
และเคร่ืองมือสําหรับส่องมอง   :   ทาํงานประกอบช้ินส่วนต่างๆ  ตามขั้นตอนการผลิต   ใชเ้คร่ืองมือใส่
ส่วนต่างๆ   ให้เขา้ท่ี      อาจบดักรีหรือเช่ือมแต่ละจุด    อาจชาํนาญในเคร่ืองมือชนิดใดชนิดหน่ึง   เช่น
เคร่ืองชัง่  และอาจมีช่ือเรียกตามงานท่ีทาํ 
 

8282.90  ผู้ประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้าอืน่ ๆ 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึง  ผูป้ระกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ี
อ่ืน 
 
หน่วย 8283 ผู้ประกอบอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์  (Electronic – Equipment  Assemblers) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ได้แก่  ผูป้ฏิบติังานด้านการประกอบส่วนต่าง ๆ หรือ   
ช้ินส่วนของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตามขั้นตอน  การทาํงานท่ีกาํหนดไว ้ ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
และควบคุมผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

8283.20 ช่างประกอบอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์  (เคร่ืองส่งวิทยุโทรทัศน์)  
 (Assembler electronic equipment , audio – visual)  

ประกอบช้ินส่วนต่าง ๆ  ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อผลิตเคร่ืองส่งวิทยุ โทรทศัน์  :  
ทาํงานประกอบในส่วนต่าง ๆ  ตามขั้นตอนการผลิต 

 

8283.30 ช่างประกอบอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์  (การแพทย์)   
(Assembler electronic equipment , medical)   
ประกอบในส่วนต่าง ๆ  ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย ์ :  

ทาํงานประกอบช้ินส่วนต่าง ๆ   ตามขั้นตอนการผลิต 
 
8283.40  ช่างประกอบอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์  (อุตสาหกรรม) 

(Assembler electronic equipment , industrial)    
ประกอบช้ินส่วนต่าง ๆ  ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อผลิตอุปกรณ์และเคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้อิเล็กทรอนิกส์เพื่อผลิตอุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้อิเล็กทรอนิกส์ทางอุตสาหกรรม  :  
ทาํงานประกอบช้ินส่วนต่าง ๆ  ตามขั้นตอนการผลิต 
 
8283.50 ช่างประกอบอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์  (คอมพวิเตอร์) 
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(Assembler electronic equipment , computer)  
ประกอบช้ินส่วนต่าง ๆ  ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  เพื่อผลิตอุปกรณ์และเคร่ืองมือทาง

คอมพิวเตอร์  :  ทาํงานประกอบช้ินส่วนต่าง ๆ  ตามขั้นตอนการผลิต 
 
8283.90 ผู้ประกอบอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์อืน่ ๆ 

ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึง  ผูท่ี้ประกอบช้ินส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ 
ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 

 
หน่วย 8284 ผู้ประกอบผลติภัณฑ์โลหะ  ยางและพลาสติก   

(Metal-,  Rubber-  and  Plastic – Products  Assemblers) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่  ผูป้ฏิบติังานดา้นการประกอบช้ินส่วนต่าง ๆ ของ
โลหะ  ยาง  หรือพลาสติก  เพื่อทาํเป็นผลิตภณัฑต์ามขั้นตอนท่ีกาํหนด   ประกอบช้ินส่วนอุปกรณ์การกีฬา  
จกัรยานหรือของเล่นท่ีมีโลหะ  ยางหรือพลาสติกเป็นส่วนประกอบ   ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและ
ควบคุมผูป้ฏิบติังานอ่ืนๆ 
 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

8284.20  ช่างประกอบผลติภัณฑ์โลหะ (Assembler, metal product) 
  ประกอบช้ินส่วนท่ีเป็นโลหะเพื่อใช้ในการผลิตผลิตภณัฑ์ต่าง  ๆ   ตามขั้นตอนการ
ทาํงานท่ีกาํหนดไว ้ :  ใชห้รือควบคุมอุปกรณ์และเคร่ืองจกัรในการประกอบช้ินส่วนท่ีทาํจากโลหะ  เช่น  
การเช่ือม  การบกักรี  การติดกาว  การใส่หมุด  เพื่อใชใ้นการผลิตของเล่นหรืออุปกรณ์กีฬา  หรือผลิตภณัฑ์
อ่ืน  ๆ  ท่ีมีโลหะเป็นส่วนผสม 
 
8284.30  ช่างประกอบผลติภัณฑ์ยาง (Assembler , rubber product)  
  ประกอบช้ินส่วนท่ีเป็นยางเพื่อใชใ้นการผลิตผลิตภณัฑ์ต่าง  ๆ  ตามขั้นตอนท่ีกาํหนดไว ้ 
:  ใชห้รือควบคุมอุปกรณ์และเคร่ืองจกัรในการประกอบช้ินส่วนท่ีทาํจากยาง  เช่น  การอดัดว้ยความร้อน  
การหล่อ  การอดั  เพื่อใชใ้นการผลิตของเล่น  อุปกรณ์กีฬา  หรือผลิตภณัฑอ่ื์น  ๆ  ท่ีทาํจากยาง 
 
8284.40  ช่างประกอบผลติภัณฑ์พลาสติก (Assembler, plastic product) 
  ประกอบช้ินส่วนท่ีเป็นพลาสติกเพื่อใช้ในการผลิตผลิตภณัฑ์ต่าง  ๆ  ตามขั้นตอนท่ี
กาํหนดไว ้ :  ใชห้รือควบคุมอุปกรณ์และเคร่ืองจกัรในการประกอบช้ินส่วนท่ีทาํจากพลาสติก  เช่น  การอดั  
การฉีด  การประกอบ  เพื่อใชใ้นการผลิตของเล่น  อุปกรณ์กีฬาหรือผลิตภณัฑอ่ื์น  ๆ  ท่ีทาํจากพลาสติก 
 

8284.90  ผู้ประกอบผลติภัณฑ์โลหะ  ยางและพลาสติก  
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  ผูป้ระกอบอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึง  ผูป้ระกอบช้ินส่วนต่าง  ๆ  ท่ีเป็นโลหะ  ยางและ
พลาสติก  เพื่อใชใ้นการผลิตภณัฑต่์าง  ๆ  ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
 
หน่วย 8285 ผู้ประกอบผลติภัณฑ์ไม้และผลติภัณฑ์ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วข้อง   

(Wood  and  Related  Products  Assemblers) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ได้แก่  ผูป้ฏิบติังานด้านการประกอบส่วนต่าง ๆ หรือ       
ช้ินส่วนท่ีผลิตจากไม้และวสัดุท่ีเก่ียวข้องเพื่อผลิตเป็นผลิตภณัฑ์ชนิดต่าง ๆ   ตามขั้นตอนท่ีกาํหนด   
ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมผูป้ฏิบติังานอ่ืนๆ 
 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

8285.20  ช่างต่อตัวถังยานพาหนะด้วยไม้ (Assembler  , vehicle body , wood) 
  ใช้เคร่ืองมือหรือเคร่ืองจกัร  สร้างและซ่อมตวัถงัยานพาหนะท่ีทาํดว้ยไม ้ :  ตดัและ   
ข้ึนรูปไมเ้พื่อใชท้าํตวัถงัต่อโครงของตวัถงั  ไมบุ้ฝาประกบัเพลา  พื้น  เพดาน  และส่วนต่าง  ๆ  ท่ีเป็นไม้
ตามรูปแบบ  หรือรายละเอียดท่ีระบุไว  ้  ;  ปรับและประกอบส่วนต่าง  ๆ  ของยานพาหนะเขา้กบัโครง
ของตวัถงั  ซ่อมช้ินส่วนของตวัถงั  ยานพาหนะซ่ึงหักพกัและชาํรุด  อาจติดเคร่ืองประกอบภายในตวัถงั  
ติดกระจกหรือเปล่ียนผา้บุหลงัคา  อาจชาํนาญในการต่อตวัถงัยานพาหนะแบบใดแบบหน่ึง  เช่น  ตวัถงั
รถพว่งและตูร้ถของรถไฟ  ตวัถงัรถราง  และตวัถงัรถยนต ์
 
8285.90  ช่างประกอบผลติภัณฑ์ไม้อืน่ ๆ 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึง  ผูท่ี้ประกอบช้ินส่วนต่าง  ๆ  ท่ีผลิตจากไมห้รือ
วสัดุอ่ืนเป็นผลิตภณัฑไ์มต่้าง ๆ  ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
 
หน่วย 8286 ผู้ประกอบผลติภัณฑ์กระดาษอดั  ส่ิงทอ  เคร่ืองหนังและผลติภัณฑ์ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วข้อง 
  (Paperboard,  Textile  and  Related  Products  Assemblers) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่  ผูป้ฏิบติังานการประกอบส่วนต่าง ๆ  หรือช้ินส่วน
ท่ีทาํจากกระดาษอดั  ส่ิงทอ  เคร่ืองหนัง  และวสัดุอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  เพื่อผลิตผลิตภณัฑ์นานาชนิดตาม     
ขั้นตอนท่ีกาํหนด   ประกอบช้ินส่วนต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั  โดยอาจใช้วสัดุ เช่น  พลาสติก  หรือโลหะเป็น  
ตวัยดึ  ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมผูป้ฏิบติังานอ่ืน 
 
  อาชีพในหน่วยนี ้  มีดังนี้ 
 

8286.20  ช่างประกอบช้ินส่วนผลติภัณฑ์เคร่ืองหนัง  (Assembler leather product)  
  ประกอบช้ินส่วนต่าง  ๆ  เขา้ดว้ยกนัตามขั้นตอนท่ีกาํหนดเพื่อผลิตผลิตภณัฑ์เคร่ืองหนงั  
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:  ใชห้รือควบคุมอุปกรณ์และเคร่ืองจกัรในการประกอบช้ินส่วนท่ีทาํจากหนงั  เช่น  เคร่ืองเยบ็  เคร่ืองอดั
กาว  เคร่ืองตอกหมุด  เพื่อผลิตผลิตภณัฑเ์คร่ืองหนงัประเภทต่าง  ๆ 
 

8286.30  ช่างประกอบช้ินส่วนผลติภัณฑ์กระดาษอดั (Assembler , paperboard product)  
   ประกอบช้ินส่วนต่าง  ๆ  ท่ีทาํจากกระดาษอดัเขา้ดว้ยกนัตามขั้นตอนท่ีกาํหนดเพื่อผลิต
ผลิตภณัฑช์นิดต่าง  ๆ  :  ใชห้รือควบคุมอุปกรณ์และเคร่ืองจกัรในการประกอบช้ินส่วนท่ีทาํจากกระดาษ
อดั  เช่น  เคร่ืองเยบ็  เคร่ืองอดักาว  เคร่ืองตอกหมุด  เพื่อผลิตผลิตภณัฑป์ระเภทต่าง  ๆ  จากกระดาษอดั 
 

8286.40  ช่างประกอบช้ินส่วนผลติภัณฑ์ส่ิงทอ (Assembler , textile product) 
  ประกอบช้ินส่วนต่าง  ๆ  ท่ีทาํจากส่ิงทอเข้าด้วยกันตามขั้นตอนท่ีกําหนดเพื่อผลิต   
ผลิตภณัฑ์ชนิดต่าง  ๆ  :  ใชห้รือควบคุมอุปกรณ์และเคร่ืองจกัรในการประกอบช้ินส่วนต่าง  ๆ  ท่ีทาํจาก
ส่ิงทอ  เช่น  เคร่ืองเยบ็  เคร่ืองปัก  เพื่อผลิตผลิตภณัฑป์ระเภทต่าง  ๆ  จากส่ิงทอ 
 

8286.90  ผู้ประกอบผลิตผลิตภัณฑ์กระดาษอดัส่ิงทอเคร่ืองหนังและผลติภัณฑ์ต่าง ๆ  ทีเ่กี่ยวข้อง
อืน่ๆ 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพกลุ่มน้ี  รวมถึง  ผูท่ี้ประกอบผลิตภณัฑ์จากกระดาษอดั  ส่ิงทอ  เคร่ือง
หนงัอ่ืนซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
 
หมู่ 829 ผู้ควบคุมเคร่ืองจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบอืน่ ๆ   

(Other  Machine  Operators  and  Assemblers) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหมู่น้ี  ไดแ้ก่  ผูป้ฏิบติังานและควบคุมดูแลการทาํงานของเคร่ืองจกัร  
ต่าง ๆ ท่ีทาํการห่อและบรรจุผลิตภัณฑ์ต่างๆ    ปิดฉลากหรือประกอบส่วนประกอบอ่ืน ๆ ลงบน        
ผลิตภณัฑต์ามขั้นตอนท่ีกาํหนด  รวมถึง  ควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืนๆ 
   

กลุ่มอาชีพ ในหมู่นี ้มีดังนี้ 
  8290    ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรและผูป้ฏิบติังานดา้นการประกอบอ่ืนๆ 
 
หน่วย 8290 ผู้ควบคุมเคร่ืองจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบอืน่ ๆ   

(Other  machine  Operators  and  Assemblers) 
 ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ได้แก่  ผูป้ฏิบัติงานและควบคุมดูแลการทาํงานของ
เคร่ืองจกัรท่ีทาํการห่อและบรรจุผลิตภณัฑต่์าง ๆ  หรือทาํการประกอบผลิตภณัฑ์ท่ีมีช้ินส่วนประกอบต่าง 
ๆ เขา้ด้วยกันตามขั้นตอนท่ีกาํหนด  เช่น  การปิดฉลาก  การปิดอากรแสตมป์บนผลิตภณัฑ์  เป็นต้น  
ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง และควบคุมผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
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8290.20 ผู้ควบคุมเคร่ืองปิดฉลากผลติภัณฑ์  (Labeling machine operator)  
ใช้หรือตั้งและใช้เคร่ืองจกัรอตัโนมติัทากาวสลาก  ปิดสลากห่อของ  หรือปิดแสตมป์

สรรพสามิตบนส่ิงของ  หีบห่อภาชนะ  หรือบนช้ินส่วนของกล่องท่ียงัไม่ไดป้ระกอบ  :  ปรับภาชนะ
สําหรับใส่สลากและตวันาํของเคร่ืองป้อนตามขนาดและรูปร่างของสลากและวสัดุท่ีจะปิดสลาก  ;  เปล่ียน
จานป๊ัมสลากให้ตรงตามขนาดของสลากท่ีใช ้ ;  ปรับกลไกการป้อนและความดนัของลูกกล้ิงเคร่ืองป๊ัมให้
สมํ่าเสมอ  ;  ใส่กาวลงในภาชนะสําหรับใส่กาว  แลว้ใส่สลากและภาชนะบรรจะหรือส่วนของภาชนะ
บรรจุเขา้ในเคร่ืองจกัรหรือสั่งใหค้นงานคนอ่ืนบรรจุลงในเคร่ืองจกัร  ;  เดินเคร่ืองจกัร สังเกตการทาํงาน
ของเคร่ืองจกัร  และปรับเคร่ืองจกัรเท่าท่ีจาํเป็น  ;  เอาวตัถุท่ีติดขดัหรือสลากท่ีย่นออกจากเคร่ืองจกัร  
อาจมีช่ือเรียกตามส่ิงของหรือภาชนะท่ีจะปิดสลาก  อาจใชเ้คร่ืองจกัรอตัโนมติัพิมพต์ราลงบนส่ิงของ 
 

8290.30  ผู้ควบคุมเคร่ืองปิดและผนึกฝา  (Assembler , composite product)   
  ตั้งและใชเ้คร่ืองจกัรปิดและผนึกฝาขวด  กระป๋อง  และภาชนะอ่ืน ๆ  ท่ีบรรจุของแลว้  :  
ใชเ้คร่ืองมือปรับเคร่ืองจกัรเพื่อใหพ้อเหมาะกบัแบบและขนาดของภาชนะท่ีจะตอ้งปิดและผนึกฝา  ;  เม่ือใช้
เคร่ืองปิดฝาแบบก่ึงอตัโนมติั  วางฝาลงบนภาชนะแลว้วางภาชนะไว้ใตเ้คร่ืองตอก  หรือวางบนกลไก
เคร่ืองป้อน  ;  เดินเคร่ืองจกัรให้เคร่ืองตอกเคล่ือนตํ่าลงมาและกดบีบฝาเขา้กบัภาชนะ  ;  ใชเ้คร่ืองจกัร
ผนึกตะเข็บรอบขอบกระป๋องดว้ยโลหะ  ;  เดินเคร่ืองจกัรและควบคุมเคร่ืองจกัรในขณะท่ีกระป๋องท่ีบรรจุ
ของแลว้เคล่ือนเขา้ในเคร่ืองจกัรซ่ึงขอบฝาและตวักระป๋องจะถูกเช่ือมและบีบให้ติดกนั ; หยุดเคร่ืองจกัรเม่ือ
เกิดติดขดัแลว้เอาภาชนะบรรจุท่ีแตกหรือชาํรุดเสียหายออก ; เอาภาชนะบรรจุเขา้เคร่ืองอบเพื่อไล่อากาศ
ออกจากภาชนะ  ;  ผนึกฝาบนใหเ้ขา้ท่ี  ;  ตรวจสอบภาชนะท่ีปิดแลว้ดว้ยสายตาและโดยการสัมผสัดว้ยน้ิวมือ 
 

8290.40 ผู้ควบคุมเคร่ืองบรรจุของ   (Filling   machine operator ) 
ใช้และควบคุมเคร่ืองจักรตั้ งแต่หน่ึงเคร่ืองข้ึนไปในการบรรจุวสัดุต่างๆ  ลงในถุง  

กระป๋อง  ซอง   กระสอบ  หรือภาชนะบรรจุอ่ืน ๆ  :  ตรวจเช็คอุปกรณ์  มาตรวดั  เคร่ืองมือและวสัดุต่าง ๆ  
ใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีพร้อมจะทาํงาน ; ใส่วสัดุลงในถงัใหญ่ และปรับท่อบรรจุให้ไดข้นาดกบัภาชนะท่ีบรรจุ
เดินเคร่ืองจกัรและวางภาชนะบรรจุไวใ้ตเ้คร่ืองบรรจุ  หรือบนเคร่ืองลาํเลียง   ควบคุมดูแลให้การทาํงาน
เป็นไปอย่างต่อเน่ือง   สังเกตปริมาณการบรรจุ  ;  หยุดเคร่ืองเม่ือมีส่ิงผิดปกติเป็นคร้ังคราวและเอา
ภาชนะท่ีเสียออก  ;  บนัทึกจาํนวนนํ้าหนกัท่ีผลิตไดใ้นแต่ละวนั  อาจใชเ้คร่ืองบรรจุของท่ีมีกลไกปิดหรือ
ผนึกฝา 
 

8290.50 ผู้ควบคุมเคร่ืองบรรจุขวด  (Bottling  machine  operator)   
ใชแ้ละควบคุมเคร่ืองจกัรตั้งแต่หน่ึงเคร่ืองข้ึนไปในการบรรจุของเหลวลงขวด  เช่น  ถงั

บรรจุของผสม  สายพานลาํเลียง  เคร่ืองปิดฝา  เป็นตน้  :  ตรวจเช็คอุปกรณ์  มาตรวดั  เคร่ืองมือและวสัดุ
ต่าง ๆ  ใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีพร้อมจะทาํงาน ; เดินเคร่ืองจกัรและควบคุมดูแลให้การทาํงานเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง   
สังเกตปริมาณการบรรจุ  ;  หยุดเคร่ืองเม่ือมีส่ิงผิดปกติเป็นคร้ังคราว  ทาํการปรับปรุงเล็ก ๆ  นอ้ย ๆ   ;  
บนัทึกจาํนวนนํ้าหนกัท่ีผลิตไดใ้นแต่ละวนั 
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8290.60  พนักงานเคร่ืองห่อของ  (Wrapping machine operator) 
  ตั้งและใช้เคร่ืองจกัรห่อสินคา้   หรือส่ิงของด้วยกระดาษข้ีผึ้ ง  แผ่นวตัถุชนิดบางใส  
แผน่โลหะบาง ๆ  หรือวสัดุอยา่งอ่ืน  :  วางมว้นวสัดุสําหรับห่อลงบนแกนหลอด  ปรับตวันาํของเคร่ือง
ป้อนวสัดุตามขนาดของส่ิงของท่ีจะห่อสอดปลายวสัดุผ่านลูกกล้ิงเขา้ไปในกลไกการห่อ  ;  เทวสัดุ
สาํหรับผนึกลงในถงัเคร่ืองจกัรหรือเปิดสวิตซ์ทาํความร้อน  ซ่ึงทาํหนา้ท่ีหลอมเช่ือมวสัดุท่ีใชห่้อ  ;  เดิน
เคร่ืองจกัรและวางส่ิงของลงในถงัท่ีใชส้ําหรับป้อน  หรือวางบนเคร่ืองลาํเลียง  ;  สังเกตการทาํงานของ
เคร่ืองจกัร  และปรับเคร่ืองจกัร  เช่น  ปรับให้ลูกกล้ิงหมุนอยา่งสมํ่าเสมอ  ;  สังเกตดูส่ิงของทั้งก่อนและ
หลงัการห่อ  เพื่อให้แน่ใจวา่  ส่ิงของอยูใ่นสภาพท่ีดี   ;  ทาํความสะอาดเคร่ืองจกัร  และทาํงานซ่อมเล็ก ๆ  
นอ้ย ๆ  อาจใชเ้คร่ืองห่อของชนิดท่ีปิดแสตมป์สรรพสามิต  หรือสลากดว้ย   อาจมีช่ือเรียกตามส่ิงของท่ี
ห่อ  ชนิดของวสัดุท่ีใชห่้อหรือเคร่ืองจกัรท่ีใช ้
 
8290.90  ผู้บรรจุหีบห่อและปิดฉลากอืน่ ๆ 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึง  ผูท่ี้ทาํการบรรจุหีบห่อของและปิดฉลากต่าง ๆ  ซ่ึง
มิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
 
หมวดย่อย   83 ผู้ควบคุมการขับเคลือ่นยานยนต์และเคร่ืองจักรทีเ่คลือ่นที่ได้   

(Drivers  and  Mobile – Plant  Operators) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหมวดย่อยน้ี  ไดแ้ก่  ผูท้าํงานขบัเคล่ือนและดูแลรถไฟ  ยานยนต ์ 
ปฏิบติังาน  และควบคุมดูแลการทาํงานของเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ท่ีเคล่ือนท่ีได้ในงานอุตสาหกรรมและ   
เกษตรกรรม  ทาํหนา้ท่ีอ่ืน ๆ  บนเรือหรือยานพาหนะ  ประเภทต่าง ๆ ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง
และควบคุมผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 
  กลุ่มอาชีพในหมวดย่อยนี ้ มีดังนี ้

831    ผูข้บัเคล่ือนหวัรถจกัรและผูป้ฏิบติังานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
832    ผูข้บัยานยนตป์ระเภทต่าง ๆ 
833    ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรกลทางการเกษตรและเคร่ืองจกัรท่ีเคล่ือนไดอ่ื้น ๆ  
834    ลูกเรือและผูป้ฏิบติังานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

หมู่ 831 ผู้ขับเคลือ่นหัวรถจักรและผู้ปฏิบัติงานต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง   
(Locomotive – Engine  Drivers  and  Related  Workers) 

  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหมู่น้ี  ไดแ้ก่  ผูท้าํหน้าท่ีขบัเคล่ือนหวัรถจกัรเพื่อขนส่งสินคา้หรือ
ผูโ้ดยสาร  ปฏิบติังานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  เช่น  ให้สัญญาณและสับเปล่ียนตูร้ถไฟ  จดัขบวนรถไฟในลานจอด
รวมถึงควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
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  กลุ่มอาชีพในหมู่นี ้ มีดังนี้ 
8311    พนกังานขบัรถจกัร ;  พนกังานขบัรถไฟ ; ผูข้บัเคล่ือนหวัรถจกัร 
8312    พนกังานหา้มลอ้รถไฟ  พนกังานสัญญาณรถไฟและพนกังานสับเปล่ียนรถไฟ 

 
หน่วย 8311 พนักงานขับรถจักร ; พนักงานขับรถไฟ ; ผู้ขับเคลือ่นหัวรถจักร 
  (Locomotive – Engine  Drivers) 

ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่  ผูท้าํหนา้ท่ีขบัรถจกัร (รถไฟ) ท่ีใชพ้ลงังานไอนํ้ า   
หรือดีเซลไฟฟ้า    เพื่อขนส่งผูโ้ดยสารและสินคา้    ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแล  
ผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 
8311.20   พนักงานขับรถไฟ ; พนักงานขับรถจักร (Driver, railway engine)  
  ขบัรถจกัร / รถไฟเพื่อขนส่งผูโ้ดยสารหรือสินค้า : ควบคุมดูแลงานเก่ียวกับการ
ขบัเคล่ือนรถจกัร   การทาํสับเปล่ียน   การลากจูงขบวนรถต่างๆ   ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัและระเบียบการ
เดินรถ  ;  ตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของรถจกัร  รถพ่วง  และอุปกรณ์ของรถจกัร  รถพ่วงต่างๆ  ท่ี
รับผิดชอบเพื่อให้รถจกัร   รถพ่วงอยูใ่นสภาพท่ีใชก้ารไดส้มบูรณ์  ;  แกไ้ขขอ้ขดัขอ้งท่ีเกิดข้ึนแก่รถจกัร   
รถพว่ง  ในขณะทาํขบวนเพื่อใหข้บวนรถถึงจุดหมายปลายทาง 
 
8311.30 พนักงานผู้ช่วยขับรถจักร ; ช่างเคร่ืองรถจักร (รถไฟ)  

(Driver, assistant , railway engine)   
  ช่วยพนกังานขบัรถจกัร  :  ช่วยหรือปฏิบติังานเก่ียวกบังานรถจกัร  รถพ่วง  ;  ตรวจ
อุปกรณ์ของรถจกัร  รถพ่วง ; สังเกตทาง  ประแจ  อาณัติสัญญาณ  ท่ีเก่ียวกบัระเบียบ  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ
การเดินรถ ; แกไ้ขเหตุขดัขอ้งท่ีเกิดข้ึนกบัอุปกรณ์ของรถจกัร  รถพ่วงต่างๆ   และการบนัทึกความชาํรุด
ของรถจกัร 
 

8311.90   พนักงานขับรถจักร (รถไฟ)  ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ืน่ 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึง  พนกังานขบัรถจกัรซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
 
หน่วย 8312 พนักงานห้ามล้อรถไฟ  พนักงานสัญญาณรถไฟและพนักงานสับเปลีย่นรถไฟ 
  (Railway  Brakers,  Signallers  and  shunters) 
  ผูป้ฏิบัติงานอาชีพในหน่วยน้ี     ได้แก่    ผูท้าํหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับความ
ปลอดภยัใหก้บัขบวนรถไฟในระหวา่งการเดินทาง  ควบคุมสัญญาณและปฏิบติัตามสัญญาณต่างๆ ทาํการ
สับเปล่ียนรถและจดัขบวนเดินรถ  ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมผูป้ฏิบติังานอ่ืนๆ 
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  อาชีพในหน่วยนี ้  มีดังนี้ 
8312.20   พนักงานห้ามล้อรถไฟ   (Breaker, railway) 
  ช่วยจดัเตรียมขบวนรถและอาํนวยความสะดวกแก่ผูโ้ดยสารในขณะเดินทาง : ปฏิบติังาน
เก่ียวกบังานปฏิบติัการดา้นขบวนรถ  ;  ตรวจสอบความพร้อมของเคร่ืองพ่วงรถก่อนขบวนรถออก      ตน้
ทางและให้บริการบนขบวนรถโดยสาร  ; ตรวจตัว๋โดยสาร  ;  ดูแลอาํนวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือ
ผูใ้ชบ้ริการ  ตลอดจนงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการใหเ้ป็นไปตามระเบียบคาํสั่งท่ีกาํหนด 
 

8312.30   พนักงานสัญญาณรถไฟ  (Signaller , railway)  
  ใหส้ัญญาณและการกลบัประแจเพื่อใหข้บวนรถไฟเดินไปตามเส้นทาง  :  ปฏิบติังานใน
การขอและให้ทางสะดวกขบวนรถเขา้-ออกสถานีและยา่น ; ให้สัญญาณท่าอนุญาตหรือท่าห้าม  โดยทาํ
การประสานงานกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง  ;  กลบัประแจให้ขบวนรถเขา้ไปในทางท่ีตอ้งการให้เป็นไปตามระเบียบ
คาํสั่งท่ีกาํหนด 
 

8312.40   พนักงานสับเปลีย่นรถไฟ   (Shunter , railway)  
  ควบคุมการกลบัประแจสับเปล่ียนรถบริเวณสถานีและทางหลีก  :  ปฏิบติังานเก่ียวกบั
การตดัรถพ่วงรถตามลาํดบัรถ    การแลกสัญญาณดา้นการเดินรถ    การตดัท่อลมดูดลมอดั    การตรวจดู
สลกัขอพว่งรถ  โคมประแจ   ล้ินประแจ  ใหเ้ป็นไปตามระเบียบ  คาํสั่ง  ขอ้บงัคบัท่ีกาํหนด 
 

หมู่  832 ผู้ขับยานยนต์ประเภทต่าง ๆ  (Motor – Vehicle  Drivers) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหมู่น้ี  ไดแ้ก่  ผูท้าํหนา้ท่ีขบัเคล่ือนและดูแลรักษายานยนตต่์าง ๆ  ท่ี
ใช้ขนส่งสินคา้และผูโ้ดยสาร  เช่น รถยนต ์ รถราง  รถโดยสารประจาํทาง  รถรับจา้ง  รถบรรทุกต่าง ๆ 
เป็นตน้ 
 

กลุ่มอาชีพในหมู่นี ้ มีดังนี้ 
8321    ผูข้บัรถจกัรยานยนตแ์ละผูข้บัสามลอ้เคร่ือง 
8322    ผูข้บัรถยนต ์ รถรับจา้ง รถยนตบ์รรทุกและรถตูข้นาดเล็ก 
8323    พนกังานขบัรถยนตโ์ดยสารประจาํทางและรถราง 
8324    ผูข้บัรถยนตบ์รรทุกขนาดใหญ่ 

 

หน่วย 8321 ผู้ขับรถจักรยานยนต์และผู้ขับสามล้อเคร่ือง  (Motor – Cycle  Drivers) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่  ผูท้าํหน้าท่ีขบัข่ีและดูแลรักษา  รถจกัรยานยนต์
หรือรถสามลอ้เคร่ือง   เพื่อขนส่งสินคา้และผูโ้ดยสาร  ปฏิบติัหน้าท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแล  
ผูป้ฏิบติังานอ่ืนๆ    
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  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 
8321.20   ผู้ขับรถจักรยานยนต์  (Driver  , motorcycle) 
  ขบัข่ีรถจกัรยานยนตเ์พื่อรับส่งผูโ้ดยสาร  หรือขนส่งสินคา้ อาจทาํงานซ่อมแซมรถเล็กๆ นอ้ยๆ  
ดูแลรถใหส้ะอาดและอยูใ่นสภาพท่ีใชง้านไดดี้ 
 
8321.30   ผู้ขับสามล้อเคร่ือง  (Driver , motor tricycle)  
  ขบัรถสามล้อเคร่ืองเพื่อรับส่งผูโ้ดยสาร  หรือขนส่งสินคา้  อาจทาํงานซ่อมแซมรถเล็กๆ 
นอ้ยๆ     ดูแลรถใหส้ะอาดและอยูใ่นสภาพท่ีใชง้านไดดี้ 
 
หน่วย 8322 ผู้ขับรถยนต์   รถรับจ้าง  รถยนต์บรรทุกและรถตู้   

(Car,  Taxi  and  Van  Drivers) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี   ไดแ้ก่  ผูท้าํหนา้ท่ีขบัและดูแลรักษารถยนต ์  หรือรถยนต์
รับจ้าง  เพื่อขนส่งผู ้โดยสาร  สินค้าและพัสดุภัณฑ์ต่างๆ  ปฏิบัติหน้าท่ีการงานท่ีเก่ียวข้องและ      
ควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
   
  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 
8322.10   พนักงานขับรถยนต์  (Driver , car) 
  ขบัรถยนต์ไปตามสถานท่ีต่างๆ  ตามท่ีทางบริษทัหรือหน่วยงานจะกาํหนด  เพื่อรับส่ง
พนกังานอาจซ่อมแซมรถเล็กๆ นอ้ยๆ  ดูแลรถใหส้ะอาดและอยูใ่นสภาพท่ีใชง้านไดดี้ 
 
8322.20   พนักงานขับรถยนต์รับจ้าง  (แทก็ซ่ี) ,  พนักงานขับรถยนต์โดยสารขนาดเลก็   

(Driver ,Taxi) 
  ขบัรถยนต์เพื่อรับส่งผูโ้ดยสารไปตามสถานท่ีต่างๆ  ตามท่ีผูโ้ดยสารจะว่าจ้าง  อาจ
ซ่อมแซมรถเล็กๆ นอ้ยๆ  ดูแลรถใหส้ะอาดและอยูใ่นสภาพท่ีใชง้านไดดี้   
 
8322.30   พนักงานขับรถยนต์บรรทุกขนาดเลก็และรถตู้  (Driver van) 
  ขบัรถยนตบ์รรทุกขนาดเล็ก   หรือรถตูข้นาดเล็กเพื่อการขนส่งสินคา้และขนถ่ายสินคา้
ข้ึน-ลงจากรถ :  ควบคุมการขบัเคล่ือนยานพาหนะให้เป็นไปตามขอ้กาํหนด  อาจซ่อมแซมรถเล็กๆ นอ้ยๆ  
ดูแลรถใหส้ะอาดและอยูใ่นสภาพท่ีใชง้านไดดี้  อาจตรวจนํ้าหนกัของการบรรทุก 
 
8322.90  ผู้ขับรถยนต์รับจ้างและรถตู้อืน่ๆ 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี    รวมถึง   พนกังานขบัรถยนต์รับจา้งและรถตูซ่ึ้งมิไดจ้ดั
ประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
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หน่วย 8323 พนักงานขับรถยนต์โดยสารประจําทางและรถราง  (Bus  and  Tram  Drivers) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี    ไดแ้ก่     ผูท้าํหนา้ท่ีขบัและดูแลรักษารถยนตป์ระจาํทาง
หรือรถราง  เพื่อขนส่งผูโ้ดยสาร  สินคา้และพสัดุภณัฑ์ต่าง ๆ   ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุม  
ดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

8323.20   พนักงานขับรถยนต์โดยสารประจําทาง  (Driver , bus)  
  ขบัรถยนตโ์ดยสารประจาํทางเพื่อรับส่งผูโ้ดยสาร   สินคา้และพสัดุ  :  ควบคุมการขบั 
เคล่ือนรถยนตป์ระจาํทางใหเ้ป็นไปตามเส้นทางและตามตารางเวลาท่ีกาํหนด    อาจแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งเล็กๆ 
นอ้ยๆ    เก่ียวกบัเคร่ืองยนตแ์ละส่วนประกอบของเคร่ืองยนตเ์ท่าท่ีจาํเป็น      ดูแลรถให้สะอาดและอยูใ่น
สภาพท่ีใชง้านไดดี้ 
 
8323.30   พนักงานขับรถราง  (Driver , train) 
  ขบัรถรางไปตามถนนเพื่อรับส่งผูโ้ดยสาร  :  ควบคุมการขบัเคล่ือนรถรางให้เป็นไปตาม
เส้นทางและตามตารางเวลาท่ีกาํหนด 
 
หน่วย 8324 ผู้ขับรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่  (Heavy  Truck  and  Lorry  Drivers) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี   ไดแ้ก่   ผูท้าํหนา้ท่ีขบัและดูแลรักษารถยนตบ์รรทุกท่ีใช้
ขนส่งสินคา้และวสัดุต่างๆ  ท่ีมีขนาดใหญ่และนํ้าหนกัมาก  ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและ
ควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืนๆ      
 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

8324.20 พนักงานขับรถยนต์บรรทุกและรถตู้ขนาดใหญ่  (Driver , heavy truck lorry)  
  ขบัรถบรรทุกขนาดใหญ่ท่ีมีหรือไม่มีตู้พ่วง  เพื่อการขนส่งสินค้า  วสัดุของเหลว  : 
ขบัเคล่ือนรถทั้งระยะทางใกลห้รือทางไกลโดยปฏิบติัอยา่งถูกตอ้งตามขอ้บงัคบัเจา้พนกังานจราจร   และ
ตามพระราชบญัญติัการจราจรทางบก ; บาํรุงรักษารถใหอ้ยูใ่นสภาพเรียบร้อยพร้อมท่ีจะออกปฏิบติังานได ้
 

8324.30    พนักงานขับรถดัมพ์ทรัก ; พนักงานขับรถบรรทุกเทท้าย  (Driver , durmper  truck)  
 ขบัรถชนิดพิเศษท่ีมีกลไกการเทดว้ยระบบไฮดรอลิก  สาํหรับขนวสัดุต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการ 

ก่อสร้างหรือแร่จากสถานท่ีเก็บไปยงับริเวณท่ีทาํการก่อสร้าง  หรือจากแหล่งท่ีทาํการขดุไปยงับริเวณท่ีจะ 
เทวสัดุ:  จอดรถเพื่อรอรับวสัดุท่ีจะขนส่งจากเคร่ืองกวาดป้ันจัน่  หรือเคร่ืองมือขนถ่ายอ่ืน ๆ โดยตรง;     
คอยจนกวา่วสัดุท่ีตอ้งการขน บรรทุกจนเตม็รถ ;  ขบัรถท่ีบรรทุกแลว้ไปยงัท่ีท่ีจะเท  ควบคุมคนับงัคบั
เพื่อใหก้ลไกการเทดว้ยระบบไฮดรอลิก  เทวสัดุไปดา้นหลงัอยา่งระมดัระวงั;  นาํภาชนะท่ีบรรทุกวสัดุ
กลบัคืนเขา้ท่ีเดิม ทาํงานซํ้ าอยา่งเดิมอีกจนกวา่งานจะเสร็จเรียบร้อยตามตอ้งการ 
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หมู่ 833 ผู้ควบคุมเคร่ืองจักรกลทางการเกษตร  และเคร่ืองจักรทีเ่คลือ่นทีไ่ด้อืน่ ๆ  
  (Agricultural  and  Other  Mobile - plant  Operators) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหมู่น้ี  ไดแ้ก่  ผูป้ฏิบติังานและควบคุมดูแลการทาํงานของเคร่ืองจกัร
ต่าง ๆ ทางดา้นการเกษตรและอุปกรณ์อ่ืน ๆ  เช่น  รถแทรกเตอร์  รถขุดดิน  รถยก  เป็นตน้  ปฏิบติัหนา้ท่ี
การงานทาํงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง และควบคุมผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 
  กลุ่มอาชีพในหมู่นี ้ มีดังนี้ 

8331    ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรกลทางการเกษตรและการป่าไม ้
8332    ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัร  เคร่ืองยนตท่ี์ใชใ้นการขนยา้ยวสัดุและเคร่ืองจกัรต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
8333    ผูค้วบคุมป้ันจัน่  รอก  ยก  และเคร่ืองจกัรต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
8334    ผูค้วบคุมรถยก 

 
หน่วย   8331 ผู้ควบคุมเคร่ืองจักรกลทางการเกษตรและการป่าไม้  
                     (Motorised  Farm  and  Forestry  Plant  Operators) 

ผูป้ฏิบติังานในหน่วยน้ี  ได้แก่  ผูท้าํงานขบัเคล่ือน และดูแลควบคุมการทาํงานของ
เคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการปฏิบติังานในดา้นเกษตรและป่าไม ้: ขบัเคล่ือนและดูแลควบคุมรถ   
แทร็กเตอร์หรืออุปกรณ์ท่ีใชไ้ถดิน เพาะปลูก เก็บเก่ียวผลผลิต หรือเคร่ืองจกัรเฉพาะกิจท่ีใชใ้นการเกษตร
หรืออุปกรณ์ท่ีคล้ายคลึงกันโดยการฉุดลาก รวมถึงการขบัเคล่ือนและดูแลควบคุมรถแทร็กเตอร์หรือ
อุปกรณ์ในการรวบรวมไม ้ การปลูกป่า การเก็บเก่ียว  ขนยา้ยไมซุ้ง  หรือเคร่ืองจกัรเฉพาะกิจท่ีใชใ้นดา้น
การป่าไม ้ ตลอดจนปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน  ๆ 

 
 อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 

 
8331.20  พนักงานควบคุมเคร่ืองจักรกลการเกษตร  ;ผู้ควบคุมเคร่ืองเกบ็เกีย่ว  ;  พนักงานขับรถ 
  แทรกเตอร์    (Agricultural Machinery Operator) 
  ใช้และให้บริการเคร่ืองจกัรกลท่ีใช้ทาํฟาร์มซ่ึงมีพลงัขบัเคล่ือนตั้งแต่หน่ึงเคร่ืองข้ึนไป  
เช่น รถแทรกเตอร์ซ่ึงมีหรือไม่มีเคร่ืองมือท่ีใช้ทาํฟาร์มพ่วงติดอยู่ เคร่ืองจกัรกลท่ีติดตั้งอยู่กบัท่ี และ
เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานไถ ปลูก เก็บเก่ียว มัด ม้วน  เก่ียว  นวด  ฝัด  รีดนม และงานอ่ืน ๆ : ปรับ
เคร่ืองจกัรกลท่ีมีกาํลงัขบัเคล่ือนในตวัหรือพ่วงและปรับเคร่ืองมือซ่ึงใช้ในงานเฉพาะอย่างเขา้กบัรถ
แทรกเตอร์ ; ขบัเคร่ืองจกัรกลท่ีมีกาํลงัขบัเคล่ือน หรือรถแทรกเตอร์ในไร่นา และควบคุมเคร่ืองจกัรกล
และเคร่ืองมือท่ีพว่ง ; ตั้งและปรับเคร่ืองจกัรกลซ่ึงติดตั้งกบัท่ีเพื่อใชง้าน ; เดินเคร่ืองจกัร และควบคุมการ
ทาํงานของเคร่ืองจกัรเพื่อใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปดว้ยความปลอดภยั; ลากจูงรถท่ีบรรทุกพืชผลและวสัดุ 
หรือใชร้ถแทรกเตอร์ขดุตอไมห้รือส่ิงอ่ืนๆ ข้ึนจากพื้นดิน ; ทาํความสะอาดและหล่อล่ืนเคร่ืองจกัรกล เติม
เช้ือเพลิง นํ้ ามนั และนํ้ าลงในถงั  และทาํงานซ่อมเล็กๆ  นอ้ยๆ อาจควบคุมคนงานผูช่้วย เช่น  ผูมี้หนา้ท่ี
บรรจุ    พืชผลลงในภาชนะ อาจใชเ้คร่ืองมือชนิดพิเศษ (ควายเหล็ก) เพื่อไถ คราด  และนวดขา้ว 
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8331.30  พนักงานขับรถยกซุง  ( Timber Carrier Driver) 
  ขบัยานยนต์ท่ีใช้ยกท่อนไม้ไวใ้ต้เคร่ืองยกเพื่อชักลากซุงในระยะสั้ นๆ ภายในหรือ     
ใกลเ้คียงโรงเล่ือยไมห้รือสถานประกอบการอ่ืนๆ : เดินเคร่ืองจกัรและขบัรถให้คร่อมท่อนไมเ้พื่อชกัลาก
ซุง ; บงัคบัคนับงัคบัเพื่อให้ปากจบัทั้งสองซ่ึงอยูข่า้งใตเ้คร่ืองยกของรถจบัวสัดุและยกข้ึนเหนือพื้นดินใน
ระยะท่ีไม่สูงมากนกั ; ขบัเคร่ืองจกัรไปยงัจุดท่ีจะวางซุงและโยกคนับงัคบัให้ลดตํ่าลง เพื่อวางซุงลงบน
พื้นดิน  อาจหล่อล่ืน  ให้บริการและปรับรถเล็กๆ  นอ้ยๆ อาจลาํเลียงซุงบนรถบรรทุกซุงท่ีมีคานยาวเพื่อ
ชกัลากซุงเป็นระยะทางไกลจากป่าไปยงัโรงเล่ือยหรือสถานท่ีท่ีจะใช ้และปฏิบติังานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
8331.90 ผู้ควบคุมเคร่ืองจักรกล ทีใ่ช้ในการเกษตรและการป่าไม้อืน่ๆ 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี   รวมถึง  ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรกลท่ีใชใ้นทางการเกษตรและ   
การป่าไม ้ ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
 
หน่วย 8332 ผู้ควบคุมเคร่ืองจักร เคร่ืองยนต์ทีใ่ช้ในการขนย้ายวสัดุและเคร่ืองจักรต่าง ๆ ที่เกีย่วข้อง 

  (Earth – Moving-  and  Related  Plant  Operators) 

ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี   ได้แก่   ผูค้วบคุมการทาํงานของเคร่ืองจกัรในการขุด  
เกล่ีย  ปรับระดบั  บด  ดินและหินหรือวสัดุท่ีคล้ายคลึงให้แน่นและทาํการลาดผิวยางมะตอยหรือผิว
คอนกรีต   ควบคุมเคร่ืองจกัรร้ือถอนอาคารส่ิงปลูกสร้างหรือโครงสร้างอ่ืน ๆ ;  ควบคุมเคร่ืองจกัรท่ีใช้
สําหรับขุดคู  ต่าง ๆ เพื่อวางท่อนํ้ าเสีย  ท่อระบายนํ้ า  ท่อนํ้ า  ท่อนํ้ ามนั  ท่อแก๊ส  หรือระบบท่อต่าง ๆ ;  
ควบคุมเคร่ืองจกัรท่ีติดตั้งใบกวาดรูปทรงโคง้เพื่อใช้ในการเคล่ือนยา้ย  ปรับระดบัดิน  ทราย  หินและ
วสัดุอ่ืน ๆ ; ควบคุมเคร่ืองจกัรท่ีทาํการขุดหิน  กรวด  และดินโคลนข้ึนจากใตน้ํ้ า  ควบคุมเคร่ืองจกัรท่ีใช้
ตอกเสาเข็มไม ้เหล็กหรือคอนกรีตลงในดิน ;  ควบคุมการทาํงานของรถบดถนนเพื่อบดชั้นต่าง ๆ ของ
ถนนอดัใหแ้น่น  และทาํการทบัเรียบผิววสัดุต่าง ๆ  ท่ีใชส้ร้างถนน  ทางเดินและงานก่อสร้างท่ีคลา้ยคลึง
กนั ; ควบคุมเคร่ืองจกัรท่ีทาํการเกล่ีย  และทาํให้ผิวหนา้ของคอนกรีต  หรือสูตรผสมจดัเตรียมจากนํ้ ามนั
ดิน  ท่ีใชก่้อสร้างทางเดินถนน  หรืองานก่อสร้าง  ปฏิบติังานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังาน
อ่ืน ๆ  

 

  อาชีพในหน่วยนี ้  มีดังนี้ 
 
8332.10    พนักงานเคร่ืองขนย้ายดินทัว่ไป  (Earth moving machine operator) 
                  ควบคุมเคร่ืองจกัรท่ีมีกาํลงัขบัเคล่ือนชนิดต่างๆ  ขดุและขนยา้ยดิน  หิน  ทราย  กรวด
หรือวสัดุอ่ืนท่ีคลา้ยคลึงกนั   และปราบผวิถนนกบับริเวณก่อสร้าง: ควบคุมเคร่ืองยนตแ์ละขบัเคล่ือนดว้ย
กาํลงัของเคร่ืองจกัรไปยงัสถานท่ีท่ีทาํงาน ;  ควบคุมคนับงัคบัเพื่อเคล่ือนยา้ยเคร่ืองขดุ  เคร่ืองตดั   เคร่ือง
ครูด หรือเคร่ืองผลกัดนัดิน ;  จดัเคร่ืองจกัรจนเช่ือแน่วา่การขดุ  การตดั  การครูดหรือการผลกัดนัดิน  หิน  
กรวดหรือทรายเป็นไปโดยเรียบร้อยตรงตามรายละเอียดท่ีตอ้งการ ;  ควบคุมเคร่ืองจกัรกลตกัดิน  หิน  
กรวดหรือทราย  จากบริเวณท่ีขดุและนาํไปเทกองทิ้งไว ้ ;  ทาํงานซํ้ าอยา่งเดิมอีกจนกวา่การขดุ  การขดุคู  
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หรือการปราบดินจะเสร็จเรียบร้อย ;  ปรับและซ่อมเคร่ืองจกัร  เล็กนอ้ยเท่าท่ีจาํเป็น  ควบคุมเคร่ืองจกัร
ชนิดต่าง ๆ  ตามประเภทของงานท่ีทาํเช่น  เคร่ืองขดุตกั  เคร่ืองขุดคู  เคร่ืองขุดชนิดถงั  กา้มปู  เคร่ืองลาก
ขนยา้ย     เคร่ืองปราบดิน  เคร่ืองปราบถนนและเคร่ืองครูดดิน  อาจชาํนาญในการควบคุมเคร่ืองจกัรขุด   
ขนดินชนิดพิเศษและมีช่ือเรียกตามงานท่ีทาํ 
 

6131 8332.20    พนักงานเคร่ืองขุดตัก ; พนักงานรถตัก ; พนักงานรถขุดดนิ  
(Excavator operator) 

                  ควบคุมเคร่ืองจกัรท่ีมีกาํลงัขบัเคล่ือนและติดถงัพลัว่สาํหรับขดุและขนยา้ยดิน หิน  ทราย  
กรวด  หรือวสัดุท่ีคลา้ยคลึงกนั : ขบัเคล่ือนเคร่ืองขดุตกัดว้ยกาํลงัของเคร่ืองจกัรไปยงัท่ีท่ีจะขดุตกั ;   
ควบคุมคนับงัคบั  เพื่อเคล่ือนยา้ยถงัป้ันจัน่กบัถงัขดุลงบนจุดท่ีจะขดุ  หรือตกัยกถงัขดุ  ท่ีเตม็แลว้ข้ึน
เหวีย่งแขนป้ันจัน่ใหถ้งัไปยงัท่ีท่ีจะถ่ายเทวสัดุ 
 

6132 8332.25    พนักงานเคร่ืองขุดคู 

                  ควบคุมเคร่ืองจกัร ซ่ึงติดเคร่ืองขดุลาํรางหรือคู  เช่น  เคร่ืองขดุทางระบายนํ้า  ทางระบายส่ิง
สกปรก  ทางส่งนํ้า  และทางวางท่อ : สั่งพนกังานขบัรถแทรกเตอร์ใหช้กัลากเคร่ืองจกัรไปยงัสถานท่ีท่ีจะขดุ ; 
ควบคุม    กลไกไฮดรอลิกของเคร่ืองจกัรเพื่อเร่ิมงานขดุ  ควบคุมคนับงัคบัเพื่อเร่ิมเดินหรือหยดุเคร่ืองขดุ  
และยกเคร่ืองขุดข้ึนหรือลงเพื่อให้คูหรือลาํรางมีความลึกท่ีถูกตอ้ง ; สั่งและให้สัญญาณพนกังานขบัรถ
แทรกเตอร์เพื่อชกัลากเคร่ืองจกัรใหท้าํการขุดตามวธีิการอยา่งเดิมอีกจนกวา่งานจะเสร็จเรียบร้อย ; ซ่อมและ
ปรับเคร่ืองจกัร   เล็ก ๆ นอ้ย ๆ ตามตอ้งการและรายงานต่อผูค้วบคุมงานเม่ือชาํรุดเสียหายมาก 
 

6133 8332.30    พนักงานรถปราบดิน   (Bulldozer operator) 

   ควบคุมเคร่ืองจกัรท่ีมีกาํลงัขบัเคล่ือนและติดใบมีดเหล็กกลา้ท่ีมีรูปเวา้สําหรับขนยา้ย  
เกล่ีย  และปรับระดบัดิน :  ติดมอเตอร์แลว้ปรับคนับงัคบัมือ  เพื่อกาํหนดความสูงระหว่างใบมีดกบั     
พื้นดิน ;  ขบัเคร่ืองจกัรเพื่อผลกัดนัดินและควบคุมคนับงัคบัให้ปรับระดบัและเกล่ียดิน  
 

6134 8332.40     พนักงานเคร่ืองครูดและปรับระดับ ถนน  (Road grader 

and serapes operator)  

 ควบคุมเคร่ืองจกัรซ่ึงมีกาํลงัขบัเคล่ือนท่ีติดใบมีดหรือพลัว่เหล็กกลา้เพื่อปรับระดบัถนน
และขนยา้ยวสัดุออกจากถนน :  ติดมอเตอร์และปรับพวงมือ  เพื่อกาํหนดความสูงของใบมีดหรือพลัว่ ;     
ขบัเคร่ืองจกัรตรงแนวศูนยก์ลางของถนนผลกัสันดินไปยงัขอบถนนเพื่อการขนยา้ย ; หกัพวงมาลยัของ
เคร่ืองจกัรเพื่อตา้นทานกาํลงัดนับนใบมีดทั้งสองดา้น  และเพื่อป้องกนัดุมลอ้ไม่ให้จบัแน่นกบัเพลา ; 
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ทาํการปรับเล็กนอ้ย  และซ่อมเคร่ืองจกัร  ควบคุมเคร่ืองครูดและปรับระดบัถนนชนิดพิเศษ  เช่น  เคร่ือง
ครูดและปรับระดบัถนนชนิดท่ีติดพลัว่รูปกลม  หรือเคร่ืองครูดแบบรถพว่ง 

 

6135 8332.45    พนักงานขับรถบดถนน  ; คนขับรถบด ถนน  (Road roller 

operator) 

 ขบัรถบดถนนท่ีมีกาํลงัขบัเคล่ือนเพื่ออดัชั้นต่าง ๆ ของวสัดุท่ีใชใ้นการทาํถนน  ทางเทา้
และงานก่อสร้างท่ีคลา้ยคลึงกนัใหแ้น่นและเรียบ :  ติดเคร่ืองยนตแ์ละเติมถงันํ้ าถา้ตอ้งการให้ลูกบดเปียก
ช้ืน ; ขบัรถบดไปขา้งหนา้และถอยหลงัลงบนพื้นผิวจนกวา่จะแน่นหรือเรียบตามตอ้งการ ; หยอดนํ้ ามนั
และ   อดัจาระบีท่ีเคร่ืองจกัร และทาํงานซ่อมเล็ก ๆ นอ้ย ๆ อาจขบัรถบดถนนชนิดพิเศษ  เช่นรถบดถนน
ท่ีติดลอ้เล็ก ๆ  ตรงกลางระหวา่งลูกบดลอ้หนา้กบัลูกบดลอ้หลงั  ซ่ึงจะทาํให้เคร่ืองจกัรบดผิวพื้นให้เรียบ
ยิง่ข้ึน  หรือรถบดถนนท่ีมีเคร่ืองพรวนดิน  เพื่อทาํใหผ้วิพื้นขรุขระหรือเพื่อทาํลายผวิพื้น 
 

6136 8332.50    พนักงานเคร่ืองลากขนย้าย  (Dump  truck driver)  

                    ควบคุมเคร่ืองจักรที่มีกําลังขับเคลื่อนและติดถังลากขนย้าย  สําหรับขุดและขนย้ายดิน  
หิน  กรวด  และวัสดุที่คล้ายคลึงกัน :  ขับเคลื่อนเคร่ืองจักรด้วยกําลังของเคร่ืองจักรไปยังสถานที่ที่จะ
ทํางาน;  ควบคุมคันบังคับมือและคันบังคับเท้า  เพื่อวางแขนป้ันจ่ันพร้อมด้วยถังเหนือจุดที่ต้องการขุด  
ปล่อยถังลงตรงจุดที่ต้องการ  ลากถังตามเคร่ืองจักรแล้วขุดวัสดุใส่ลงในถังวางถังเหนือจุดที่จะเทวัสดุ  
เอยีงถัง  แล้วปล่อยวสัดุลง 
 

6137 8332.60    พนักงานเคร่ืองตอกเสาเขม็  (Pile driver operator) 

                    ควบคุมเคร่ืองท่ีมีกาํลงัขบัเคล่ือนซ่ึงติดคอ้นอดัลม  คอ้นไอนํ้า  คอ้นดีเซล  หรือคอ้นแบบ
ปล่อยกระแทก  ตอกเสาเข็มไม ้  เสาเข็มคอนกรีต  หรือเสาเข็มเหล็กลงในพื้นดิน  หรือตอกลงในดินใต้
พื้นนํ้า : ควบคุมคนับงัคบัมือและเทา้เพื่อเคล่ือนเคร่ืองจกัรใหอ้ยูใ่นท่ีสาํหรับตอกเสาเข็ม ; ชกัรอกเสาเขม็
และหยอ่นลงในท่ีท่ีจะตอกเสาเขม็ ; บงัคบัเคร่ืองควบคุมเพื่อใชค้อ้นตอกเสาเขม็ ; ปรับเคร่ืองยนตช์กัรอก 
ซ่อมและปรับคอ้นและช่วยซ่อมและบาํรุงรักษาเคร่ืองจกัร  ควบคุมเคร่ืองอดัอากาศหรือหมอ้นํ้า      เม่ือใช้
คอ้นอดัลมหรือคอ้นไอนํ้าอาจติดตั้งหรือร้ือถอนสายระโยงท่ีใชใ้นการตอกเสาเขม็โลหะ  หรือเสาเขม็ไม  ้
 
8332.70   พนักงานเคร่ืองเทคอนกรีต  (Mixing  concrete operator)  
                  ควบคุมเคร่ืองจกัรท่ีมีกาํลงัขบัเคล่ือนผสม  และเทคอนกรีตลงบนถนนท่ีกาํลงัสร้างหรือ
ซ่อม  : ติดมอเตอร์แลว้เคล่ือนยา้ยเคร่ืองเทคอนกรีตไปยงัท่ีท่ีจะเท  และตั้งการหมุนของถงัผสม  ;  ลด
ภาชนะลงรองรับวสัดุท่ีจะใชใ้นการผสมเป็นคอนกรีต  (ปูนซีเมนต ์  ทราย  และกรวด)  ;  ยกภาชนะให้
สูงข้ึนแลว้เทวสัดุอ่ืนๆ ลงไปในถงัผสม;  ใส่นํ้าท่ีไดต้วงไวถ้งัผสม ; เปิดรางปล่อยคอนกรีตใหไ้หลลงใน
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ถงัหรือเคร่ืองลาํเลียง  ซ่ึงจะไหลไปตามรางตรงไปยงัสถานท่ีท่ีคนงานจะเทคอนกรีต ;  เคล่ือนยา้ย        
เคร่ืองจกัรเพื่อใหส้ะดวกแก่การเทคอนกรีต 
 
8332.75 พนักงานเคร่ืองลาํเลยีงคอนกรีต 
 ประกอบ  ติดตั้งและควบคุมเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการลาํเลียงคอนกรีตดว้ยป้ัม  :    ควบคุม
การประกอบ  ติดตั้งท่อส่งคอนกรีต  ทั้งแนวตั้งและแนวนอนใหไ้ดร้ะดบั  ;  ปรับและควบคุมแรงดนัตามท่อ
เคร่ืองจกัรลาํเลียงคอนกรีต เพื่อส่งคอนกรีตผสมเสร็จไปเทลงในแบบหล่อท่ีเตรียมไวห้รือตามตาํแหน่งท่ี
ตอ้งการ ;  ปรับและควบคุมอตัราการไหลของคอนกรีตผสมเสร็จ  ;  ปรับความขน้เหลวของคอนกรีต
ผสมเสร็จให้เหมาะสม  ;  ควบคุมการลาํเลียงคอนกรีตผสมเสร็จตามสัญญาณของพนกังาน  อาจซ่อมแซม
และบาํรุงรักษาเคร่ืองจกัร 
8332.80   พนักงานเรือขุด 
  ควบคุมเคร่ืองท่ีมีกาํลงัขบัเคล่ือนในเรือขุด : เดินและหยุดเคร่ืองยนตที์่ควบคุม   เคร่ือง
ขุด ; ควบคุมเคร่ืองวดักระแสนํ้ าและปรับเคร่ืองกลไกท่ีใชใ้นการขุด  เพื่อให้ทาํงานไดส้มํ่าเสมอ ;      ควบคุม
เคร่ืองขุด      คนับงัคบั  เพื่อยกแขนป้ันจัน่ท่ีตกัดิน  ให้สูงข้ึนหรือตํ่าลง  และสังเกตดูวสัดุท่ีตกัเขา้ไวใ้นถงัเพื่อ
จะไดท้ราบถึงประเภทของส่ิงที่กาํลงัขุดอยู ่; ในการใชเ้คร่ืองขุดแบบกาํลงันํ้ าใชว้ิธีกดหรือดึงคนับงัคบั
เพื่อยกกรอบซ่ึงมีท่อดูดและท่ีตกัดินข้ึนหรือลงและเพื่อบงัคบัให้ท่ีตกัดินเร่ิมหมุนและหยุดหมุน ; สังเกตดู
เคร่ืองวดักาํลงัดูดและกาํลงัดนั  เพื่อพิจารณาว่าทรายหรือนํ้ าไดถู้กดูดเขา้ไปหรือไม่ อาจเปล่ียนตาํแหน่ง
ของเคร่ืองขดุโดยการดึงสายสมอเขา้มาหรือปล่อยออกไป 
 
8332.90    ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัร  เคร่ืองยนตท่ี์ใชใ้นการขนยา้ยวสัดุอ่ืน ๆ  
                 ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในกลุ่มนี ้ รวมถึง  ผู้ควบคุมเคร่ืองจักร   เคร่ืองยนต์ทีใ่ช้ในการขนย้าย
วสัดุอืน่ๆ   ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น  ตัวอย่างเช่น  ผู้ควบคุมเคร่ืองจักรขุดหลุมเพื่อฝังหลักหรือเสา ;    
ผู้ควบคุมเคร่ืองเทแอสฟัลต์หรือยางมะตอยลงบนพืน้ผวิถนนและปราบให้เรียบ 
 
หน่วย 8333 ผู้ควบคุมป้ันจ่ัน  รอก  ยก  และเคร่ืองจักรต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง 
  (Crane,  Hoist  and  Related  Plant  Operators) 

  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่  ผูป้ฏิบติังานและควบคุมดูแลการทาํงานของป้ันจัน่  
รอกยก  และอุปกรณ์รอกยกอ่ืน ๆ  ปฏิบติังานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 
  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

8333.20     พนักงานป้ันจ่ันแบบสะพาน  (Crane operator , bridge)    
               ควบคุมป้ันจัน่ท่ีมีกาํลงัขบัเคล่ือน  ซ่ึงเคร่ืองยกของป้ันจัน่สามารถเคล่ือนไปตามสะพาน
โลหะ :  ตรวจดูความมัน่คงและความสามารถในการใชง้านของลวดสลิง  กดสวิตช์เคร่ืองส่งกาํลงั;  ใช้
เคร่ืองควบคุมเคล่ือนสะพานไปตามรางและเคล่ือนเคร่ืองยกไปตามสะพาน เพื่อเตรียมพร้อมสาํหรับการขนยา้ย;   
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ลดตะขอเคร่ืองยกให้ตํ่าลงมาเพื่อเก่ียวเขา้กบัเคร่ืองบรรทุก;  ยกเคร่ืองบรรทุกข้ึน  เคล่ือนยา้ยและลด
เคร่ืองบรรทุกลงมายงัตาํแหน่งท่ีตอ้งการ ;  ควบคุมป้ันจัน่ทาํงานตามสัญญาณของพนกังานท่ีอยูบ่นพื้นดิน 
 

8333.30    พนักงานป้ันจ่ันแบบแขน  ยกเว้นป้ันจ่ันเคลือ่นที ่ (Crane operator, gantry)  
               ควบคุมเคร่ืองป้ันจ่ันแบบแขน (ยกเว้นป้ันจ่ันชนิดเคลื่อนที่)  ซ่ึงประกอบด้วย          
แขนป้ันจ่ันที่เคลื่อนที่ได้ :  ตรวจดูความมั่นคงและความสามารถในการใช้งานของแขนป้ันจ่ันและลวด  
สลิง  เดินมอเตอร์ของป้ันจ่ัน;  ใช้เคร่ืองควบคุมการเหวี่ยง  การยกหรือการลดแขนป้ันจ่ันและวางตะขอ
ของเคร่ืองยกลง  ณ ทีท่ีจ่ะเกีย่วเคร่ืองบรรทุก;  ยก  เคลื่อน  ย้าย  และลดเคร่ืองบรรทุกลงตรงที่ที่ต้องการ 
;  ควบคุมป้ันจ่ันทาํงานตามสัญญาณของพนักงาน 

 

9457 8333.40   พนักงานป้ันจ่ันแบบเคลือ่นที่  (Mobile crane operator) 
               ควบคุมป้ันจัน่ท่ีติดตั้งบนลอ้หรือลอ้ตีนตะขาบ  ซ่ึงขบัเคล่ือนดว้ยกาํลงัของป้ันจัน่ :  ติด
เคร่ืองยนต ์ และขบัป้ันจัน่ไปยงับริเวณท่ีทาํงาน;  ติดมอเตอร์ของป้ันจัน่และบงัคบัเคร่ืองควบคุมให้ป้ันจัน่  
แขนป้ันจัน่  และตะขอยกใหต้รงตามท่ีท่ีจะเก่ียวเคร่ืองบรรทุก;  ยก  เคล่ือน  ยา้ย  และวางเคร่ืองบรรทุกในท่ี
ท่ีตอ้งการ  
 

9458 8333.50    พนักงานเคร่ืองกว้าน  (Winch operator)   
                ควบคุมเคร่ืองชักลากหรือเคร่ืองยก  ซ่ึงประกอบด้วยสายเคเบิลและหัวกว้านที่กําลัง
ขับเคลื่อน:  ตรวจสอบสายชักลาก ตัวกว้าน  และห้ามล้อของเคร่ืองกว้านให้อยู่ในสภาพที่ทํางานได้ ;  
สอดสายชักลากไปตามรางของสายรอก  และเพิม่สายรอกในทีเ่ช่ือมโยงสายชักลากตามความจําเป็น ;  เอา
ปลายข้างหน่ึงของสายชักลากเกี่ยวเข้ากับวัตถุที่จะเคลื่อนย้าย;  ติดเคร่ืองยนต์ของเคร่ืองกว้านหรือหมุน
ด้ามของเคร่ืองกว้าน เพือ่ยกหรือดึงวตัถุไปยงัยงัทีท่ีก่าํหนด  ปรับความเร็วในการดึง  และควบคุมห้ามล้อ
ตามความจําเป็น  อาจควบคุมเคร่ืองกว้านตามสัญญาณของพนักงานอืน่ๆ 
 

8333.60 พนักงานป้ันจ่ันงานก่อสร้าง ; พนักงานเคร่ืองยก  (การก่อสร้าง) 
  (Hoist operator , construction) 
  ควบคุมเคร่ืองยกวสัดุข้ึนลงชนิดติดตั้งประจาํท่ีและเคร่ืองมือท่ีเก่ียวขอ้งตามปกติมกั
ประกอบดว้ยกระเชา้ยกของและแท่นควบคุมดว้ยระบบไฟฟ้า  :  ตรวจสอบสายเคเบิ้ล,  เคร่ืองยก  ให้อยู่
ในสภาพท่ีดีก่อนท่ีจะใชง้าน  ;  ควบคุมการบรรทุกนํ้าหนกัลงในกระเชา้หรือบนเคร่ืองยกอ่ืน ๆ  ก่อนท่ีจะ
ติดมอเตอร์  ควบคุมการติดตั้งเคร่ืองยก  ณ  จุดท่ีต้องการ  รวมทั้ งควบคุมการร้ือถอนหลังจากงาน    
ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแลว้ 
 
8333.70  พนักงานประจําประตูนํา้  (Drawbridge operator) 

เปิดและปิดประตูนํ้ าในแม่นํ้ า  ลาํคลองหรืออู่เรือ  เพื่อปล่อยให้เรือหรือยานพาหนะทาง
นํ้ าผ่าน :  ควบคุมเคร่ืองจกัรกลและเคร่ืองจกัรไฟฟ้าเปิดและปิดประตูนํ้ าในแม่นํ้ าลาํคลองหรืออู่เรือ    
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ควบคุมเคร่ืองให้สัญญาณไฟเก่ียวกบัการเดินเรือและสัญญาณการสัญจรทางนํ้ า  ;  บนัทึกเก่ียวกบัจาํนวน
และชนิดของยานท่ีใชป้ระตูนํ้า  ทิศทางเดินเรือ  ระดบันํ้า  ภาวะอากาศและขอ้มูลอ่ืนๆ 
 
8333.90  ผู้ควบคุมป้ันจ่ัน  รอก  ยก  และเคร่ืองจักรต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องอืน่ๆ 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึงพนกังานป้ันจัน่และเคร่ืองยก  ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไว้
ในท่ีอ่ืน  ตวัอยา่งเช่น  ผูค้วบคุมป้ันจัน่ชนิดท่ีติดตั้งบนรถไฟหรือบนโป๊ะ  แพ  เรือ  โดยเฉพาะ 
 
หน่วย 8334 ผู้ควบคุมรถยก  (Lifting – Truck  Operators) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่  ผูป้ฏิบติังานและควบคุมดูแลการทาํงานของรถยก
หรืออุปกรณ์ท่ีทาํการขนยา้ยส่ิงของ 
  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

8334.20  พนักงานขับรถยก (Driver ,  fork lift)  
  ขบัรถท่ีมีกาํลงัขบัเคล่ือนและมีแท่นยกขนสินคา้และวสัดุอ่ืน ๆ  ในคลงัสินคา้บริเวณท่ี
เก็บพสัดุหรือสถานประกอบการ  ขบัรถไปยงัท่ีท่ีจะขนวสัดุ ;  โยกคนับงัคบัให้แท่นยกสอดเขา้ขา้งใต้
ของวสัดุและยกวสัดุข้ึน  ขบัรถยกไปยงัท่ีท่ีตอ้งการ  ;  วางวสัดุลงกองไวโ้ดยการวางแท่นยกลง   
 
หมู่ 834 ลูกเรือและผู้ปฏิบัติงานต่าง ๆ ทีเ่กีย่วข้อง  (Ships’  Deck  Crews  and  Related  Workers) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหมู่น้ี  ไดแ้ก่  ผูป้ฏิบติังานบนเรือและทาํงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 
การเฝ้าระหวงัเหตุการณ์บนดาดฟ้าเรือ  การบงัคบัเรือตามคาํสั่ง  การทาํความสะอาด  ทาสีและบาํรุงรักษา
เร่ืองและอุปกรณ์การทาํงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  และควบคุมผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 
  กลุ่มอาชีพ ในหมู่นี ้มีดังนี้ 

8340    ลูกเรือและผูป้ฏิบติังานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

หน่วย 8340 ลูกเรือและผู้ปฏิบัติงานต่าง ๆ ทีเ่กีย่วข้อง  (Ships’  Deck  Crews  and  Related  Workers) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่  ผูป้ฏิบติังานบนเรือและทาํงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง;  
เฝ้าระวงัเหตุการณ์บนดาดฟ้าเรือ ในขณะท่ีแล่นเรือเขา้สู่ท่าหรือออกจากท่า  บงัคบัพวงมาลยัตามทิศทางหรือ
ตามคาํสั่ง   ทอดสมอเรือ  บาํรุงรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ  บนเรือ  เช่น  ชูชีพเคร่ืองดบัเพลิง     ทาํความสะอาด
บริเวณดาดฟ้าใตท้อ้งเรือ  ขดั  ถู  และทาสีใหม่เท่าท่ีจาํเป็น  ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุม        
ผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
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  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 
8340.20  กลาสีเรือ (Sailor) 
  ดูแลดาดฟ้าเรือและอุปกรณ์ดาดฟ้าเรือให้สะอาดและอยู่ในสภาพท่ีเรียบร้อย  ตลอดจน
บาํรุงรักษาและทาํงานซ่อมเล็ก ๆ นอ้ยๆ  :  ขดั ; เคาะสนิม  ทาสีอุปกรณ์ท่ีเป็นไมแ้ละเหล็ก ; มว้นและฟ่ัน
ต่อเชือก ; เก็บและขนสินคา้ ;  เฝ้ายาม ;  ช่วยงานซ่อมเคร่ืองมือเคร่ืองใชป้ระจาํเรือทัว่ๆ ไป 
 
8340.30  สร่ังเรือ  (Boatswain) 
  ควบคุมกลาสีบนดาดฟ้าเรือ  และปฏิบติัหน้าท่ีการงานอ่ืนๆ  ตามคาํสั่งของเจา้หน้าท่ี : 
ควบคุมนายทา้ย  และกลาสีเรือ (เรือเดินทะเล เรือใหญ่  หรือเรือโดยสาร )  ทาํความสะอาดดาดฟ้าและ
อุปกรณ์  เคาะสนิม  ขดูสี  และทาสีเหล็กและไม ้ ควบคุมการทาํงานและทาํงานท่ีเป็นหนา้ท่ีประจาํและ
งานฉุกเฉิน ;  ตรวจตราและเตรียมการซ่อมใหญ่เรือ  และเคร่ืองมือเคร่ืองใชอ่ื้นๆ ภายในเรือ 
 
 
8340.35  สร่ังช่างกลเรือ (Fitter engine  ,  marine) 
  ควบคุมและสั่งงานลูกเรือในฝ่ายช่างกล :  ควบคุมการปฏิบติังานในการปรับ/ซ่อมแซม
ตรวจสภาพเคร่ืองจกัรกลการทาํความสะอาดเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในห้องเคร่ือง ;  ตรวจดูการอดัจาระบี
เคร่ืองอะไหล่ให้เพียงพอ ;  ช่วยนายช่างกลประจาํเรือทาํงานบาํรุงรักษาเรือโดยควบคุมดูแลการทาํ   
ความสะอาดหมอ้นํ้าและการลา้งถงันํ้าตอนบน 
 
8340.40  ช่างเคร่ืองเรือยนต์  (Machine, ship) 
  คุมเคร่ืองเรือยนต์ :  เดินเคร่ืองยนต์ตามคาํสั่งของนายเรือ หรือนายทา้ยเรือยนต์ หรือ  
เจา้หนา้ท่ีห้องเคร่ือง ;  คอยดูการทาํงานของเคร่ืองยนตใ์ห้ถูกตอ้ง ;  หยุดเคร่ืองยนตต์ามคาํสั่ง ;  ตรวจดู
ให้แน่วา่เช้ือเพลิงมีเพียงพอแลว้;  หยอดนํ้ ามนัและทาํความสะอาดเคร่ืองยนต ์ ทาํงานซ่อมเล็ก ๆ นอ้ยๆ  
และรายงานต่อนายทา้ยเรือยนตเ์ม่ือชาํรุดเสียหาย 
 
8340.50  พนักงานถือท้ายเรือ (Steering gear operator , quarter master) 
  รับผิดชอบเคร่ืองถือทา้ยเรือตามคาํสั่งของนายยามเรือเดิน  หรือผูมี้หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบ :  
ควบคุมดูแล  เคร่ืองถือทา้ยเรือ  เพื่อให้แล่นไปในทิศทางตามเข็มทิศ ;  ควบคุมทิศทางเรือเม่ือใชเ้คร่ืองถือ
ทา้ยอตัโนมติั 
 
8340.55  นายท้ายเรือยนต์    (Motor launch driver) 
  ขบัเรือท่ีมีเคร่ืองยนตติ์ดทา้ยหรืออยูก่ลางลาํเรือ  หรือเรือยนต ์:  ควบคุมและบงัคบัเรือให้
แล่นไปตามทิศทางท่ีกาํหนด  ;  ให้สัญญาณเสียงหรือแสงไฟเตือนเรือลาํอ่ืนเพื่อป้องกนัการชนกนั ;  
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ควบคุมนํ้ าหนกัและการนัง่ของผูโ้ดยสารให้สมดุลย ์;  ควบคุมเคร่ืองบอกความดนั  นํ้ ามนั  อุณหภูมิ  ให้
อยูใ่นสภาพท่ีใชง้านได ้;  บาํรุงรักษาเคร่ืองยนต ์
 
8340.57  พนักงานคุมแพขนานยนต์   (Ferry  operator) 
  ควบคุมแพขนานยนตท่ี์มีกาํลงัขบัเคล่ือน  เพื่อขนส่งยานพาหนะและผูโ้ดยสารขา้มฟาก :  
เทียบแพขนานยนตใ์ห้ตรงกบัท่าเทียบ ;  ควบคุมดูแลพนกังานให้ทอดสะพาน (Ramp)  ลงบนท่าเทียบ 
เพื่อการข้ึนลงของยานพาหนะและผูโ้ดยสาร ;  จดัระเบียบการจอดของยานพาหนะบนดาดฟ้าบรรทุก ;   
ยกสะพาน (Ramp)  ข้ึน  เม่ือพร้อมท่ีจะออกแล่น ;  ควบคุมเคร่ืองแสดงความดนันํ้ ามนัและอุณหภูมิให้อยู่
ในสภาพปกติ ;  บนัทึกจาํนวนเท่ียวท่ีแล่นขา้มฟากพร้อมทั้งเวลาและจาํนวนยานพาหนะท่ีรับขา้มฟาก 
 

8340.60  ช่างอดัจาระบีประจําเคร่ือง  (Greaser , ship) 
  ดูแลบาํรุงรักษาระบบการอดัฉีดและนํ้ ามนัหล่อล่ืนของเคร่ืองจกัร  เคร่ืองยนต์ต่างๆ  
หล่อล่ืนผิวนอกและส่วนท่ีเคล่ือนไหวของเคร่ืองยนต ์ เคร่ืองมือกล ต่างๆ  บนเรือ :  ตรวจสอบและปรับ
ความดนัและการไหลของตวัหล่อล่ืนไปยงัส่วนต่างๆ  ท่ีทาํงานของเคร่ืองจกัร ;  เติมถงันํ้ ามนัปืนอดั
จาระบี  หรือภาชนะบรรจุตวัหล่อล่ืนอ่ืนๆ  ;  อดัจาระบีเขา้ไปในฝาประกบัเพลา ชะโลมนํ้ ามนัลงบนผิว
นอกเคร่ืองจกัรหรือส่วนต่างๆ  ท่ีเคล่ือนไหว ;  เติมและเปล่ียนนํ้ ามนัในท่ีเก็บนํ้ ามนัหล่อล่ืนหรือกระปุก
นํ้ามนั ;  ช่วยวศิวกรในการยกเคร่ืองและซ่อมเคร่ืองจกัร 
 

8340.65  ช่างเคร่ืองและช่างนํา้มันประจําเรือ   (Mechanic and oiler, ship) 
  ดูแล  บาํรุงรักษาเคร่ืองยนต์และเคร่ืองจกัรกลต่างๆ  บนเรือ  ภายใตค้วามควบคุมดูแล
ของวิศวกร  ซ่อมเคร่ืองจกัรและเปล่ียนช้ินส่วนท่ีชาํรุด  อาจปฏิบติัหน้าท่ีการงานท่ีคลา้ยคลึงกนับนเรือ
ขนาดเล็ก  โดยไม่ตอ้งมีการควบคุมดูแลทางดา้นเทคนิค 
 

8340.70  ลูกเรือชํานาญงาน (เรือเดินทะเล)  (Able seaman  ;crewman)   
  ทาํงานประจาํและงานฉุกเฉินท่ีปากระวาง :  คอยดูแลท่ีปากระวาง ;  คุมเคร่ืองหย ัง่นํ้ าลึก  
ถือหางเสือเรือตามคาํสั่ง ;  รับผิดชอบและถือทา้ยเรือเล็ก ;  ร้ือสายระโยงระยาง ;  บาํรุงรักษาเรือและ
อุปกรณ์ของเรือช่วยชีวิต ;  ปล่อยเรือช่วยชีวิตและยกข้ึนเก็บ ;  ทาํงานซ่อมดาดฟ้าเรือและอุปกรณ์ดาดฟ้า
เรือเล็ก ๆ นอ้ยๆ ; ฟ่ันต่อเชือกและสายลวด ;  เก็บและขนสินคา้จากท่ีเก็บ ;  เคาะสนิม  และทาสีเคร่ืองใช้
ซ่ึงเป็นไมแ้ละโลหะท่ีติดตั้งประจาํท่ี ;  ลา้งดาดฟ้าเรือและรักษาความสะอาดของเรือ 
 
8340.90   ลูกเรือและผู้ปฏิบัติงานทีเ่กี่ยวข้องอืน่ๆ 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี  รวมถึง ลูกเรือและผูป้ฏิบติังานบนเรือหรืองานอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
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หมวดใหญ่  9 
อาชีพงานพืน้ฐาน   

(Elementary Occupations) 
 

  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหมวดใหญ่น้ี  ได้แก่  ผูท่ี้ทาํงานเรียบง่ายและเป็นประจาํหรือทาํซํ้ าๆ 
หากมีการใช้เคร่ืองมือก็จะเป็นเคร่ืองมือแบบใช้มือถือ ไม่ซับซ้อนและใช้แรงกาย  อาชีพในหมวดน้ีรวมถึง  
ผูข้ายสินคา้และใหบ้ริการตามทอ้งถนน  ท่ีสาธารณะ  บริการทาํความสะอาด  ซักลา้ง  รีดผา้  ดูแลบา้นพกั  ห้อง
เช่า  โรงแรม  สาํนกังานและอาคารส่ิงปลูกสร้างต่าง ๆ  บริการรับส่งขอ้มูล  เอกสาร  ขนสัมภาระ  เฝ้าประตู 
ยามรักษาการณ์ในสถานท่ีต่างๆ  กวาดถนน  ขนขยะ  รวมถึงการปฏิบติังานเรียบง่ายในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น  
อุตสาหกรรมการเกษตร  ประมง  ล่าสัตว ์ เหมืองแร่   ก่อสร้าง  การผลิตและประกอบสินคา้ดว้ยมือ  รวมทั้ง
การขบัเคล่ือนยานพาหนะดว้ยแรงกาย  เช่น รถเขน็  สามลอ้ถีบ เป็นตน้ 
 

 กลุ่มอาชีพในหมวดใหญ่นี ้ มีดงันี ้
 91   อาชีพงานพื้นฐานต่าง ๆ ดา้นการขายและการใหบ้ริการ 

92 แรงงานดา้นเกษตร ประมงและงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
       93  แรงงานดา้นเหมืองแร่  ก่อสร้าง  การผลิตและการขนส่ง 
 

หมวดย่อย  91 อาชีพงานพืน้ฐานต่าง ๆ ด้านการขายและการให้บริการ 
  (Sales and Services Elementary Occupations) 
  ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหมวดนี ้ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานด้านการขายและการให้บริการตาม 
ท้องถนน ที่สาธารณะ สํานักงาน หรือตามบ้าน ซ่ึงเป็นการทํางานที่ไม่ซับซ้อนและเป็นงานที่ใช้ 
แรงกายบ้าง  เช่น  งานทําความสะอาด ซักรีด เกบ็ขยะ กวาดถนน ยามรักษาการณ์ ส่งเอกสาร งานอ่านตัวเลขจาก
มิเตอร์ งานขนสัมภาระ  เป็นต้น 
 

  กลุ่มอาชีพในหมวดย่อยนี ้ มีดังนี ้
911 ผูจ้าํหน่ายสินคา้ตามขา้งถนนและงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
912 ผูท้าํความสะอาดรองเทา้ และงานใหบ้ริการตามขา้งถนนอ่ืน ๆ 
913 ผูท้าํงานบา้นและผูช่้วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  ผูท้าํความสะอาดและผูซ้กัรีดเส้ือผา้ 
914 ผูดู้แลรักษาอาคาร  และผูท้าํความสะอาดหนา้ต่างและงานความสะอาดอ่ืน ๆ 
915 ผูส่้งขอ้มูล  เอกสาร  ผูข้นสัมภาระ  ผูเ้ปิด – ปิดประตู   
         และผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ 
916 ผูเ้ก็บขยะและผูใ้ชแ้รงงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

หมู่   911 ผู้จําหน่ายสินค้าตามข้างถนน  และงานอืน่ ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 
  (Street  Vendors and Related Workers) 

  ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหมู่นี ้ได้แก่ ผู้ที่ทําการขายอาหารและสินค้าอืน่ๆ ตามข้างถนนและ
สถานที่สาธารณะ  ทําการขายตามบ้านหรือขายทางโทรศัพท์ 
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  กลุ่มอาชีพในหมู่นี ้มีดังนี ้
9111 ผูจ้าํหน่ายอาหารตามขา้งถนน 
9112 ผูจ้าํหน่ายสินคา้ท่ีไม่ใช่อาหารตามขา้งถนน 
9113 ผูจ้าํหน่ายสินคา้ตามบา้นและทางโทรศพัท ์

 
หน่วย 9111 ผู้จําหน่ายอาหารตามข้างถนน  (Street Food Vendors) 

  ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหน่วยนี้  ได้แก่  ผู้ที่ทําหน้าที่จัดเตรียมและขายอาหารหรือจําหน่าย
อาหารที่ได้จัดเตรียมไว้ล่วงหน้าแล้วทั้งประเภทร้อนและเย็น   รวมทั้งการขายผัก  ผลไม้  ไอศกรีมและ
เคร่ืองดื่มชนิดต่างๆ  ตามข้างถนนหรือสถานที่สาธารณะ จัดหาอาหารและเคร่ืองดื่มสําหรับการจําหน่าย      
ใช้รถเข็นหรือรถบรรทุกหรือพาหนะอื่น  สําหรับการปรุงอาหาร  เตรียมอาหารและขายอาหาร  รับชําระเงิน
ในจุดที่จําหน่าย   ตลอดจนปฏิบัติงานอืน่ๆ  ที่เกีย่วข้องและควบคุมผู้ปฏิบัติงานอืน่ 
 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

9111.20  ผู้จําหน่ายอาหารในสถานทีส่าธารณะ  (Vendor, public  place) 
  ขายอาหาร  ขนม  ไอศกรีม  ของว่าง และเคร่ืองด่ืมชนิดต่างๆ  ทั้งประเภทร้อนและเยน็
ในสถานท่ีสาธารณะ  เช่น  สถานีขนส่งต่าง ๆ  โรงภาพยนตร์ โรงละคร และพร้อมท่ีจะจดัหาอาหารและ
เคร่ืองด่ืมให ้: ปรุงอาหาร จดัอาหาร ขายอาหารกบัเคร่ืองด่ืมตามท่ีลูกคา้สั่งและรับเงินค่าอาหาร 
 

9111.30  ผู้จําหน่ายอาหารตามถนน  (Vendor, street, (food products) ) 
  ปฏิบัติงานขายอาหารโดยการปรุงอาหาร  จัดอาหาร  และขายอาหาร  เคร่ืองดื่มทั้งร้อนและ
เย็น  ไอศกรีม  ขนม  และพืชผัก  ผลไม้  : เคลื่อนย้ายไปตามถนนหรือสถานที่ต่าง ๆ (หาบเร่)  หรือขาย
ประจํา  (แผงลอย)  ที่มีลูกค้าประจํา  พร้อมให้บริการอาหารเคร่ืองดื่มและขนม  ; ปรุงอาหาร  จัดอาหาร   
ขายอาหาร  ขนม  เคร่ืองดืม่ตามที่ลูกค้าส่ัง  และรับเงินค่าอาหาร ;  ทําความสะอาดภาชนะเคร่ืองใช้ที่ลูกค้าใช้
บริโภคแล้ว 
 

9111.40  ผู้จําหน่ายอาหารตามทางนํา้  (Vendor, cannel) 
  ขายอาหารไปตามลาํนํา้หรือตามบ้านเรือนที่อยู่ริมแม่นํา้ลาํคลอง หรือหยุดขายเป็นที่ประจํา 
หรือเร่ขายไปตามสถานที่ต่าง ๆ  โดยการปรุงอาหารจัดอาหารและขายอาหาร  เคร่ืองดื่มทั้งร้อนและเย็น  
ไอศกรีม  ขนม  และพชืผกั  ผลไม้  :  เคลือ่นย้ายเรือไปตามฝ่ังหรือลําคลอง  หรือตามเรือที่จอดอยู่และพร้อม
ที่จะจัดอาหารกับเคร่ืองดื่มให้;  ปรุงอาหาร  จัดอาหาร  และขายอาหารเคร่ืองดื่มตามที่ลูกค้าส่ังและรับเงิน
ค่าอาหาร  ;  ทําความสะอาดภาชนะเคร่ืองใช้ลูกค้าใช้บริโภคแล้วอาจใช้เรือที่ติดเคร่ืองยนต์เพื่อให้เคลื่อนย้าย
ไปมา  หรือหยุดขายเป็นที่ประจํา 
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หน่วย 9112 ผู้จําหน่ายสินค้าทีไ่ม่ใช่อาหารตามข้างถนน (Street Vendors, Non-Food Products) 
  ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหน่วยนี้   ได้แก่    ผู้ที่ทําหน้าที่ขายสินค้าตามข้างถนนและสถานที่
สาธารณะซ่ึงสินค้าเหล่านั้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์อาหาร จัดซ้ือหรือผลิตสินค้าเพื่อจําหน่าย โดยใช้รถเข็น จักรยาน    
จักรยานยนต์หรือพาหนะอื่นๆ  ในการขนส่งสินค้าไปขายตามจุดต่างๆ ชักชวนให้ลูกค้าซ้ือสินค้า รวมทั้งการ
จําหน่ายหนังสือพมิพ์หรือสินค้าที่คล้ายคลงึกนั    และรับชําระเงินในจุดที่จําหน่าย   ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆ  
ที่เกีย่วข้องและควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานอืน่ 
 

 อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

9112.20 ผู้จําหน่ายหนังสือพมิพ์  (Vendor,  newspaper)  
                ขายหนงัสือพิมพห์รือสินคา้ท่ีคลา้ยคลึงกนั เช่น นิตยสาร วารสาร การ์ตูน ฯลฯ  แก่    
ลูกคา้ตามขา้งถนน หรือส่งหนงัสือพิมพใ์หแ้ก่ผูบ้อกรับประจาํ : รับหนงัสือพิมพต์ามจาํนวนท่ีกาํหนด
จากบริษทัท่ีพิมพข์าย  ส่งหนงัสือพิมพแ์ละเก็บเงินค่าหนงัสือพิมพ ์; ส่งหนงัสือพิมพท่ี์ขายไม่ไดห้รือไม่มี
ผูรั้บคืนใหผู้จ้าํหน่าย  อาจขายหนงัสือพิมพต์ามแผงลอย 
 

9112.30 ผู้จําหน่ายสินค้าตามข้างถนน  (ยกเว้นอาหาร)  
 (Vendor,  street, (non – food products) ) 
                 ขายสินค้า ซ่ึงมิใช่ผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น เคร่ืองอุปโภค เ ส้ือผ้า  เคร่ืองแต่งกาย 
ส่วนประกอบเคร่ืองแต่งกาย  เคร่ืองประดบั และเคร่ืองใชใ้นครัวเรือน  ฯลฯ  ไปตามถนน  ตามบา้นเรือน  
หรือสถานท่ีสาธารณะต่าง ๆ  :  บรรทุกสินคา้ใส่รถเข็น  จกัร-ยาน  รถบรรทุก  หรือยานยนตอ่ื์น ๆ  หรือ
แบกหรือหาบสินคา้ไปขาย ; สั่นกระด่ิงหรือร้องขายสินคา้  ;  ขายสินคา้และรับเงินค่าขายสินคา้ดงักล่าว 
 
9112.40   ผู้จําหน่ายสินค้าตามงานแสดงต่างๆ   (Hawker) 
  นาํสินคา้ชนิดต่างๆ  ยกเวน้อาหาร ไปจาํหน่ายตามงานแสดง  เช่น  งานมหรสพ  งาน
เฉลิมฉลอง งานประเพณีของทอ้งถ่ิน :  บรรทุกสินคา้ใส่ยานพาหนะไปขายในจุดต่างๆ   ของงานแสดง  ;    
จดัเรียงสินคา้และตั้งป้ายบอกราคา ; ขายสินคา้ รับเงินค่าสินคา้และบรรจุหีบห่อสินคา้เพื่อส่งมอบให้แก่
ลูกคา้ 
 
หน่วย 9113 ผู้จําหน่ายสินค้าตามบ้านและทางโทรศัพท์ (Door-to-Door and Telephone Salespersons) 

  ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผู้ที่ทําหน้าที่ขายสินค้าแบบเคาะประตูเรียกตามบ้าน
และแบบชักชวนผ่านทางโทรศัพท์เพื่อการดําเนินธุรกิจ ให้ข้อมูลรายละเอียดสินค้าหรือบริการ   เงื่อนไขการ
จําหน่าย แสดง สาธิตวิธีการใช้งานโดยเน้นยํ้าที่คุณลักษณะหลักของสินค้า แจกใบโฆษณาหรือแจกสินค้า
ตัวอย่าง จดบันทึกรายการส่ังซ้ือและจัดส่งไปยังสํานักงาน ตลอดจนจัดเก็บเงินชําระ       ค่างวดและ
ปฏิบัติงานอืน่ๆ ที่เกีย่วข้อง 
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  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 

 
9113.20 ผู้ขายสินค้าแบบการขายตรง  (Direct  Sales) 
                เข้าพบลูกค้าเป้าหมายตามบ้านพกัอาศัย  และสถานที่ต่าง ๆ  ซ่ึงมิใช่ร้านค้า  ด้วยการเข้าพบ
เป็นการส่วนตัวหรือในรูปของการจัดปาร์ตี้  โดยการนัดหมายล่วงหน้าหรือไม่ก็ไ ด้ : อธิบาย          
วัตถุประสงค์ของการมาติดต่อขายสินค้าหรือบริการ และให้รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่ผู้ขาย
นํามาเสนอขาย ; นําสินค้าไปสาธิตให้ลูกค้าชมอธิบายคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ; จดรายการส่ังซ้ือสินค้าของ
ลูกค้าแล้วส่งไปยังสํานักงานของสถานประกอบการ ; ส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าและรับชําระเงิน  ;  แจก
หนังสือโฆษณาหรือสินค้าตัวอย่าง ; สําหรับระบบการขายตรงหลายช้ัน (Multi Level Marketing : MLM)  
ผู้ขายจะชักชวนลูกค้าให้เป็นสมาชิกหรือผู้ขายต่อไป พร้อมกับให้การฝึกอบรมและสร้างความศรัทธาและ
ความเช่ือมั่นให้เกดิขึน้ต่อผลติภัณฑ์องค์กรและระบบการขาย 
 

9113.30 ผู้ขายสินค้าทางโทรศัพท์  (Telemarketing) 
                ชกัชวนผูซ้ื้อท่ีอยูต่ามอาคารบา้นเรือนใหซ้ื้อสินคา้หรือใชบ้ริการของสถานประกอบการ
โดยผา่นทางโทรศพัท์ ซ่ึงนิยมใชค้วบคู่กบั Direct Mail จดัส่งแผ่นพบัหรือแคตตาล็อกไปให้ลูกคา้ก่อน  
โดยมีหมายเลขโทรศพัทห์รือโทรสารใหติ้ดต่อซ้ือกลบั : พูดเสนอขายพร้อมให้รายละเอียดเก่ียวกบัสินคา้ 
หากลูกคา้สั่งซ้ือผูข้ายนดัหมายเพื่อนาํสินคา้ไปใหลู้กคา้ชม  หรือนาํส่งใหก้บัลูกคา้เป้าหมายตามคาํสั่งซ้ือ 
 

หมู่ 912 ผู้เช็ดทาํความสะอาด  รองเท้าและงานให้บริการตามข้างถนนอืน่ ๆ  
  (Shoe Cleaning and Other Street Services Elementary Occupations) 

  ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหมู่นี้  ได้แก่  ผู้ให้บริการตามจุดต่าง ๆ ที่อยู่ข้างถนน  เช่น การทํา
ความสะอาดรองเท้า  การทําความสะอาดกระจกหน้าต่างรถยนต์  และงานรับจ้างจิปาถะอืน่ ๆ 
 

  กลุ่มอาชีพในหมู่นี ้ มีดังนี้ 
  9120 ผูเ้ช็ดทาํความสะอาดรองเทา้และงานใหบ้ริการตามขา้งถนนอ่ืน ๆ 
 

หน่วย 9120 ผู้เช็ดทาํความสะอาดรองเท้าและงานให้บริการตามข้างถนนอืน่ ๆ  
  (Shoe Cleaning and Other Street Services Elementary Occupations) 

  ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหน่วยนี้  ได้แก่  ผู้เช็ดและทําความสะอาดรองเท้า  ทําความสะอาด
กระจกหน้าต่าง  รถยนต์ตามท้องถนน   งานรับจ้างทั่วไปและงานบริการอืน่ ๆ บนท้องถนน 
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  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 
9120.10  ผู้รับจ้างทัว่ไป  (ปิดโปสเตอร์ , แจกใบปลวิ)  (Billposter) 
  ทาํการปิดแผ่นกระดาษโฆษณาหรือแจกใบปลิวโฆษณาในท่ีสาธารณะทัว่ไป : ทาํการ
ปิดแผ่นป้ายโฆษณาสินคา้ งานแสดง หรือตาํแหน่งงานต่างๆ ในสถานท่ีท่ีไดรั้บอนุญาต ; อาจยืนแจก
ใบปลิวเพื่อวตัถุประสงคใ์นการประชาสันพนัธ์ตามสถานท่ีต่างๆ เช่น สถานีขนส่ง  หา้งสรรพสินคา้ ฯลฯ 
 

9120.20  พนักงานขัดรองเท้า  (Shoe – polisher) 
  เช็ดและทาํความสะอาดร้องเทา้  :  ใชผ้า้และนํ้ ายาขดัทาํความสะอาด  และขดัรองเทา้ให้
ข้ึนเงา  อาจใชอุ้ปกรณ์และเคร่ืองมือขดัรองเทา้ 
 

9120.30  พนักงานเช็ดกระจกหน้าต่างรถยนต์  (Street – washer) 
  ทาํความสะอาดกระจกหน้าต่างรถยนตต์ามถนนหรือสาธารณะ  :  ใชผ้า้และนํ้ ายาเช็ด
กระจกทาํความสะอาดกระจกหนา้ต่างรถยนตต์ามทอ้งถนน 
 
9120.90 ผู้ทาํงานให้บริการตามข้างถนนอืน่ๆ 

ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี รวมถึง ผูท้าํงานให้บริการตามขา้งถนน  ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภท
ไวใ้นท่ีอ่ืน ไดแ้ก่ ผูใ้หบ้ริการทาํความสะอาดและลบัคมมีด  

 
หมู่ 913 ผู้ทาํงานบ้านและผู้ช่วยงานที่เกีย่วข้อง ผู้ทาํความสะอาดและผู้ซักรีดเส้ือผ้า  

                           (Domestic and Related Helpers, Cleaners and  Launders) 
  ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหมู่นี้  ได้แก่  ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการให้บริการทําความสะอาด
บ้านเรือน สถานที่  เฟอร์นิเจอร์  ของใช้  งานซักรีดเส้ือผ้าภายในบ้านเรือนส่วนตัว โรงแรม สํานักงาน  
โรงพยาบาล  และสถานที่ทําการอื่น ๆ รวมทั้งการทําความสะอาดภายในเคร่ืองบิน ขบวนรถไฟ   รถยนต์
โดยสารขนาดใหญ่  อาจทําการปรุงและเสริฟอาหารสําหรับงานในครัวเรือน 
 

  กลุ่มอาชีพในหมู่นี ้มีดังนี ้
9131 ผูช่้วยงานบา้นและผูท้าํความสะอาดบา้น 
9132 ผูท้าํความสะอาดสาํนกังาน  โรงแรม  และสถานท่ีทาํการอ่ืน ๆ 
9133 ผูซ้กัลา้งและรีดเส้ือผา้ 
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หน่วย 9131 ผู้ช่วยงานบ้านและผู้ทาํความสะอาดบ้าน (Domestic Helpers and Cleaners) 
  ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหน่วยงานนี ้ ได้แก่  ผู้ที่ทํางานด้านการทําความสะอาดบ้าน  ทําหน้าที่
เก็บกวาด  ดูดฝุ่น  เช็ดล้าง  ขัดถูและทําความสะอาดพืน้บ้านเคร่ืองเรือนและของใช้ต่าง ๆ  รวมทั้งของใช้ใน
ครัว  ซักรีดเส้ือผ้า    จัดเตรียมและบริการอาหารและเคร่ืองดืม่หรือของว่าง    จัดซ้ืออาหารและเคร่ืองใช้ต่างๆ   
ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ภายในบ้าน 
 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
   
9131.20    ผู้ช่วยงานบ้าน    (Housemaid ; Cleaner, domestic) 
     ทํางานด้านการทําความสะอาด  การปรุงและบริการอาหาร  ล้างจานและทํางานอื่นๆ  ใน
บ้านเรือนส่วนบุคคล  :  เกบ็กวาด  ดูดฝุ่น  เช็ดล้าง  ขัดถูและทําความสะอาดพืน้บ้าน  เคร่ืองเรือนและของใช้
ต่าง ๆ  รวมทั้งของใช้ในครัว  ซักรีดเส้ือผ้า จัดเตรียมและบริการอาหารและเคร่ืองดื่มหรือของว่าง    จัดซ้ือ
อาหารและเคร่ืองใช้อืน่ๆ   และปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ  ภายในบ้าน 
 

หน่วย 9132 พนักงานทาํความสะอาดสํานักงาน  โรงแรมและสถานทีท่าํการอืน่ๆ  
                            (Helpers and Cleaners in Offices , Hotels and other Establishments)  

  ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหน่วยนี้  ได้แก่  ผู้ทําความสะอาดและจัดเคร่ืองเรือนเคร่ืองใช้ให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อยภายในโรงแรม  สํานักงาน  และสถานทําการอื่น รวมทั้งในเคร่ืองบิน  รถไฟ  รถประจําทาง  
และยานพาหนะอืน่ที่คล้ายคลงึกนั  กวาดพืน้ ดูดฝุ่น  ล้างและขัดถูพืน้  เคร่ืองเรือนเคร่ืองใช้และเคร่ืองตกแต่ง
ภายในอาคาร  รถโดยสารประจําทาง  รถไฟ  และเคร่ืองบิน จัดที่นอน  ปูเตียง  ล้างห้องนํ้า  จัดเตรียม
ผ้ า เ ช็ ด ตั ว  ส บู่ แ ล ะ ข อ ง ใ ช้ อื่ น ใ น ห้ อ ง นํ้ า   ทํ า ค ว า ม ส ะ อ า ด ค รั ว แ ล ะ ช่ ว ย ง า น ทั่ ว ไ ป ใ น ค รั ว 
รวมถงึการล้างอุปกรณ์ภาชนะ  ตลอดจนปฏิบัติงานอืน่ๆ ที่เกีย่วข้อง  และดูแลช่วยเหลอืผู้ปฏิบัติงาน 
 
  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

9132.20  พนักงานทาํความสะอาดในที่สาธารณะ  (Cleaner) 
ทาํความสะอาดพื้นท่ีภายในอาคารสํานักงาน โรงแรม โรงงานหรือยานพาหนะชนิด

ต่างๆ : ดูแลรักษาพื้นท่ีในความรับผิดชอบให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย รวมถึงเคร่ืองเรือน เคร่ืองใช้และ
อุปกรณ์ต่าง ๆ  ใหใ้ชก้ารไดอ้ยูเ่สมอ  ;  ปฏิบติังานเก่ียวกบัการทาํความสะอาดอ่ืน ๆ  ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 

9132.30  พนักงานทาํความสะอาดภาชนะเคร่ืองครัว ; พนักงานล้างจาน  (Washer, kitchenware) 
ทาํความสะอาดและเก็บดูแลรักษาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้ภาชนะทุกชนิดท่ีใชใ้นงานอาหาร

และเคร่ืองด่ืม  อาจทาํความสะอาดพื้นท่ีบริเวณครัวของโรงแรม 
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หน่วย 9133 ผู้ซักล้างและรีดเส้ือผ้า (Hand-launderers and Pressers) 
  ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหน่วยนี ้ ได้แก่ ผู้ทําการซักรีดเส้ือผ้า  และส่ิงทออื่น ๆ ด้วยมือ  ทํางาน
ในร้านซักรีดหรือสถานที่ทําการอืน่ ๆ 
 

อาชีพในหน่วยน้ี  มีดงัน้ี 
 

9133.20  ผู้ซักล้างเส้ือผ้าด้วยมือ ; พนักงานซักรีด  (Launderer, hand) 
  ทาํหน้าท่ีเก่ียวกบัการซัก  การทาํให้แห้ง  และการรีดเส้ือผา้ ผา้ปูท่ีนอน  ปลอกหมอน  
และเคร่ืองใช้อ่ืน ๆ  ท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั  ในร้านซักรีดขนาดเล็ก  หรือในบา้นเรือนส่วนบุคคล  :            
คดัแยกเส้ือผา้เคร่ืองใชส้กปรกเปรอะเป้ือนออกตามประเภทและวิธีการซกั  ;  ทาํเส้ือผา้เคร่ืองใชใ้ห้แห้ง
ดว้ยเคร่ืองจกัรโดยการแขวนไวใ้นห้องอบให้แห้งหรือแขวนไวใ้นตู ้ หรือตากไวใ้นท่ีแจง้  ;  รีดเส้ือผา้   
เคร่ืองใชด้ว้ยเตารีดท่ีใชมื้อ  หรือเคร่ืองอดัรีดชนิดร้อน  อาจรับเส้ือผา้เคร่ืองใชจ้ากลูกคา้  ทาํเคร่ืองหมายท่ี
เส้ือผา้  เคร่ืองใช ้ เพื่อส่งคืนโดยถูกตอ้ง  คดัแยกเส้ือผา้เคร่ืองใชต้ามใบเสร็จ  คดัแยกเส้ือผา้เคร่ืองใชแ้ละ
ห่อส่งคืนลูกคา้ 
 

หมู่ 914 ผู้ดูแลรักษาอาคาร  และผู้ทาํความสะอาดหน้าต่างและงานความสะอาดอืน่ ๆ  
                           (Building Caretakers, Window and  Related Cleaners) 

  ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหมู่นี้ ได้แก่ ผู้ดูแลบ้านเช่า อพาร์ทเม้นต์ โรงแรม สํานักงาน  โบสถ์  
และอาคารส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ รวมทั้งการทําความสะอาด  บํารุงรักษาและซ่อมแซมเล็กๆ น้อยๆ  อํานวยความ
สะดวกและบริการปลกีย่อยแก่ผู้อาศัยในอาคาร  และงานอืน่ ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

  กลุ่มอาชีพในหมู่นี ้ มีดังนี้ 
9141 ผูดู้แลรักษาอาคารส่ิงปลูกสร้าง 
9142 ผูท้าํความสะอาดยานพาหนะ   หนา้ต่างและส่ิงของอ่ืน ๆ 

 
หน่วย 9141 ผู้ดูแลรักษาอาคารส่ิงปลูกสร้าง  (Building  Caretaker) 

  ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหน่วยนี ้ได้แก่ ผู้ที่ทําหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดและบํารุงรักษาส่ิง
ปลูกสร้างต่าง ๆ  ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้มีสภาพที่เรียบร้อย  เช่น  อพาร์ทเม้นต์  บ้านเช่า  โรงแรม  
สํานักงาน โบสถ์ ทําการซ่อมแซมเลก็ๆ น้อยๆ ร่วมทําความสะอาดและบํารุงรักษาภายในอาคาร  ควบคุมดูแล
ความประพฤติของผู้พักอาศัย ผู้เข้าเยี่ยม รวมทั้งให้บริการปลีกย่อย  เช่น  รับฝากของ  ให้ข้อมูลและรับ
โทรศัพท์   
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  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 
9141.20  ผู้ทาํความสะอาดอาคาร , พนักงานทาํความสะอาดอาคาร   

(Caretaker,  building) 
  ทาํความสะอาดพื้นท่ีภายในอาคารและบริเวณรอบ ๆ  อาคาร  :  เก็บ  กวาด  เช็ดถูพื้นท่ี
สาธารณะในอาคาร  นอกอาคารและบริเวณใกล้เคียง  ตัดหญ้าและนําขยะไปทิ้งในท่ีท่ีกําหนด ;                
แจง้หน่วยซ่อมหากพบส่ิงท่ีชาํรุด 
 

9141.30  ผู้ดูแลบ้านเช่าหรืออพาร์ทเม้นต์  (Caretaker, rented house ; Janitor) 
  ดูแล รักษาความสะอาดและบาํรุงรักษาอุปกรณ์และเคร่ืองใช้ต่างๆ ภายในห้องเช่าหรือ 
อพาร์ทเมน้ต ์: ดูแลสภาพของใชส่้วนกลางให้อยูใ่นสภาพท่ีดี  เช่น  ไฟฟ้า  นํ้ าประปา  ทางเดิน  ท่ีตั้งขยะ  
เป็นตน้  ;  ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย  ระงบัหรือแจง้เหตุร้ายแก่เจา้หนา้ท่ี  ;  ทาํการรับฝากของหรือ
ขอ้ความแก่ผูพ้กัอาศยั  ;  รับคาํร้อง  ค่าเช่า  และแจง้ซ่อมแซมส่วนท่ีชาํรุด 
 

9141.40  ผู้ดูแลวดัหรือโบสถ์  (Sexton) 
  ดูแล  รักษาความสะอาดภายในและบริเวณโบสถ์ให้เรียบร้อย  :  ทาํความสะอาดเป็น
ประจาํ  ทาํการบาํรุงรักษา  ซ่อมแซมบริเวณท่ีชาํรุด  หรือแจง้ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ; ดูแลเตาเผาและส่วนท่ีบรรจุ
กระดูกหรือหอ้งเก็บศพ  (ป่าชา้)  อาจใหบ้ริการอ่ืน ๆ  ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 
หน่วย 9142 ผู้ทาํความสะอาดยานพาหนะ  หน้าต่าง และส่ิงของอืน่ ๆ 
                           (Vehicle, Window  and  Related  Cleaners) 
  ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหน่วยนี ้ได้แก่ ผู้ทําความสะอาด ล้างและขัดรถยนต์และยานพาหนะต่างๆ 
โดยการใช้มือหรือเคร่ืองจักร ผู้ทําความสะอาดหน้าต่างหรือพื้นผิวกระจกของอาคารส่ิงปลูกสร้าง หรือของ
ยานพาหนะ  และส่ิงของอื่นๆ   
 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 
9142.20  พนักงานทาํความสะอาดหน้าต่าง   (Cleaner,  window) 
  ทาํความสะอาดหนา้ต่างอาคาร  :  ใชน้ํ้ ายาและแปรงหรือเคร่ืองมือทาํความสะอาดอ่ืน ๆ  
ทาํความสะอาดหนา้ต่างอาคารใหใ้สสะอาด ;  เช็ดใหแ้หง้ 
 

9142.30  ผู้ทาํความสะอาดยานพาหนะด้วยมือ   (Washer,  vehicle, hand ) 
  ทาํความสะอาด  ลา้งและขดัยานพาหนะดว้ยมือ  :  ใชน้ํ้ ายาทาํความสะอาดยานพาหนะ  
ทาํใหแ้หง้  เช็ดและขดัเงา  ;  ทาํความสะอาดภายในยานพาหนะโดยใชเ้คร่ืองดูดฝุ่ นและนํ้ายาขดัเบาะ 
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หมู่ 915 ผู้ส่งข้อมูล เอกสาร  ผู้ขนสัมภาระ  ผู้เปิด – ปิดประตู และผู้ปฏิบัติงานทีเ่กี่ยวข้องอื่น ๆ       
                           (Messengers, Porters, Doorkeepers and Related Workers) 

  ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหมู่นี ้ ได้แก่  ผู้ทํางานส่งข้อมูลข่าวสารหรือส่ิงของต่างๆ ภายใน
สํานักงานหรือระหว่างสถานที่ทําการกบัที่อืน่ๆ ขนสัมภาระในโรงแรมหรือสถานีขนส่ง เฝ้าและเปิด-ปิด
ประตู หรือทําหน้าที่เป็นยามรักษาการณ์ต่างๆ พนักงานเดินตั๋ว พนักงานดูแลเคร่ืองขายสินค้าอตัโนมัติ  
พนักงานเกบ็เงิน  และพนักงานอ่านและจดมาตรวดัต่าง  ๆ  เช่น  ไฟฟ้า  นํา้ประปา 
 

   
กลุ่มอาชีพในหมู่นี ้มีดังนี ้

9187 พนกังานรับส่งเอกสาร  พนกังานขนยา้ยสัมภาระและพนกังานขนส่งสินคา้อ่ืนๆ 
9188 พนกังานเฝ้าประตู   ยามรักษาการณ์ และพนกังานท่ีเก่ียวขอ้ง 
9189 พนกังานเก็บเงิน  และพนกังานอ่านมาตรวดัต่าง ๆ 

 
หน่วย 9151 พนักงานรับส่งเอกสาร  พนักงานขนย้ายสัมภาระและพนักงานขนส่งสินค้าอืน่ๆ               

                            (Messengers, Package and Luggage Porters  and  Deliverers) 
  ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผู้ทําหน้าที่ส่งเอกสาร ยกขนย้ายหีบห่อสัมภาระและ
ส่ิงของอืน่ภายในสถานที่ทําการหรือระหว่างอาคาร  หรือขนย้ายไปยังบ้านและที่อื่น หรือถือกระเป๋าหรือขน
สัมภาระโดยเฉพาะในโรงแรม  สถานีขนส่ง  สถานีรถไฟ  และสนามบิน ติดตามส่งจดหมาย  และส่งสินค้า
จากที่หนึ่งไปยังที่หมายซ่ึงรวมถึงกิจการร้านค้า บ้านพัก และสถานที่ต่างๆ ตลอดจน   ปฏิบัติงานอื่นที่
เกีย่วข้องและดูแลช่วยเหลอืผู้ร่วมปฏิบัติงาน 
 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
   

9151.20  พนักงานส่งหนังสือ  (Messenger) 
  ส่งเอกสาร - หนงัสือหรือข่าวสารภายในสถานท่ีทาํงานหรือนอกสถานท่ี  :  รับเอกสาร
แล้วนําเอกสาร หรือหนังสือไปส่งตามจ่าหน้าซองให้ผูรั้บเซ็นต์รับมอบ หรือเดินทางไปรับเอกสาร  
หนงัสือมาส่งยงัสาํนกังาน 
 
9151.30  คนส่งหนังสือพมิพ์  (Deliverer, newspaper) 
  ส่งหนงัสือพิมพต์ามบา้นหรือสํานกังานต่างๆ  : รวบรวมและจดัส่งหนงัสือพิมพไ์ปตาม 
บา้น สาํนกังาน และสถานประกอบการต่างๆ ตามท่ีลูกคา้สั่ง ; อาจรับเงินและออกใบเสร็จค่าหนงัสือพิมพใ์ห้
ผูรั้บ 
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9151.40  พนักงานขนย้ายสัมภาระ  (Porter,  hotel) 
ติดต่อจองและทาํหนา้ท่ีดูแลและขนยา้ยกระเป๋าสัมภาระการเดินทางในเวลาท่ีแขกมาถึง

และออกจากโรงแรมไป  ;  ประจาํการในบริเวณโถงส่วนหนา้  ;  บริการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัการเดินทาง
ท่องเท่ียว  หน่วยงาน  ร้านคา้  โรงมหรสพ  พิพิธภณัฑ์  สถานบนัเทิง  และอ่ืน ๆ  ;  นาํทางผูพ้กัไปยงั
หอ้งพกัและแนะนาํส่ิงอาํนวยความสะดวกในห้อง  ;  จดัส่งของและข่าวสารไปยงัห้องพกัแขก  ;  ปฏิบติังาน
อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเพื่ออาํนวยความสะดวกแก่แขกท่ีมาใชบ้ริการและเพื่อการบริการต่อเน่ือง  และช่วยเหลือ   
ผูร่้วมปฏิบติังาน 

 

 

9151.50  พนักงานแบกถุงกอล์ฟ  ;  แคดดี ้ (Caddy, golf) 
แบกถุงกอล์ฟไปรอบ ๆ  สนามกอล์ฟให้นักเล่นกอล์ฟและคอยส่งไม้ตีกอล์ฟตามท่ี       

ผูเ้ล่นขอ  :  ให้คาํแนะนาํแก่นกัเล่นกอล์ฟในการเลือกไมตี้กอล์ฟสําหรับการเล่นนบัแตม้  หรือเก่ียวกบั
ลกัษณะพิเศษของสนาม  ;  แสดงให้ผูตี้กอล์ฟทราบถึงตาํแหน่งของลูกกอล์ฟท่ีตีไปตกอยู่  และถือไม้
แสดงตาํแหน่งหลุมใหผู้ตี้กอลฟ์ทราบ  ;  จดคะแนนของผูเ้ล่นลงในใบจดแตม้ 

 

9151.90  พนักงานจัดส่งสินค้าอืน่ๆ 
ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี รวมถึง พนกังานท่ีจดัส่งสินคา้ ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ี

อ่ืน ไดแ้ก่ พนกังานส่งอาหารไปตามบา้น หรือสาํนกังานท่ีสั่งทางโทรศพัท ์เช่น พิซซ่า ไก่ทอด  
 

หน่วย 9152 พนักงานเฝ้าประตู  ยามรักษาการณ์ และพนักงานทีเ่กีย่วข้อง  
                            (Doorkeepers,  Watchpersons  and  Related Workers) 

  ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหน่วยนี ้ได้แก่ ผู้ทําหน้าที่เฝ้าประตูของอาคารพักอาศัยและอาคารอื่น 
ๆ   ดูแลอาํนวยความสะดวกในสถานที่จอดรถ เฝ้ายามบ้านพักและทรัพย์สิน  เพื่อรักษาการณ์ป้องกันการบุก
รุกหรือขโมย เฝ้าตรวจระวังการเกิดอัคคีภัยและภัยอันตรายอื่น ตรวจเก็บบัตรอนุญาตผ่านประตูในโรง
ภาพยนตร์ โรงละคร โรงละครสัตว์และอืน่ๆ เฝ้าประจําและเปิดปิดประตูโรงแรมและช่วยเหลือแขกในการขน
ย้ายสัมภาระ  รับ–มอบกญุแจขณะมาถงึและจะจากออกไป  นําทางบุคคลไปยังที่น่ัง  เช่น  ในห้องพิจารณาคด ี
สนามกีฬาและอื่นๆ ตรวจสอบผู้มีสิทธิผ่านเข้าออกอาคารสถานที่และตอบ ข้อซักถามต่างๆ  ดูแลห้อง            
รับฝากของ  หรือห้องนํ้าสําหรับคนทั่วไป  ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและดูแลช่วยเหลือผู้ร่วม
ปฏิบัติงาน 
 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

9152.20  พนักงานเปิด - ปิดประตู  ; พนักงานเฝ้าประตู  (Doorkeeper) 
ปฏิบติังานดูแลเฝ้าเปิดและปิดประตู  อพาร์ทเมน้ท์  โรงแรม  และอาคารส่ิงปลูกสร้าง

อ่ืนๆ : ทาํการตรวจสอบสิทธิในการเขา้ – ออก  สถานท่ีของแขกท่ีมาเยี่ยมเยียนและให้ขอ้มูลตามท่ี 
เหมาะสม ; ช้ีทางหรือนาํทางบุคคลเขา้สู่สถานท่ีต่าง ๆ  เช่น  สนามเแข่งขนักีฬา  และสถานท่ีทาํการท่ี
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คลา้ยคลึงกนั ; บริการอาํนวยความสะดวก โดยเฉพาะในขณะท่ีแขกเดินทางมาถึง  และกาํลงัเดินทางออก
จากโรงแรม 
 

9152.30  ยามรักษาการณ์ ; พนักงานรักษาความปลอดภัยทีจ่อดรถ  (Guard) 
ทาํหน้าท่ีเก่ียวกับการรักษาความปลอดภยัต่อบุคคลและสถานท่ีต่างๆ ท่ีประจาํอยู่ :            

ทาํการตรวจตราประจาํวนั  เฝ้ารักษาการณ์สถานท่ีเพื่อป้องกนัการบุกรุก  การโจรกรรมและเหตุภยัต่างๆ ;  
ตรวจตราบุคคลท่ีเขา้ - ออกในสถานท่ี    และความผดิปกติต่างๆ ; จดบนัทึกการตรวจตราตามระยะเวลาท่ี
กาํหนดเป็นประจาํ ; อาจทาํการตรวจเก็บบตัรอนุญาตผา่นประตู ; อาจดูแลความเรียบร้อยเฉพาะภายในท่ี
จอดรถ เฝ้ารักษาความปลอดภยัของยานพาหนะท่ีจอดเก็บอยู่ ดูแลและจดัระเบียบการจอดรถ บริการ
อาํนวยความสะดวกลูกคา้ท่ีนาํรถเขา้มาจอด  อาจเก็บรวบรวมค่าธรรมเนียมการจอดรถ 
9152.40  พนักงานเกบ็ตั๋ว หรือบัตรอนุญาต  (Collector, ticket) 
  ทาํการเก็บบตัร (ตัว๋) หรือบตัรอนุญาต และพาผูช้มไปนัง่ท่ีในโรงมหรสพชนิดต่าง ๆ  
หรือพาเขา้บริเวณงาน 
 

หน่วย 9153 พนักงานเกบ็เงิน  และพนักงานอ่านมาตรวดัต่าง ๆ 
                           (Vending -Machine Money Collectors, Meter Readers and related Workers) 

  ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหน่วยนี ้ได้แก่ ผู้ทําการใส่สินค้าและเก็บรวบรวมเงินจากเคร่ือง
จําหน่ายสินค้าอตัโนมัติ เกบ็ค่าบริการจากเคร่ืองหยอดเหรียญต่างๆ  เกบ็ค่าบริการที่จอดรถ อ่านและบันทึก
ตัวเลขตามมาตรวดัต่างๆ  เช่น  ไฟฟ้า  ประปา 
  

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 
9153.20  พนักงานเกบ็เงินเคร่ืองอตัโนมัติ  (Collector, vending  machine) 
  ใส่สินคา้และเก็บเงินจากเคร่ืองจาํหน่ายสินคา้อตัโนมติั  :  ตรวจสอบสินคา้จากเคร่ือง
และเงินท่ีไดรั้บ ; นาํสินคา้บรรจุลงในช่องต่าง ๆ  ให้เตม็ ; ลงบญัชีรับเงินและจ่ายของ  อาจทาํการซ่อม
เล็ก ๆ นอ้ย ๆ  หากเคร่ืองติดขดั 
 

9153.30  พนักงานเกบ็ค่าบริการจอดรถ  (Collector, parking  service) 
  เก็บเงินค่าบริการจอดรถตามสถานท่ีจอดรถหรืออาคารสํานกังาน  :  จ่ายบตัรจอดรถ
พร้อมใบลงเวลา  ให้ผูข้บัข่ีรถยนต์ผ่านเขา้อาคารลานจอด ; รับบตัรคืนพร้อมคาํนวณค่าจอดตามเวลา   
รับเงินและจ่ายใบเสร็จ 
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9153.40  พนักงานจดมาตรวดันํา้หรือ ไฟฟ้า  (Meter  reader) 
  จดตวัเลขการใชน้ํ้ า หรือไฟฟ้าตามบา้นพกัหรืออาคารสํานกังานต่าง ๆ  :  อ่านค่าการใช้
นํ้ าหรือไฟฟ้าจากเคร่ืองวดัลงบนแบบบันทึก ; อาจเก็บค่าใช้นํ้ าหรือไฟฟ้าตามบันทึกพร้อมให้
ใบเสร็จรับเงินหรือนาํส่งใบแจง้หน้ีตามบา้น 
 

หมู่ 916 ผู้เกบ็ขยะและผู้ใช้แรงงานอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วข้อง 
                            (Garbage Collectors  and  Related Labourrers) 

  ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหมู่นี ้ ได้แก่ ผู้เกบ็ขยะตามบ้านและสถานที่ต่าง ๆ ผู้กวาดถนน 
สวนสาธารณะ  และสถานที่สาธารณะอืน่ ๆ  รวมทั้งทํางานปลกีย่อยในบ้านเรือนหรือสถานที่ทําการ 
 

  กลุ่มอาชีพในหมู่นี ้ มีดังนี้ 
9161 ผูเ้ก็บขยะ 
9162 พนกังานกวาดถนนและผูใ้ชแ้รงงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
หน่วย 9161 ผู้เกบ็ขยะ  (Garbage  Collectors) 

  ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหน่วยนี ้ ได้แก่  ผู้เกบ็รวบรวมและขนย้ายขยะออกจากอาคาร 
ส่ิงปลูกสร้าง  ลานกว้าง  ถนนและสถานที่สาธารณะต่าง ๆ  เพือ่นําไปกาํจัดในที่อื่น 
 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

9161.20  คนงาน  (เกบ็ขยะ)  ;  ผู้เกบ็ขยะ  (Collector,  garbage ; Dustman) 
  ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไปในการเกบ็ขยะ  ส่ิงปฏิกูลต่าง ๆ  ตามบ้านเรือน  ถนน 
สถานที่สาธารณะหรือตามเขตพืน้ที่ที่ได้รับมอบหมายให้สะอาด เรียบร้อย  และปฏิบัติงานอืน่ ๆ   ที่เกีย่วข้อง 
 

หน่วย 9162 พนักงานกวาดถนนและผู้ใช้แรงงานอื่น ๆ (Sweepers  and  Related  Labourers) 
  ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหน่วยนี ้ได้แก่ ผู้ทํางานกวาดและทําความสะอาด ถนน สวนสาธารณะ  
สนามบิน  สถานีขนส่งและที่สาธารณะอืน่ ๆ  รวมทั้งทํางานปลกีย่อยอื่น ๆ  
 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 
9162.20  พนักงานเกบ็กวาดสวนสาธารณะ ,  คนงาน  (Sweeper, park) 
  ปฏิบติังานท่ีตอ้งใชแ้รงงานทัว่ไปในการปลูกและดูแลรักษาตน้ไม ้ ไมด้อก  ไมป้ระดบั
ต่างๆ : ตกแต่งสวนสาธารณะ สนามหญา้ สวนหย่อมในเขตพื้นท่ีท่ีได้รับมอบหมาย และปฏิบติังาน 
อ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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9162.30  พนักงานกวาดถนน ,  คนงาน  (Sweeper, street) 
  ปฏิบติังานท่ีตอ้งใชแ้รงงานทัว่ไปในการเก็บกวาดขยะ ส่ิงปฏิกูลต่างๆ ตามถนนสายต่าง ๆ  
หรือตามเขตพื้นท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายใหส้ะอาดเรียบร้อย  ปฏิบติังานอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

9162.40  คนงาน เฝ้าประตูระบายนํา้ ; ยามเฝ้าประตูระบายนํา้ (Keeper, drainage) 
  ปฏิบติังานท่ีตอ้งใช้แรงงานทัว่ไปในการเปิด-ปิดประตูระบายนํ้ าตามเวลาท่ีกาํหนด : 
คอยตรวจวดัระดบันํ้ าและทาํการปิด-เปิดประตูระบายนํ้ าตามช่วงเวลาท่ีกาํหนดไว ้; ดูแลรักษาความ
สะอาดประตูระบายนํ้า และเก็บขยะ เศษใบไมต่้างๆ ออก  และปฏิบติังานอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

9162.45  คนงานท่อระบายนํา้ (Sweeper, drainage ditch) 
  ปฏิบติังานท่ีตอ้งใช้แรงงานทัว่ไปในการทาํความสะอาดท่อระบายนํ้ า ลอกท่อ เก็บ 
ส่ิงปฏิกลูในท่อนํ้า แกไ้ขเหตุการณ์เม่ือเกิดนํ้าท่วม  เช่น  ติดตั้งเคร่ืองสูบนํ้า  และปฏิบติังานอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

หมวดย่อย   92 แรงงานด้านเกษตร  ประมงและงานอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วข้อง 
                           (Agricultural, Fishery  and  Related  Labourers) 

  ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหมวดย่อยนี ้ ได้แก่  ผู้ที่ทํางานง่าย ๆ และเป็นการปฏิบัติงานอืน่ ๆ ใน
งานเกษตร  ป่าไม้ ประมง  ล่าสัตว์ อาจใช้เคร่ืองมือที่เรียบง่าย  และต้องใช้กาํลงักายมากพอควรในการขุด  ตัก  
เกลีย่  ตัดหญ้า  เกบ็ผกัผลไม้  เลีย้งสัตว์  ทําความสะอาดโรงเรือน  ไถและปราบพืน้ที่เพือ่ทําการเกษตร  
ทํางานต่าง ๆ ที่เกีย่วข้องกบัการเพาะปลูก  เลีย้งสัตว์  และจับสัตว์ 
 

  กลุ่มอาชีพในหมวดย่อยนี ้  มีดังนี ้
921 แรงงานดา้นเกษตร  ประมงและงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
หมู่ 921 แรงงานด้านเกษตร  ประมงและงานอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วข้อง                             
                           (Agricultural, Fishery  and  Related  Labourers) 

   ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหมู่น้ี  ไดแ้ก่  ผูท่ี้ทาํงานง่าย ๆ และเป็นงานท่ีปฏิบติัซํ้ า ๆ ในดา้น
การเกษตร  ป่าไม ้ ประมง  ล่าสัตว ์ และการดกัสัตว ์ ซ่ึงอาจใช้เคร่ืองมือแบบในมือถือ  รวมทั้งตอ้งใช้
แรงกายในการทาํงานมากพอสมควร   งานท่ีทาํ  ไดแ้ก่  การขุด  ตกั  การเกล่ียไถและปราบดิน  การรดนํ้ า
ในงานการเกษตร การเก็บพืชผล  การทาํความสะอาดและงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานเกษตร ป่าไม ้และ
ประมง 

  กลุ่มอาชีพในหมู่นี ้ มีดังนี้ 
9211 ผูใ้ชแ้รงงานในฟาร์ม 
9212 ผูใ้ชแ้รงงานในงานดา้นป่าไม ้
9213 ผูใ้ชแ้รงงานในงานดา้นการประมง  การล่าสัตว ์ และวางกบัดกัสัตว ์
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หน่วย   9211 ผู้ใช้แรงงานในฟาร์ม  (Farm-hands  and  Labourers) 
ผูป้ฏิบติังานในหน่วยน้ี ไดแ้ก่ กรรมกรและคนงานซ่ึงช่วยปฏิบติังานการเกษตรอยา่งง่าย  

ขุดคูระบายนํ้ า  ขนยา้ยพืชผลทางการเกษตรและวสัดุต่างๆ ข้ึนและลงจากรถบรรทุก  เกล่ียและถางหญา้
แห้งหรือฟางให้รวมเป็นกอง  รดนํ้ า  กาํจัดวชัพืช  เก็บผลไม้  พืชผกัสดและพืชชนิดต่างๆ  รวมทั้ ง
ช่วยงานการเพาะปลูก และใหอ้าหาร นํ้า ทาํความสะอาดสัตวแ์ละโรงเล้ียงสัตว ์ตลอดจนปฏิบติัหนา้ท่ีการ
งานท่ีเก่ียวขอ้ง  และควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืนๆ 

 
อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 

 

9211.20  คนงานในฟาร์มทัว่ไป ( Labourer,  farm) 
 ทาํงานอยา่งง่ายๆ  ในฟาร์ม สถานเพาะชาํ  หรือสถานท่ีทาํการเกษตรอ่ืนๆ  ซ่ึงโดยปกติ

เป็นการใชมื้อทาํงาน และตอ้งการการฝึกอบรมและประสบการณ์เพียงเล็กนอ้ย : เกล่ียและปรับหนา้ดิน  
โรยปุ๋ย  พรวนดิน  และขดุหลุมเพื่อปลูกตน้ไม ้;  รดนํ้าพืชและดิน  ขดุ  ลอกและดูแล  ลาํ ราง  คู  และร่อง
นํ้าเก่ียวกบัการชลประทานอ่ืนๆ ; เก็บผลไม ้ผกั  ดอกไม ้เมล็ดพืช และผลิตภณัฑ์อยา่งอ่ืนเก่ียวกบัการเก็บ
รวบรวมพืชผล ;  คดัแยก  ทาํความสะอาด  และบรรจุผลิตภณัฑ์ท่ีเก็บเก่ียวจากฟาร์ม  หรือสวนเพาะชาํ ;  
รวบรวมและทาํงานง่ายๆ และเตรียมผลิตภณัฑ์เพื่อส่งไปจาํหน่าย ; ขุดดินเพื่อทาํสวนไมป้ระดบัและ
ตกแต่งสถานท่ี ; ให้อาหาร ให้นํ้ า  และคอยดูแลปศุสัตวแ์ละสัตวอ่ื์นๆ; ทาํความสะอาดคอกสัตวใ์หญ่  
คอกสัตวเ์ล็ก  ยุง้ฉาง  และสถานท่ีท่ีคลา้ยคลึงกนั ;  ช่วยสร้างร้ัว อาจปฏิบติังานตามคาํสั่งซ่ึงเป็นงานง่ายๆ 
ไม่ตอ้งการความชาํนาญมากนกั  อาจช่วยทาํการผสมเทียม อาจรักษาสัตว ์ซ่ึงเป็นโรคต่างๆ ตามคาํสั่งของ
สัตวแพทย ์ อาจช่วยสร้างหรือซ่อมท่ีอยูข่องสัตว ์ เคร่ืองฟักไข่  และอุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีใช้ในการเล้ียงดูปศุ
สัตวแ์ละสัตวอ่ื์น ๆ   อาจช่วยสาวเส้นไหมจากรังไหม และปฏิบติังานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

9211.30  ผู้เกบ็เกีย่วผลไม้หรือพชืไร่  (Picker , fruit / field crops) 
  ทาํงานเก็บเก่ียวผลไม ้ และผลผลิตจากไร่ตามฤดูกาล  :  เก็บผลผลิตชนิดต่าง ๆ  ตาม
กรรมวธีิการเก็บของผลผลิตแต่ละชนิด ; ชัง่นํ้าหนกัและขนยา้ยพืชผลข้ึน – ลงจากรถบรรทุก 
 
หน่วย    9212 ผู้ใช้แรงงานในงานด้านป่าไม้  (Forestry  Labourers) 

ผูป้ฏิบติังานในหน่วยน้ี ได้แก่ ผูท่ี้ช่วยงานด้านการป่าไมธ้รรมชาติหรือสวนป่า โดย
ปฏิบติังานต่างๆ ท่ีเรียบง่าย : ทาํการขุดหลุมเพื่อปลูกตน้ไม ้ จดัเรียงท่อนไมแ้ละไมซุ้งให้เป็นกอง  ปราบ
ถางพื้นท่ีป้าเส่ือมโทรมในเขตป่าไม ้ตลอดจนปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลปฏิบติังาน
อ่ืน  ๆ 
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 อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

9212.20  คนงานป่าไม้  ;  แรงงานปลูกป่า  (Labourer, forestry) 
  ช่วยเหลือพนักงานอื่นๆ ในสถานที่ตัดโค่นต้นไม้ : ปลูกต้นไม้โดยใช้เคร่ืองมือแบบง่าย ; ตัด
แต่งกิง่ไม้ให้เป็นระเบียบ ให้นํา้ ใส่ปุ๋ย ฉีดยากาํจัดวชัพชืและแมลงศัตรูพชื ; จัดเก็บท่อนไม้และไม้ซุงกอง
รวมกันเพือ่การขนส่ง ปราบถางพืน้ที่ป่าให้สะดวกในการปฏิบัติงานและปฏิบัติงานอืน่ๆ ที่เกีย่วข้อง 
 

หน่วย   9213 ผูใ้ชแ้รงงานในงานดา้นการประมง  การล่าสัตวแ์ละวางกบัดกัสัตว ์  
(Fishery,  Hunting  and  Trapping  Labourers) 

ผูป้ฏิบติังานในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่  ผูช่้วยทาํงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเพาะเล้ียงปลา  และสัตว์
นํ้ าทะเล  หรือการล่าสัตว ์ การวางกบัดกัสัตว ์ โดยปฏิบติังานต่าง ๆ  ท่ีเรียบง่าย  ทาํการให้อาหารปลา  
สัตวท์ะเลท่ีมีเปลือกแข็งและหอยชนิดต่างๆ และทาํความสะอาดทอ้งทะเลท่ีเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า จดัเก็บ
สาหร่ายทะเล  ตะไคร่นํ้ าทะเล  หอย  และสัตวท์ะเลท่ีมีเปลือกแข็ง รวมถึงทาํการขุดหลุมวางกบัดกั และ
ปฏิบติังานต่างๆ ท่ีเรียบง่ายซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการล่าสัตวแ์ละวางกบัดกัสัตว ์ตลอดจนปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ี
เก่ียวขอ้งและควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานอ่ืน  ๆ 

 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

9213.10  แรงงานประมง  (Labourer, fichery) 
  ผูใ้ชแ้รงงานในดา้นการประมงโดยใชแ้รงกายหรือใชเ้คร่ืองมือประมงท่ีเรียบง่ายในการ
ทาํงาน  : ทาํงานท่ีเป็นงานง่าย ๆ  ซํ้ าๆ กนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเพาะเล้ียงปลาและสัตวน์ํ้าอ่ืนๆ รวมทั้งช่วยใน
การจบัปลาและสัตวน์ํ้ าทุกชนิด  เช่น  จดัเตรียมอุปกรณ์ดกัจบัปลา  เคร่ืองมือประมง  เคร่ืองใชอ่ื้น ๆ  ใน
การจบัปลาหรือจบัสัตวน์ํ้ าอ่ืน  คดัแยกขนาดและชนิดของปลาหรือสัตวน์ํ้ าอ่ืน ทาํความสะอาดสถานท่ี
เพาะเล้ียงปลาหรือสัตวน์ํ้าอ่ืน  ทาํความสะอาดเรือประมง  และอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการจบัปลาหรือสัตวน์ํ้ าอ่ืน  
หรือช่วยงานอ่ืน ๆ  ตามคาํสั่งของผูค้วบคุมงาน 
 

9213.20  แรงงานจับสัตว์ล่า  (Labourer , hunting) 
  เป็นผูช่้วยพรานในการดกัจบัสัตวล่์า : วางกบัดกัแบบต่าง ๆ  ขนยา้ยโดยการแบกหรือ
หามสัตวท่ี์จบัไดก้ลบัท่ีพกั  อาจทาํการชาํแหละและลอกหนงั 
 

9213.30  คนงานในฟาร์มเพาะเลีย้งสัตว์นํา้ (Labourer,  aquaculture farm) 
  ทาํงานประจาํท่ีเป็นงานง่าย ๆ  ในฟาร์มเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ าและฟาร์มอนุบาลสัตวน์ํ้ า : ให้
อาหารสัตวน์ํ้าทั้งชนิดท่ีมีกระดูกสันหลงัและไม่มีกระดูกสันหลงั  ;  ทาํการขุดลอก  ซ่อมแซมบาํรุงรักษา
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และทาํความสะอาดสถานท่ีและอุปกรณ์ท่ีใชส้ําหรับเล้ียงสัตว ์ เช่น  บ่อ  กระชงั  แพ  คอก  ; ดูแลรักษา
สภาพแวดลอ้มภายในฟาร์มและไม่ปลดปล่อยของเสียออกจากฟาร์ม ; ให้ยารักษาโรคและตรวจสอบ  
คุณภาพนํ้าโดยทัว่ไป  ;  จบัสัตวน์ํ้าเม่ือมีอายเุหมาะสมเพื่อการจาํหน่าย และปฏิบติังานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
หมวดย่อย  93 แรงงานเหมืองแร่  ก่อสร้าง การผลติและการขนส่ง  

                           (Labourers  in  Mining, Construction, Manufacturing and Transport) 
  ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหมวดย่อยนี ้ ได้แก่ ผู้ใช้แรงกายในการทํางานที่เรียบง่ายและเป็นงาน
ที่ทําซ้ําๆ ในเหมืองแร่ ก่อสร้าง การผลติและการขนส่ง  ซ่ึงอาจใช้เคร่ืองมือแต่งเป็นชนิดมือถอื งานที่ทําส่วน
ใหญ่เป็นการขุด ตัก ยก ปราบพืน้ที่ และเคลื่อนย้ายส่ิงของ  การประกอบช้ินส่วนแบบง่ายๆ ด้วยมือ  การ
คดัเลือกและบรรจุสินค้าด้วยมือ 

   
อาชีพในหมวดย่อยนี ้ มีดังนี้ 

931 แรงงานเหมืองแร่และก่อสร้าง 
932 แรงงานการผลิต 
933 แรงงานขนส่ง 

 
หมู่ 931 แรงงานเหมืองแร่และก่อสร้าง (Mining and Construction  Labourers) 

  ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหมู่นี ้ได้แก่ ผู้ใช้แรงกายหรือเคร่ืองมือแบบใช้มือถือในการทํางานง่าย 
ๆ หรืองานที่ต้องทําซ้ํา ๆ ในงานที่เกีย่วข้องกบัเหมืองแร่และการก่อสร้าง 
 

  กลุ่มอาชีพในหมู่นี ้ มีดังนี้ 
9311 แรงงานเหมืองแร่และเหมืองหิน 
9312 แรงงานก่อสร้าง ถนน เข่ือน และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
9313 แรงงานก่อสร้างอาคารและส่ิงปลูกสร้าง 

 
หน่วย 9311 แรงงานเหมืองแร่และเหมืองหิน  (Mining  and  Quarry Labourers) 

  ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่  ผู้ทํางานง่าย ๆ หรือทํางานซ้ํา ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
เหมืองแร่และเหมืองหิน  ขนย้ายวัสดุและอุปกรณ์การทําเหมืองแร่หรือเหมืองหิน รวมทั้งการขุดและ              
ขนย้ายวตัถุดบิที่ได้จากการทําเหมือง 
 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

9311.20  แรงงานเหมืองแร่หรือเหมืองหิน  (Labourer,  mining) 
  ทาํหนา้ท่ีกรรมกรหรือคนงานในเหมืองแร่และเหมืองหิน  :  ขนยา้ยวสัดุและอุปกรณ์ทาํ
เหมือง รวมทั้งการขดุและขนยา้ยวตัถุดิบท่ีไดจ้ากการทาํเหมืองเพื่อนาํเขา้สู่กระบวนการผลิตต่อไป 
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หน่วย 9312 แรงงานก่อสร้างถนน  เขื่อน  และอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วข้องกนั  (Construction and Maintenance  
                           Labourers : Roads, Dams and Similar Constructions) 

 ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี ไดแ้ก่ ผูใ้ช้แรงกายในการทาํงานก่อสร้างถนน รางรถไฟ
เข่ือน  และส่ิงก่อสร้างอ่ืน ๆ ท่ีคลา้ยคลึงกนั  ทาํการขุดหรือขนวสัดุเพื่อใชใ้นการก่อสร้าง  ผสมปูน และ
ลาํเลียงใหช่้างปูนหรือช่างก่อสร้าง  เป็นตน้ 
 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

9312.20  แรงงานก่อสร้าง (ถนน  เข่ือนและอืน่ๆ  ทีเ่กีย่วข้องกนั)  
(Labourer,  construction (road, dam) ) 

  ผูใ้ช้แรงงานในด้านการก่อสร้างและบาํรุงรักษาถนน เข่ือนและการก่อสร้างต่างๆ                    
ท่ีคลา้ยคลึงกนัโดยใชแ้รงกายหรือเคร่ืองมือ เคร่ืองใชแ้บบใชมื้อถือในการทาํงาน : ทาํงานท่ีเรียบง่าย  และ
เป็นงานท่ีทาํซํ้ า ๆ  กนัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานก่อสร้าง งานบาํรุงรักษาถนน ทางรถไฟ  เข่ือน  และการก่อสร้าง
อ่ืนท่ีคลา้ยคลึงกนั  เช่น  ใช้จอบหรือเสียมขุด  หรือถมหลุม  คูและร่องต่างๆ ใช้พลัว่เกล่ียดิน หิน หรือ
วสัดุต่างๆ ให้เรียบ แบกขนอิฐ หิน ดิน ทราย ไมห้รือวสัดุหนกัอ่ืนๆ ให้กบัช่างปูน ช่างไม ้ช่างประปา  
หรือช่วยงานอ่ืน ๆ  ตามคาํสั่งผูค้วบคุมงาน 
 

หน่วย 9313 แรงงานก่อสร้างอาคารและส่ิงปลูกสร้าง (Building Construction Labourers) 
  ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหน่วยนี ้ได้แก่ ผู้ใช้แรงกายในการทํางานก่อสร้างอาคารส่ิงปลูกสร้างต่าง 
ๆ ทําความสะอาดวัสดุ  ร้ือถอนส่ิงกดีขวาง  ขนย้ายวสัดุ  และทํางานง่ายๆ หรือตามคาํส่ังของผู้ควบคุม 
 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 
9313.20  แรงงานร้ือถอนอาคารส่ิงปลูกสร้าง   (Labourer, demolition) 
  ผูใ้ช้แรงงานในการร้ือถอนอาคารก่อสร้าง ห้างร้านและส่ิงปลูกสร้างต่างๆ โดยใช ้
แรงกายหรือเคร่ืองมือ  เคร่ืองใชแ้บบใชมื้อถือในการทาํงาน : ทาํงานท่ีเรียบง่ายและเป็นงานซํ้ าๆ กนั  และ
เก่ียวขอ้งกบังานในหลายๆ ดา้นของการร้ือถอนอาคารคอนกรีต ห้างร้าน และส่ิงปลูกสร้างต่างๆ  เช่น ยก 
แบก หาม  เคล่ือนยา้ย ทาํความสะอาดกอ้นอิฐเก่าๆ ของอาคาร  คดัแยกชนิดของวสัดุต่างๆ       ร้ือถอนส่ิง
กีดขวางต่าง ๆ  หรือช่วยงานอ่ืน ๆ  ในสถานท่ีท่ีทาํการร้ือถอน  ตามคาํสั่งของผูค้วบคุมงาน 
 

9313.30  แรงงานก่อสร้างอาคารส่ิงปลูกสร้าง  (Labourer, building  construction) 
  ผู้ใช้แรงงานในการก่อสร้างอาคารส่ิงปลูกสร้างต่างๆ โดยใช้แรงกายหรือเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้
แบบใช้มือถือในการทํางาน  :  ทํางานเรียบง่ายและเป็นงานที่ทําซ้ํา ๆ  กัน  และเกี่ยวข้องกับงานในหลาย ๆ  
ด้านของการก่อสร้างอาคารและส่ิงปลูกสร้าง เช่น ทําการขนอิฐและปูนผสมให้ช่างก่ออิฐ  ยก  แบก  หาม  
เคลือ่นย้ายวสัดุขนาดหนัก  ใช้พลัว่ตักและร่อนวัสดุร่วน  ใช้จอบหรือเสียมขุดหลุมหรือคู  หรือช่วยงานอื่น ๆ  
ในสถานที่ที่ทําการก่อสร้าง  ตามคาํส่ังของผู้ควบคุมงาน 
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หมู่ 932 แรงงานการผลติ (Manufacturing  Labourers) 

  ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหมู่นี ้ ได้แก่  ผู้ที่ทํางานง่ายๆ หรืองานซ้ําๆ ในส่วนการผลติ  และใช้
แรงกายมากกว่าเคร่ืองมือ  ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือแบบใช้มือถือ  ทํางานด้านการคดัแยกผลติภัณฑ์  ประกอบและ
บรรจุช้ินส่วนต่าง ๆ แบบง่าย ๆ   ด้วยมือ 
 

กลุ่มอาชีพในหมู่นี ้ มีดังนี้ 
9459 แรงงานดา้นการประกอบ 
9460 แรงงานบรรจุผลติภัณฑ์ 

 
หน่วย 9321 แรงงานด้านการประกอบ  (Assembling Labourers) 

  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี ไดแ้ก่ ผูท้าํการคดัแยกสินคา้ผลิตภณัฑ์และประกอบช้ินส่วน
แบบง่าย ๆ ดว้ยมือ 
 
  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

9321.20  พนักงานคัดแยกขวด  (Labourer,  bottle  sorter) 
  ทาํการคดัแยกขวดตามขนาดรูปแบบ  และความสกปรก :  ส่งขวดท่ีคดัแยกแลว้ไปตาม
แผนกต่าง ๆ  เพื่อนาํไปใชใ้นกระบวนการผลิตขั้นต่อไป  อาจลงจาํนวนขวดท่ีทาํการแยกตามใบสั่งงาน 
 

 

9321.30 แรงงานด้านการประกอบ  (Labourer, assembling  process) 
 ประกอบช้ินส่วนแบบง่าย ๆ  ในกระบวนการผลิต  :  ทาํงานทั้งในการประกอบช้ินส่วน
ต่าง ๆ  ในกระบวนการผลิตตามคาํสั่งของผูค้วบคุมงาน 
 

9321.32 ผู้ทาํกระเบือ้งซีเมนต์ด้วยมือ  (Maker,  cement – tile, hand) 
 ทาํกระเบ้ืองซีเมนต์ตามลาํดบัขั้นด้วยมือ : ผสมทราย ซีเมนต์ และนํ้ าตามปริมาณท่ี
ตอ้งการ  ;  วางฐานแผน่โลหะซ่ึงยกออกได ้ ;  ใส่ซีเมนตผ์สมทรายลงในแบบพิมพ ์ ; กระทุง้ของผสมให้
อดัแน่นในแบบพิมพ ์; ปาดของผสมส่วนท่ีเกินออก และทาํให้ผิวกระเบ้ืองดา้นบนเรียบ ; ถอดแบบพิมพ์
ออกจากกระเบ้ืองซีเมนต ์ ;  วางแผน่กระเบ้ืองซีเมนตพ์ร้อมดว้ยแผน่ฐานลงบนชั้นเพื่อผึ่งแห้ง  ;  แกะ
แผน่ฐานออกหลงัจากผึ่งแหง้พอหมาด ๆ  แลว้  ;  พ่นนํ้ าลงบนแผน่กระเบ้ืองซีเมนต ์ ก่อนท่ีจะนาํไปตาก
แดดใหแ้หง้สนิท  อาจทาํกระเบ้ืองซีเมนตท่ี์มีรูปร่างและขนาดพิเศษดว้ยแบบพิมพไ์มท่ี้ถอดได ้
 

9321.34 ผู้หล่อซีเมนต์คอนกรีตด้วยมือ  (Caster, concrete – cement, hand) 
 หล่อผลิตภณัฑ์ซีเมนต์หลายแบบจากซีเมนตด์ว้ยมือ เช่น ท่อ เคร่ืองสุขภณัฑ์ เตาหุงตม้  
ศาลพระภูมิ  เสาร้ัว  ผสมซีเมนต ์ ทราย  นํ้ า  และกรวดตามสูตร  ;  เทคอนกรีตผสมลงในแบบพิมพแ์ลว้
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กระทุง้ให้แน่นและทิ้งไวร้ะยะเวลาหน่ึงเพื่อให้อยูต่วั  คงรูปและทาํให้แข็งตวั  ;  ถอดแบบพิมพอ์อกแลว้
ผึ่งไวใ้หแ้หง้  อาจหล่อเป็นส่วน ๆ  และนาํมาเช่ือมต่อเขา้ดว้ยกนั  อาจฉาบดว้ยซีเมนตผ์สมเกล็ดหินอ่อน
และขดัมนัผิวซีเมนต ์; ติดเคร่ืองประกอบท่ีเป็นโลหะเขา้กบัผลิตภณัฑ์บางชนิดอาจใชเ้หล็กเส้นเสริมท่อ  
มา้นัง่  เสาร้ัว  อาจทาสีผลิตภณัฑห์รือทาํลวดลายภายหลงัการหล่อ 
 

9321.40    ผู้คัดช้ันยางแผ่นรมควนั  (Labourer, rubber sorter) 
 คดัช้ันยางแผ่นรมควนั : ตัด คีบเอาส่ิงสกปรก รอยตําหนิต่างๆและฟองอากาศออกจากแผ่น
ยาง ; ตรวจความสมํ่าเสมอของการรมควนัและความหนาของแผ่นยางรมควนั  และวางกองลงบนที่ที่ระบุช้ัน
ตามคุณภาพที่ได้ตรวจแล้ว 
 

9321.90  แรงงานด้านการประกอบอืน่ ๆ 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี รวมถึงผูท่ี้ใชแ้รงงานในการประกอบช้ินงานในการผลิต  ซ่ึง
มิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
 

หน่วย 9322 แรงงานบรรจุผลติภัณฑ์และแรงงานด้านการผลติ  
                        (Hand  Packers  and  Other  Manufacturing  Labourers) 

  ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหน่วยนี ้ได้แก่ ผู้ใช้แรงงานต่างๆ ในด้านการผลติ ทํางานบรรจุวสัดุ
หรือผลติภัณฑ์ต่างๆ ด้วยมือสําหรับการขนส่งหรือเกบ็รักษา   ทําการเคลือ่นย้ายหรือล้างวัสดุและผลติภัณฑ์  
หรือทํางานง่ายๆ ตามคาํส่ังในอุตสาหกรรมการผลติประเภทต่าง ๆ      
 

  อาชีพในหน่วยนี ้  มีดังนี้ 
 

9322.20  แรงงานบรรจุ  (Labourer,  packing) 
  ทาํการบรรจุวสัดุหรือผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตไดล้งบนภาชนะหรือกล่องบรรจุต่าง ๆ  ดว้ยมือ :  
หยิบวสัดุหรือผลิตภณัฑ์ลงกล่องหรือภาชนะท่ีเตรียมไวจ้นเต็มหรือตามจาํนวนท่ีกาํหนดทาํงานซํ้ า ๆ  
ตามคาํสั่งในแต่ละวนั 
 

9322.25  พนักงานบรรจุอาหารลงถาด  (Labourer, catering  tray – setter) 
  จดัภาชนะอุปกรณ์เคร่ืองใชแ้ละอาหารต่างๆ ลงบนถาดตามแบบท่ีกาํหนดหรือตามความ
ตอ้งการของลูกคา้ : ตรวจนบัและรับอาหารให้ถูกตอ้งตามจาํนวนและรายการท่ีกาํหนดจากจุดตรวจรับ ;  
จดัวางอุปกรณ์เคร่ืองใชแ้ละอาหารตามแบบแผน  ขอ้กาํหนดของเอกสารกาํกบัและคาํสั่งงาน ; ติดตามและ
จดัเตรียมอาหารท่ีสั่งเพิ่มในแต่ละเท่ียวบินให้ครบถว้นก่อนส่งมอบหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ;    รวบรวม
อุปกรณ์  ภาชนะและผลิตภณัฑอ์าหารคืนหน่วยงานเม่ือเสร็จภารกิจ 
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9322. 30    ผู้ล้างและผึง่ยางแผ่นดิบ  (Labourer,   raw  rubber-sheet washing) 
 ลา้งแผ่นยางดิบก่อนนาํไปรมควนั  : ลอกแผน่ยางดิบจากกอง ; ลา้งดว้ยแปรงหรือลา้ง
ดว้ยเคร่ืองอตัโนมติัใหแ้ผน่ยางสะอาดปราศจากส่ิงปลอมปน ; นาํไปผึ่งให้สะเด็ดนํ้ าบนราวตากเพื่อนาํไป
รมควนัในโรงรมควนัต่อไป 
 

9322. 35    ผู้อดัและหีบห่อก้อนยางแผ่นรมควนั  (Labourer,  rubber  wrapper) 
 นาํยางแผน่รมควนัท่ีผา่นการคดัชั้นยางแลว้ไปชัง่นํ้ าหนกั และใชเ้คร่ืองอดัเป็นกอ้นตาม
ขอ้กาํหนด : ห่อกอ้นยางอดัดว้ยยางคุณภาพเดียวกนั  แลว้ทาผิวนอกของกอ้นยางดว้ยสารละลายยางผสม
กบัแป้งตามปริมาณท่ีกาํหนด  หรือห่อกอ้นยางดว้ยวสัดุอ่ืนๆ เพื่อป้องกนักอ้นยางท่ีวางซอ้นติดกนั 
 
9322.90   แรงงานด้านการผลติอืน่ๆ  ;  แรงงานทัว่ไป 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในกลุ่มน้ี รวมถึง ผูใ้ชแ้รงงานดา้นการผลิต ซ่ืงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
 

หมู่ 933 แรงงานขนส่ง (Transport  Labourers  and  Freight  Handlers) 
  ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหมู่นี ้ได้แก่  ผู้ทําการขับเคลื่อนพาหนะแบบล้อเลื่อนหรือแบบลากจูง
โดยสัตว์  เพื่อขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร   รวมถงึการควบคุมเคร่ืองจักรที่ทํางานโดยใช้แรงงานสัตว์ 
 

  กลุ่มอาชีพในหมู่นี ้ มีดังนี้ 
9331 ผูข้บัเคล่ือนพาหนะโดยใชมื้อเขน็  หรือเทา้ถีบ 
9332 ผูข้บัเคล่ือนพาหนะและเคร่ืองจกัรโดยใชส้ัตวล์ากจูง 
9333 ผูข้นส่งสินคา้ต่าง ๆ 

 
หน่วย 9331 ผู้ขับเคลือ่นพาหนะโดยใช้มือเข็น หรือเท้าถีบ (Hand or Pedal Vehicle Drivers) 

  ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหน่วยนี ้ ได้แก่  ผู้ทําการขับเคลื่อนล้อเลือ่นหรือพาหนะต่างๆ ที่
คล้ายคลงึกันโดยใช้มือเข็นหรือเท้าถบีในการขนส่งสินค้าหรือผู้โดยสาร 
 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

9331.20  คนถีบสามล้อ  (Rider,  tricycle) 
  ขับเคลือ่นพาหนะที่ใช้เท้าถบีเพือ่การขนส่งผู้โดยสารหรือสินค้าจากที่หน่ึงไปยังอกีที่หน่ึง : 
ขับพาหนะสามล้อนําผู้โดยสารหรือสินค้าชนิดต่างๆ ไปส่งยังจุดหมายปลายทาง ; เกบ็เงินค่าโดยสารหรือค่า
ส่งของตามระยะทางที่ได้ตกลงกนัไว้ 
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9331.30  คนเขน็ของ  (Driver,  rickshow) 
  ขับเคลือ่นล้อเลือ่นหรือพาหนะต่างๆ ที่บรรจุของโดยใช้มือเข็นให้เคลือ่นที่จากที่หน่ึงไปยัง
อกีที่หนึ่ง : ลาก  หรือเข็นส่ิงของ สินค้าต่างๆ ไปส่งยังจุดหมายปลายทางที่ผู้ว่าจ้างต้องการ ; เกบ็เงินค่าเข็น
ของ  อาจปฏิบัติงานเข็นของที่ตลาดสด ย่านชุมชน 
 

หน่วย 9332 ผู้ขับเคลือ่นพาหนะและเคร่ืองจักรโดยใช้สัตว์ลากจูง   
                         (Drivers of Animal-Drawn Vehicles and Machinery) 

  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี  ไดแ้ก่ ผูท้าํหนา้ท่ีขบัข่ีพาหนะโดยใช้สัตวล์ากจูงพาหนะ
ต่างๆ เพื่อขนสินคา้หรือผูโ้ดยสาร รวมทั้งใชส้ัตวล์ากเคร่ืองจกัรทางการเกษตร ทาํการบงัคบั ควบคุมสัตว์
ใหไ้ปในทิศทางท่ีตอ้งการ  ดูแลรักษาพาหนะใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีพร้อมใชง้าน 
 

อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

9332.20   ผู้ขับยานพาหนะที่ใช้สัตว์ลากเทียม (สินค้า)   
(Driver,  animal- drawn vehicle (goods)  ) 

            ขับขี่สัตว์เพือ่ลากจูงรถ เกวยีน หรือยานพาหนะชนิดอืน่สําหรับขนส่งสินค้าไปตามถนน  : 
เทียมและผูกสัตว์เข้ากบัยานพาหนะ ; ใช้เสียงหรือดงึสายบังเหียนเพือ่บังคบัสัตว์ให้ทํางาน ;  
ควบคุมการลากจูงยานพาหนะให้เป็นไปตามสัญญาณต่างๆ  และกฎจราจร ; ดูแลยานพาหนะให้สะอาดและ
อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ด ีอาจดูแลให้อาหารและนํา้แก่สัตว์ และทําความสะอาดคอกสัตว์ ช่วยขนถ่ายสินค้าขึน้
หรือลงจากยานพาหนะ 
 
9332.25   ผู้ขับยานพาหนะที่ใช้สัตว์ลากเทียม (ผู้โดยสาร)   

(Driver, animal-drawn  vehicle (passenger) ) 
            ขบัข่ีสัตวเ์พื่อลากจูงยานพาหนะสาํหรับขนส่งผูโ้ดยสารไปตามถนน : เทียมและผกูสัตวเ์ขา้
กบัยานพาหนะ ;  ช่วยผูโ้ดยสารในขณะข้ึนและลงจากยานพาหนะ  และดึงสายบงัเหียนบงัคบัสัตว ์; ใชเ้สียง
และดึงบงัเหียนเพื่อบงัคบัสัตวใ์ห้ทาํงาน ;  ควบคุมการลากจูงยานพาหนะให้เป็นไปตามสัญญาณต่างๆ และ
กฎจราจร ;  ดูแลยานพาหนะให้สะอาด   และอยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ดี ;  เก็บค่าโดยสาร อาจ 
ดูแลใหอ้าหารและนํ้าแก่สัตว ์ และทาํความสะอาดคอกสัตว ์
 

9332.30 ควาญช้าง ; ผู้ขับข่ีช้าง  (Driver,  elephant  ;  Mahout) 
ดูแล  ฝึกหดั  และขบัข่ีช้างเพื่อใชล้ากซุงในป่าหรือในบริเวณโรงเล่ือย  : ฝึกหัดวิธีการ

ลากซุงให้กบัชา้ง ; เล้ียงดูชา้งท่ีใชง้านโดยการให้อาหารท่ีพอเหมาะ  อาบนํ้ าและให้พกัผอ่น ; จดัเตรียม
อุปกรณ์และปะอก (เคร่ืองเทียมลาก) ท่ีเหมาะสมสําหรับให้ชา้งใชล้ากซุง ; เตรียมและผกูปะอกชา้งเพื่อ
ลากซุง ; ใชเ้คร่ืองมือเจาะรู (เรียกวา่จมูก) ในท่อนซุงท่ีจะใชช้า้งลาก ; รับคาํสั่งเก่ียวกบัลกัษณะการลากซุง 
; นัง่บนคอชา้งและขบัข่ีไปยงัสถานท่ีท่ีทาํงาน ; สั่งชา้งให้ลากซุงดว้ยการผลกัดนั ยก กองรวมกนัหรือชกั
ลากโดยใชว้ิธีการต่างๆ เช่น พูด ใชเ้ทา้หรือมือกระตุน้หรือใชต้ะขอสับและโยงโซ่เขา้ระหวา่งปะอกชา้ง 
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อาจมีควาญช้างคนอ่ืนช่วยในการลากซุงเม่ือตอ้งการลากซุงขนาดหนกัและจาํเป็นตอ้งใชส้องตวัทาํงาน  
(ตวัหน่ึงลากและอีกตวัหน่ึงผลกัดนั)   หรือเพื่อปฏิบติังานอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํไม ้อาจช่วยคนงาน
อ่ืนทาํงานเก่ียวกบัการทาํไมท้ัว่ไป  และอาจขบัข่ีเพื่อการแสดงต่างๆ 
 
9332.90   ผู้ขับขี่สัตว์พาหนะและผู้ขับขี่ยานพาหนะที่ใช้สัตว์ลากเทียมอืน่ๆ  
            ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในกลุ่มนี ้รวมถงึ ผู้ขับขี่สัตว์พาหนะและผู้ขับขี่ยานพานหะที่ใช้สัตว์ลาก
เทียม  ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในที่อืน่  ตัวอย่างเช่น  ผู้ขับขี่สัตว์ที่ใช้บรรทุกสินค้า 
 

หน่วย 9333 ผู้ขนส่งสินค้าต่าง ๆ (Freight  Handlers) 
  ผูป้ฏิบติังานอาชีพในหน่วยน้ี ไดแ้ก่   ผูท้าํการบรรจุหีบห่อและขนยา้ยส่ิงของหรือสินคา้
ข้ึน– ลงจากรถยนตบ์รรทุก เรือ เคร่ืองบินหรือการขนส่งอ่ืนๆ ทาํการบรรจุและขนส่งสินคา้ประเภทต่างๆ 
เช่น เฟอร์นิเจอร์  เคร่ืองจกัร ผลผลิตทางการเกษตร  นํ้ ามนั   ก๊าซ   และของเหลว โดยการยกหรือลาํเลียง
ทางท่อหรือสายพาน 
 

  อาชีพในหน่วยนี ้ มีดังนี้ 
 

9333.20   ผู้ขนถ่ายสินค้าประจํายานพาหนะ (การขนส่งทางรถไฟและทางถนน) 
  (Loader,  vehicle (road  and  railway) ) 
            ขนถ่ายสินคา้ข้ึนและลงจากรถบรรทุก รถสินคา้ รถไฟ และยานพาหนะอ่ืนๆ : บรรทุก
สินคา้ข้ึนบนยานพาหนะดว้ยมือหรือเคร่ืองยก ;  จดัสินคา้ในยานพาหนะให้เขา้ท่ีและผกูมดัให้แน่นเพื่อ
ป้องกนัไม่ใหสิ้นคา้ชาํรุดในระหวา่งทางขนส่งและเพื่อสะดวกแก่การขนถ่ายสินคา้ ; ขนถ่ายสินคา้ลงจาก
ยานพาหนะด้วยมือหรืออุปกรณ์อย่างท่ีใช้ในการบรรทุกสินคา้ อาจใช้เชือกลวดหรือส่ิงท่ีใช้สําหรับ     
ผกูมดัสินคา้ท่ีขนเสร็จแลว้ใหแ้น่นเพื่อป้องกนัการแตกหกั 
 
 
9333.30  ผู้ขนถ่ายสินค้า  (ทางเรือ)  (Loader, ship) 
  ขนถ่ายสินคา้ข้ึนและลงจากเรือ  :  ขนสินคา้ตามรายการจากท่าเทียบเรือ  ลงเรือหรือจาก
เรือข้ึนท่าเทียบเรือหรือลงยานพาหนะทางบกหรือทางนํ้ าดว้ยวิธีการท่ีปลอดภยัและมีประสิทธิภาพ ; คดั
แยกสินคา้ตามชนิดและประเภทก่อนการบรรทุกตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 
9333.40  ผู้ขนถ่ายสินค้า  (ทางอากาศ)  (Loader, aircraft) 
  ขนถ่ายสินคา้ข้ึนและลงจากเคร่ืองบิน : ขนสินคา้ตามรายการจากคลงัสินคา้ข้ึนเคร่ืองบิน  
หรือขนถ่ายลงจากเคร่ืองบินสู่คลงัสินคา้และจากคลงัสินคา้ลงยานพาหนะ  ดว้ยวิธีการท่ีปลอดภยัและมี 
ประสิทธิภาพ  ;  คดัแยกสินคา้ตามชนิด  ประเภท  ขนาดและนํ้ าหนกั  ตามใบกาํกบัรายการ  ;  จดัหาชั้น
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วางสินคา้ใหไ้ดข้นาดเหมาะสมกบัสินคา้ และจดัวางสินคา้ให้เหลือพื้นท่ีนอ้ยท่ีสุดหรือทาํการบรรจุสินคา้
ลงตูค้อนเทนเนอร์ 
 
9333.45  พนักงานลาํเลยีงอาหารขึน้เคร่ืองบิน  (Catering  loader, aircraft ) 
  ลาํเลียง ขนถ่าย และแลกเปล่ียนหีบห่อ  สัมภาระอาหารและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องบน 
เท่ียวบินให้ตรงตามตารางเวลา : รวบรวมและเตรียมการเคล่ือนยา้ยอาหารและสัมภาระต่างๆ เพื่อนาํข้ึน
อากาศยาน  โดยตรวจสอบความถูกตอ้งของอาหารและเคร่ืองใชต่้างๆ  ตามเอกสาร  ใบกาํกบั  และคาํสั่ง  
ปฏิบติัตามกฎ  ระเบียบของการลาํเลียง  ;  ตรวจและรักษาอุณหภูมิของอาหาร  การจดัเรียงหมายเลขให้
เป็นไปตามกาํหนด  ก่อนส่งมอบในแต่ละเท่ียวบิน  ;  ลาํเลียงอาหารและสัมภาระต่าง ๆ  ลงจากเท่ียวบิน  ;  
ตรวจนบัภาชนะเคร่ืองใชก่้อนส่งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อดาํเนินการต่อไป 

 
9333.90   ผู้ปฏิบัติงานขนส่งสินค้าอืน่ ๆ 

             ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในกลุ่มนี ้รวมถงึผู้ปฏิบัติงานเกีย่วกบัการลาํเลยีงสินค้าซ่ึงมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น  ตัวอย่างเช่น   ผู้รับขนกระเป๋าที่สถานีรถไฟ  สถานีรถโดยสารประจําทาง  ท่าอากาศยาน
หรือท่าเรือ ;  ผู้ยกเคร่ืองเรือนไปใส่ในรถบรรทุกและขนลงจากรถบรรทุก ; ผู้แบกหามเนือ้  ปลา   
ผลไม้และผลติภัณฑ์อาหารอืน่ๆ ในตลาดขายส่ง 
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หมวดใหญ่    0 ทหาร  (Armed Forces) 
  ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหมวดนี ้ ได้แก่  ผู้ที่ทําหน้าที่รับใช้ชาตใินกองทัพต่าง ๆ ทั้งนีร้วมถงึ
ทหารอาสาสมัคร  ทหารเกณฑ์  และทหารประจําการ 
 
   
 


