การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ
(ประเทศไทย)

(2)

คํานํา
กรมการจั ด หางาน ได้ ด ํ า เนิ น การจั ด ทํา เอกสารการจั ด ประเภทมาตรฐานอาชี พ
(ประเทศไทย) ฉบับปี 2544 นี้ โดยทําการสํารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลลักษณะงานอาชี พจากสถาน
ประกอบการต่าง ๆ เพื่อนําไปวิเคราะห์ กําหนดนิ ยามอาชี พ และกําหนดรหัสอาชี พ โดยใช้หลักเกณฑ์
และโครงสร้ า งตามอย่า งการจัดประเภทมาตรฐานอาชี พสากลขององค์ก ารแรงงานระหว่า งประเทศ
(International Standard Classification of Occupations : ISCO 1988) ทั้งนี้ เพื่อความเป็ นสากลและ
สามารถเปรี ยบเทียบหรื อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านอาชีพกับนานาประเทศได้
เอกสารการจัดประเภทมาตรฐานอาชี พ (ประเทศไทย) ฉบับนี้ สําเร็ จเป็ นรู ปเล่ ม
ได้ดว้ ยความร่ วมมือจากคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่ปรึ กษาเพื่อปรับปรุ งการจัดประเภทมาตรฐาน
อาชีพและอุตสาหกรรม ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิจากสาขาต่าง ๆ รวม 224 ท่านที่ได้กรุ ณาสละทั้ง
เวลา กําลังความคิด และความรู ้ ความสามารถในการพิจารณาตรวจร่ างนิ ยามและให้ขอ้ เสนอแนะในการ
ดําเนินการ ซึ่ งนับเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อการดําเนิ นงาน กรมการจัดหางานขอขอบพระคุณคณะกรรมการ
และอนุกรรมการทุกท่านไว้ ณ ที่น้ ี
เอกสารฉบับนี้ จัดทําขึ้นนอกจากเพื่อประโยชน์โดยตรงของเจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบตั ิงานด้าน
การบริ หารแรงงาน ซึ่ งรวมถึงงานจัดหางาน งานแนะแนวอาชี พ และงานคุม้ ครองแรงงานแล้ว หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ สามารถนําข้อมูลเหล่านี้ ไปใช้เป็ นฐานข้อมูลในการจัดเก็บสถิติเกี่ยวกับ
แรงงานในด้านต่าง ๆ เพื่อนําผลไปใช้ในการวางแผนด้านต่าง ๆ เช่ น การวางแผนกําลังคน การศึกษา
การฝึ กอบรม และการกําหนดค่าจ้าง เป็ นต้น
กรมการจัดหางานหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า เอกสารการจัดประเภทมาตรฐานอาชี พ (ประเทศ
ไทย) นี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานต่าง ๆ และหากมีคาํ แนะนําหรื อข้อมูลเพิ่มเติม
ประการใด กรมการจัด หางานยิ น ดี รั บ ไปพิ จ ารณาดํา เนิ น การเพื่ อ การปรั บ ปรุ ง ข้อ มู ล ให้ส มบู ร ณ์
ครบถ้วนในครั้งต่อไป

(นายนคร ศิลปอาชา)
อธิบดีกรมการจัดหางาน

(3)
บทนํา

การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย) 2544
ความเป็ นมา
การจัด ประเภทมาตรฐานอาชี พ (ประเทศไทย)
เดิ มเป็ นภารกิ จ ของกรมแรงงาน
กระทรวงมหาดไทย จัดพิมพ์เผยแพร่ ครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2512 โดยใช้หลักเกณฑ์การจัดแบ่งหมวดหมู่ และ
กําหนดรหัสตามการจัดประเภทมาตรฐานอาชี พสากล (International Standard Classification of
Occupations : ISCO) ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization : ILO)
ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บสถิติดา้ นแรงงานและสามารถ เปรี ยบเทียบข้อมูลกับนานาประเทศได้อย่าง
เป็ นสากล
ปั จจุบนั การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย) เป็ นภารกิจของกระทรวงแรงงาน
และสวัส ดิ ก ารสั งคม โดยกรมการจัด หางาน เป็ นหน่ วยงานหลักในการดําเนิ นการจัด ทํา ข้อมู ลและ
กําหนดรหัสหมวดหมู่อาชีพตามหลักเกณฑ์เดียวกับการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพสากล (ISCO) ซึ่ งทาง
ILO ได้ทาํ การปรับปรุ ง ISCO มาแล้ว 2 ครั้ง ครั้งล่าสุ ดคือปี 1988 ซึ่ งเป็ นฐานของการจัดประเภท
มาตรฐานอาชีพของไทยในปั จจุบนั
วัตถุประสงค์
การจัดทําการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย) ในครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
- เพื่อปรับปรุ งข้อมูลอาชีพของประเทศไทยให้ถูกต้องและสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น รวมทั้งเพื่อให้
สอดคล้องกับการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพสากลที่ได้มีการปรับปรุ งใหม่
- เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และบุคคลทัว่ ไปมีความรู ้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
ข้อมูลอาชีพ และสะดวกแก่การนําไปใช้ประโยชน์
- เพื่อเพิ่มประสิ ทธิผลของการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ
- เพื่อใช้เป็ นฐานข้อมูลอาชีพของประเทศไทย
ประโยชน์
กรมการจัดหางานได้ดาํ เนินการจัดทําการจัดประเภทอาชีพเพื่อให้หน่ วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันในเรื่ องอาชี พ และเพื่อการนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ
ที่ เ กี่ ยวข้อ งกับ การบริ หารงานด้า นแรงงาน เช่ น การกํา หนดค่ า จ้า ง การแนะแนวอาชี พ การฝึ กอบรม
การจ้างงาน รวมถึ งการวิ เคราะห์ การเจ็บ ป่ วยหรื อเสี ยชี วิ ตที่ เ กิ ดขึ้ นจากอาชี พ การที่ มีระบบฐานข้อมูล
เดียวกันสามารถจะนําข้อมูลสถิติไปอ้างอิงและเปรี ยบเทียบได้ท้ งั ในระดับหน่วยงาน และกับระดับประเทศ
การดําเนินงาน
เนื่ องจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization)
ซึ่ งเป็ นผูร้ ับผิดชอบดําเนิ นการ ได้มีการปรั บปรุ งและเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างการจัดประเภทมาตรฐานอาชี พ

(4)
(ISCO) ประกอบกับการเปลี่ ยนแปลงและการพัฒนาเศรษฐกิ จและอุ ตสาหกรรมของประเทศไทย ทํา ให้
ประเทศไทยต้องทําการปรับปรุ งข้อมูลอาชีพให้ทนั สมัยและสอดคล้องกับการจัดประเภทมาตรฐานสากล
การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพประเทศไทยฉบับนี้ ใช้เอกสารการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ
สากล ฉบับปี 1988 ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ เป็ นหลักและแนวทางในการดําเนิ นงาน โดยกรมการ
จัดหางาน ได้ดาํ เนินการดังนี้
- แปลและศึกษาข้อมูลจากเอกสาร International Standard Classification of Occupation
(ISCO) ปี 1990 ซึ่ งได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างให้เหมาะสมกับสภาพข้อเท็จจริ ง
- สํารวจ และเก็บรวบรวมข้อมูลอาชีพจากกิจการและสถานประกอบการต่าง ๆ ในประเทศ
- ศึ กษาข้อมูลจากเอกสารต่ าง ๆ เพิ่มเติม เช่ น เอกสารหลักสู ตรการเรี ยนการสอน
ในระดับ ต่ า ง ๆ , เอกสารประกอบการจัด ทํา โครงสร้ า งอัต รากํา ลัง และตํา แหน่ ง งานในหน่ ว ยงาน
รัฐ – เอกชน รวมทั้งการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์ เน็ต เป็ นต้น
- วิเคราะห์และเขียนร่ างนิ ยามอาชีพ
- ประชุ มผูท้ รงคุ ณวุ ฒิในสาขาอาชี พต่ าง ๆ ที่ ได้รับการแต่ งตั้งเป็ นคณะอนุ กรรมการ
ที่ปรึ กษาเพื่อการปรั บปรุ งการจัดประเภทมาตรฐานอาชี พเฉพาะสาขา เพื่อพิจารณาตรวจแก้ไขร่ างและให้
คําแนะนํา รวมทั้งข้อมูลเพิ่มเติมก่อนนําเสนอคณะกรรมการที่ปรึ กษาเพื่อปรับปรุ งการจัดประเภทมาตรฐาน
อาชีพและอุตสาหกรรม
กรอบแนวคิด
งาน (job) หมายถึง ภารกิจ (Task) หรื อหน้าที่ (duties) ที่ตอ้ งปฏิบตั ิงานหลายงาน ที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกันรวมกันเข้าเป็ น อาชีพ
“อาชีพ” ในเอกสารฉบับนี้ หมายถึง งานซึ่ งบุคคลใดบุคคลหนึ่ งปฏิบตั ิอยูไ่ ม่หมายรวมถึง
อุตสาหกรรม กิจการ สถานะการทํางาน หรื อประสบการณ์ในการทํางานของผูป้ ฏิบตั ิงาน
ในการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพสากลได้นาํ เอาทักษะ (skill) ซึ่ งหมายถึง ความสามารถ
ในการทํางานที่ได้รับมอบหมายให้สาํ เร็ จ มาพิจารณาโดยดูถึงระดับของทักษะ (skill level) และทักษะ
เฉพาะด้าน (skill specialization) แบ่งทักษะออกเป็ น 4 ระดับ โดยใช้ระดับการศึกษาเป็ นตัวแบ่งหรื อ
อธิ บ ายถึ ง ความสามารถ แต่ ท้ ัง นี้ มิ ไ ด้ห มายความว่ า การทํา งานทั้ง หมดนั้ นต้อ งได้รั บ การศึ ก ษาจาก
สถานศึกษาหรื อการศึกษาในระบบ (Formal Education) เท่านั้น แต่อาจจะได้ทกั ษะจากการฝึ กอบรมอย่าง
ไม่เป็ นทางการ (Informal Training) หรื อจากประสบการณ์การทํางาน (Experience) ก็ได้ทกั ษะที่ตอ้ งการ
เพียงแต่สามารถปฏิบตั ิงานหรื อทําหน้าที่ได้ โดยไม่คาํ นึ งว่าผูป้ ระกอบอาชี พนั้นจะมีทกั ษะในการทํางาน
มากหรื อน้อยกว่าบุคคลอื่นที่อยูใ่ นอาชีพเดียวกันตามทักษะทั้ง 4 ระดับที่เปรี ยบเทียบกับการศึกษาของไทย
แล้วเป็ นดังนี้
1. ทักษะระดับที่ 1 หมายถึง ผูท้ ี่จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา
2. ทักษะระดับที่ 2 หมายถึง ผูท้ ี่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา

(5)
3. ทักษะระดับที่ 3 หมายถึง ผูท้ ี่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาสายอาชีพ ปวช.
ปวส. อนุปริ ญญา
4. ทักษะระดับที่ 4 หมายถึง ผูท้ ี่จบการศึกษาตั้งแต่ปริ ญญาตรี ข้ นึ ไป
เกณฑ์การจัดแบ่งระดับการศึกษาตามการจําแนกประเภทอาชีพที่ใช้ประกอบการวิเคราะห์
การจัดกลุ่มเบื้องต้น มีดงั นี้
หมวดใหญ่
1
2
3
4
5
6
7
8

ผูบ้ ญั ญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส ผูจ้ ดั การ
ผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ
ช่างเทคนิคสาขาต่าง ๆ และผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
เสมียน , เจ้าหน้าที่
พนักงานบริ การ พนักงานขายในร้านค้า และตลาด
ผูป้ ฏิบตั ิงานมีฝีมือด้านการเกษตรและประมง
ผูป้ ฏิบตั ิงานมีฝีมือในธุรกิจต่าง ๆ
ผูป้ ฏิบตั ิการด้านเครื่ องจักรในโรงงานและผูป้ ฏิบตั ิ
งานด้านการประกอบ
9 อาชีพงานพื้นฐาน
0 ทหาร

หมวดย่อย หมู่ หน่วย ระดับทักษะ /
การศึกษา
3
8
33
4
18
55
4
4
21
73
3
2
7
23
2
2
9
23
2
2
6
17
2
4
16
70
2
3
20
70
2
3
1

10
1

25
1

1
-

* หมายเหตุ ในหมวดใหญ่ 1 และ 0 ไม่ได้กาํ หนดระดับการศึกษาไว้ เนื่ องจากกลุ่มอาชีพใน
สาขาทั้ง 2 มีความ แตกต่างกันมากจนทําให้ไม่สามารถจะสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
อาชีพได้

(6)
โครงสร้ างการจัดประเภทอาชี พ
กรมการจัดหางาน ได้จดั แบ่งโครงสร้างการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย) โดย
ใช้หลักเกณฑ์การจัดแบ่ งประเภทอาชี พ เช่ นเดี ยวกับการจัดประเภทมาตรฐานอาชี พสากล ปี
2531
(International Standard Classification of Occupations 1988 : ISCO) โดย ISCO จะจัดแบ่งจัดประเภท
อาชี พ ออกเป็ นหมวดใหญ่ (major) หมวดย่อย (sub major) หมู่ (group) และหน่ วย (unit) เท่านั้น
ในระดับตัวอาชี พ (Occupation) จะเป็ นหน้าที่ของแต่ละประเทศในการพิจารณาจัดจําแนกและจัดทํา
รายละเอียดอาชีพซึ่งจะแตกไปตามโครงสร้างเศรษฐกิจและตลาดแรงงานของแต่ละประเทศ
การจัดจําแนกประเภทอาชีพจะจัดแบ่งเป็ นกลุ่มในระดับต่าง ๆ และกําหนดเลขรหัส ในแต่
ละระดับด้วยเลขตั้งแต่ 1 – 6 หลัก โดยเลขรหัสอาชีพแต่ละหลักจะแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพ
และกลุ่มอาชีพที่เกี่ยวข้องกัน
หลักการจัดทําโครงสร้างการจัดประเภทอาชีพและวิธีการให้เลขรหัสมีดงั นี้
หมวดใหญ่ (major)
เป็ นกลุ่มอาชีพที่ใหญ่ที่สุด จัดแบ่งออกเป็ น 10 หมวดใหญ่ แทนด้วย
เลขรหัสหลักที่ 1
หมวดย่อย (sub major) เป็ นกลุ่มอาชีพที่แบ่งย่อยจากหมวดใหญ่ จัดแบ่งออกเป็ น 28 หมวดย่อย
แทนด้วยเลขรหัส หลักที่ 1 และ 2
หมู่ (group)
เป็ นกลุ่มอาชีพที่แบ่งย่อยจากหมวดย่อย จัดแบ่งออกเป็ น 116 หมู่
แทนด้วยเลขรหัสหลักที่ 1 ถึง 3
หน่วย (unit)
เป็ นกลุ่มอาชีพที่แบ่งย่อยจากหมู่ จัดแบ่งออกเป็ น 391 หน่วย แทน
ด้วยเลขรหัสหลักที่ 1 ถึง 4
ตัวอาชีพ (occupation)

หมวดใหญ่
หมวดย่อยในหมวดใหญ่
หมู่ในหมวดย่อย
หน่วยในหมู่
ตัวอาชีพในหน่วย

เป็ นอาชีพที่ถูกจําแนกเข้าไว้ในกลุ่มอาชีพระดับหน่ วย แทนด้วยเลขรหัสหลักที่
1 – 6 โดยแยกตัวเลขหลักที่ 5 และ 6 ออกจาก 4 หลักแรกด้วย จุดทศนิยม
ซึ่ งตัวอาชีพถูกจัดรวมเข้าไว้ในหน่วยอาชีพนั้น เช่น อาชีพนักออกแบบเว็บไซต์
หรื อเว็บมาสเตอร์ สามารถแจกแจงโครงสร้างได้ดงั นี้
ชื่ออาชีพ
ผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ
ผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านฟิ สิ กส์ , คณิ ตศาสตร์ และ
วิศวกรรมศาสตร์
นักออกแบบและวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์
โปรแกรมเมอร์ , นักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
นักออกแบบเว็บไซต์ , เว็บมาสเตอร์

เลขรหัส
2
21
213
2132
2132.20

(7)
หลักการใช้ เลขรหัส
ในช่ ว งระหว่ า งการดํา เนิ น การจัด ทํา การจัด ประเภทมาตรฐานอาชี พ (ประเทศไทย)
ได้มีผเู้ ชี่ยวชาญจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ คือ Mr. Edwin Hoffman ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่ร่วมดําเนิ นการ
ปรั บปรุ ง และจัด ทํา ข้อมูล การจัด ประเภทมาตรฐานอาชี พ สากล มาให้ความรู ้ แ ละอธิ บ ายถึ ง หลักเกณฑ์
โครงสร้างการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพสากล และได้เน้นยํ้าให้ประเทศสมาชิกที่นาํ ISCO ไปปรับใช้ให้
กําหนดเลขรหัสตั้งแต่ระดับหมวดใหญ่ (major) ถึงหน่ วย (group) เป็ นเลขรหัสเดียวกับสากล โดยแต่ละ
ประเทศสามารถจะเพิม่ เลขรหัสตั้งแต่ระดับหมวดย่อยถึงหมู่ได้แต่ตอ้ งไม่เป็ นเลขรหัสที่ซ้ าํ กับเลขรหัสสากล
และหากเลขรหัสในระดับใดก็ตามไม่ปรากฏกลุ่มอาชีพในประเทศนั้นก็สามารถจะคงเลขรหัสไว้หรื อข้าม
เลขรหัสนั้นไปได้ โดยต้องไม่นาํ กลุ่มอาชีพถัดไปหรื อกลุ่มอาชีพที่เพิ่มเติม เข้ามาใช้เลขรหัสดังกล่าว ทั้งนี้
เพื่อมิให้เกิดความสับสนของเลขรหัสที่เป็ นสากล
- การให้เลขรหัสของการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย) ฉบับนี้ต้ งั แต่เลขรหัส
ระดับหมวดใหญ่ หมวดย่อย หมู่และหน่วยจะให้เลขรหัสเหมือนกับของการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ
สากล (ฉบับปี 2531) ทั้งนี้เพื่อให้เป็ นไปตามข้อเสนอแนะและเพื่อให้ขอ้ มูลสามารถเปรี ยบเทียบกับนานา
ประเทศได้
- การให้เลขรหัสในหมู่อาชี พ (group เลขรหัส 4 หลัก) ซึ่ งลงท้ายด้วยเลข
9 หมายถึง อาชีพอื่น ๆ ซึ่ งไม่สามารถจัดประเภทไว้ในหมู่อาชีพใด ๆ จะมารวมกันไว้ในหมู่อาชีพนี้
- การให้เลขรหัสตัวอาชีพ (occupations : เลขรหัสตัวที่ 5 และ 6) ซึ่ งแสดงถึงตัวอาชีพ
ที่อยูใ่ นหน่ วยอาชีพใดหน่ วยอาชีพหนึ่ งนั้น จะให้เลขรหัสเรี ยงไปตามลําดับ โดยปกติจะมีช่วงห่ างระหว่าง
10 , 20 , 30 ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั จํานวนตัวอาชีพที่มีอยูใ่ นหน่ วยอาชีพเดียวกัน ถ้าช่วงห่ างระหว่างเลขรหัสอาชีพ
ในหน่ วยอาชี พสั้นแสดงให้เห็นว่าอาชีพเหล่านั้นมีความสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ชิดยิง่ กว่าอาชีพอื่น ๆ ที่อยูใ่ น
หน่วยอาชีพเดียวกัน เช่น อาจเป็ น 10 , 15 หรื อ 10 , 12 , 14 , 16 , 18 เป็ นต้น
- เลขรหัสสองตัวสุ ดท้ายของตัวอาชีพ เลขรหัสหลักที่ 5 ที่ลงท้ายด้วย 10 แสดงให้เห็น
ว่า อาชี พนั้นเป็ นอาชี พที่ มีลกั ษณะงานแบบทัว่ ๆ ไปหรื อลักษณะงานของอาชี พนั้นครอบคลุ มไปหมดทุ ก
อาชีพที่อยูใ่ นหน่วยเดียวกันไม่ได้ทาํ งานหรื อมีความชํานาญงานด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ
- เลขรหัสสองตัวสุ ดท้ายของตัวอาชีพ เลขรหัสหลักที่ 5 ที่ลงท้ายด้วย 90 หมายถึง
ผูท้ ี่ปฏิบตั ิงานเบ็ดเตล็ด ซึ่ งเกี่ยวข้องกับอาชีพอื่น ๆ ในหน่ วยอาชีพเดียวกัน แต่เป็ นงานซึ่ งไม่มีความสําคัญ
เพียงพอที่จะจัดประเภทออกเป็ นตัวอาชีพเลขรหัสหลักที่ 5 ได้
หลักการให้ ชื่ออาชีพ
สํ า หรั บ ชื่ อ ของกลุ่ มอาชี พ ตั้ง แต่ ร ะดั บ หมวดใหญ่ ถึ ง หน่ ว ยอาชี พ นั้ นจะใช้ต ามอย่ า ง
มาตรฐานสากล คือ

(8)
หมวดใหญ่ ให้ชื่อที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะงาน ซึ่ งบุคคลนั้นทําอยู่ เช่น งานจัดการ งาน
ที่ตอ้ งใช้วิชาชีพ งานบริ การ งานเสมียน พนักงานหรื องานทางด้านการเกษตรหรื ออุตสาหกรรม เป็ นต้น
หมวดย่อย ให้ชื่อกลุ่มอาชี พที่ จาํ แนกย่อยจากหมวดใหญ่โดยจะแสดงถึงลักษณะงานที่
จําแนกออกเป็ นส่ วน ๆ ชัดเจนขึ้น
หมู่
จะเป็ นชื่ อกลุ่ มอาชี พที่ จาํ แนกย่อยจากหมวดย่อยและแสดงถึ งลักษณะงาน
ที่ขีดวงจํากัดขึ้น อาจใช้ชื่ออย่างเดียวกับหน่ วยอาชีพซึ่ งอยูใ่ นหมู่น้ นั โดยรวมชื่ อหน่ วยอาชี พทุกหน่ วยหรื อ
เพียงบางหน่วย
หน่วย
เป็ นกลุ่มอาชี พที่จาํ แนกย่อยจากหมู่และชื่ อจะแสดงถึงกลุ่มตัวอาชี พที่อยู่ใน
หน่วยอาชีพนั้น ๆ
ตัวอาชีพ เป็ นหน่ วยที่เล็กที่สุด จําแนกย่อยจากหน่ วยอาชี พ การให้ชื่อตัวอาชี พและ
กลุ่ ม อาชี พ นี้ ได้ใ ช้ชื่ อ ซึ่ งเป็ นชื่ อ สากลหรื อใช้เ รี ยกอย่ า งเป็ นทางการ และเป็ นที่ เ ข้า ใจกัน โดยทั่ว ไป
แต่อย่างไรก็ตามได้พยายามรวบรวมและใส่ ชื่อที่ ใช้เรี ยกกันในท้องถิ่ นหรื อในตลาดแรงงานกํากับไว้ดว้ ย
เพื่อสะดวกแก่ผใู ้ ช้ประโยชน์
หลักการเขียนนิยามอาชีพ
นิ ยามอาชีพของกลุ่มอาชี พในระดับ หมวดใหญ่ หมวดย่อย หมู่และหน่ วยนั้นส่ วนใหญ่
เป็ นนิ ยามอาชี พ ที่ ทาํ การคัด ลอกจากนิ ยามอาชี พ สากล โดยผ่า นการพิ จ ารณาและปรั บ ให้เ ข้า กับ สภาพ
ข้อ เท็ จ จริ งของประเทศ ซึ่ งนิ ย ามแต่ ล ะกลุ่ ม จะแสดงถึ ง ความหมายของหน้ า ที่ แ ละลัก ษณะงานของ
กลุ่มอาชีพนั้น
นิ ยามอาชี พในเอกสารฉบับนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากผูท้ รงคุณวุฒิในสาขาอาชี พต่าง ๆ
ที่ได้สละทั้งเวลา ความรู ้ และความสามารถในการช่ วยแก้ไขร่ างพร้ อมให้ขอ้ เสนอแนะจนได้นิยามอาชี พ
แต่ละอาชีพโดยมีรูปแบบการเขียนนิยามอาชีพ ดังนี้
นิ ยามของตัวอาชี พแต่ละตัวจะแสดงถึ งลักษณะงานอาชี พที่ ตอ้ งปฏิบตั ิ โดยแยกเนื้ อหา
ออกดังนี้ ในประโยคแรกจะเป็ นการอธิบายถึงลักษณะหน้าที่งานหลักของตัวอาชีพซึ่ งจะจบด้วยเครื่ องหมาย
: ประโยคหลังเครื่ องหมาย : จะเป็ นการบรรยายลักษณะงานหรื อการปฏิบตั ิ ซึ่ งในบางหน่ วยอาชี พ
จะบรรยายตามลําดับขั้นตอนงานและแยกประโยคด้วยเครื่ องหมาย “,” บางอาชีพมีการบรรยายถึงลักษณะ
งานส่ วนย่อยซึ่ งบางคนอาจทํางานส่ วนนี้ อยู่ด้วยหรื อไม่ ข้ ึนกับขนาดของสถานประกอบการหรื อองค์กร
และจะขึ้นต้นประโยคด้วยคําว่า “อาจ”
ข้ อสั งเกตุ
- เนื่ องจากความแตกต่างทางด้านการศึกษาของผูท้ ี่ประกอบอาชีพในแต่ละประเทศ เช่ น
บางอาชี พในสาขาการบริ การต่ าง ๆ เกี่ ยวกับการสอน สุ ขอนามัยและสังคม บางประเทศจําเป็ นต้องมี
การศึกษาในระดับปริ ญญา เพื่อปฏิบตั ิงานในอาชีพต่าง ๆ เหล่านี้ ในขณะที่ประเทศอื่น ๆ อาจต้องการเพียง
ผูจ้ บการศึกษาระดับประกาศนียบัตรเท่านั้น ฉะนั้น ในการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพสากลจึงได้มีการสร้าง
กลุ่มอาชีพขึ้น 2 กลุ่ม ที่ขนานกัน คือ กลุ่มอาชีพในหมวดใหญ่ 2 และหมวดใหญ่ 3 ซึ่ งเป็ นกลุ่มช่าง

(9)
เทคนิคและวิชาชีพสาขาต่าง ๆ เพื่อให้แต่ละประเทศที่มีความแตกต่างกันในฐานการศึกษาสามารถจัดจําแนก
ประเภทอาชีพดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม
- สําหรั บหมวดใหญ่ 7 และ 8 ซึ่ งเป็ นกลุ่มที่ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการผลิตนั้นมีความ
ใกล้เคียงในลักษณะงานแต่แตกต่างกันในด้านฝี มือและความสามารถที่ตอ้ งการ กล่าวคือ ผูท้ ี่ปฏิบตั ิงานอาชีพ
ในหมวดใหญ่ 7 จะเน้นหนักไปทางด้านการใช้ฝีมือและความสามารถในการปฏิบตั ิงาน อาจมี เครื่ องมือ
อุปกรณ์หรื อเครื่ องจักรประกอบการปฏิบตั ิงานบ้าง ในขณะที่หมวดใหญ่ 8 จะเน้นหนักไปทางด้านการ
ควบคุมและใช้เครื่ องจักรในการปฏิบตั ิงานเป็ นส่ วนใหญ่ ซึ่ งอาจจําเป็ นต้องรู ้วิธีการใช้เครื่ องจักรอุปกรณ์
ที่ทนั สมัยและซับซ้อน
- สําหรั บอาชี พบางสาขาอาชี พที่ ตอ้ งใช้หลักการทางด้านเทคนิ คหรื อความรู ้ เฉพาะ
จะพิจารณากําหนดอาชีพไว้ในหน่วยอาชีพด้านเทคนิ ค (หมวดใหญ่ 3) แต่มีบางหน่ วยอาชีพ เช่น หน่ วยที่
ทํางานเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านความปลอดภัย สุ ขอนามัย และคุณภาพ ถ้าเป็ นการตรวจสอบและทํางาน
ด้านเทคนิ คจะจัดไว้ในหน่ วยอาชีพ 3152 แต่ถา้ เป็ นการตรวจสอบคุณภาพในสายงาน (Quality Control ,
QC) จะจัดประเภทไว้กบั ผูป้ ฏิบตั ิงานในด้านการผลิตนั้น ๆ เช่นเดียวกับการควบคุมดูแลหรื อการเป็ นหัวหน้า
งาน หัวหน้าซึ่ งต้องปฏิบตั ิงานในสายงานด้วยจะจัดไว้ในสายงานเทคนิ คหรื อสายงานปฏิบตั ิตามประเภท
งาน แต่ถา้ งานหลักประกอบด้วยงานด้านวางแผนจัดการ จะจัดไว้ในกลุ่ มอาชี พด้านการบริ หาร จัดการ
คือ หมวดย่อยที่ 12 และ 13
สํ า หรั บ ที่ ป รึ กษา ผูเ้ ชี่ ยวชาญ เป็ นการกํา หนดตําแหน่ ง ในการพิ จ ารณาอาชี พ
ให้พิจารณาว่าให้คาํ ปรึ กษาด้านใดหรื อมีความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพใดให้จดั แยกไว้ในกลุ่มอาชีพนั้น ๆ
- สําหรับผูท้ ี่ฝึกงานได้กาํ หนดไว้เป็ นกลุ่ม T แต่ถา้ หากจะนับรวมเป็ นอาชีพให้พิจารณาว่า
ฝึ กงานในสาขาอาชีพใดให้จดั จําแนกไว้ตามงานอาชีพที่ทาํ การฝึ กนั้น
______________________________

(10)
การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย) 2544

หมวดย่อย
หมวดใหญ่ 1
11

หมู่

หน่ วย

111
112

1110
1120

113

1130

114
1141
1142

115

1143
1144
1150

12
121
1210
122
1221
1222
1223
1224
1225

ชื่อหน่ วยอาชีพ
ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้ าราชการระดับอาวุโส, ผู้จัดการ
ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้ าราชการระดับอาวุโส
ผูบ้ ญั ญัติกฎหมาย
ข้าราชการระดับอาวุโส, นักบริ หารของหน่วยงานรัฐบาล
ข้าราชการระดับอาวุโส , นักบริ หารของหน่วยงานรัฐบาล
ผูน้ าํ ตามประเพณี , ผูน้ าํ ท้องถิ่น /หมู่บา้ น/ เจ้าหน้าที่บริ หารงาน
ท้องถิ่น/ชุมชน
เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสขององค์กรที่ดาํ เนินการเพื่อผลประโยชน์
เฉพาะ
เจ้าหน้าที่บริ หารพรรคการเมือง
ผูบ้ ริ หารองค์กรนายจ้าง องค์กรลูกจ้างและองค์กรที่มีผลประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจอื่น
ผูบ้ ริ หารองค์กรด้านมนุษยธรรม และองค์กรเฉพาะด้าน
ผูบ้ ริ หารองค์กรที่ทาํ หน้าที่ตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญ
เจ้าหน้าที่บริ หารของหน่วยงานรัฐบาล , เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้จัดการบริษัท, เจ้ าหน้ าที่บริหารของหน่ วยงานเอกชน
กรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู ง กรรมการและผูจ้ ดั การใหญ่
กรรมการบริ หาร
กรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู ง กรรมการและผูจ้ ดั การใหญ่
กรรมการบริ หาร
ผูจ้ ดั การฝ่ ายผลิตและปฏิบตั ิการ (แยกตามการจัดประเภทมาตรฐาน
อุตสาหกรรม ISIC) * รวมเอกชน รัฐวิสาหกิจ หน่วยราชการ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายผลิตและปฏิบตั ิการด้านเกษตรกรรม การล่าสัตว์
การป่ าไม้และการประมง (ประเภท A,B)
ผูจ้ ดั การฝ่ ายผลิตและปฏิบตั ิการด้านการผลิต (ประเภท C,D,E)
ผูจ้ ดั การฝ่ ายผลิตและปฏิบตั ิการด้านการก่อสร้าง (ประเภท F)
ผูจ้ ดั การฝ่ ายผลิตและปฏิบตั ิการด้านการค้าส่ งและค้าปลีก (ประเภท G)
ผูจ้ ดั การฝ่ ายผลิตและปฏิบตั ิการด้านภัตตาคารและโรงแรม
(ประเภท H)

(11)
หมวดย่อย

หมู่

หน่ วย
1226
1227
1228
1229

123
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
13
131
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319

ชื่อหน่ วยอาชีพ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายผลิตและปฏิบตั ิการด้านการขนส่ ง การสื่ อสารและ
คมนาคม (ประเภท I)
ผูจ้ ดั การฝ่ ายผลิตและปฏิบตั ิการด้านบริ การธุรกิจ (ประเภท J,K)
ผูจ้ ดั การฝ่ ายผลิตและปฏิบตั ิการด้านบริ การส่ วนบุคคล , การทําความ
สะอาดและบริ การที่เกี่ยวข้อง (ประเภท O: 90/93 , P)
ผูจ้ ดั การฝ่ ายผลิตและปฏิบตั ิการซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ที่อื่น
(ประเภท L ยกเว้น 7522 ,M,N,O: 92 ,Q)
ผูจ้ ดั การฝ่ ายอื่น ๆ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงินและบริ หาร
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบุคคลและอุตสาหกรรมสัมพันธ์
ผูจ้ ดั การฝ่ ายขายและการตลาด
ผูจ้ ดั การฝ่ ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์
ผูจ้ ดั การฝ่ ายจัดหาและจําหน่ายสิ นค้า
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ การงานด้านคํานวณ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายวิจยั และพัฒนา
ผูจ้ ดั การฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายอื่น ๆ ซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
ผู้จัดการทั่วไป
ผูจ้ ดั การทัว่ ไป (แยกตามประเภทอุตสาหกรรม ISIC)
ผูจ้ ดั การทัว่ ไปด้านเกษตรกรรม การล่าสัตว์ การป่ าไม้และ
การประมง (ประเภท A , B)
ผูจ้ ดั การทัว่ ไปด้านการผลิต (ประเภท C,D,E)
ผูจ้ ดั การทัว่ ไปด้านการก่อสร้าง (ประเภทF)
ผูจ้ ดั การทัว่ ไปด้านค้าส่ งและค้าปลีก (ประเภท G)
ผูจ้ ดั การทัว่ ไปด้านภัตตาคารและโรงแรม (ประเภท H)
ผูจ้ ดั การทัว่ ไปด้านขนส่ ง คมนาคม และสถานที่เก็บสิ นค้า
(ประเภท I)
ผูจ้ ดั การทัว่ ไปด้านบริ การทางธุรกิจ (ประเภท J,K)
ผูจ้ ดั การทัว่ ไปด้านบริ การส่ วนบุคคล การทําความสะอาดและบริ การ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ประเภท Q:90 /93 , P)
ผูจ้ ดั การทัว่ ไปซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ที่อื่น (ประเภท M ,N ,O: 92 C, Q)
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หมวดย่อย
หมวดใหญ่ 2
21

หมู่

หน่ วย

211
2111
2112
2113
2114
212
2121
2122
213
2131
2132
2139
214
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149

22
221
2211

ชื่อหน่ วยอาชีพ
ผู้ประกอบวิชาชีพด้ านต่ าง ๆ
ผู้ประกอบวิชาชีพด้ านฟิ สิ กส์ คณิตศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์
นักฟิ สิ กส์ นักเคมีและผูป้ ระกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
นักฟิ สิ กส์ และนักดาราศาสตร์
นักอุตุนิยมวิทยา
นักเคมี
นักธรณี วิทยาและนักธรณี ฟิสิ กส์
นักคณิ ตศาสตร์ นักสถิติ และผูป้ ระกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
นักคณิ ตศาสตร์ และผูป้ ระกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
นักสถิติ
นักวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์
นักออกแบบและวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์
โปรแกรมเมอร์ , นักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ ที่มิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
สถาปนิก/วิศวกร และผูป้ ระกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
สถาปนิก/นักวางผังเมืองและระบบงานจราจร
วิศวกรโยธา
วิศวกรไฟฟ้ า
วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์และการสื่ อสารโทรคมนาคม
วิศวกรเครื่ องกล
วิศวกรเคมี
วิศวกรเหมืองแร่ นักโลหกรรมและผูป้ ระกอบวิชาชีพอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
นักทําแผนที่และนักสํารวจ
สถาปนิก วิศวกรอุตสาหการและผูป้ ระกอบวิชาชีพวิศวกรที่
เกี่ยวข้องซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
ผู้ประกอบวิชาชี พด้ านวิทยาศาสตร์ เกีย่ วกับสิ่ งมีชีวติ และ
สุ ขอนามัย
ผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับสิ่ งมีชีวิต
นักชีววิทยา นักพฤษศาสตร์ นักสัตววิทยาและอาชีพอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง

(13)
หมวดย่อย

หมู่

หน่ วย
2212
2213

222
2221
2222
2223
2224
2229
223
2230
23
231
2310
232
2320
233
2331
2332
234
235

2340
2351
2352
2359

ชื่อหน่ วยอาชีพ
นักเภสัชวิทยา นักพยาธิวิทยาและผูป้ ระกอบวิชาชีพอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
นักเกษตรกรรมและผูป้ ระกอบวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผูป้ ระกอบวิชาชีพเกี่ยวกับสุ ขภาพ (ยกเว้นพยาบาล)
แพทย์
ทันตแพทย์
สัตวแพทย์
เภสัชกร
ผูป้ ระกอบวิชาชีพเกี่ยวกับสุ ขภาพอนามัย (ยกเว้นการพยาบาลที่
มิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น)
พยาบาลวิชาชีพและผดุงครรภ์
พยาบาลวิชาชีพและผดุงครรภ์
ผู้ประกอบวิชาชีพด้ านการสอน
ผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านการสอนระดับวิทยาลัย มหาวิทยาลัยและ
สถาบันอุดมศึกษา
ผูส้ อนในวิทยาลัย มหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา
ผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านการสอนระดับมัธยมศึกษา
ผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านการสอนระดับมัธยมศึกษา , ผูส้ อนในระดับ
มัธยมศึกษา
ผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านการสอนระดับประถมศึกษาและก่อนประถม
ศึกษา
ผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านการสอนระดับประถมศึกษา , ผูส้ อนในระดับ
ประถมศึกษา
ผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านการสอนระดับก่อนประถมศึกษา , ผูส้ อนใน
ระดับก่อนประถมศึกษา (ชั้นอนุบาล)
ผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านการสอนการศึกษาพิเศษ , ครู การศึกษาพิเศษ
ผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านการสอนอื่น ๆ
ผูเ้ ชี่ยวชาญพิเศษด้านการศึกษา
ผูต้ รวจการโรงเรี ยน
ผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านการสอนอื่นๆ ที่มิไดัจดั ประเภทไว้ที่อื่น

(14)
หมวดย่อย
24

หมู่

หน่ วย

241
2411
2412
2419
242
2421
2422
2429
243
2431
2432
244
2441
2442
2443
2444
2445
2446
245
2451
2452
2453
2454
2455
246
2460

ชื่อหน่ วยอาชีพ
ผู้ประกอบวิชาชีพด้ านอืน่ ๆ
ผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านธุ รกิจ
นักบัญชี
ผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านงานบุคลากรและงานอาชีพ
ผูป้ ระกอบวิชาชีพทางธุรกิจที่มิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
ผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย
นักกฎหมาย
ผูพ้ ิพากษา , อนุญาโตตุลาการ
ผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านกฎหมายที่มิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
บรรณารักษ์ ผูเ้ ก็บรักษาเอกสารสําคัญ และวิชาชีพด้านงานสนเทศ
ที่เกี่ยวข้อง
ผูเ้ ก็บหรื อดูแลเอกสารสําคัญและผูด้ ูแลพิพิธภัณฑ์
บรรณารักษ์และผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านงานสนเทศที่เกี่ยวข้อง
ผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านสังคมศาสตร์ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
นักเศรษฐศาสตร์
นักสังคมวิทยา , นักมนุษยวิทยาและผูป้ ระกอบอาชีพอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
นักปรัชญา นักประวัติศาสตร์ และนักรัฐศาสตร์
นักภาษาศาสตร์ นักแปลและล่าม
นักจิตวิทยา
นักสังคมสงเคราะห์และผูป้ ระกอบวิชาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
นักเขียน และศิลปิ นเชิงประดิษฐ์หรื อผูท้ าํ งานด้านศิลปะการแสดง
สาขาอื่น ๆ
นักประพันธ์ นักหนังสื อพิมพ์ และนักเขียนอื่น ๆ
ช่างแกะสลัก ช่างปั้ น ช่างหล่อ จิตรกรและผูท้ าํ งานศิลปะอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
นักประพันธ์เพลง นักดนตรี และนักร้อง
นักออกแบบท่าเต้น และนักเต้นรํา
นักแสดง ผูก้ าํ กับภาพยนตร์ ละครและอาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านศาสนา
นักบวชและผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง

(15)
หมวดย่อย
หมวดใหญ่ 3
31

หมู่

หน่ วย

311
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
312
3121
3122
3123
313
3131
3132
3133
3139
314
3141
3142
3143
3144
3145

ชื่อหน่ วยอาชีพ
ช่ างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกีย่ วข้ อง
ผู้ปฏิบัติงานเทคนิคทีเ่ กีย่ วข้ องกับวิทยาศาสตร์ กายภาพและ
วิศวกรรมศาสตร์
ช่างเทคนิคด้านวิทยาศาสตร์ กายภาพและวิศวกรรมศาสตร์
ช่างเทคนิคด้านวิทยาศาสตร์ กายภาพและเคมี
ช่างเทคนิควิศวกรรมโยธา
ช่างเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้ า
ช่างเทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ช่างเทคนิควิศวกรรมเครื่ องกล
ช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี
ช่างเทคนิควิศวกรรมเหมืองแร่ และโลหวิทยา
ช่างเขียนแบบ
ช่างเทคนิควิทยาศาสตร์ กายภาพและวิศวกรรมที่มิได้จดั ประเภท
ไว้ในที่อื่น
ผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
ผูช้ ่วยงานด้านคอมพิวเตอร์
ผูท้ าํ งานด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ช่างเทคนิคควบคุมหุ่ นยนต์อุตสาหกรรม
ผูป้ ฏิบตั ิงานอุปกรณ์ทศั นศาสตร์ และอิเล็กทรอนิกส์
ช่างภาพและเจ้าหน้าที่อุปกรณ์บนั ทึกภาพและเสี ยง
เจ้าหน้าที่ควบคุมอุปกรณ์แพร่ ภาพกระจายเสี ยงและโทรคมนาคม
เจ้าหน้าที่ควบคุมอุปกรณ์ทางการแพทย์
เจ้าหน้าที่อุปกรณ์ดา้ นทัศนศาสตร์ และอิเล็กทรอนิกส์ที่มิได้จดั
ประเภทไว้ในที่อื่น
ผูค้ วบคุมและช่างเทคนิคประจําเรื อและอากาศยาน
ช่างเทคนิคหรื อช่างเครื่ องประจําเรื อ
เจ้าหน้าที่ประจําห้องบังคับการเรื อและผูน้ าํ ร่ อง
นักบิน และวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการบิน
ผูค้ วบคุมการจราจรทางอากาศ
ช่างเทคนิคความปลอดภัยด้านการจราจรทางอากาศ

(16)
หมวดย่อย

หมู่
315

หน่ วย
3151
3152

32
321
3211
3212
3213
322
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
323
3231
3232
324
3241
3242

ชื่อหน่ วยอาชีพ
ผูต้ รวจสอบด้านคุณภาพและความปลอดภัย
ผูต้ รวจสอบอาคารสิ่ งก่อสร้างและอัคคีภยั
ผูต้ รวจสอบด้านความปลอดภัย สุ ขภาพ และคุณภาพผลิตภัณฑ์
ผู้ปฏิบัติงานด้ านเทคนิคที่เกีย่ วข้ องกับวิทยาศาสตร์ เกีย่ วกับ
สิ่ งมีชีวติ และสุ ขอนามัย
เจ้าหน้าที่เทคนิคด้านวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับสิ่ งมีชีวิตและอาชีพ
ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
เจ้าหน้าที่เทคนิคด้านวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
เจ้าหน้าที่เทคนิคด้านการเกษตรกรรม และการป่ าไม้
ที่ปรึ กษาด้านเกษตรกรรมและการป่ าไม้
ผูป้ ระกอบอาชีพที่เกี่ยวกับสุ ขภาพแผนปั จจุบนั (ยกเว้นการ
พยาบาล)
ผูช้ ่วยด้านการแพทย์
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านสุ ขอนามัย
นักโภชนาการและผูเ้ ชี่ยวชาญด้านโภชนาการ
ผูว้ ดั สายตาประกอบแว่นและช่างทําแว่นและอุปกรณ์เกี่ยวกับ
สายตาอื่น ๆ
ผูช้ ่วยด้านทันตกรรม
นักกายภาพบําบัดและผูป้ ระกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
ผูช้ ่วยสัตวแพทย์
ผูช้ ่วยด้านเภสัชกรรม
ผูป้ ระกอบอาชีพเกี่ยวข้องกับสุ ขอนามัยแผนปั จจุบนั (ยกเว้นการ
พยาบาล) ที่มิได้จดั ประเภทไว้ที่อื่น
ผูป้ ระกอบวิชาชีพที่เกี่ยวกับการพยาบาลและผดุงครรภ์
ผูป้ ระกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล
ผูป้ ระกอบอาชีพที่เกี่ยวกับการผดุงครรภ์
ผูร้ ักษาโรคด้วยการแพทย์แผนโบราณ และผูร้ ักษาโรคโดยความ
ศรัทธา
ผูป้ ระกอบอาชีพแพทย์แผนโบราณ
ผูร้ ักษาโรคโดยอาศัยความศรัทธา

(17)
หมวดย่อย
33

หมู่

หน่ วย

331
332

3310
3320

333

3330

334

3340

34
341
3411
3412
3413
3414
3415
3416
3417
3419
342
3421
3422
3423
3429
343
3431
3432
3433
3434
3439

ชื่อหน่ วยอาชีพ
ผู้ปฏิบัติงานที่เกีย่ วข้ องกับการสอน
ผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับการสอนในระดับประถมศึกษา
ผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับการสอนในระดับก่อนประถมศึกษา
(อนุบาล)
ผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับการสอนการศึกษาพิเศษ ; ครู ผชู ้ ่วย
การศึกษาพิเศษ
ผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับการสอนในด้านอื่น ๆ
ผู้ปฏิบัติงานเทคนิคที่เกีย่ วข้ องอืน่ ๆ
ผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการเงินและการขาย
นายหน้าค้าหลักทรัพย์และการเงิน
ตัวแทนขายประกันภัย
ตัวแทนการค้าอสังหาริ มทรัพย์
ผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษาด้านการท่องเที่ยวและผูจ้ ดั นําเที่ยว
ตัวแทนฝ่ ายขายด้านเทคนิคและการค้า
ผูจ้ ดั ซื้ อ , พนักงานจัดซื้ อ
ผูป้ ระเมินค่าและผูข้ ายทอดตลาด
ผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการเงินและการขายที่มิได้จดั
ประเภทไว้ในที่อื่น
ตัวแทนบริ การทางธุรกิจและนายหน้าทางการค้า
นายหน้าทางการค้า
ตัวแทนดําเนินพิธีการศุลกากรและตัวแทนผูร้ ับจัดการขนส่ ง
ระหว่างประเทศ
ตัวแทนจัดหางาน
ตัวแทนจัดหาบริ การทางธุรกิจและนายหน้าการค้าซึ่ งมิได้จดั
ประเภทไว้ในที่อื่น
ผูป้ ระกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานบริ หารงานทัว่ ไป
เลขานุการฝ่ ายบริ หารและผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
ผูป้ ระกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานด้านกฎหมายและธุรกิจอื่น ๆ
เจ้าหน้าที่บญั ชี
ผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับงานสถิติ คณิ ตศาสตร์ และงานอื่น ๆ
ผูป้ ฏิบตั ิงานด้านบริ หารงานทัว่ ไปที่มิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น

(18)
หมวดย่อย

หมู่
344

หน่ วย
3441
3442
3443
3444
3449

345
346
347

3450
3460
3471
3472
3473
3474

348

3475
3480

หมวดใหญ่ 4
41
411
4111
4112
4113
4114
4115
412
4121
4122

ชื่อหน่ วยอาชี พ
ผูป้ ฏิบตั ิงานด้านศุลกากร สรรพากรและงานราชการอื่น ๆ
เจ้าหน้าที่ศุลกากรและเจ้าหน้าที่ประจําด่านตรวจบริ เวณพรมแดน
เจ้าหน้าที่สรรพากร และสรรพสามิต
เจ้าหน้าที่ดูแลสิ ทธิประโยชน์ทางสังคมของรัฐบาล
เจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาต
ผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับงานศุลกากร สรรพากรและงานราชการ
อื่น ๆ
เจ้าหน้าที่สืบสวน สอบสวน (ตํารวจ) และนักสื บ
ผูป้ ฏิบตั ิงานด้านสังคมสงเคราะห์
ผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านศิลปะ บันเทิงและกีฬา
นักออกแบบตกแต่งภายในหรื อมัณฑนากร และนักออกแบบเชิง
พาณิ ชย์
ผูป้ ระกาศทางวิทยุ โทรทัศน์และอื่นๆ
นักดนตรี นักร้อง และนักเต้นตามถนน ไนท์คลับและอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
นักแสดงตลก นักมายากล นักกายกรรม และผูป้ ฏิบตั ิงานที่
เกี่ยวข้อง
นักกีฬา นักกรี ฑา และผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
ผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับศาสนา
เสมียน เจ้ าหน้ าที่
เสมียนสํ านักงาน , เจ้ าหน้ าที่ประจําสํ านักงาน
เลขานุการและเจ้าหน้าที่บนั ทึกข้อมูล
เจ้าหน้าที่ชวเลขและพนักงานพิมพ์ดีด
เจ้าหน้าที่เครื่ องประมวลผลคํา และผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
เจ้าหน้าที่บนั ทึกข้อมูล
เจ้าหน้าที่เครื่ องคํานวณ
เลขานุการ
เสมียนงานด้านการเงินและตัวเลข
เจ้าหน้าที่ลงบัญชีและคํานวณ
เจ้าหน้าที่สถิติและการเงิน

(19)
หมวดย่อย

หมู่
413

หน่ วย
4131
4132
4133

414

419

4141
4142
4143
4144
4145
4190

42

ชื่อหน่ วยอาชีพ
เสมียนงานพัสดุและขนส่ ง
เจ้าหน้าที่คลังสิ นค้า
เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
เจ้าหน้าที่ขนส่ ง
เจ้าหน้าห้องสมุด/ไปรษณี ยแ์ ละผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
เจ้าหน้าที่หอ้ งสมุด
พนักงานรับ – ส่ งและคัดแยกไปรษณี ยภ์ ณั ฑ์
พนักงานลงรหัส พนักงานพิสูจน์อกั ษรและผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
เจ้าหน้าที่สารบรรณและผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์และผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
เจ้าหน้าที่สาํ นักงานอื่น ๆ

4221
4222
4223

เจ้ าหน้ าที่บริการลูกค้ า
เจ้าหน้าที่รับ-จ่ายเงิน และผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
เจ้าหน้าที่เก็บเงินและเจ้าหน้าที่ขายตัว๋
เจ้าหน้าที่รับ-จ่ายเงินของธนาคาร และเจ้าหน้าที่ประจําเคาน์เตอร์
กิจการอื่น ๆ
เจ้ามือการพนัน , เจ้าหน้าที่รับและจ่ายเงินพนัน
เสมียนโรงรับจํานําและผูใ้ ห้กยู้ มื เงิน
พนักงานเร่ งรัดหนี้สินและผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
พนักงานให้บริ การด้านข้อมูลข่าวสาร
พนักงานการท่องเที่ยว และผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
พนักงานต้อนรับ และพนักงานบริ การข้อมูลข่าวสาร
พนักงานควบคุมแผงโทรศัพท์

5111
5112
5113

พนักงานบริการ พนักงานขายในร้ านค้ าและตลาด
ผู้ให้ บริการส่ วนบุคคลและการบริการด้ านความปลอดภัย
ผูใ้ ห้บริ การด้านการท่องเที่ยวและผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
พนักงานอํานวยความสะดวกในระหว่างการเดินทาง
พนักงานเก็บค่าโดยสาร และพนักงานรักษารถ
มัคคุเทศก์

421
4211
4212
4213
4214
4215
422

หมวดใหญ่ 5
51
511

(20)
หมวดย่อย

หมู่
512

หน่ วย

5161
5162
5163
5169

ชื่อหน่ วยอาชีพ
ผูใ้ ห้บริ การในภัตตาคารและบ้านเรื อน
แม่บา้ นและผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
พ่อครัว
พนักงานเสิ ร์ฟและพนักงานผสมเครื่ องดื่ม
ผูใ้ ห้บริ การส่ วนบุคคลและผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกัน
พนักงานดูแลเด็ก
ผูใ้ ห้บริ การส่ วนบุคคลในหน่วยงานต่าง ๆ ( พนักงานดูแลผูป้ ่ วย
ประจําโรงพยาบาล , คลินิก)
ผูใ้ ห้บริ การส่ วนบุคคลในบ้านเรื อน (พนักงานดูแลผูป้ ่ วยส่ วน
บุคคล)
ผูใ้ ห้บริ การส่ วนบุคคลและผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกันซึ่ งมิได้จดั
ประเภทไว้ในที่อื่น
ผูใ้ ห้บริ การส่ วนบุคคลอื่น ๆ
ช่างตัดแต่งผม ช่างเสริ มสวยและผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
คนรับใช้ เพื่อนร่ วมกิจกรรม
สัปเหร่ อ และผูอ้ าบยาศพ
ผูใ้ ห้บริ การส่ วนบุคคลอื่น ๆ ที่มิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
โหร ผูท้ าํ นายโชคชะตาและผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
โหร นักโหราศาสตร์
ผูท้ าํ นายโชคชะตา หมอดูลายมือและอาชีพที่เกี่ยวข้อง
ผูใ้ ห้บริ การด้านการป้ องกันภัยที่มิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
พนักงานดับเพลิง
เจ้าหน้าที่ตาํ รวจ
ผูค้ ุมนักโทษ
ผูใ้ ห้บริ การด้านการป้ องกันภัยที่มิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น

5210
5220
5230

นายแบบ นางแบบ พนักงานขายและพนักงานสาธิตสิ นค้ า
นายแบบและนางแบบ
พนักงานขายของหน้าร้าน และพนักงานสาธิตสิ นค้า
ผูข้ ายสิ นค้าในตลาดและแผงร้านค้า

5121
5122
5123
513
5131
5132
5133
5139
514
5141
5142
5143
5149
515
5151
5152
516

52
521
522
523

(21)
หมวดย่อย
หมวดใหญ่ 6
61

หมู่

หน่ วย

611
6111
6112
6113
6114
612
6121
6122
6123
6124
6129
613
614

6130

6141
6142
615
6151
6152
6153
6154
62
621
6210

ชื่อหน่ วยอาชีพ
ผู้ปฏิบัติงานฝี มือด้ านการเกษตรและประมง (แปรรู ปขั้นพืน้ ฐาน)
ผู้ปฏิบัติงานฝี มือด้ านการเกษตรและประมงเพือ่ การค้ าขาย
ผูป้ ฏิบตั ิงานฝี มือด้านการปลูกพืชไร่
ผูเ้ พาะปลูกพืชไร่ พืชผลและพืชผัก
ผูเ้ พาะปลูกไม้ยนื ต้นและไม้พุ่ม
ผูเ้ พาะปลูกพืชสวนและพืชในเรื อนเพาะชํา
ผูเ้ พาะปลูกพืชผลทางการเกษตรแบบผสมผสาน
ผูเ้ ลี้ยงสัตว์เพื่อการค้าและผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์นมและเลี้ยงสัตว์
ผูเ้ ลี้ยงสัตว์ปีก , ผูผ้ ลิตสัตว์ปีกชนิดต่างๆ
ผูเ้ ลี้ยงผึ้งและผูเ้ ลี้ยงไหม
ผูเ้ ลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน
ผูเ้ ลี้ยงสัตว์ในเชิงพาณิ ชย์และผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องซึ่ งมิได้จดั
ประเภทไว้ในที่อื่น
ผูผ้ ลิตพืชผลทางการเกษตรและเลี้ยงสัตว์เชิงพาณิ ชย์
ผูท้ าํ งานด้านป่ าไม้และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่ งมิได้จดั ประเภท
ไว้ในที่อื่น
ผูท้ าํ งานด้านการป่ าไม้และการทําไม้
ผูท้ าํ งานด้านการเผาถ่านไม้และผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
ผูท้ าํ งานด้านการประมง การล่าสัตว์ และดักจับสัตว์ต่าง ๆ
ผูท้ าํ งานด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ
ผูท้ าํ งานด้านการประมงชายฝั่งทะเล
ผูท้ าํ งานด้านการประมงในทะเลนํ้าลึก
ผูท้ าํ งานด้านการล่าสัตว์และการวางกับดักสัตว์
ผู้ปฏิบัติงานฝี มือด้ านการเกษตรและการประมงเพือ่ การดํารงชีพ
ผูท้ าํ งานด้านการเกษตรและการประมงในเชิงเศรษฐกิจแบบ
พอเพียง
ผูท้ าํ งานด้านการเกษตรและการประมงในเชิงเศรษฐกิจแบบ
พอเพียง

(22)
หมวดย่อย
หมวดใหญ่ 7
71

หมู่

หน่ วย

711
7111
7112
7113
712
7121
7122
7123
7124
7129
713
7131
7132
7133
7134
7135
7136
7137
714
7141
7142
7143
72
721
7211

ชื่อหน่ วยอาชีพ
ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ ฝีมือในธุรกิจต่ าง ๆ
ผู้ปฏิบัติงานในเหมืองแร่ และงานก่ อสร้ าง
พนักงานในเหมืองแร่ พนักงานระเบิดแร่ และหิ น พนักงานตัด
และแกะสลักหิ น
คนงานเหมืองแร่ และเหมืองหิ น
คนงานระเบิดแร่ และหิ น
คนงานเจาะ ตัดและแกะสลักหิ น
ช่างโครงสร้างอาคาร สิ่ งปลูกสร้าง และงานที่เกี่ยวข้องที่มิได้จดั
ประเภทไว้ในที่อื่น
ช่างก่อสร้างอาคาร สิ่ งปลูกสร้างด้วยวัสดุพ้นื บ้าน
ช่างก่ออิฐและปูแผ่นหิ น
ช่างปูนคอนกรี ตและผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
ช่างไม้ปลูกสร้างและช่างไม้อื่นๆ
ช่างโครงสร้างอาคาร สิ่ งปลูกสร้าง และงานที่เกี่ยวข้องที่มิได้จดั
ประเภทไว้ในที่อื่น
ช่างตกแต่งซ่ อมแซมอาคาร สิ่ งปลูกสร้างและงานที่เกี่ยวข้อง
ช่างมุงหลังคา
ช่างปูพ้นื และช่างปูกระเบื้อง
ช่างตกแต่งงานปูน
ช่างติดตั้งฉนวน
ช่างติดกระจก
ช่างสุ ขภัณฑ์และช่างวางระบบท่อนํ้า
ช่างไฟฟ้ าอาคารและอุปกรณ์ไฟฟ้ าอื่นๆ
ช่างทาสี และผูท้ าํ ความสะอาดอาคารสิ่ งปลูกสร้าง และงานที่
เกี่ยวข้อง
ช่างทาสี และผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
ช่างเคลือบผิวและผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
ผูท้ าํ ความสะอาดโครงสร้างอาคารสิ่ งปลูกสร้าง
ผู้ปฏิบัติงานด้ านโลหะ เครื่ องจักร และงานอืน่ ที่เกีย่ วข้ อง
ช่างทําแบบหล่อโลหะ ช่างเชื่อม ช่างโลหะแผ่น ช่างโครงสร้าง
โลหะและผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
ช่างทําแบบหล่อโลหะและช่างทําแกนแบบหล่อโลหะ

(23)
หมวดย่อย

หมู่

หน่ วย
7212
7213
7214
7215
7216

722
7221
7222
7223
7224
723
7231
7232
7233
724
7241
7242
7243
7244
7245
73
731
7311
7312
7313
732
7321
7322

ชื่อหน่ วยอาชีพ
ช่างเชื่อมและช่างตัดโลหะ
ช่างโลหะแผ่น
ช่างเตรี ยมและติดตั้งโครงสร้างโลหะ
ช่างติดตั้งเครื่ องยกและผูฟ้ ั่นต่อสายเคเบิล
ผูป้ ฏิบตั ิงานงานใต้น้ าํ
ช่างเหล็ก ช่างทําเครื่ องมือและผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
ช่างเหล็ก ช่างตีเหล็ก และพนักงานเครื่ องทุบอัดโลหะ
ช่างทําเครื่ องมือและผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
ช่างปรับตั้งและใช้เครื่ องมือกล
ช่างเจียระไนโลหะ ช่างขัดเงาโลหะ และช่างลับเครื่ องมือ
ช่างเครื่ องและช่างปรับแต่งเครื่ องจักรกล
ช่างเครื่ องและช่างปรับแต่งเครื่ องยานยนต์
ช่างเครื่ องและช่างปรับแต่งเครื่ องอากาศยาน
ช่างเครื่ องและช่างปรับแต่งเครื่ องจักรกลทางการเกษตรหรื อ
อุตสาหกรรม
ช่างเครื่ องและช่างปรับแต่งอุปกรณ์ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
ช่างเครื่ องและช่างปรับแต่งอุปกรณ์ไฟฟ้ ากําลัง
ช่างปรับแต่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ช่างเครื่ องและผูใ้ ห้บริ การทางด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ช่างติดตั้งและผูใ้ ห้บริ การทางด้านอุปกรณ์โทรเลขและโทรศัพท์
ช่างติดตั้งและช่างซ่ อมสายส่ งกระแสไฟฟ้ าและช่างต่อสายเคเบิล
ผู้ปฏิบัติงานเกีย่ วกับอุปกรณ์ และเครื่ องมือที่มีความเที่ยงตรง
แม่ นยํา งานหัตถกรรม งานการพิมพ์ และงานอื่นที่เกีย่ วข้ อง
ผูป้ ฏิบตั ิงานด้านอุปกรณ์และเครื่ องมือที่มีความเที่ยงตรงแม่นยํา
และงานโลหะภัณฑ์อื่น ๆ
ช่างเครื่ องมือที่มีความเที่ยงตรงแม่นยํา
ช่างอุปกรณ์เครื่ องดนตรี
ช่างเพชรพลอย ช่างประดิษฐ์โลหะมีค่าและกึ่งมีค่า
ช่างเครื่ องดินเผา เครื่ องแก้ว และผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
ช่างเครื่ องดินเผาและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ช่างขึ้นรู ปแก้ว ช่างตัด ช่างฝนและช่างขัดเงาแก้ว

(24)
หมวดย่อย

หมู่

หน่ วย
7323
7324

733
7331
7332
734
7341
7342
7343
7344
7345
7346
74
741
7411
7412
7413
7414
7415
7416
742
7421
7422
7423
7424
743
7431
7432
7433

ชื่อหน่ วยอาชีพ
ช่างเจียระไนแก้วและช่างแกะสลัก
ช่างเขียนและช่างตกแต่งเครื่ องแก้ว เครื่ องดินเผา เซรามิคและ
งานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ช่างฝี มือหัตถกรรมไม้ สิ่ งทอ เครื่ องหนัง แบบพื้นบ้าน
ผูเ้ ตรี ยมวัสดุงานหัตถกรรมไม้ และผลิตภัณฑ์พ้นื บ้านที่เกี่ยวข้อง
ช่างฝี มือหัตถกรรมสิ่ งทอ เครื่ องหนังและผลิตภัณฑ์พ้นื บ้านที่
เกี่ยวข้อง
ผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์
ช่างเรี ยงตัวพิมพ์ ช่างจัดตัวพิมพ์และผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
ช่างทําแม่พิมพ์ดว้ ยวิธีการจําลองแบบและการชุบโลหะ
ช่างทําแม่พิมพ์
ช่างถ่ายภาพและผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
ช่างทําเล่มหนังสื อและผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
ช่างพิมพ์สกรี นไหม สิ่ งทอสิ่ งถักและการพิมพ์
ผู้ปฏิบัติงานที่ใช้ ฝีมืออื่น ๆ
ผูแ้ ปรรู ปอาหาร ยาสู บและผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
ผูฆ้ ่า ชําแหละเนื้อสัตว์และผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
ผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์จากแป้ งและนํ้าตาล
ผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์จากนม
ผูถ้ นอมและแปรรู ปผลิตภัณฑ์พืช ผักและผลไม้
ผูช้ ิมรสชาติและจัดระดับชั้นคุณภาพของอาหารและเครื่ องดื่ม
ผูเ้ ตรี ยมใบยาสู บ ผูผ้ ลิตยาสู บและผลิตภัณฑ์ยาสู บ
ผูอ้ ดั นํ้ายาและอบไม้ ช่างทําเครื่ องเรื อนและผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
ผูอ้ ดั นํ้ายาและอบไม้
ช่างทําเครื่ องเรื อนไม้ และผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
ช่างปรับตั้งและใช้เครื่ องมืองานไม้
ช่างจักสาน ช่างทําแปรงและผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
ผูผ้ ลิตสิ่ งทอ เครื่ องนุ่งห่ มและผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
ผูเ้ ตรี ยมเส้นใย
ช่างทอ ช่างถักและผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
ช่างตัดเย็บเครื่ องแต่งกายและช่างทําหมวก (ยกเว้นขนสัตว์)

(25)
หมวดย่อย

หมู่

หน่ วย
7434
7435
7436
7437

744
7441
7442
หมวดใหญ่ 8
81
811
8111
8112
8113
812
8121
8122
8123
8124
813
8131
8139
814
8141
8142
8143
815
8151

ชื่อหน่ วยอาชีพ
ช่างตัดเย็บเสื้ อผ้าที่ทาํ จากขนสัตว์และผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
ช่างสร้างแบบและช่างตัดเครื่ องแต่งกาย
ช่างเย็บ ช่างปั กและผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
ช่างหุ ม้ เบาะเครื่ องเรื อน และผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
ผูผ้ ลิตเครื่ องหนัง หนังสัตว์และรองเท้า
ช่างตกแต่งขนสัตว์ ช่างฟอกหนังและช่างถากหนังขูดขน
ช่างทํารองเท้าและผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ควบคุมเครื่ องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้ าน
การประกอบ
ผู้ควบคุมเครื่ องจักรประจําที่ภายในโรงงาน
ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ และการแปรรู ป
แร่ ธาตุ
ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรในการทําเหมืองแร่
ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรในกระบวนการแปรรู ปและสกัดแร่ ธาตุ
ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรในการขุดเจาะบ่อและงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรในกระบวนการแปรรู ปโลหะ
ผูค้ วบคุมเตาหลอมแร่ ดิบและโลหะต่างๆ (สิ นแร่ )
ผูค้ วบคุมและใช้เครื่ องจักรในงานหลอม หล่อ และรี ดโลหะ
ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรในการอบชุบโลหะ
ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรในการดึง อัดและบีบโลหะ
ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรในอุตสาหกรรมเครื่ องแก้ว เครื่ องดินเผา
เซรามิคและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ช่างคุมเตาหลอมแก้ว เตาเผาเครื่ องดินเผาและเครื่ องจักรที่เกี่ยวข้อง
ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรในการผลิตเครื่ องแก้ว เครื่ องดินเผาและ
เครื่ องจักรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรในอุตสาหกรรมแปรรู ปไม้ และกระดาษ
ผูป้ ฏิบตั ิงานในการแปรรู ปไม้
ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรผลิตเยือ่ กระดาษ
ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรผลิตกระดาษ
ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรในกระบวนการแปรรู ปทางเคมี
ผูค้ วบคุมเครื่ องบด โม่ ผสมทางเคมี

(26)
หมวดย่อย

หมู่

หน่ วย
8152
8153
8154
8155
8159

816
8161
8162
8163
817
8171
8172
82
821
8211
8212
822
8221
8222
8223
8224
8229
823
8231

ชื่อหน่ วยอาชีพ
ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรที่ให้ความร้อนทางเคมี
ผูค้ วบคุมเครื่ องจักร อุปกรณ์การกรองและการแยกทางเคมี (ยกเว้น
ปิ โตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ)
ผูค้ วบคุมเครื่ องกลัน่ และเตาปฏิกรณ์ทางเคมี (ยกเว้นปิ โตรเลียมและ
ก๊าซธรรมชาติ)
ผูค้ วบคุมเครื่ องกลัน่ นํ้ามันและก๊าซธรรมชาติ
ผูค้ วบคุมกระบวนการแปรรู ปทางเคมี ที่มิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรในการผลิตพลังงานไฟฟ้ าและอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้อง
ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรในการผลิตพลังงานไฟฟ้ า
ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรไอนํ้าและหม้อกําเนิดไอนํ้า
ผูค้ วบคุมเตาเผาขยะ งานบําบัดนํ้าเสี ยและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรในการประกอบชิ้นส่ วนและควบคุมหุ่ นยนต์
อุตสาหกรรม
ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรในการประกอบชิ้นส่ วน
ผูป้ ฏิบตั ิงานในการควบคุมหุ่ นยนต์อุตสาหกรรม
ผู้ควบคุมเครื่ องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้ านการประกอบ
ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรผลิตผลิตภัณฑ์โลหะและแร่ ธาตุ
ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรและอุปกรณ์แปรรู ปโลหะต่าง ๆ
ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรในการผลิตผลิตภัณฑ์ซีเมนต์และแร่ อื่น ๆ
ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรผลิตผลิตภัณฑ์เคมี
ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรในการผลิตผลิตภัณฑ์ยารักษาโรคและ
เวชสุ ขภัณฑ์
ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรในการผลิตผลิตภัณฑ์กระสุ นปื นและ
วัตถุระเบิด
ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรในการตกแต่ง การเคลือบและชุบผิวโลหะ
ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรในการผลิตผลิตภัณฑ์ดา้ นการถ่ายภาพ
ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรในการผลิตผลิตภัณฑ์เคมีอื่น ๆ ที่มิได้จดั
ประเภทไว้ในที่อื่น
ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก
ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรผลิตผลิตภัณฑ์ยาง

(27)
หมวดย่อย

หมู่
824
825

หน่ วย
8232
8240
8251
8252
8253

826
8261
8262
8263
8264
8265
8266
8269
827
8271
8272
8273
8274
8275
8276
8277
8278
8279
828
8281
8282
8283
8284

ชื่อหน่ วยอาชีพ
ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก
ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรผลิตผลิตภัณฑ์ไม้
ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรในอุตสาหกรรรมการพิมพ์
ผูป้ ฏิบตั ิงานการพิมพ์ , ช่างแท่นพิมพ์ , พนักงานควบคุมเครื่ องพิมพ์
ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรเพื่อเข้าเล่มหนังสื อ
ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรในการผลิตผลิตภัณฑ์กระดาษ
ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอ/ขนสัตว์และเครื่ องหนัง
ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรในการเตรี ยมเส้นใย ปั่ นและสาวม้วนเส้นด้าย ;
พนักงานเตรี ยมเส้นใยด้วยเครื่ องจักร
ผูค้ วบคุมเครื่ องทอ เครื่ องถักผ้า ; ช่างทอ ช่างถักผ้าด้วยเครื่ องจักร
ผูค้ วบคุมเครื่ องเย็บ เครื่ องปั ก , ช่างเย็บ ช่างปั กด้วยเครื่ องจักร
ผูค้ วบคุมเครื่ องฟอกย้อม และทําความสะอาดสิ่ งทอ สิ่ งถัก
ผูค้ วบคุมเครื่ องเตรี ยมขนสัตว์และหนังสัตว์
ผูค้ วบคุมเครื่ องผลิตรองเท้าและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผูค้ วบคุมเครื่ องผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอ สิ่ งถัก ขนสัตว์และเครื่ องหนัง
ที่มิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
ผูค้ วบคุมเครื่ องแปรรู ปเนื้อสัตว์และสัตว์น้ าํ
ผูค้ วบคุมเครื่ องผลิตผลิตภัณฑ์นม
ผูค้ วบคุมเครื่ องโม่ เมล็ดธัญพืชและเครื่ องเทศ
ผูค้ วบคุมเครื่ องผลิตผลิตภัณฑ์จากแป้ งและนํ้าตาล
ผูค้ วบคุมเครื่ องแปรรู ปพืช ผักและผลไม้
ผูค้ วบคุมเครื่ องผลิตนํ้าตาล
ผูค้ วบคุมเครื่ องแปรรู ปใบชา กาแฟ และโกโก้
ผูค้ วบคุมเครื่ องผลิตเบียร์ เหล้า ไวน์และเครื่ องดื่มอื่น ๆ
ผูค้ วบคุมเครื่ องผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสู บ
ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรในการประกอบผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
ผูป้ ระกอบผลิตภัณฑ์เครื่ องจักรกล
ผูป้ ระกอบอุปกรณ์ไฟฟ้ า
ผูป้ ระกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์
ผูป้ ระกอบผลิตภัณฑ์โลหะ ยางและพลาสติก

(28)
หมวดย่อย

หมู่

หน่ วย
8285
8286

829

8290

83
831
8311
8312
832
8321
8322
8323
8324
833
8331
8332

834

8333
8334
8340

หมวดใหญ่ 9
91
911

912
913

9111
9112
9113
9120

9131

ชื่อหน่ วยอาชีพ
ผูป้ ระกอบผลิตภัณฑ์ไม้ และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผูป้ ระกอบผลิตภัณฑ์กระดาษอัด สิ่ งทอ เครื่ องหนังและผลิตภัณฑ์
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรและผูป้ ฏิบตั ิงานด้านการประกอบอื่น ๆ
ผู้ควบคุมการขับเคลือ่ นยานยนต์ และเครื่องจักรที่เคลือ่ นที่ได้
ผูข้ บั เคลื่อนหัวรถจักรและผูป้ ฏิบตั ิงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
พนักงานขับรถจักร พนักงานขับรถไฟ ผูข้ บั เคลื่อนหัวรถจักร
พนักงานห้ามล้อรถไฟ พนักงานสัญญาณรถไฟและพนักงาน
สับเปลี่ยนรถไฟ
ผูข้ บั ยานยนต์ประเภทต่าง ๆ
ผูข้ บั รถจักรยานยนต์และผูข้ บั สามล้อเครื่ อง
ผูข้ บั รถยนต์ รถรับจ้าง รถยนต์บรรทุกและรถตู ้
พนักงานขับรถยนต์โดยสารประจําทางและรถราง
ผูข้ บั รถบรรทุกขนาดใหญ่
ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรทางการเกษตรและเครื่ องจักรที่เคลื่อนที่ได้อื่นๆ
ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรกลทางการเกษตรและการป่ าไม้
ผูค้ วบคุมเครื่ องจักร เครื่ องยนต์ที่ใช้ในการขนย้ายวัสดุและเครื่ อง
จักรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผูค้ วบคุมปั้ นจัน่ รอก ยก และเครื่ องจักรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผูค้ วบคุมรถยก
ลูกเรื อและผูป้ ฏิบตั ิงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
อาชีพงานพืน้ ฐาน
อาชีพงานพืน้ ฐานต่ าง ๆ ด้ านการขายและการให้ บริการ
ผูจ้ าํ หน่ายสิ นค้าตามข้างถนนและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผูจ้ าํ หน่ายอาหารตามข้างถนน
ผูจ้ าํ หน่ายสิ นค้าที่ไม่ใช่อาหารตามข้างถนน
ผูจ้ าํ หน่ายสิ นค้าตามบ้านและทางโทรศัพท์
ผูท้ าํ ความสะอาดรองเท้า และงานให้บริ การตามข้างถนนอื่นๆ
ผูท้ าํ งานบ้านและผูช้ ่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผูท้ าํ ความสะอาดและ
ผูซ้ กั รี ดเสื้ อผ้า
ผูช้ ่วยงานบ้านและผูท้ าํ ความสะอาดบ้าน

(29)
หมวดย่อย

หมู่

หน่ วย
9132
9133

9161
9162

ชื่อหน่ วยอาชีพ
ผูท้ าํ ความสะอาดสํานักงาน โรงแรมและสถานที่ทาํ การอื่น ๆ
ผูซ้ กั ล้างและรี ดเสื้ อผ้า
ผูด้ ูแลรักษาอาคาร และผูท้ าํ ความสะอาดหน้าต่างและงานความ
สะอาดอื่น ๆ
ผูด้ ูแลรักษาอาคารสิ่ งปลูกสร้าง
ผูท้ าํ ความสะอาดยานพาหนะ หน้าต่าง และสิ่ งของอื่น ๆ
ผูส้ ่ งข้อมูล เอกสาร ผูข้ นสัมภาระ ผูเ้ ปิ ด-ปิ ดประตู และ
ผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
พนักงานรับส่ งเอกสาร พนักงานขนสัมภาระและพนักงานขนส่ ง
สิ นค้าอื่น ๆ
พนักงานเฝ้ าประตู ยามรักษาการณ์และพนักงานที่เกี่ยวข้อง
พนักงานเก็บเงิน และพนักงานอ่านมาตรวัดต่าง ๆ
ผูเ้ ก็บขยะและผูใ้ ช้แรงงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผูเ้ ก็บขยะ
พนักงานกวาดถนนและผูใ้ ช้แรงงานอื่น ๆ

9211
9212
9213

แรงงานด้ านเกษตร ประมงและงานอื่น ๆ ที่เกีย่ วข้ อง
ผูใ้ ช้แรงงานในฟาร์ ม
ผูใ้ ช้แรงงานในงานด้านป่ าไม้
ผูใ้ ช้แรงงานในงานด้านการประมง การล่าสัตว์และวางกับดักสัตว์

914
9141
9142
915
9151
9152
9153
916

92

921

93
931
9311
9312
9313
932
9321
9322
933
9331
9332
9333

แรงงานเหมืองแร่ ก่ อสร้ าง การผลิตและการขนส่ ง
แรงงานเหมืองแร่ และก่อสร้าง
แรงงานเหมืองแร่ และเหมืองหิ น
แรงงานก่อสร้างถนน เขื่อนและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
แรงงานด้านก่อสร้างอาคารและสิ่ งปลูกสร้าง
แรงงานการผลิต
แรงงานด้านการประกอบ
แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์และแรงงานด้านการผลิต
แรงงานขนส่ ง
ผูข้ บั เคลื่อนพาหนะโดยใช้มือเข็น หรื อเท้าถีบ
ผูข้ บั เคลื่อนพาหนะและเครื่ องจักรโดยใช้สัตว์ลากจูง
ผูข้ นส่ งสิ นค้าต่าง ๆ

(30)
หมวดย่อย
หมวดใหญ่ 0
01

หมู่ใหญ่

หมู่ย่อย

011

0110

ทหาร
ทหาร

T

T1

T100

ฝึ กงาน

X

X1

X100

ผูแ้ จ้งชื่ออาชีพไม่ชดั เจน , ผูเ้ ข้าสู่ แรงงานใหม่

หมายเหตุ : T : Trainee
X : New entrance
: Not clear

การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ(ประเทศไทย) 2544

(31)

หมวดใหญ่ 1
ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้ าราชการระดับอาวุโส ผู้จัดการ
( Legislators, Senior Officials and Managers )
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในหมวดใหญ่น้ ี ได้แก่ ผูบ้ ญั ญัติกฎหมาย นักบริ หารของหน่ วยงาน
รัฐบาลและผูจ้ ดั การของวิสาหกิ จและองค์การต่าง ๆ ซึ่ งทําหน้าที่ พิจารณา ตัดสิ นใจ กําหนดวิธีการ
กํากับดู แล หรื อแนะนําเกี่ ยวกับนโยบายของรั ฐบาลในระดับต่า ง ๆ หรื อนโยบายขององค์ก ร บัญญัติ
กฎหมาย กฎและระเบียบสาธารณชนต่าง ๆ เป็ นตัวแทนของรัฐบาลหรื อปฏิ บตั ิงานแทนในนามของ
รัฐบาลรวมถึงพรรคการเมือง สหภาพ วิสาหกิจและองค์กรต่าง ๆ
กลุ่มอาชี พในหมวดใหญ่ นี้ มีดังนี้
11 ผูบ้ ญั ญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส
12 ผูจ้ ดั การบริ ษทั เจ้าหน้าที่บริ หารของหน่วยงานเอกชน
13 ผูจ้ ดั การทัว่ ไป
หมวดย่อย 11 ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้ าราชการระดับอาวุโส (Legislators and Senior Officials )
ผูป้ ฏิ บตั ิ งานอาชี พในหมวดย่อยนี้ ได้แก่ ผูพ้ ิจารณากําหนดวิธีการ ให้คาํ แนะนําหรื อ
เข้าร่ วมในการวางนโยบายของรัฐบาล สั่งการและกํากับดู แลให้ปฏิ บตั ิตามนโยบายหรื อกฎระเบียบ
ข้อ บัง คับ ที่ เ กี่ ย วกับ การบริ หารประเทศในระดับ ภู มิ ภ าคหรื อท้อ งถิ่ น ร่ า งและตรากฎหมายหรื อ
เปลี่ยนแปลงยกเลิกระเบียบสาธารณะต่างๆ ภายใต้รัฐธรรมนูญ อาจเป็ นผูท้ ี่ได้รับการเลือกตั้งหรื อแต่งตั้ง
ให้ทาํ งานในฝ่ ายปกครองส่ วนกลาง หรื อฝ่ ายปกครองท้องถิ่นในคณะรัฐบาล ในหน่วยงานของกระทรวง
ทบวง กรม เป็ นตัวแทนหรื อปฏิ บตั ิ งานในนามของส่ วนราชการ รวมถึ งองค์ก รที่ ดาํ เนิ นการเพื่ อ
ผลประโยชน์เฉพาะอย่าง รวมทั้งควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
กลุ่มอาชี พในหมวดย่ อยนี้ มีดังนี้
111 ผูบ้ ญั ญัติกฎหมาย
112 ข้าราชการระดับอาวุโส นักบริ หารของหน่วยงานรัฐบาล
7211

113

ผู้น าตามประเพณี / ผู้นาท้ องถิ่ น / หมู่บ้ าน /

เจ้ าหน้ าที่บริ หารงานท้ องถิ่น
7212 114 เจ้ าหน้ าที่ระดับอาวุโสขององค์กรที่ดาเนินการเพื่อผลประโยชน์เฉพาะ
7213 115 เจ้ าหน้ าที่บริ หารของหน่วยงานรัฐบาล

หมู่

111

ผู้บญ
ั ญัติกฎหมาย ( Legislators )
ผู้ปฏิบัติงานอาชี พในหมู่นี้ ได้ แก่ ผู้ที่ทําหน้ าที่กํากับดูแลหรื อมีส่วนร่ วมในการดําเนินการ
ร่ างกฎหมาย ระเบียบ และข้ อบังคับต่ าง ๆ กําหนดวิธีการเพื่อกํากับดูแลการบริ หารงานของราชการให้
ดํา เนิน ไปตามนโยบาย แก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงเพื่อ ยกเลิก กฎหมาย กฎระเบี ย บ ข้ อบั ง คับ ต่ า งๆ ภายใต้
รัฐธรรมนูญ ให้ คาํ ปรึกษาแนะนําการบริหารงานของรัฐบาลหรือหน่ วยงานของรั ฐ ส่ งเสริ มการปกครองแบบ

(32)
ประชาธิปไตย และคอยกํากับดูแลผู้บริ หารของรั ฐและเจ้ าหน้ าที่ของรั ฐบาลให้ ปฎิบัติงานลุล่วงตามนโยบาย
ที่กาํ หนดไว้ ปฏิบัติงานที่เกีย่ วข้ องและควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานอืน่ ๆ
กลุ่มอาชี พในหมู่นี้ มีดังนี้
1110 ผูบ้ ญั ญัติกฎหมาย

หน่ วย 1110 ผู้บัญญัติกฎหมาย ( Legislators )
ผูป้ ฏิ บตั ิ ง านอาชี พ ในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูท้ าํ หน้า ที่ ในการดําเนิ นการออกกฎหมาย กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ ขึ้ นใช้บงั คับ แก้ไข เปลี่ ยนแปลง ยกเลิ กกฎหมาย กฎ ระเบี ยบ
ข้อบังคับ ประกาศต่างๆ ที่มีอยู่แล้วภายใต้รัฐธรรมนู ญ วางนโยบายทิศทางการบริ หารราชการแผ่นดิ น
กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อกํากับดูแลการบริ หารราชการให้ดาํ เนิ นไปตามนโยบาย ให้คาํ ปรึ กษา
แนะนําการบริ หารงานของรัฐบาลหรื อหน่วยงานของรัฐ กํากับดูแลผูบ้ ริ หารและเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลให้
ปฏิ บตั ิงานลุ ล่วงตามนโยบายที่กาํ หนดไว้ ดูแลการบังคับใช้กฎหมายและการจัดองค์กรให้เป็ นไปโดย
เรี ยบร้อยตามเป้ าหมาย ปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่นๆ
อาชีพในหน่วยนี้ มีดงั นี้

1110.20

สมาชิ กสภาผู้แทนราษฎร (Member of Parliament)
เป็ นผูแ้ ทนปวงชนชาวไทยในการใช้อาํ นาจนิติบญั ญัติ จัดทํา แก้ไข เปลี่ยนแปลง ยกเลิก
พระราชบัญญัติ และแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ให้คาํ แนะนําและยินยอมในการตราพระราชบัญญัติเพื่อใช้
บังคับเป็ นกฎหมาย ควบคุมการบริ หารราชการแผ่นดินของฝ่ ายบริ หารให้ดาํ เนิ นการตามบทบัญญัติแห่ ง
รัฐธรรมนูญ และทําหน้าที่อื่นตามที่บญั ญัติไว้ในกฎหมาย
1110.25

สมาชิ กวุฒิสภา (Senator)
เป็ นผูแ้ ทนปวงชนชาวไทยในการใช้อาํ นาจนิ ติบญั ญัติ กลัน่ กรองกฎหมายโดยพิจารณา
ให้ความเห็ นชอบ หรื อแก้ไขเพิ่มเติมร่ างพระราชบัญญัติ ที่ สมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรเสนอต่อวุฒิสภา
พิจารณาเลือก แต่งตั้ง ถอดถอน ให้คาํ แนะนํา หรื อให้ความเห็นชอบให้บุคคลดํารงตําแหน่งตาม
รัฐธรรมนูญ ควบคุมการบริ หารราชการแผ่นดินและทําหน้าที่อื่นตามที่บญั ญัติไว้ในกฎหมาย
1110.30

รัฐมนตรี (Ministers)
บริ หารราชการแผ่นดิ นให้เป็ นไปตามบทบัญญัติแห่ งรั ฐธรรมนู ญ กฎหมาย และนโยบาย
ของรั ฐบาลที่ ได้แถลงไว้ต่อรั ฐสภา รวมทั้งเสนอแนะเพื่อการตราพระราชกําหนดและพระราชกฤษฎี กา
การออกกฎกระทรวง ประกาศกระทรวงและระเบี ยบต่ างๆ
กําหนดนโยบายของกระทรวง ทบวง ให้
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ปกครอง บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่อื่นในกระทรวงที่
รับผิดชอบ
1110.40

สมาชิกสภาท้องถิ่น (Elected member , local)

(33)
เป็ นผูแ้ ทนดูแลผลประโยชน์และส่ วนได้เสี ยของผูเ้ ลือกตั้งในสภาท้องถิ่น ให้คาํ แนะนํา
และยินยอมในการออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อใช้ประกอบการบริ หารงานปกครองท้องถิ่น ควบคุม
การบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่ น และทําหน้าที่อื่นๆ ตามบทบัญญัติแห่ งกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่ น
อาจใช้ชื่อว่าสมาชิ กสภาเทศบาล สมาชิ กองค์การบริ หารส่ วนตําบล สมาชิ กสภาองค์การบริ หารส่ วน
จังหวัด สมาชิกสภากรุ งเทพมหานคร สมาชิกสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเขต
1110.45

ผู้บริหารท้ องถิ่น (Local administeator)
บริ หารราชการส่ วนท้องถิ่ นให้เป็ นไปตามบทบัญญัติแห่ งรัฐธรรมนู ญ กฎหมาย และ
นโยบายที่แถลงต่อสภาท้องถิ่ น ปกครอง บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างในองค์กรท้องถิ่น ดูแลและ
คุม้ ครองผลประโยชน์และส่ วนได้เสี ยของท้องถิ่นและทําหน้าที่อื่นๆ ตามบทบัญญัติแห่ งกฎหมายว่าด้วย
การปกครอง ท้องถิ่น อาจใช้ชื่อว่า นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด ประธานกรรมการ
องค์การบริ หารส่ วนตําบล ผูว้ า่ ราชการกรุ งเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา
1110.90

หมู่

ผู้บัญญัติกฎหมายอืน่ ๆ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในกลุ่มนี้ รวมถึงผูบ้ ญั ญัติกฎหมายซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
112

ข้ าราชการระดับอาวุโส , นักบริหารของหน่ วยงานรัฐบาล
(Senior Government Officials)
ผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง านอาชี พ ในหมู่ น้ ี ได้แก่ ผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง านบริ หารและดํา เนิ นการให้เป็ นไปตาม
นโยบายของรัฐบาล ภายในขอบเขตของกฎหมาย กฎ และระเบียบข้อบังคับที่ได้วางไว้ ปฏิบตั ิงานใน
หน้าที่โดยให้คาํ แนะนําด้านนโยบายต่าง ๆ แก่ฝ่ายปกครองในระดับต่าง ๆ เช่ น ระดับประเทศ ภูมิภาค
หรื อ ท้อ งถิ่ น ให้ ค าํ แนะนํา เกี่ ย วกับ งานงบประมาณ กฎหมาย กฎระเบี ย บต่ า ง ๆ ควบคุ ม และให้
ดําเนิ นการบรรลุตามนโยบายของรัฐและหน่วยงาน เป็ นตัวแทนของประเทศในต่างแดนและในท้องถิ่ น
ควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
กลุ่มอาชี พในหมู่นี้ มีดังนี้
1120 ข้าราชการระดับอาวุโส , นักบริ หารของหน่วยงานรัฐบาล
หน่ วย 1120 ข้ าราชการระดับอาวุโส, นักบริหารของหน่ วยงานรัฐบาล
(Senior Government Officials)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูบ้ ริ หารและดําเนิ นการให้เป็ นไปตามนโยบายของ
รัฐบาลภายในขอบเขตของกฎหมาย กฎ และระเบียบข้อบังคับที่วางไว้ ปฏิบตั ิงานในหน้าที่ที่กาํ หนดไว้
ในส่ วนราชการ รัฐวิสาหกิ จ หรื อในหน่ วยงานของรัฐอื่นๆ เช่น การคลัง การสาธารณสุ ข การศึกษา
การแรงงาน เป็ นต้น มีส่วนร่ วมในการกําหนดนโยบายของรัฐบาลและสั่งการให้ส่วนราชการดําเนินการ

(34)
ให้เป็ นไปตามนโยบาย รวมถึ งการเป็ นผูแ้ ทนของประเทศในการปฏิ บตั ิงานในต่างแดน ปฏิ บตั ิหน้าที่
การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่นๆ
0

1

อาชีพในหน่วยนี้ มีดงั นี้

1120.20

ข้ าราชการระดับบริหาร (Chief executive officer , government)
บริ หารงานในฐานะหัวหน้าส่ วนราชการ รองหัวหน้าส่ วนราชการระดับกระทรวง หรื อ
ระดับกรมหรื อเที ยบเท่า : กํา หนดนโยบายและแผนปฏิ บตั ิ ก ารในความรั บผิดชอบให้สอดคล้องกับ
กฎหมาย นโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ให้คาํ ปรึ กษาและเสนอ
ความเห็นต่อรัฐมนตรี เจ้าสังกัด คณะรัฐมนตรี หรื อคณะกรรมการ ในปั ญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ควบคุม
ดูแล บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างในส่ วนราชการนั้นๆ และทําหน้าที่อื่นๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

1120.30

ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ (Chief executive officer , government enterprise)
บริ หารงานภายในองค์การตามนโยบายที่ คณะกรรมการของหน่ วยงานรั ฐวิสาหกิ จได้
กําหนดไว้ ภายใต้ กฎ ระเบี ยบ ข้อบังคับ และการควบคุ ม ของรั ฐบาล : วางแผน กําหนดเป้ าหมาย
จัดระบบการบริ หารงาน อํานวยการ และควบคุมการทํางาน รวมทั้งให้คาํ ปรึ กษาแนะนําการปฎิบตั ิงาน
แก่เจ้าหน้าที่ให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และบรรลุ วตั ถุ ประสงค์ของหน่ วยงาน และทําหน้าที่อื่นๆ
ตามที่กฎหมายบัญญัติ
1120.40

ผู้บริหารองค์ การมหาชน (Chief executive officer , public organization)
บริ หารกิจการขององค์การให้บรรลุวตั ถุประสงค์ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรื อ
นโยบาย มติ และประกาศของคณะกรรมการองค์การมหาชน : วางแผนกําหนดเป้ าหมาย จัดระบบงาน
อํานวยการ สั่ง การ มอบหมายงาน ควบคุ ม การทํางาน รวมถึ งให้คาํ ปรึ กษาแนะนําการปฏิ บตั ิ งานแก่
เจ้าหน้าที่ ให้เป็ นไปอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและบรรลุ วตั ถุ ประสงค์ของหน่ วยงาน มี อาํ นาจในการบรรจุ
แต่งตั้ง ลดโทษและบริ หาร ค่าจ้าง ตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกําหนด วางระเบียบการดําเนิ นงานของ
องค์ก ารมหาชนโดยไม่ขดั หรื อแย้งกับ ระเบี ยบและมติ หรื อประกาศที่ คณะกรรมการกําหนด และทํา
หน้าที่อื่น ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
1120.90

นักบริหารหน่ วยงานของรัฐอื่นๆ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในกลุ่มนี้ รวมถึง นักบริ หารของหน่วยงานรัฐบาล ซึ่ งมิได้จดั ประเภท

ไว้ในที่อื่น
หมู่

113

ผู้นําตามประเพณี/ผู้นําท้ องถิ่น/ หมู่บ้าน/ เจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารงานท้องถิ่น
(Traditional Chiefs and Heads of Villages)

(35)
ผูป้ ฏิ บตั ิงานอาชี พในหมู่น้ ี ได้แก่ ผูป้ ฏิบตั ิงานด้านออกกฎระเบียบการบริ หารและพิธี
การต่ า งๆ ตามประเพณี รวมถึ ง ปฏิ บ ัติง านในการจัดสรรการใช้ที่ ดินของชุ ม ชน ระหว่า งสมาชิ ก ใน
ชุ มชุ มหรื อหมู่บา้ น ฝึ กฝนวินัยแก่ สมาชิ กของชุ ม ชนหรื อหมู่ บา้ นมิ ให้ฝ่ าฝื นกฎระเบี ยบและประเพณี
ปฏิบตั ิหน้าที่ดา้ นงานพิธีการต่างๆ เกี่ยวกับการเกิด การแต่งงาน การตาย การเก็บเกี่ยว และงานเลี้ยงตาม
ประเพณี ต่าง ๆ ทําหน้าที่เป็ นตัวแทนชุ มชนหรื อหมู่บา้ นในสภาประจําท้องถิ่นหรื อภูมิภาค รับผิดชอบใน
การแจ้ง ข่ า วเกี่ ย วกับ กฎหมาย หรื อระเบี ย บของทางการให้ ชุ ม ชนหรื อหมู่ บ ้า นทราบโดยทัว่ กันและ
ควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่นๆ
กลุ่มอาชี พในหมู่นี้ มีดังนี้
1130 ผูน้ าํ ท้องถิ่น / ชุมชน
หน่ วย 1130 ผู้นําท้ องถิ่น / ชุ มชน (Traditional Chiefs and Heads of Villages)
9321 ผู้ปฏิบั ติงานอาชี พ ในหน่ วยนี้ ได้ แก่ ผู้นําของสมาชิ กในชุ มชนท้ องถิ่น ทํา
หน้ าทีบ่ ริหารและพัฒนา ท้องถิ่น ให้ ความร่ วมมือกับทางราชการในการรักษา
ความสงบเรี ยบร้ อย สุ ขภาพอนามัย การประกอบอาชี พของประชาชนใน
ชุ มชน เป็ นตัวแทนในการแจ้ งข่ าวสารเกี่ยวกับกฎหมายหรื อระเบียบของทาง
ราชการ งานประเพณีและเรื่องอืน่ ๆ ให้ แก่ ชุมชนหรื อหมู่บ้านได้ รับทราบโดยทั่ว
กัน ปฏิบัติหน้ าทีก่ ารงานทีเ่ กีย่ วข้ องและควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานอืน่ ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
1130.20

ผู้นําตามประเพณี (Traditional chief)
ทําหน้าที่เป็ นผูน้ าํ หรื อตัวแทนของชุ มชนหรื อหมู่บา้ นในงานพิธีการต่าง ๆ ที่กาํ หนดไว้
ตามประเพณี ที่ปฏิบตั ิกนั มาอย่างต่อเนื่อง ประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ เพื่อความสุ ขความเจริ ญของชุมชน
1130.30

กํานัน (Chief of village)
ปกครองบรรดาราษฎรที่อยูใ่ นเขตตําบล ดูแลทุกข์สุขป้ องกันรักษาความสงบเรี ยบร้อย
ความเดือดร้อนของประชาชน ชุ มชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ร่ วมมือกับทางราชการในการปราบปราม
การกระทําผิดและระงับเหตุร้ายต่าง ๆ รายงานข้อมูลและรายละเอียดเกี่ ยวกับความต้องการของประชาชน
เหตุการณ์ต่าง ๆ ในชุ มชนให้ทางราชการได้รับทราบ ชี้ แจง ทําความเข้าใจกับประชาชนเกี่ ยวกับข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ จัดทําทะเบียนจํานวนประชากร ครอบครัว สัตว์พาหนะ และอื่นๆ ในพื้นที่ที่
รับผิดชอบ ส่ งเสริ มและสนับสนุ นการประกอบอาชี พที่เป็ นหลักแหล่งให้กบั ราษฎร รวมทั้งจัดระเบียบ
หมู่บา้ น ตําบล ให้เรี ยบร้ อยถู กสุ ขลักษณะเพื่อป้ องกันโรคภัยไข้เจ็บ และปฏิ บตั ิ หน้าที่ อื่น ๆ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ

(36)
9322 1130.35 สารวัตรกํานัน (Assistant of chief of village)
ช่ ว ยกํา นัน ดู แ ลทุ ก ข์ สุ ข และปั ด เป่ าความเดื อ ดร้ อ นให้ ก ับ ราษฎร ดู แ ลความสงบ
เรี ยบร้ อยภายในตําบลเพื่อป้ องกันเหตุร้ายที่จะเกิ ดขึ้น และร่ วมปรึ กษาวางแผนกับกํานันในการบริ หาร
และพัฒนาท้องถิ่น และดําเนินการในเรื่ องต่าง ๆ ตามที่กาํ นันมอบหมาย
9323 1130.40 ผูใ้ หญ่บา้ น (Head of village)
ปฏิ บ ตั ิ ง านหลัก มู ล ฐานเช่ นเดี ย วกันกับ กํา นัน แต่ ป กครองบรรดาราษฎรที่ อยู่ใ นเขต
หมู่บา้ น และดําเนินการในเรื่ องต่าง ๆ ตามที่กาํ นันมอบหมาย
9324 1130.45 ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น (Assistant of head of village)
9325 ช่ วยผู้ใหญ่ บ้านปกครอง พัฒนาและรั กษาความสงบเรี ยบร้ อยภายในหมู่บ้าน
ตรวจตราและสอดส่ องเหตุการณ์ ผิดปกติที่จะเกิดขึน้ ภายในหมู่บ้านเพื่อหาทาง
ป้องกัน ร่ วมปรึ กษาวางแผนกับ ผู้ใหญ่ บ้านในการบริ หารและพัฒนาท้ องถิ่น
และดําเนินการในเรื่องต่ าง ๆ ตามทีผ่ ้ ใู หญ่ บ้านมอบหมาย
9326 1130.50 แพทย์ประจําตําบล (Assistant of Chief of village , public health)
ช่ ว ยกํา นั น ผู ้ใ หญ่ บ ้า นในการจัด หมู่ บ ้า น ตํา บล ให้ มี ค วามเป็ นระเบี ย บเรี ย บร้ อ ย
ถูกสุ ขลักษณะเพื่อป้ องกันโรคภัยไข้เจ็บ ดําเนินการในเรื่ องต่าง ๆ เพื่อส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้ประชาชน
มีสภาพแวดล้อมในการดํารงชี วิตที่มีคุณภาพ มีสุขภาพและพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และดําเนิ นการ
อื่น ๆ ตามที่กาํ นัน ผูใ้ หญ่บา้ นมอบหมาย
9327 1130.90 ผูน้ าํ ท้องถิ่น/ชุมชนอื่น ๆ
ผูป้ ฏิ บตั ิ งานอาชี พในกลุ่ มนี้ รวมถึ งผูน้ าํ ท้องถิ่ น/ชุ มชนซึ่ งมิ ได้จดั ประเภทไว้ในที่ อื่ น
ตัวอย่างเช่น คณะกรรมการตําบล คณะกรรมการหมู่บา้ น หรื อบุคคลซึ่ งประชาชนในท้องถิ่นให้ความ
เคารพศรัทธา เป็ นต้น
หมู่

เจ้ าหน้ าทีร่ ะดับอาวุโสขององค์ กรทีด่ ําเนินการเพือ่ ผลประโยชน์ เฉพาะ
(Senior Officials of Special – Interest Organizations)
ผูป้ ฏิ บตั ิ งานอาชี พในหมู่น้ ี ได้แก่ ผูท้ ี่พิจารณากําหนดนโยบาย กฎระเบียบขององค์กร
กํากับดูแลการดําเนิ นงานให้เป็ นไปตามนโยบายขององค์กรที่ดาํ เนิ นการเพื่อผลประโยชน์เฉพาะอย่างที่
เกี่ยวข้อง เช่น พรรคการเมือง สหภาพการค้า องค์กรลูกจ้าง สมาคมการค้าและอุตสาหกรรม องค์กรเพื่อ
มนุ ษยธรรม การกุศลหรื อสมาคมเพื่อการศึกษา ดําเนิ นการเจรจากับรัฐบาลหรื อสาธารณชนในนามของ
องค์กร กํากับดูแลหน่วยงานและเจ้าหน้าที่อื่น ๆ
กลุ่มอาชี พในหมู่นี้ มีดังนี้
6122

114

1141

เจ้าหน้าที บ่ ริ หารพรรคการเมื อง

1142

ผูบ้ ริ หารองค์กรนายจ้าง องค์กรลูกจ้างและองค์กรที่มีผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจอื่น

1143 ผูบ้ ริ หารองค์กรด้านมนุษยธรรมและองค์กรเฉพาะด้าน
1144 ผูบ้ ริ หารองค์กรที่ทาํ หน้าที่ตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญ

(37)
หน่ วย 1141 เจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารพรรคการเมือง (Senior officials of political – party organizations)
ผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง านอาชี พ ในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูก้ าํ หนดนโยบาย กฎ ข้อบังคับและระเบี ย บ
ต่าง ๆ ของพรรคการเมื อง วางแผนและควบคุ มการดําเนิ นงานให้บรรลุ วตั ถุ ประสงค์ เป้ าหมายและ
นโยบายของพรรคการเมือง เป็ นตัวแทนพรรคการเมือง ในการเจรจา ทําความตกลงกับองค์กรหรื อบุคคล
ที่เกี่ ยวข้อง วางแผนและรณรงค์เพื่อการเลื อกตั้งผูส้ มัครของพรรคการเมื อง สรรหาและให้ความรู ้ แก่
สมาชิ กพรรคการเมือง เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารของพรรคการเมือง กํากับดูแล ปกครอง
บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมืองให้ปฏิบตั ิงานตามนโยบาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับของพรรค
ปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่นๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
9328 1141.20 กรรมการบริ หารพรรค (Administrative committee of political
party)

กากับ ควบคุม ดูแ ลและให้ ค าปรึ ก ษา แก่ ผ้ ูบ ริ ห ารพรรคให้ บ ริ ห ารงานตาม
นโยบายพรรค ควบคุม ดูแล และให้ คาปรึกษาแก่รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คณะ
ผู้บริ หารท้ องถิ่นและสมาชิกสภาท้ องถิ่น ประสานงานกับองค์กรต่าง ๆ ของพรรค ร่วมแก้ ไข
ปั ญหาการบริ หารงานพรรค เผยแพร่ ความรู้ ทางการเมืองแก่สมาชิกและประชาชนทัว่ ไป
แต่ ง ตั ง้ และถอดถอนผู้ บริ หารพรรค และเรื่ องอื่ น ๆ ที่ ก าหนดให้ เป็ นหน้ าที่ ข อง
กรรมการบริ หารพรรค
9329 1141.30 ผูบ้ ริ หารพรรค (Administrator , political party)
บริ ห ารงานตามนโยบายพรรค คัด เลื อ กบุ ค คลเข้า เป็ นสมาชิ ก พรรค ออกระเบี ย บ
และแนวทางการบริ หารงานของพรรค กําหนดแผนการดําเนิ นการเกี่ยวกับการเลือกตั้งทุกระดับ รวมทั้ง
การคัดเลือกผูล้ งสมัครเลือกตั้งในนามของพรรค อนุมตั ิจดั ตั้งและยุบเลิกสาขาพรรค ตลอดจนดําเนิ นการ
ต่ า ง ๆ เพื่ อให้ ส าขาพรรคบริ ห ารงานไปตามข้อบัง คับ พรรคและการกํา หนดแผนพัฒนาสาขาพรรค
โดยความเห็ นชอบของกรรมการบริ หารพรรค ประสานงานกับสมาชิ กพรรค กลุ่มการเมื องหรื อกลุ่ ม
ต่ า งๆ ในความอุ ป ถัม ภ์ข องพรรค อํา นวยการและปฏิ บ ัติ ง านอื่ น ๆ ตามที่ ก รรมการบริ ห ารพรรค
มอบหมาย

9330 1141.40 หัวหน้าพรรค (Leader , political party)
รั บ ผิ ด ชอบการบริ หารงานของพรรคตามนโยบาย กฎหมายและข้อ บัง คับ พรรค
เป็ นตัวแทนของพรรคในการดําเนิ นกิ จการต่ า งๆ แต่ง ตั้งกรรมการหรื อบุ ค คลให้ดาํ เนิ นการอย่างใด
อย่างหนึ่ งโดยความเห็ นชอบของผูบ้ ริ หารพรรค ปฏิ บตั ิงานอื่นๆตามที่กาํ หนดไว้ในกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง กฎหมายอื่นๆ หรื อในข้อบังคับพรรค

(38)
1141.50

เลขาธิการพรรค (Secretary – general , political party)
ควบคุมดูแลความสงบเรี ยบร้อยภายในพรรค ประสานงานกับสมาชิ กพรรคและบุคคล
ภายนอกเพื่ อ ดํา เนิ น กิ จ กรรมของพรรคให้ บ รรลุ ต ามนโยบายของพรรค จัด ประชุ ม ใหญ่ ประชุ ม
คณะกรรมการบริ ห ารพรรค ประชุ ม คณะผู้บ ริ ห ารพรรคและการประชุ ม อื่ น ๆ รวบรวมเอกสาร
กลัน่ กรองงาน และเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาต่อคณะผูบ้ ริ หารพรรค
9331 1141.60 เหรัญญิกพรรค (Treasurer , political party)
ควบคุมการรับ –จ่ายเงิ น การบัญชี และงบดุ ลของพรรคตามที่กฎหมายหรื อตามที่ คณะ
กรรมการบริ หารพรรคกําหนด
9332 1141.70 โฆษกพรรค (Speaker , political party)
9333
ประชาสั มพัน ธ์ กิจ กรรมของพรรคให้ สมาชิ กพรรคและสาธารณชน
ทราบโดยทัว่ กัน ตามทีก่ รรมการบริหารของพรรคกําหนด
1141.90

เจ้าหน้าที่บริ หารขององค์กรพรรคการเมืองอื่นๆ
ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในกลุ่มนี้ รวมถึง เจ้ าหน้ าที่บริ หารพรรคการเมืองซึ่ งมิได้ จัดประเภทไว้
ในที่อื่น ตัวอย่ างเช่ น ที่ปรึ กษาอาวุโสของพรรค กรรมการบริ หารสาขาพรรค นายทะเบียนพรรคซึ่ งทํา
หน้ าที่ควบคุมการจดทะเบียนรายชื่ อสมาชิ กพรรคและสาขาพรรค และกรรมการพรรคอื่นๆ มีหน้ าที่ตามที่
กรรมการบริหารพรรคมอบหมาย

หน่ วย 1142 ผู้บริหารองค์ กรนายจ้ าง องค์ กรลูกจ้ างและองค์ กรทีม่ ีผลประโยชน์ เชิ งเศรษฐกิจอืน่
(Senior Officials of Employer, Worker and Other Economic – Organizations)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูก้ าํ หนดนโยบาย กฎระเบียบและข้อบังคับของ
องค์กร เป็ นตัวแทนในการเจรจาต่อรองกับบุคคลหรื อองค์กรอื่นๆ เพื่อผลประโยชน์ขององค์กร เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารขององค์กร วางแผน จัดระบบ เพื่อสรรหาและให้ความรู ้แก่สมาชิ กองค์กร กํากับ ดูแล
ปกครองบังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ขององค์กรให้ปฏิบตั ิงานตามนโยบาย กฎระเบียบ และข้อบังคับขององค์กร
ปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่นๆ
อาชีพในหน่วยนี้ มีดงั นี้
1142.20

ผูบ้ ริ หารองค์กรนายจ้าง องค์กรลูกจ้างและองค์กรที่มีผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจอื่น
(Senior official of employer , worker and other economic interest
organization)

(39)
กําหนดนโยบาย กฎ ระเบี ยบ และข้ อบัง คับขององค์ กร บริ หารและจั ดการองค์ กรให้
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายและนโยบายขององค์ กร รวมทั้งปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง อาจใช้ ชื่อว่ า
นายก/ ประธานสมาคมนายจ้ าง นายก/ประธานสหภาพแรงงาน นายก/ประธานองค์ กรลูกจ้ างแห่ งประเทศ
ไทย หรือองค์ กรที่มีชื่อเรียกอย่ างอืน่ ตามลักษณะกิจกรรม
2
3 หน่วย 1143 ผูบ้ ริ หารองค์กรด้า นมนุ ษ ยธรรมและองค์กร
เฉพาะด้าน
(Senior Officials of Humanitarian and Other Special – Interest Organizations)
4 ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหน่ วยนี้ ได้ แก่ ผู้ที่ทํา
หน้ า ที่ กํ า หนดนโยบาย กฎ ระเบี ย บและ ข้ อ บั ง คั บ ของ
องค์ กร เป็ นตัวแทนในการเจรจาต่ อรองกับองค์ กรหรื อบุคคล
เพื่อประโยชน์ ข ององค์ ก ร สมาชิ กองค์ กรหรื อกลุ่ ม เผยแพร่
ประชาสั มพันธ์ ข้อมูลข่ าวสารขององค์ กร วางแผนจัดระบบเพื่อ
สรรหาสมาชิ กและให้ ความรู้ แก่ สมาชิ กขององค์ กร กํากับ ดูแล
ปกครองบังคับบัญชา เจ้ าหน้ าที่ขององค์ กรให้ ปฏิบัติงานตาม
นโยบาย กฎ และระเบียบขององค์ กร ปฏิบัติหน้ าที่การงาน ที่
เกีย่ วข้ องและควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานอืน่ ๆ

อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
1143.20

ผูบ้ ริ หารองค์กรด้านมนุษยธรรมและองค์กรเฉพาะด้าน
(Senior official of humanitarian and other special – interest organization)
กําหนดนโยบาย กฎ ระเบี ย บ และข้อบังคับขององค์กร บริ หารและจัดการองค์ก ร
ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ เป้ าหมาย และนโยบายขององค์กร รวมทั้งปฏิบตั ิงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาจ
ใช้ชื่อว่านายกสมาคมผูพ้ ิทกั ษ์สิ่งแวดล้อมและคุม้ ครองสัตว์ป่า เลขาธิ การกลุ่มพิทกั ษ์ผลประโยชน์ หรื อ
องค์กรที่มีชื่อเรี ยกอย่างอื่นตามลักษณะกิจกรรม

หน่ วย 1144 ผู้บริหารองค์ กรทีท่ าํ หน้ าทีต่ รวจสอบตามรัฐธรรมนูญ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูบ้ ริ หารในองค์กรต่างๆ ที่ทาํ หน้าที่ตรวจสอบตาม
รัฐธรรมนูญ ควบคุม กํากับ ตรวจสอบและเสนอความเห็น ตลอดจนใช้มาตรการที่เหมาะสมตามที่
กฎหมายให้อาํ นาจไว้เกี่ ยวกับการเลื อกตั้งสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิ กวุฒิสภาและอื่น ๆ การปฏิบตั ิ
หน้าที่ โดยมิ ชอบหรื อละเลยการปฏิ บตั ิ หน้า ที่ ของข้า ราชการ พนัก งานหรื อลู กจ้างของหน่ วยราชการ
หน่ วยงานของรั ฐ หรื อรั ฐวิสาหกิ จ การละเมิ ดสิ ทธิ มนุ ษยชน การตรวจเงิ นแผ่นดิ น การป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริ ตต่อหน้าที่ราชการและ หน้าที่อื่นๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้

(40)
1144.20

ผู้ตรวจการแผ่ นดินของรัฐสภา (Ombudsman)
พิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริ งตามคําร้องเรี ยนในเรื่ องที่ขา้ ราชการ พนักงานของ
รัฐหรื อลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐหรื อรัฐวิสาหกิจหรื อข้าราชการส่ วนท้องถิ่น ไม่ปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายหรื อปฏิบตั ินอกเหนื ออํานาจหน้าที่ หรื อการปฏิบตั ิหรื อละเลยไม่ปฏิบตั ิหน้าที่อนั ก่อให้เกิด
ความเสี ย หายแก่ ผูร้ ้ องเรี ย นหรื อประชาชนโดยไม่ เป็ นธรรม จัดทํา รายงานเฉพาะเรื่ อง หรื อรายงาน
ประจําปี พร้อมทั้งเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะต่อรัฐสภา และกรณี อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
1144.30

กรรมการการเลือกตั้ง (Electing committee)
ควบคุ มและดําเนิ นการจัดหรื อจัดให้ มี การเลื อกตั้งสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิ ก
วุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น และผูบ้ ริ หารท้องถิ่น รวมทั้งการออกเสี ยงประชามติให้เป็ นไปโดยสุ จริ ตและ
เที่ยงธรรมและดําเนินการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
1144.40

กรรมการสิ ทธิมนุษยชน (Human right committee)
ตรวจสอบและรายงานการกระทําและละเลยการกระทําที่เป็ นการละเมิดสิ ทธิ มนุ ษยชน
หรื อไม่เป็ นไปตามพันธกรณี ระหว่างประเทศเกี่ ย วกับสิ ทธิ มนุ ษ ยชน และเสนอมาตรการการแก้ไขที่
เหมาะสมต่ อการกระทําดังกล่ าว เสนอแนะนโยบายและเสนอเรื่ องการปรั บปรุ งกฎหมาย กฎ หรื อ
ข้อบังคับต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี เพื่อส่ งเสริ มและคุ ม้ ครองสิ ทธิ มนุ ษยชน ส่ งเสริ มการศึกษา การ
วิจยั และการเผยแพร่ ความรู ้ดา้ นสิ ทธิ มนุ ษยชน ส่ งเสริ มความร่ วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วย
ราชการ องค์การเอกชนและองค์การอื่นในด้านสิ ทธิ มนุ ษยชน จัดทํารายงานประจําปี เพื่อ ประเมิน
สถานการณ์ ดา้ นสิ ทธิ มนุ ษยชนภายในประเทศและเสนอต่อรัฐสภา ดําเนิ นการอื่นตามกฎหมายบัญญัติโดย
คํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติและประชาชน
1144.50

กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (Commission of Auditor)
วางนโยบาย ให้คาํ ปรึ กษาแนะนําและเสนอแนะให้มีการแก้ไขข้อบกพร่ องเกี่ยวกับการ
ตรวจเงินแผ่นดิน กําหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน กําหนดหลักเกณฑ์และวิธี
พิจารณาวินยั ทางงบประมาณและการคลัง กําหนดโทษปรับทางปกครอง พิจารณาวินิจฉัยความผิดวินยั
ทางงบประมาณและการคลังในฐานะที่เป็ นองค์กรสู งสุ ด และพิจารณาเลื อกผูท้ ี่ สมควรดํารงตําแหน่ ง
ผูว้ า่ การตรวจเงินแผ่นดิน
1144.60

กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติ
(Commission of Counter Corruption)
ไต่สวนข้อเท็จจริ งกรณี ที่ผูด้ าํ รงตําแหน่ งทางการเมื องหรื อเจ้าหน้าที่ ของรั ฐว่า รํ่ารวย
ผิดปกติ ว่ากระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่หรื อทุจริ ตต่อหน้าที่ราชการ และตรวจสอบความถูกต้อง
และความมีอยูจ่ ริ ง รวมทั้งความเปลี่ ยนแปลงทรัพย์สินของผูด้ าํ รงตําแหน่ งทางการเมือง และเจ้าหน้าที่
ของรัฐพร้อมสรุ ปสํานวนและนําความเห็ นเสนอต่อวุฒิสภาเพื่อพิจารณา และต่อศาลฎี กาแผนกคดีอาญา
ของผูด้ าํ รงตําแหน่งทางการเมือง รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิ บตั ิหน้าที่พร้อมข้อสังเกตต่อ

(41)
คณะรั ฐมนตรี สภาผูแ้ ทนราษฎร และวุฒิ ส ภาทุ ก ปี ซึ่ ง รายงานนี้ จะนํา ออกพิ ม พ์เ ผยแพร่ ต่ อไปและ
ดําเนินการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
หมู่

115

เจ้ าหน้ าทีข่ องหน่ วยงานรัฐบาล , เจ้ าหน้ าทีข่ องรัฐ
ผูป้ ฏิ บตั ิงานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ พิจารณากําหนดนโยบาย กฎและระเบียบ
ต่างๆ ขององค์กร ดําเนินการเจรจาในนามขององค์กรและสมาชิ ก เผยแพร่ และจัดระบบการรณรงค์เพื่อ
สรรหาสมาชิ กใหม่ ให้ความรู ้ แก่สมาชิ กองค์กร วางแผนจัดระบบและกํากับดู แลหน่ วยงานที่ มีหน้าที่
ดําเนิ นการให้บ รรลุ ตามนโยบาย กฎและระเบี ยบขององค์กร ปฏิ บตั ิ หน้าที่ การงานที่ เกี่ ยวข้องและ
ควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่นๆ
กลุ่มอาชี พในหมู่นี้ มีดังนี้
1150 เจ้าหน้าที่ของรัฐ
หน่ วย 1150 เจ้ าหน้ าทีข่ องรัฐ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ดาํ เนินการตามลักษณะงานในหน่วยงานของรัฐ
ประเภทต่ า ง ๆ ให้ เ ป็ นไปตามวัต ถุ ป ระสงค์ เป้ าหมายของหน่ ว ยงาน / องค์ก ร และนโยบายของ
รัฐบาล ปฏิบตั ิงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายภายใต้ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย เพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของส่ วนรวม รวมทั้งอํานวยความสะดวก และให้บริ การประชาชน ปฏิบตั ิหน้าที่ การงานที่
เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
9334 1150.20 เจ้าหน้าที่ของรัฐ (Executive official , government)
ปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ เป้ าหมายของหน่วยงาน/องค์กรและนโยบายของ
รัฐบาลภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย อํานวยความสะดวกและให้บริ การสาธารณะใน
ลักษณะต่างๆ แก้ไขความเดื อดร้ อนในสังคม กําหนดกติกาของสังคม ส่ งเสริ มสนับสนุ นภาคเอกชน
วางแนวทางการพัฒนาประเทศ ปกป้ องอธิ ปไตย ดูแลความเป็ นธรรมในสังคม สนับสนุ นการพัฒนา
ท้องถิ่ นและงานอื่นๆ ตามที่กาํ หนดไว้ในกฎหมายว่าเป็ นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
อาจใช้ชื่อว่า
ข้า ราชการและลู ก จ้า งในส่ วนราชการ พนัก งานหรื อลู ก จ้า งในรั ฐ วิส าหกิ จ พนัก งานส่ วนท้องถิ่ น
เจ้าหน้าที่องค์กรอื่นๆ ของรัฐ
9335
9336 หมวดย่อย 12 ผูจ้ ดั การบริ ษทั , เจ้าหน้า ที่ บริ หารของหน่ วยงานเอกชน
(Corporate Manager)
ผูป้ ฏิ บตั ิงานอาชี พในหมวดย่อยนี้ ได้แก่ ผูพ้ ิจารณาตัดสิ นใจ กําหนดแนวนโยบาย
วางแผน กํากับดู แลและประสานกิ จกรรมงานต่าง ๆ ของบริ ษทั และองค์กร รวมทั้งการควบคุ มดู แล
ผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ

(42)
กลุ่มอาชี พในหมวดย่ อยนี้ มีดังนี้
121 กรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู ง กรรมการและผูจ้ ดั การใหญ่ กรรมการบริ หาร
122 ผูจ้ ดั การฝ่ ายผลิตและฝ่ ายปฏิบตั ิการ (แยกตามการจัดประเภทมาตรฐาน
อุตสาหกรรม ISIC)
123 ผูจ้ ดั การฝ่ ายอื่นๆ
หมู่
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กรรมการและผู้บริหารระดับสู ง กรรมการและผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร
(Directors and Chief Executives)
ผูป้ ฏิ บ ัติ ง านอาชี พ ในหมู่ น้ ี ได้แ ก่ ผูบ้ ริ ห ารระดับ สู ง ของบริ ษ ัท ธุ ร กิ จ หรื อ องค์ก ร
ต่างๆ ทําหน้าที่โดยมีผจู ้ ดั การอื่นอีกอย่างน้อยสองคนคอยให้ความช่วยเหลือในการตัดสิ นใจและกําหนด
แนวนโยบายวางแผน ดูแลและประสานงานในกิจกรรมต่าง ๆ ของบริ ษทั หรื อองค์กรเพื่อให้บรรลุ ผล
สําเร็ จตามแนวนโยบายที่คณะกรรมการบริ หารกําหนดไว้ พิจารณาตรวจสอบการปฏิบตั ิงานและรายงาน
ผลต่อคณะกรรมการบริ หาร ควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
กลุ่มอาชี พในหมู่นี้ มีดังนี้
1210 กรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู ง ; กรรมการและผูจ้ ดั การใหญ่ ; กรรมการบริ หาร

หน่ วย 1210 กรรมการและผู้บริหารระดับสู ง ; กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ; กรรมการบริหาร
(Directors and Chief Executives)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ทาํ หน้าที่เป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั หรื อองค์กร
(ยกเว้นองค์กรที่มีผลประโยชน์เฉพาะอย่าง) ที่มีกรรมการผูจ้ ดั การอย่างน้อย 2 คน เป็ นที่ปรึ กษาและ
ช่ วยเหลื อ ในการตัดสิ นใจและกํา หนดนโยบายของบริ ษ ทั หรื อองค์ก ร วางแผน ประสานงานและ
ควบคุมดูแลการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ในองค์กร ปรึ กษาหารื อกับกรรมการผูจ้ ดั การเพื่อร่ วมกันกําหนด
นโยบายเฉพาะกิจ เป็ นตัวแทนของบริ ษทั หรื อองค์กรในการเจรจาตกลงทางธุ รกิจกับหน่วยงานภายนอก
รัฐบาล หรื อผูบ้ ริ หารหน่วยงานต่างๆ ปฏิบตั ิหน้าที่การงานและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
อาชีพในหน่วยนี้ มีดงั นี้

1210.20

ประธานกรรมการ (Chair person ; Chairman of the Board of Director)
บริ หารงานในฐานะผูแ้ ทนของเจ้าของกิจการและผูถ้ ื อหุ ้น โดยมาจากการสรรหา ; ทํา
หน้าที่ประธานดําเนิ นการประชุมคณะกรรมการบริ หารองค์การ ; กําหนดแนวทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์
ทางธุ รกิจในภาพรวมขององค์การ ; วางแผน จัดระบบงาน และควบคุมการบริ หารจัดการองค์การให้
สอดคล้องกับสภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองทั้งภายในประเทศและระหว่าง

(43)
ประเทศ ; วางกฎ ระเบียบ และข้อบังคับการปฏิบตั ิงานขององค์การ ตลอดจนพิจารณาตัดสิ นใจและ
แก้ไขปัญหาเชิงกลยุทธ์
1210.30

ผู้บริหารระดับสู งของหน่ วยงานเอกชน
(Chief Executive ; CEO ; President ; Managing Director)
จัดรู ปองค์การและรับผิดชอบการวางแผนการดําเนิ นงานขององค์การให้เป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ : กําหนดแผนงานเชิงกลยุทธ์ แผนงานทางธุ รกิจ และระเบียบขั้นตอนการดําเนิ นงานของ
องค์การให้สอดคล้องกับนโยบาย มติ ระเบียบ ข้อบังคับหรื อคําสั่งซึ่ งคณะกรรมการบริ หารได้กาํ หนด
ขึ้น ; วิเคราะห์การปฏิบตั ิงานเพื่อประเมินผลการดําเนินงานขององค์การและพนักงาน และ นําผลการ
วิเคราะห์ ม าพิ จารณาตัดสิ นใจเกี่ ยวกับ การต้นทุ นการดําเนิ นงานและการพัฒนาปรั บปรุ งแผนงาน ;
ควบคุ มและประสานงานทางธุ รกิ จกับฝ่ ายต่าง ๆ ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับงานด้านการเงิ น งบประมาณ บัญชี
การผลิต การจัดซื้ อ การกําหนดราคา การโฆษณา การขายหรื อการจําหน่ายสิ นค้าผลิตภัณฑ์ ; กําหนด
ขั้นตอนการควบคุ มภายใน ; มีความสามารถในการจัดการงานหลาย ๆ ด้านผูน้ าํ และสามารถทํางาน
ภายใต้ภาวะกดดันได้ รวมทั้งให้คาํ ปรึ กษาแนะนําแก่พนักงานเพื่อให้การปฏิบตั ิงานบรรลุวตั ถุประสงค์
ขององค์การ
1210.50

ผู้บริหารการศึกษา (Academic administrator ; Dean)
บริ หารงานในฐานะหัวหน้าหรื อผูช้ ่ วยหัวหน้าบริ หารการศึกษานอกสถานศึกษาภายใต้
กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ : กําหนดนโยบายด้านการจัดการและควบคุมมาตรฐานการศึกษา
บริ หารงานการเงินและงบประมาณ งานอาคารสถานที่ งานบุคคล งานวิชาการ งานนิ เทศการศึกษา
เป็ นต้น รวมทั้งปฏิบตั ิหน้าที่การงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
1210.60
ผู้บริหารด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสู ง (Chief Information Officer – CIO)
ควบคุ ม ประสานงาน สั่งการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรับผิดชอบงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การ
หมู่
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ผู้จัดการฝ่ ายผลิตและฝ่ ายปฏิบัติการ (แยกตามการจัดประเภทมาตรฐาน
อุตสาหกรรม ISIC) (รวมเอกชน รัฐวิสาหกิจ หน่ วยราชการ)
(Production and Operations Department Managers)
ผูป้ ฎิ บ ัติ ง านอาชี พ ในหมู่ น้ ี ได้แ ก่ ผูท้ ํา การวางแผนกํา กับ ดู แ ลและประสานงานใน
กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการผลิ ตสิ นค้าหรื อบริ การ ของบริ ษทั หรื อองค์กรต่างๆ ผ่านทางผูค้ วบคุ มงาน
ดูแลการคัดเลื อก ฝึ กอบรมและการปฏิ บตั ิ งานของเจ้าหน้าที่ ดู แลการผลิ ตประจําวันและทํารายงานต่อ
ผูบ้ ริ หารอาจติดต่อประสานงานกับผูจ้ ดั การแผนกอื่นๆ เป็ นตัวแทนแผนกในการเจรจาตกลงทางการค้ากับ
ส่ วนงานอื่น ๆ ภายในองค์กรหรื อหน่ วยงานภายนอก ปรึ กษาหารื อกับเจ้าหน้าที่บริ หารเพื่อวางแผนและ
พัฒนาวิธีการผลิตกับประมาณการเวลาและต้นทุนการผลิต ชี้ แจงให้ผคู ้ วบคุมงานซึ่ งอยูใ่ ต้บงั คับบัญชาได้

(44)
ทราบถึ งนโยบายและวิธีการผลิ ต สั่งให้ปฏิ บตั ิ การ ควบคุ มดูแลระบบความปลอดภัยในการทํางานและ
กระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มอาชี พในหมู่นี้ มีดังนี้
1221 ผูจ้ ดั การฝ่ ายผลิตและปฏิบตั ิการด้านเกษตรกรรม การล่าสัตว์ การป่ าไม้และ
การประมง
1222 ผูจ้ ดั การฝ่ ายผลิตและปฏิบตั ิการด้านการผลิต (อุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ
เหมืองแร่ ไฟฟ้ า ก๊าซ และประปา )
1223 ผูจ้ ดั การฝ่ ายผลิตและปฏิบตั ิการด้านการก่อสร้าง
1224 ผูจ้ ดั การฝ่ ายผลิตและปฏิบตั ิการด้านค้าส่ งและค้าปลีก
1225 ผูจ้ ดั การฝ่ ายผลิตและปฏิบตั ิการด้านภัตตาคารและโรงแรม
1226 ผูจ้ ดั การฝ่ ายผลิตและปฏิบตั ิการด้านการขนส่ ง การสื่ อสารและคมนาคม
1227 ผูจ้ ดั การฝ่ ายผลิตและปฏิบตั ิการด้านบริ การธุ รกิจ
1228 ผูจ้ ดั การฝ่ ายผลิตและปฏิบตั ิการด้านบริ การส่ วนบุคคล การทําความสะอาด
และบริ การที่เกี่ยวข้อง
1229 ผูจ้ ดั การฝ่ ายผลิตและปฏิบตั ิการ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
หน่ วย 1221 ผู้จัดการฝ่ ายผลิตและปฏิบัติการด้ านเกษตรกรรม การล่ าสั ตว์ การป่ าไม้ และการประมง
(Production and Operations Department Managers in Agriculture, Hunting,
Forestry and Fishing)
ผูป้ ฏิ บ ัติ ง านอาชี พ ในหน่ ว ยนี้ ได้แ ก่ ผูท้ ี่ ท ํา หน้า ที่ ว างแผน กํา กับ ดู แ ล ประสานงาน
ดําเนิ นการซึ่ งเกี่ ยวข้องกับการเกษตรกรรม การล่าสัตว์ การป่ าไม้ และการประมง ภายใต้การบริ หารของ
ผูอ้ าํ นวยการและผูบ้ ริ หารสู ง สุ ด กํา หนดขั้นตอนการบริ หารจัดการและปฏิ บตั ิ ง าน ควบคุ มดู แ ลด้า น
งบประมาณและการใช้ท รั พ ยากรอย่า งมี ประสิ ท ธิ ภาพ ดํา เนิ นการให้บรรลุ ผลตามเป้ าหมายที่ ก าํ หนด
ตรวจสอบระบบความปลอดภัย ในการทํา งาน สรรหาบุ ค ลากร ฝึ กอบรม ควบคุ ม ดู แ ลรั ก ษาสภาพ
สิ่ งแวดล้อม เป็ นผูแ้ ทนของหน่ วยงานในการประสานงานกับองค์กรอื่นๆ ตลอดจนปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่
เกี่ยวข้อง และควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่นๆ
อาชีพ ในหน่ วยนี้ มีดงั นี้

1221.20

ผู้จัดการฝ่ ายการเพาะปลูก (Agricultural Manager)
อํานวยการและบริ หารงานการผลิตด้านการเพาะปลูกพืชไร่ นา และพืชสวน : วางแผน
กํากับ ดูแล และประสานงานในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ที่ดินเพื่อการเพาะปลูกพืชชนิ ดต่างๆ เพื่อให้
ได้ผลผลิตเพื่อการบริ โภคและการจําหน่าย ; พิจารณาตัดสิ นใจแผนการดําเนินงานด้านการผลิต การเงิน
การตลาด เครื่ องมื อ เครื่ องทุนแรงต่างๆ ตลอดจนจํานวนบุคลากรเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและ
เป้ าหมายของหน่วยงาน ; ให้ขอ้ เสนอแนะในการเปลี่ยนแปลงการดําเนิ นงานแก่ผบู ้ ริ หารระดับสู งเพื่อให้

(45)
แน่ ใ จว่า จํานวนการผลิ ตและขั้นตอนการผลิ ตเป็ นไปตามเป้ าหมาย ; จัดเตรี ย มรายงานผลการผลิ ต ;
ประเมินผลประสิ ทธิ ภาพในการผลิตเพื่อพิจารณาถึงความพอเพียงด้านบุคลากร อุปกรณ์ เครื่ องมือ
เครื่ องใช้และเทคโนโลยี ; อาจเปลี่ยนแปลงการดําเนินการผลิตหรื ออุปกรณ์ต่างๆ เมื่อจําเป็ น
1221.30

ผู้จัดการฝ่ ายการเลีย้ งปศุสัตว์ (Livestock Farm Manager)
อํา นวยการและบริ ห ารงานการผลิ ต ด้า นการเลี้ ยงสั ต ว์ : วางแผน กํา กับ ดู แ ลและ
ประสานงานในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ที่ดินเพื่อการเลี้ยงสัตว์ชนิ ดต่างๆ เช่น โคนม โคเนื้ อ สุ กร ไก่
เป็ ด เพื่อให้ได้ผลผลิ ตเพื่อการบริ โภคและการจําหน่ าย ; พิจารณาตัดสิ นใจแผนการดําเนิ นงานด้านการ
ผลิต การเงิน การตลาด เครื่ องมือ เครื่ องทุนแรงต่างๆ และจํานวนบุคลากรเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
และเป้ าหมายของหน่ วยงาน ; กําหนดวิธีการปฏิ บตั ิตามหลักการด้านการจัดการฟาร์ ม จัดการงานด้าน
สุ ขภาพสัตว์และสิ่ งแวดล้อมให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นพื้นฐานสําหรับฟาร์ มสัตว์เลี้ยง ; จัดระบบ
การทําฟาร์ มโดยคํานึ งถึ งจํานวนพื้นที่และจํานวนปศุสัตว์ ตลอดจนปรับปรุ งระบบการผลิตให้มีปริ มาณและ
คุณภาพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
1221.40

ผู้จัดการฝ่ ายการป่ าไม้ (Forest Manager)
อํา นวยการและบริ ห ารงานการผลิ ต ด้า นการทํา ป่ าไม้ : วางแผน กํา กับ ดู แ ล และ
ประสานงานในกิ จกรรมที่เกี่ ยวข้องกับการใช้ที่ดินเพื่อการปลูกสร้างสวนป่ าเพื่อการจําหน่าย ; พิจารณา
ตัดสิ นใจแผนการดําเนิ นงานด้านการผลิต การเงิน การตลาด เครื่ องมือ เครื่ องทุนแรงต่างๆ และจํานวน
บุคลากรเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้ าหมายของหน่วยงาน ; กําหนดท้องที่ที่จะทําการปลูกป่ า และ
คัดเลื อกพันธุ์ไม้โดยยึดหลักการเลื อกชนิ ดไม้ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสภาพแวดล้อม รวมทั้งต้อง
สนองความต้องการใช้สอยและเป็ นชนิ ดที่ตลาดต้องการ ; ควบคุมดูแลการบํารุ งรักษาสวนป่ า การปลูก
ซ่อม การแผ้วถางวัชพืช และการทําแนวกันไฟ ตลอดจนดูแลป้ องกันและปราบปรามโรคและแมลงทางป่ า
ไม้โดยอาจใช้วธิ ีการทางวัฒนวิธี ; อาจควบคุมดําเนินการแปรรู ปไม้อย่างง่าย
1221.50
ผู้จัดการฝ่ ายการเพาะเลีย้ งสั ตว์นํา้ (Aquaculture Manager)
อํานวยการและบริ หารงานการผลิตด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ และการจับสัตว์น้ าํ ทุกชนิ ด
ทั้งสัตว์น้ าํ จืดและสัตว์น้ าํ เค็ม หรื อนํ้ากร่ อย และสัตว์น้ าํ ที่เป็ นจําพวกปลา จําพวกที่มีกระดอง และจําพวกที่
มีเปลือกหุ ้ม : วางแผน กํากับ ดูแล และประสานงานในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ ชนิ ด
ต่างๆ เพื่อให้ได้ผลผลิตเพื่อการบริ โภคและการจําหน่าย ; พิจารณาตัดสิ นใจแผนการดําเนินงานด้านการ
ผลิต การเงิน การตลาด เครื่ องมือ เครื่ องทุนแรงต่างๆ และจํานวนบุคลากรเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
และเป้ าหมายของหน่ วยงาน ; ประเมินผลประสิ ทธิ ภาพในการผลิตเพื่อพิจารณาถึงความพอเพียงด้าน
บุคลากร อุปกรณ์ เครื่ องมือเครื่ องใช้ และเทคโนโลยี ; อาจเปลี่ยนแปลงการดําเนินการผลิตหรื ออุปกรณ์
ต่างๆ เมื่อจําเป็ น

(46)
9337 หน่วย 1222 ผูจ้ ดั การฝ่ ายผลิตและปฏิบตั ิการด้านการผลิต (ประเภท C ,D,
E)
(Production and Operations Department Managers in Manufacturing)
9338 ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านอาชี พ ในหน่ ว ยนี้ ได้ แ ก่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านหลั ก ทั่ว ไปเช่ นเดี ย วกั บ ที่
กําหนดไว้ ใน ผู้จัดการฝ่ ายผลิต (122) แต่ เป็ นการวางแผน กํากับดูแลและ
ประสานงานเกี่ยวกับการผลิตสิ นค้ าการสกัดแร่ ธาตุจากใต้ ดินหรือบนดิน การ
ทํา เหมื อ งหิน การผลิต และจั ด สรรไฟฟ้ า ก๊ า ซและนํ้า อาจมีชื่ อเรี ยกตาม
ประเภทสิ นค้ าที่ผลิต เช่ น ผู้จัดการฝ่ ายผลิตด้ านการผลิตอาหาร และสิ นค้ า
ต่ าง ๆ ผู้จัดการฝ่ ายผลิตด้ านเหมืองแร่ ด้ านไฟฟ้าและการประปา
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
1222.20

ผู้จัดการฝ่ ายผลิตและปฏิบัติการด้ านการผลิต (อุตสาหกรรมการผลิตต่ าง ๆ
เหมืองแร่ ไฟฟ้า ก๊าซ และประปา)
(Production and operations department managers in manufacturing)
วางแผน กํากับดูแลและประสานงานในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการผลิตสิ นค้าต่าง ๆ รวมทั้ง
อุ ตสาหกรรมเหมื องแร่ ไฟฟ้ า ก๊ า ซ และประปา : บริ หารงานการผลิ ต จัดทํา แผนและกํา กับ ดู แล
กระบวนการดํา เนิ นงาน พิจารณาตัดสิ นใจแผนการดําเนิ นงานด้านการผลิ ต การเงิ น การตลาด
เครื่ องมื อ เครื่ องจัก รต่ างๆ ตลอดจนจํานวนบุ คลากรเพื่ อให้ส อดคล้องกับนโยบายและเป้ าหมายของ
หน่วยงาน ; ให้ขอ้ เสนอแนะในการเปลี่ยนแปลงการดําเนินงานแก่ผบู ้ ริ หารระดับสู งเพื่อให้แน่ใจว่าจํานวน
การผลิ ตและขั้นตอนการผลิ ตเป็ นไปตามเป้ าหมาย ; จัดเตรี ย มรายงานผลการผลิ ต ; ประเมิ นผล
ประสิ ทธิ ภาพในการผลิ ตเพื่อพิจารณาถึ งความพอเพียงด้านบุคลากร อุปกรณ์ เครื่ องมือเครื่ องใช้และ
เทคโนโลยี อาจเปลี่ยนแปลงการดําเนินการผลิตหรื ออุปกรณ์ต่างๆ เมื่อจําเป็ น
หน่ วย 1223 ผู้จัดการฝ่ ายผลิตและปฏิบัติการด้ านการก่อสร้ าง (ประเภท F )
(Production and Operations Department Managers in Construction)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ปฏิบตั ิงานหลักทัว่ ไป เช่นเดียวกับที่กาํ หนดไว้
ในผูจ้ ดั การฝ่ ายผลิต (122) แต่เป็ นการวางแผน กํากับ ดูแลและประสานงานในกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
งานก่ อ สร้ า ง รวมทั้ง กิ จ กรรมด้า นบริ ก ารที่ เ กี่ ย วข้อ ง เช่ น การให้ เ ช่ า อุ ป กรณ์ ก่ อ สร้ า ง เป็ นต้น
ปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่นๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
1223.20

ผู้จัดการฝ่ ายก่ อสร้ าง (Department manager , construction)

(47)
วางแผน กํา กับ ดู แลและประสานงานในกิ จกรรมต่า งๆ ที่ เกี่ ย วข้องกับ งานก่ อสร้ า ง
รวมทั้งกิจกรรมด้านบริ การที่เกี่ยวข้อง : วางแผน กํากับดูแลและประสานงาน ดําเนิ นการในกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง : วางแผนงาน ประสานงานและควบคุมงานของฝ่ ายก่อสร้างโดยผ่าน
วิศวกรหรื อสถาปนิกผูค้ วบคุมงาน ; ปรึ กษาหารื อกับผูบ้ ริ หารของบริ ษทั หรื อองค์กรถึงการวางแผนการ
ใช้วสั ดุอุปกรณ์อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและดําเนินการให้บรรลุตามแผนและประมาณการที่ต้ งั ไว้; ชี้ แจงให้ผู ้
ควบคุมงานที่อยูใ่ ต้บงั คับบัญชาทราบถึงนโยบายของบริ ษทั หรื อองค์กรและสั่งให้ปฏิบตั ิ ประสานงาน
ในการติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ ของบริ ษทั หรื อองค์กรภายนอก
หน่ วย 1224 ผู้จัดการฝ่ ายผลิตและปฏิบัติการด้ านการค้ าส่ งและค้ าปลีก (Production and
Operations Department Managers in Wholesale and Retail Trade )
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ทาํ หน้าที่วางแผน กํากับดูแลและประสานงานใน
กิจกรรมซึ่ งเกี่ยวข้องกับการค้าของหน่วยงาน ภายใต้การแนะนําของผูอ้ าํ นวยการและผูบ้ ริ หารระดับสู ง :
กําหนดขั้นตอนการบริ หารจัดการและการปฏิ บตั ิงาน ควบคุ มดูแลค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ โดยดําเนินการให้บรรลุผลตามโควตาการค้า ตรวจสอบระบบความปลอดภัยในการทํางาน
การสรรหาบุคลากร การฝึ กอบรม และการปฏิบตั ิงานของพนักงาน เป็ นผูแ้ ทนของหน่วยงานในการทํา
ธุ รกิจการค้ากับองค์กรอื่นๆ ตลอดจนปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้อง และควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่นๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
1224.20

ผู้จัดการฝ่ ายค้ าส่ ง (Department manager , wholesale trade)
อํานวยการและจัดการงานค้าส่ งในสถานประกอบการค้าส่ ง : อํานวยการเกี่ ยวกับการ
ทํางาน การฝึ กอบรม การสรรหาบุคลากร และการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานในหน่วยงาน
ค้า ส่ ง เพื่ อการพัฒ นาและการควบคุ ม แผนงานค้า ส่ ง ; ประสานงานขายกับ สถานประกอบการอื่ น ๆ
เกี่ ย วกับ เขตการจํา หน่ า ย โควตา และเป้ าหมาย ; มอบหมายเขตการจํา หน่ า ยให้ แก่ พ นัก งานขาย ;
ประเมินค่าการขายสิ นค้าของผูข้ ายปลีก รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและคําแนะนําเกี่ยวกับการส่ งเสริ มการ
ขายสิ นค้าให้ได้ให้ได้มากแก่ผขู ้ ายปลีก ; ตรวจสอบวิเคราะห์ตลาดเพื่อจะได้ทราบถึงความต้องการของ
ลูกค้า ปริ มาณสิ นค้าที่ตลาดต้องการ ราคาสิ นค้าและอัตราส่ วนลด ตลอดจนอํานวยการแผนงานเพื่อให้
ได้ผลดี ; วิเคราะห์และควบคุ มรายจ่ายของหน่ วยงาน ; วิเคราะห์สถิติการขายเพื่อช่วยให้ฝ่ายจัดการได้
นํามาประกอบการวางนโยบาย
1224.30
ผู้จัดการฝ่ ายค้ าปลีก (Department manager , retail trade)
อํานวยการและจัดการงานค้าปลีกในสถานประกอบการค้าปลีก : บริ หารงานบุคลากร ;
วางแผนการปฏิ บตั ิ งานและควบคุ มดู แลงานเพื่อให้ปฏิ บตั ิงานอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ ; ทําใบสั่งซื้ อหรื อ
คําสั่งสั่งซื้ อสิ นค้าเข้าไว้ในคลังสิ นค้า ; วางหรื อช่วยวางนโยบายราคา; ประสานงานส่ งเสริ มการขายและ
อนุมตั ิเทคนิคของการโฆษณาและการแสดงสิ นค้า ; ควบคุมดูแลหรื อรับและตรวจสอบสิ นค้าตามรายการ
รับใบเสร็ จรับเงิน รวบรวมและวิเคราะห์รายงานต่างๆ อาจมีชื่อเรี ยกตามประเภทของห้างร้านหรื อสถาน
ประกอบการที่เข้าดําเนินการ

(48)
หน่ วย 1225 ผู้จัดการฝ่ ายผลิตและปฏิบัติการด้ านภัตตาคารและโรงแรม
( Production and Operations Department Managers in Restaurants and Hotels )
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูท้ าํ หน้าที่วางแผน กํากับดูแลและประสานการ
ดําเนินกิจกรรมต่างๆ ในสถานประกอบการ ซึ่ งเกี่ยวกับการจัดหาที่พกั อาหารและเครื่ องดื่ม และบริ การ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามนโยบายและแนวทางของกรรมการบริ หาร โดยมีการปรึ กษาหารื อกับ ผูจ้ ดั การฝ่ าย
หรื อส่ วนงานอื่น ควบคุ มแผนงานและการใช้ทรั พยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
กํากับ ดู แลการ
ปฏิบตั ิงานประจําวัน ควบคุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ กําหนดและกํากับดูแลกระบวนการในงานบริ หารและ
ปฏิบตั ิการ
ดูแลความปลอดภัยในการทํางาน ดูแลการคัดเลือกฝึ กอบรมและการปฏิบตั ิงานของ
เจ้าหน้าที่ เป็ นตัวแทนของฝ่ ายในการติดต่อเจรจากับส่ วนงานอื่นในองค์กรหรื อกับหน่ วยงานภายนอก
ปฏิบตั ิงานต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่นๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
1225.20

ผู้อาํ นวยการ /ผู้จัดการฝ่ ายห้ องพัก (Director of Room / Room Division Manager)
ทําหน้าที่วางแผน กํากับดูแลการดําเนินงานส่ วนหน้าและส่ วนแม่บา้ นของโรงแรมเพื่อการ
บริ การห้องพัก ; ประชุ มร่ วมกับฝ่ ายบริ หารเพื่อจัดทํานโยบายเกี่ยวกับห้องพัก มาตรฐานการบริ การและการ
อํานวยความสะดวกแก่ผเู ้ ข้าพัก ; จัดทํางบประมาณและรายงาน ; ประสานงานกับฝ่ ายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
1225.30

ผู้จัดการแผนกงานส่ วนหน้ า (Front Office Manager)
รับผิดชอบการจัดแบ่งงาน และการจัดรอบเวลาทํางานในแผนก ; ดูแลเรื่ องระเบียบวินยั
การแสดงกิริยาของพนักงานและรู ปลักษณ์ที่ปรากฏ ; วางแผนระบบการรับจองและขั้นตอนดําเนิ นงานที่
เกี่ยวกับการกําหนดจัดห้องให้ผพู ้ กั การต้อนรับแขกผูพ้ กั ขณะมาถึง และการนําทางแขกบุคคลสําคัญไป
ยังห้องพัก รวมทั้งตัดสิ นใจเกี่ยวกับการใช้อตั ราราคาพิเศษ โดยได้รับอนุ มตั ิจากฝ่ ายบริ หาร ; รับผิดชอบ
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแขกผูพ้ กั และพนักงานโรงแรม ความปลอดภัย สุ ขอนามัยและมาตรฐาน
งานในแผนก ; วางแผนการบริ หารรายรับจากการใช้ห้องพักอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยประสานงานกับฝ่ าย
การตลาดและอาจกําหนดนโยบายการรับจอง ; กํากับดูแลการปฏิ บตั ิ งานและให้คาํ แนะนําเกี่ ยวกับการ
โต้ตอบ สื่ อสาร การคัดเลือกรับบุคลากร การให้ออก การปรับเปลี่ยนหน้าที่ปฏิบตั ิงาน การเลื่อน
ตําแหน่ง และการจัดฝึ กอบรม
1225.40
หัวหน้ าแผนกจัดการสั มภาระ (Concierge / Head Porter)
รับผิดชอบการจัดแบ่งงานและการจัดรอบเวลาทํางาน ; กํากับดูแลการปฏิบตั ิตามระเบียบ
วินยั มารยาทความประพฤติ และรู ปลักษณ์ที่ปรากฏของพนักงาน ; ให้ขอ้ มูลแก่ฝ่ายบริ หารเกี่ยวกับการ
ผ่านเข้าออกของแขกและโอกาสที่จะสร้างสัมพันธภาพที่ดีข้ ึนกับแขก ; ตรวจดูแลความเรี ยบร้อยบริ เวณ
ส่ วนหน้าของโรงแรม ; ดูแลการให้บริ การข่าวสารข้อมูลทั้งภายในและนอกโรงแรม ; กํากับดูแลการรับ
ฝากและขนย้ายสัมภาระ ควบคุมการนํารถไปจอดและจัดหายานพาหนะ และติดต่อสํารองบัตรเข้าชมการ
แสดงหรื อสถานที่ต่าง ๆ ; กํากับดูแลการจัดส่ งของและข่าวสารไปยังห้องพักแขก รวมทั้งจัดบริ การพิเศษ

(49)
ตามความประสงค์ของแขกผูพ้ กั ; รับผิดชอบและให้คาํ แนะนําเกี่ยวกับการสรรหาและรับบุคลากร การ
หาบุคลากรทดแทน การเลื่อนตําแหน่ง และการจัดฝึ กอบรม
1225.50

ผู้จัดการงานแม่ บ้าน / หัวหน้ าแม่ บ้าน
(Director of Housekeeper / Exceutive Housekeeper)
รับผิดชอบดูแลรักษาความสะอาดเรี ยบร้อยภายในโรงแรมในส่ วนพื้นที่สาธารณะ ห้องพัก
แขกและพื้นที่สํานักงาน ; กําหนดมาตรฐานความสะอาด และตรวจดูแลทุกพื้นที่ ; วางแผนจัด
ตารางเวลาปฏิบตั ิงานของพนักงานแม่บา้ น ; วางกฎระเบียบวิธีปฏิบตั ิงานของส่ วนงานต่าง ๆ ; จัดทํา
รายงาน จัดทํางบประมาณ และควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ ; วางแผนควบคุมการใช้งานอุปกรณ์เครื่ องมือ
เครื่ องใช้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ; ดูแลคัดเลือกบุคลากรและจัดฝึ กอบรม ; ประสานงานกับแผนกงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง
1225.60

ผู้อาํ นวยการ / ผู้จัดการฝ่ ายอาหารและเครื่องดื่ม (Director / Food & Beverage Manager)
ทําหน้าที่วางแผนงาน กํากับดูแลและบริ หารการดําเนิ นงานเกี่ยวกับการผลิตและบริ การ
อาหารและเครื่ องดื่มในโรงแรมทุกห้องอาหารและพื้นที่อื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงงานจัดเลี้ยง : ประชุม
หารื อกับฝ่ ายบริ หารในเรื่ องนโยบาย การวางแผนการตลาด วิธีปฏิบตั ิงาน งบประมาณ การจัดทํา
รายงาน ;
กํากับดูแลขั้นตอนการสั่งซื้ อ ตรวจรับ เก็บรักษา เบิกจ่าย เตรี ยมอาหารและบริ การ ;
กําหนดมาตรฐานคุณภาพของอาหารและเครื่ องดื่ม อัตราราคา ; ให้คาํ แนะนําดูแลการคัดเลือกบุคลากร
การจัดตารางเวลาทํางาน และการฝึ กอบรมพนักงาน ; ควบคุมการปฏิบตั ิงานของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้
ทํางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ; ดูแลการประสานงานกับฝ่ ายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
1225.70

ผู้จัดการแผนกห้ องอาหาร บาร์ และจัดเลีย้ ง (Restaurant , Bar , Banquet Manager)
ทําหน้าที่วางแผนงาน บริ หารการดําเนิ นงานและการบริ การในแผนกห้องอาหารหรื อ
ภัตตาคารโรงแรม รวมถึ งคลับ บาร์ และงานจัดเลี้ ยง ; วางระเบีย บการบริ หารงานบุคคลและวิธี
ปฏิบตั ิงาน มาตรฐานการให้บริ การแก่ลูกค้า ; วางแผนการส่ งเสริ มการขาย ประสานงานกับส่ วนงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงาน
1225.90

ผู้จัดการด้ านภัตตาคารและโรงแรมอืน่ ๆ
ผูป้ ฏิ บตั ิงานอาชี พในกลุ่มนี้ รวมถึง ผูจ้ ดั การด้านภัตตาคารและโรงแรม ซึ่ งมิได้จดั
ประเภทไว้ในที่อื่น
หน่ วย 1226 ผู้จัดการฝ่ ายผลิตและปฏิบัติการด้ านการขนส่ ง การสื่ อสารและคมนาคม (ประเภท I)
(Production and Operations Department Managers in Transport, Storage
and Communications )
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูท้ าํ หน้าที่วางแผน กํากับดูแลและประสานการ
ดําเนิ นกิ จกรรมต่างๆ ในกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดหาบริ การทางด้านการขนส่ ง การเก็บสิ นค้า การ
สื่ อสารและคมนาคม และบริ การอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามนโยบายและแนวทางของกรรมการบริ หาร โดยมี

(50)
การปรึ ก ษาหารื อ กับ ผู ้จ ัด การฝ่ ายหรื อ ส่ ว นงานอื่ น ควบคุ ม แผนงานและการใช้ ท รั พ ยากรอย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ กํากับ ดูแลการปฏิบตั ิงานประจําวัน ควบคุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ กําหนดและกํากับดูแล
กระบวนการในงานบริ หารและปฏิบตั ิการ ดูแลความปลอดภัยในการทํางาน ดูแลการคัดเลือกฝึ กอบรม
และการปฏิ บตั ิงานของเจ้าหน้าที่ เป็ นตัวแทนของฝ่ ายในการติดต่อเจรจากับส่ วนงานอื่นในองค์กรหรื อกับ
หน่ วยงานภายนอก ปฏิบตั ิงานต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่นๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
1226.20

ผู้จัดการฝ่ ายการขนส่ ง (Department manager , transportation)
วางแผน กํากับ ดูแลและประสานงานในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ งผูโ้ ดยสารและ
พัสดุ : ควบคุมดูแลการดําเนิ นงานประจําวัน จัดทํารายงานเสนอผูบ้ ริ หาร ; ติดต่อประสานงานหรื อ
เจรจาตกลงทางธุ รกิ จกับหน่ วยงานอื่ น ๆ ; แก้ไขปั ญหาการดําเนิ นงาน บุคลากรหรื อทรั พยากรอื่น ๆ
เพื่อให้การดําเนินงานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ปรับปรุ งระบบการขนส่ งให้มีคุณภาพเป็ นที่พอใจของ
ผูใ้ ช้บริ การ
1226.30

ผู้จัดการสถานี ; นายสถานีขนส่ ง (ทางบก ทางอากาศ ทางนํา้ ) (Station manager)
บริ หารงานสถานี ให้ดาํ เนิ นไปตามวัตถุ ประสงค์และนโยบายที่กาํ หนดให้ตามระเบียบ
และข้อกําหนดของสถานี ขนส่ งแต่ละประเภท : ควบคุมบังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบตั ิงาน ; ควบคุม
งบประมาณรายจ่าย ออกข้อปฏิ บตั ิภายในเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน ติดต่อประสานงานกับ
หน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร ดูแลความสะอาดและความปลอดภัยบริ เวณสถานี
ให้บริ การหรื อให้การต้อนรับผูโ้ ดยสารคนสําคัญ ; พัฒนาสถานีให้ดีข้ ึนทั้งด้านบริ การและสถานที่ อาจมี
ชื่อเรี ยกตามระบบขนส่ งที่ควบคุมดูแล
1226.40

ผู้จัดการฝ่ ายบริการ (โทรคมนาคม ดาวเทียม อินเตอร์ เน็ตและโทรศัพท์ เคลือ่ นที่)
(Service manager , department)
วางแผน กํา กับ ดู แลและประสานงานในการให้บ ริ ก ารงานทางด้านโทรคมนาคม
ดาวเที ย ม อิ นเตอร์ เน็ ต หรื อโทรศัพ ท์เคลื่ อนที่ : ควบคุ มดู แลการดําเนิ นงานของเจ้าหน้าที่ ใ นการ
ปฏิบตั ิงานประจําวันให้เป็ นไปตามระเบียบ และกฎข้อบังคับ ; การต้อนรับและให้บริ การแก่ลูกค้าคน
สําคัญ ; แก้ไขปั ญหาการบริ การที่เกิ ดขึ้น อบรมให้คาํ แนะนําแก่เจ้าหน้าที่ อาจมีชื่อเรี ยกตามประเภท
กิจการที่ให้บริ การ
1226.50
ผู้จัดการไปรษณีย์ ; หัวหน้ าทีท่ าํ การไปรษณีย์ ; นายไปรษณีย์ (Station master)
ควบคุมดูแลและประสานงานการบริ การไปรษณี ย ์: ควบคุมการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่
ให้ดาํ เนินไปด้วยความเรี ยบร้อย สะดวกรวดเร็ ว ; ตรวจสอบ ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการเงินของที่
ทําการไปรษณี ย ์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ; บริ หารงานบุคคล ทรัพย์สิน อาคารและสถานที่ของที่ทาํ
การให้เรี ยบร้ อยตามระเบียบและข้อบังคับ ; วางแผนและแก้ไขปั ญหาการดําเนิ นงาน บุคลากรหรื อ

(51)
ทรัพยากรอื่น ๆ เพื่อให้การดําเนิ นงานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
คุณภาพเป็ นที่พอใจของผูใ้ ช้บริ การ

ปรับปรุ งระบบการบริ การให้มี

1226.70

ผู้จัดการแผนกท่ าเรือ , หัวหน้ าแผนกท่ าเรือ (Department manager , port)
รับผิดชอบการรับเรื อและปล่อยเรื อที่ท่า ตามหลักวิชาการเดินเรื อ : กําหนดสถานที่ให้
เรื อเทียบท่าและสั่งปฏิ บตั ิการจอดเรื อหรื อเคลื่อนย้ายเรื อในกรณี ฉุกเฉิ น กําหนดสถานี ที่ให้เรื อผูกทุ่น
และประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
9339

1226.90 ผูจ้ ดั การด้านการขนส่ ง การสื่ อสารและคมนาคมอื่นๆ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในกลุ่มนี้ รวมถึง ผูจ้ ดั การด้านการขนส่ ง การสื่ อสารและคมนาคม
ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
9340

หน่วย 1227 ผูจ้ ดั การฝ่ ายผลิตและปฏิบตั ิการด้านบริ การธุ รกิจ (ประเภท J , K)
(Production and Operations Department Managers in Business Services)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ทาํ หน้าที่วางแผน กํากับดูแลและประสานงาน
ในกิจกรรมซึ่ งเกี่ยวข้องกับการจัดหาบริ การทางธุ รกิจจากแหล่งต่างๆ ภายนอกกิจการภายใต้การแนะนํา
ของผูอ้ าํ นวยการและผูบ้ ริ หารระดับสู ง : บริ หารงานด้านการจัดหาการบริ การทางธุ รกิ จ เช่ น การ
ธนาคาร การประกั น ภัย อสั ง หาริ มทรั พ ย์ การประมวลผลข้ อ มู ล งานวิ จ ัย ตลาด งานบัญ ชี
สถาปั ตยกรรม วิศวกรรม การทําความสะอาดอาคาร การทดสอบและวิเคราะห์ทางเทคนิคการโฆษณา
หรื อการบรรจุภณ
ั ฑ์ ควบคุ มดู แลค่าใช้จ่าย การใช้ทรั พยากร กระบวนการบริ หารและการปฏิ บตั ิงาน
ประจําวัน ตรวจตราการใช้ระบบความปลอดภัยในการทํางาน การสรรหาบุคลากร การฝึ กอบรม และ
การปฏิ บตั ิงานของพนักงาน เป็ นผูแ้ ทนของหน่ วยงานในการตกลงทําธุ รกิ จกับองค์กรอื่นๆ ตลอดจน
ปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้อง และควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่นๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
1227.20

ผู้จัดการด้ านบริการธุรกิจ (Department manager , business services)
อํานวยการวางแผน กํากับดู แล และควบคุ มการปฏิ บตั ิ งานของสถานประกอบการซึ่ ง
เกี่ ยวข้องกับการจัดหาบริ การให้แก่ธุรกิ จ เช่ น ที่ปรึ กษาด้านการบริ หาร การวิจยั ตลาด การบัญชี การ
บริ การส่ วนบุคคล การบริ การด้านการโฆษณา การบริ การด้านความปลอดภัย ฯลฯ : วางแผนและพัฒนา
นโยบายและขั้นตอนการปฏิ บตั ิงาน ; ให้คาํ แนะนําแก่พนักงานในการพัฒนาและดําเนิ นกลยุทธ์ทาง
การตลาดและการขายให้บรรลุผลสําเร็ จ ; ควบคุมงบประมาณ การจัดทํา สัญญา และการใช้เครื่ องมือ
เครื่ องใช้ และอุปกรณ์ต่าง ๆ
1227.30

ผู้จัดการด้ านการจัดประชุ ม (Meeting Manager)

(52)
รับผิดชอบงานจัดการประชุ มที่ได้รับมอบหมายจากหน่ วยงาน : ปรึ กษาหารื อกับผูบ้ ริ หาร
ระดับสู งของหน่วยงาน ในการพิจารณาตัดสิ นใจเกี่ ยวกับเหตุผลและวัตถุประสงค์ของการจัดประชุ มหัวข้อ
การประชุ ม เป้ าหมายสู งสุ ดของการดําเนิ นการ การเชิ ญผูร้ ่ วมประชุ มและวิทยากรในที่ประชุ ม ร่ าง
แผนงาน รวมถึงระยะเวลาและการจัดสรรงบประมาณ ; ประสาน รวบรวมข้อมูลและหารื อกับนัก
วางแผนงานประชุ มเพื่อกําหนดระเบียบวาระการประชุ ม กําหนดตารางเวลาการประชุ มและงบประมาณ
ในรายละเอียด ; มอบหมายงานให้นกั วางแผนงานประชุ มดําเนิ นการ และควบคุมกํากับดูแลจนจบงาน
หน่ วย 1228 ผู้จัดการฝ่ ายผลิตและปฏิบัติการด้ านบริการส่ วนบุคคล การทําความสะอาดและบริการ
ทีเ่ กีย่ วข้ อง (ประเภท O 90/93 , P)
(Production and Operations Department Managers in Personal Care,
Cleaning and Related Services)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ปฏิบตั ิงานหลักทัว่ ไปเช่นเดียวกับที่กาํ หนดไว้ใน
ผูจ้ ดั การฝ่ ายผลิต (122) แต่เป็ นการวางแผน กํากับดูแลและประสานงานกิ จกรรมต่างๆ ในกิ จการที่
เกี่ยวข้องกับการบริ การทางด้านบริ การส่ วนบุคคลและงานด้านความสะอาดและบริ การอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
1228.20

ผู้จัดการฝ่ ายการให้ บริการส่ วนบุคคล (Department manager , personnel care)
วางแผน กํากับดูแลและประสานงานในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการให้บริ การ เช่น ผูจ้ ดั ฝ่ าย
เสริ มสวย , บริ การซักรี ด เป็ นต้น : กํากับดูแลการดําเนิ นงานประจําวันให้บรรลุผลตามแผน ควบคุม
การใช้จ่าย งานบุคลากรและการอบรมแก่เจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิ
1228.30

ผู้จัดการฝ่ ายงานทําความสะอาด (Department manager , cleaning)
วางแผน กํากับดูแลและประสานงานในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการบริ การทําความสะอาด :
กํากับดูแลการดําเนิ นงานประจําวันให้บรรลุผลตามแผนการ ติดต่อประสานงานหรื อเป็ นตัวแทนในการ
เจรจากับลูกค้า ควบคุมการใช้จ่าย งานบุคลากรและการอบรมแก่เจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิ
หน่ วย 1229 ผู้จัดการฝ่ ายผลิตและปฏิบัติการ ซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ ในทีอ่ นื่
(ประเภท L ยกเว้น 7522 , M, N, O : 92 ,Q)
(Production and Operations Department Managers Not Elsewhere Classified)
ผูป้ ฏิ บ ัติ ง านอาชี พ ในหน่ ว ยนี้ ได้แ ก่ ผูจ้ ัดการฝ่ ายผลิ ต และปฏิ บ ตั ิ ก ารซึ่ ง มิ ไ ด้จ ัด
ประเภทไว้ในที่อื่น ทําหน้าที่วางแผน กํากับ ดูแล และประสานงานในกิจกรรมต่างๆ ของบริ ษทั หรื อ
องค์กรเกี่ยวกับงานด้านการบริ หารงานของรัฐ ด้านการบริ หารงานต่างประเทศ ด้านความเป็ นระเบียบ
และความปลอดภัยของสาธารณชน ด้านการประกันสังคม ด้านการศึกษาของรัฐหรื อเอกชน ด้าน
สุ ข อนามัย และสั ง คม ด้า นการสั น ทนาการ วัฒนธรรมและการกี ฬ า รวมถึ ง งานด้า นอื่ น ๆ ของ
หน่วยงานอิสระ ปฏิบตั ิหน้าที่การงานและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง

(53)
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
1229.20

ผู้บริหารหน่ วยงานในมหาวิทยาลัย (University administrator)
บริ หารงานในฐานะผูบ้ ริ หารหน่ วยงานในมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย : กําหนดนโยบาย แผนงาน หลักสู ตรและรายละเอียดเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
วางระเบียบ กฎ และข้อบังคับภายในหน่ วยงานตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย พิจารณาเสนอการ
ดํารงตําแหน่ งทางวิชาการของคณาจารย์ประจําต่อมหาวิทยาลัยและปฏิบตั ิหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ผูด้ าํ รง
ตําแหน่งเหล่านี้อาจมีชื่อเรี ยกว่า คณบดี รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าคณะวิชา หรื อตําแหน่งที่
มีชื่อเรี ยกอย่างอื่นในหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
1229.25

ผู้บริหารสถานศึกษา
บริ หารงานในฐานะหัวหน้าและผูช้ ่ วยหัวหน้าสถานศึกษาในสถานศึ กษา ให้เป็ นไปตาม
นโยบายและวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับ ; วางแผน ดําเนินงาน
ประสานงาน ปกครอง และนิเทศงานตลอดจนติดตามและประเมินผลงานด้านวิชาการ ควบคุม ดูแล
งานธุ รการหรื อบริ หารทัว่ ไปของสถานศึ กษา สร้ า งเสริ ม ความสัม พันธ์ ชุม ชนและปฏิ บตั ิ หน้า ที่ อื่นที่
เกี่ยวข้อง ผูด้ าํ รงตําแหน่งเหล่านี้อาจมีชื่อเรี ยกว่า อธิ การบดี รองอธิ การบดี ผูช้ ่วยอธิ การบดี ผูอ้ าํ นวยการ
วิทยาเขต ผูช้ ่ วยผูอ้ าํ นวยการวิทยาเขต ผูอ้ าํ นวยการวิทยาลัย ผูช้ ่ วยผูอ้ าํ นวยการวิทยาลัย ผูอ้ าํ นวยการ
โรงเรี ย น ผูช้ ่ วยผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ย น ผูอ้ าํ นวยการศู น ย์ ผูช้ ่ ว ยผูอ้ าํ นวยการศู นย์ หัวหน้า ศู นย์ ผูช้ ่ ว ย
หัวหน้าศูนย์ อาจารย์ใหญ่ ผูช้ ่วยอาจารย์ใหญ่ ครู ใหญ่ ผูช้ ่วยครู ใหญ่ หรื อตําแหน่งที่มีชื่อเรี ยกอย่างอื่นใน
หน่วยงานการศึกษา
1229.30

ผู้จัดการด้ านวัฒนธรรม สั นทนาการและกีฬา (Manager, cultural, recreation and
sporting activities, department )
บริ หารงานในฐานะหัวหน้าหรื อผูบ้ ริ หารในงานที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม สันทนาการและ
การกี ฬา ให้เป็ นไปตามนโยบายและวัตถุ ประสงค์ของหน่ วยงาน ภายใต้กฎ ระเบียบและข้อบังคับ :
วางแผนและดําเนิ นงานรวมทั้งควบคุมและบริ หารงานงบประมาณ งานบุคคลให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และบรรลุผลตามนโยบาย อาจให้คาํ แนะนําหรื อจัดรายการส่ งเสริ มด้านวัฒนธรรม สันทนาการและการกีฬา
1229. 40

ผู้บริหารสถานีวทิ ยุกระจายเสี ยง (Manager , radio station)
บริ หารงานสถานีให้ดาํ เนิ นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายที่กาํ หนดไว้ และตามระเบียบ
ว่าด้วย ระเบียบวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์ ควบคุมบังคับบัญชาพนักงานให้ปฏิบตั ิตามระเบียบและ
ข้อบังคับของสถานี พิจารณาบํา เหน็ จ ความดี ความชอบ การเลื่ อนเงิ นเดื อน การลงโทษทางวิ นัยของ
พนักงาน ควบคุ มการจัดทํางบประมาณรายรั บ -รายจ่ าย รายงานการเงิ น เพื่อเสนอคณะกรรมการหรื อ
เจ้า ของสถานี ออกข้อ ปฏิ บ ัติ ภ ายใน หรื อ คํา สั่ ง ในอัน ที่ จ ะส่ ง เสริ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการทํา งาน ติ ด ต่ อ
ประสานงานกับองค์กรทั้งในหรื อต่างประเทศ เพื่อขอความร่ วมมือด้านข้อมูลข่าวสารและวิทยาการสมัยใหม่

(54)
สร้างบรรยากาศที่ดีในสถานี ให้คาํ แนะนํา คําปรึ กษาแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ติดตามรับฟั งการออกอากาศ
ในแต่ละวัน พัฒนาสถานี ดว้ ยวิธีการต่าง ๆ เสนอแนะแนวทางในการ แก้ไขปั ญหาหรื อการพัฒนางาน
ของสถานี ต่อคณะกรรมการบริ หารหรื อเจ้าของสถานี

1229. 45

ผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสี ยง (Producer , radio)
กําหนดรู ปแบบรายการ ประเภทของเนื้ อหา เวลาออกอากาศและบุคลิกของ ผูด้ าํ เนิ น
รายการ ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้ าหมาย จัดหา จัดเตรี ยมหรื อจัดทําส่ วนประกอบต่าง ๆ ของรายการ อาทิ
เพลงประกอบ เอกสารข้อ มู ล เทป วัส ดุ อุ ป กรณ์ และบุ คลากรผูเ้ ชี่ ย วชาญที่ เ กี่ ยวข้อ ง อาจเป็ นผูด้ าํ เนิ น
รายการเอง หรื อมอบหมายให้ผหู ้ นึ่ งผูใ้ ดดําเนิ นการแทน ซักซ้อมทําความเข้าใจกับฝ่ ายเทคนิ คเกี่ยวกับลําดับ
ขั้นตอนในรายการ อาจควบคุมการตัดต่อในกรณี ที่เป็ นการบันทึกเทป ดูแลให้การดําเนินรายการเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้ ประเมินผลสัมฤทธิ์ของรายการที่ออกอากาศ
1229. 55

ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ (Producer , television)
ผลิตหรื อมอบหมายให้มีผดู ้ าํ เนินการผลิตรายการโทรทัศน์ให้สาํ เร็ จลุล่วงตามวัตถุประสงค์
ติดตามดูแลงานของฝ่ ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ข้ นั ตอนการวางแผนการผลิตรายการ การดําเนิ นการผลิต
และหลังการดําเนินการผลิต ประเมินผลรายการเพื่อนําข้อมูลที่ได้มาเป็ นแนวทางในการจัดทําต่อไป
1229. 60
ผู้อาํ นวยการสร้ างภาพยนตร์ (Producer , motion picture)
รั บผิ ด ชอบในการวางแผนการผลิ ต ภาพยนตร์ ประสานงานกั บ ผู้ เขี ย นเรื่ อง ผู้ กํ า กั บ
ภาพยนตร์ พิจารณาบทภาพยนตร์ ตลอดจนการดําเนินงานและขอบเขตของภาพยนตร์ ที่จะเสนอ จัดตั้ง
งบประมาณที่จะต้ องใช้ ในการดําเนินงานของแต่ ละหน่ วยงาน จัดหาเงินทุนและควบคุมค่ าใช้ จ่ายในการผลิต
ภาพยนตร์ ให้ อ ยู่ ใ นงบประมาณ อนุ มั ติ สั่ ง จ่ า ยงบประมาณในการสร้ างภาพยนตร์ ปรึ ก ษากั บ ผู้ กํ า กั บ
ภาพยนตร์ คัดเลือกตัวผู้แสดงในบทบาทสํ าคัญ ประชุ มปรึ กษาหารื อกับผู้จัดการกองถ่ ายทําภาพยนตร์ และผู้
กํ า กั บ ภาพยนตร์ เกี่ ย วกั บ ความก้ า วหน้ า และผลของการดํ า เนิ น งานสร้ างภาพยนตร์ ดู แ ลให้ ง านผลิ ต
ภาพยนตร์ ดาํ เนินลุล่วงไปด้ วยดีตามนโยบายและวัตถุประสงค์ ภายในกําหนดเวลา ทั้งนีต้ ้ังแต่ ข้ันแรกของงาน
ไปจนกระทั่งภาพยนตร์ ออกฉาย
1229. 65

ผู้จัดการกองถ่ ายทําภาพยนตร์ (Manager , motion picture)
ทําหน้าที่จดั การดูแลความเรี ยบร้อยในกองถ่ายทําภาพยนตร์ ตลอดจนวางแผนจัดตาราง
การถ่ า ยทํา ภาพยนตร์ อํา นวยความสะดวก ดู แ ลความเรี ย บร้ อ ยในการถ่ า ยทํา ภาพยนตร์ ติ ด ต่ อ
ประสานงานกับ ฝ่ ายต่ าง ๆ ควบคุ ม คนงานในกองถ่ า ยทําภาพยนตร์ แก้ปั ญหาเฉพาะหน้า ที่ เกิ ดขึ้ น
ระหว่างมีการถ่ายทําภาพยนตร์ เพื่อให้การถ่ายทําภาพยนตร์ ดาํ เนินไปด้วยความเรี ยบร้อย
1229.90
ผู้จัดการฝ่ ายผลิตอืน่ ๆ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในกลุ่มนี้ รวมถึง ผูจ้ ดั การฝ่ ายผลิตและปฏิบตั ิการอื่นๆ ซึ่ งมิได้จดั
ประเภทไว้ในที่อื่น

(55)
หมู่
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ผู้จัดการฝ่ ายอืน่ ๆ (Other Department Managers)
ผูป้ ฏิ บตั ิ งานอาชี พในหมู่น้ ี ได้แก่ ผูท้ าํ การวางแผน กํากับดูแล และประสานงานใน
กิ จ กรรมต่ า งๆ ของบริ ษัท หรื อองค์ ก รที่ ไ ม่ ใ ช่ ส่ ว นการผลิ ต ผ่ า นผู ้ค วบคุ ม งาน ดู แ ลการคัด เลื อ ก
ฝึ กอบรม และการปฏิ บตั ิ งานของเจ้าหน้าที่ รายงานต่อผูบ้ ริ หาร อาจติดต่อประสานงานกับส่ วนอื่นๆ
ขององค์กร หรื อหน่ วยงานภายนอก ปรึ กษาหารื อกับเจ้าหน้าที่บริ หาร เพื่อวางแผนและกําหนดการ
ดําเนินการ
กลุ่มอาชี พในหมู่นี้ มีดังนี้
9341 1231
ผู้จัดการฝ่ ายการเงินและบริหาร
1232 ผูจ้ ดั การฝ่ ายบุคคลและอุตสาหกรรมสัมพันธ์
1233 ผูจ้ ดั การฝ่ ายขายและการตลาด
1234 ผูจ้ ดั การฝ่ ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์
1235 ผูจ้ ดั การฝ่ ายจัดหาและจําหน่ายสิ นค้า
1236 ผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ การงานด้านคํานวณ
1237 ผูจ้ ดั การฝ่ ายวิจยั และพัฒนา
1238 ผูจ้ ดั การฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
1239 ผูจ้ ดั การฝ่ ายอื่น ๆ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
หน่ วย 1231 ผู้จัดการฝ่ ายการเงินและบริหาร
( Finance and Administration Department Managers )
ผูป้ ฏิ บ ัติ ง านอาชี พ ในหน่ ว ยนี้ ได้แ ก่ ผู ้ท าํ งานด้า นการวางแผน กํา กับ ดู แ ลและ
ประสานงานที่ เกี่ ยวกับการบริ หารงานภายใน และการดําเนิ นงานด้านการเงิ นขององค์การ ประเมิ น
สถานะทางการเงิ น จัด เตรี ย มงบประมาณ ควบคุ ม การใช้ จ่ า ย และการใช้ ท รั พ ยากรได้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ เป็ น ผูแ้ ทนของฝ่ ายในการประสานงานการบริ หารและการเงินกับหน่วยงานอื่นๆ ภายใน
องค์ก ารหรื อ กับ หน่ ว ยงานภายนอก ตลอดจนปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ ก ารงานที่ เ กี่ ย วข้อ งและควบคุ ม ดู แ ล
ผูป้ ฏิบตั ิงานอื่นๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
1231.20

ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงินและการบัญชี (Department manager , finance , accounting)
ทํางานด้านการวางแผน กํากับดู แลการปฏิ บตั ิ งานด้านการเงิ น พัฒนา และมี ส่วนร่ ว ม
ในการกําหนดนโยบายการเงินของหน่ วยงาน : ตีความนโยบายการเงิน ดําเนิ นการปฏิบตั ิและวางแผน
และนําขั้นตอนการปฏิบตั ิงานแนวใหม่มาใช้เพื่อปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพและลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ; ควบคุม
การปฏิ บตั ิงานของฝ่ ายการเงิ น ฝ่ ายตรวจสอบบัญชี และฝ่ ายบัญชี ; ประสานงานและกํากับดู แลการ
วางแผน

(56)
ทางการเงิน งบประมาณและกิ จกรรมการลงทุน ; ตรวจสอบและจัดเตรี ยมงบการเงิน ประมาณการเงิน
และรายงานสรุ ปฐานะทางการเงินและธุ รกรรมในปั จจุบนั และที่คาดการณ์ล่วงหน้า ; ให้คาํ แนะนําด้าน
การจัดการเกี่ยวกับเป้ าหมายและนโยบายทางเศรษฐกิจ การลงทุน และแผนการกูเ้ งินทั้งระยะสั้นและระยะ
ยาว ; ประเมินระบบการรายงานทางการเงิน ระเบียบวิธีการทางบัญชี และกิจกรรมการลงทุน ; พัฒนา
และจัดระบบการใช้ง บประมาณเพื่ อควบคุ ม รายจ่ า ยที่ ใ ช้ใ นการดํา เนิ น งานต่ า ง ๆ เช่ น การโฆษณา
การตลาด การผลิต และการใช้แรงงาน ตลอดจนการบํารุ งรักษา หรื อกิจกรรมตามโครงการต่าง ๆ เช่น
การก่อสร้างอาคาร
1231.30

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป (Department manager , administration)
ทํา งานเกี่ ย วกับ การวางแผน กํา กับ ดู แ ล ควบคุ ม การบริ ห ารงานภายในของสถาน
ประกอบการอุ ต สาหกรรม พาณิ ช ยกรรม หรื อองค์ก รอื่ นๆ โดยมี ส่ วนร่ วมในการกํา หนดนโยบาย
เกี่ยวกับการบริ หารงานของหน่วยงาน : จัดการงานด้านบริ การต่างๆ เพื่อให้การดําเนิ นงานของหน่วยงาน
มีประสิ ทธิ ภาพ เช่ น งานบริ การด้านการบริ หาร งานเลขานุ การ งานรับรอง งานคํานวณค่าจ้าง งาน
วางแผนการประชุ ม และการเดิ น ทาง งานประมวลผลข้อ มู ล งานจัด เก็ บ ข้อ มู ล ข่ า วสาร งานพัส ดุ
ไปรณี ย ภัณ ฑ์ งานจัด การด้า นการบัน ทึ ก การโทรคมนาคม การพิ ม พ์ การจัด หาและจัด การด้า น
สังหาริ มทรัพย์ งานรักษาความปลอดภัย งานจัดการด้านสถานที่จอดรถ และการดําเนิ นงานด้านอื่น ๆ
ที่ไม่อยูใ่ นความรับผิดชอบของฝ่ ายใด ; วางแผนการพัฒนา กําหนดเป้ าหมาย และขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
เพื่อปรับปรุ งความสามารถในการผลิตและการบริ การลูกค้า รวมทั้งจัดการด้านการเตรี ยมการ การวิเคราะห์
เจรจาต่อรอง และพิจารณาทบทวนสัญญาที่เกี่ ยวข้องกับการจัดซื้ อหรื อการขายวัสดุ อุปกรณ์ ผลิ ตภัณฑ์
และบริ การ
หน่ วย 1232 ผู้จัดการฝ่ ายบุคคลและอุตสาหกรรมสั มพันธ์ ( Personnel and Industrial Relations
Department Managers )
ผู ้ป ฏิ บ ั ติ ง านอาชี พ ในหน่ ว ยนี้ ได้ แ ก่ ผู ้ที่ ว างแผน จัด ระบบขั้ น ตอนการสรรหา
บุคลากร การฝึ กอบรมและการเลื่ อนขั้น กําหนดนโยบายโครงสร้ างเงิ นเดื อน ค่ าจ้างหรื อค่าตอบแทน
ประสานงานและปรึ กษาหารื อกับฝ่ ายลูกจ้างและนายจ้าง ควบคุมดูแลงานความปลอดภัย ตลอดจนปฏิบตั ิ
หน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่นๆ
อาชี พในหน่ วยนี้ มีดังนี้
1232.20

ผู้จัดการฝ่ ายบุคคล (Department manager , personnel)
วางแผน กํากับดูแล และประสานงานด้านนโยบายเกี่ ยวกับงานบุคลากรขององค์กร :
กําหนดขั้นตอนและดําเนิ นการในเรื่ องการสรรหา การฝึ กอบรม การเลื่อนขั้น การโยกย้าย งานสวัสดิการ
โครงการเงินเดือนและค่าตอบแทน รวมทั้งกําหนดมาตรฐานตําแหน่งงาน ควบคุม ดูแลผูป้ ฏิบตั ิงาน

(57)
1232.30

ผู้จัดการฝ่ ายอุตสาหกรรมสั มพันธ์ (Department manager , industrial relation)
วางแผน กํากับดู แล และประสานงานด้านนโยบายเกี่ ยวกับงานอุ ตสาหกรรมสัมพันธ์ :
ควบคุมดูแลงานด้านความปลอดภัยในการทํางานขององค์กร ประสานงานและปรึ กษาหารื อกับลูกจ้างเพื่อ
วางกรอบด้านแรงงานสัมพันธ์ ช่ วยกําหนดวิธีการเสนอข้อข้องใจหรื อข้อร้ องทุ กข์ ; ทําการไกล่เกลี่ ย
และระงับข้อพิพาทและข้อร้องทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในองค์กร
1232.40

ผู้จัดการฝ่ ายฝึ กอบรม (Department manager , training)
วางแผน กํา กับ ดู แ ล และประสานงานด้า นนโยบายเกี่ ย วกับ งานฝึ กอบรม กํา หนด
หลักสู ตรและวางระบบขั้นตอนการฝึ กอบรมสําหรับเจ้าหน้าที่ในองค์กร ประสานงานและวางแผนร่ วมกับ
หน่ วยงานอื่ น เพื่อศึ กษาถึ งความต้องการของหน่ วยงานในด้านการฝึ กอบรมเพื่อเพิ่มทักษะหรื อเพื่อให้
สามารถปฏิ บ ัติ ง านได้ ให้ ก ารฝึ กอบรมและคํา แนะนํา แก่ ค นงานหรื อ หน่ ว ยงานตามความจํา เป็ น
ควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงาน
9342
9343 หน่วย 1233
ผูจ้ ดั การฝ่ ายขายและการตลาด ( Sales and Marketing
Department Managers )
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ทาํ หน้าที่วางแผน กํากับดูแล และประสานงาน
ด้านการขายและการตลาดของหน่วยงาน ภายใต้การแนะนําของผูอ้ าํ นวยการและผูบ้ ริ หารระดับสู ง : จัด
แผนงานด้านการขายและการตลาดโดยยึดตามบันทึกการขาย ประเมินผลทางการตลาด และนโยบาย
ตลาด ตัดสิ นใจเกี่ ย วกับ วิธี การขาย รายการราคาสิ นค้า เงื่ อนไขการลดราคา และการส่ งมอบสิ นค้า
งบประมาณด้านส่ งเสริ มการขาย การสร้ างสิ่ งจูงใจและการรณรงค์ดา้ นการขายในกรณี พิเศษ กําหนด
แผนผังในการจัดเรี ยงสิ นค้า (lay out) ควบคุมค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ กําหนด
ขั้นตอนการบริ หารจัดการ การสรรหาบุคลากร การฝึ กอบรม และการปฏิบตั ิงานของพนักงาน เป็ นผูแ้ ทน
ของหน่ วยงานในการทํา ธุ รกิ จการค้ากับ องค์กรอื่ นๆ ตลอดจนปฏิ บตั ิ หน้า ที่ การงานที่ เกี่ ย วข้อง และ
ควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่นๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
1233.20

ผู้จัดการฝ่ ายขาย ; ผู้จัดการฝ่ ายส่ งเสริมการขาย (Sales manager)
อํา นวยการวางแผน กํา กับ ดู แล และประสานงานซึ่ ง เกี่ ย วข้องกับ การขายสิ นค้า และ
บริ การ การบริ การด้านเทคนิค
และการบริ การด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ : ควบคุมการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานในหน่วยขาย การฝึ กอบรม และการประเมินผลการปฏิบตั ิงานเพื่อพัฒนาและ
ควบคุมแผนงานขาย ; ประสานงานกับสถานประกอบการในเขตจําหน่ายเกี่ยวกับการขาย ราคาขายและ
เป้ าหมายการจําหน่าย ; กําหนดเขตการจําหน่ ายสิ นค้าให้แก่พนักงานขาย ; ประเมินค่าการขายของ
ผูจ้ าํ หน่ายปลีก และช่วยอบรมผูจ้ าํ หน่ายปลีกตามโครงการอบรมและส่ งเสริ มการขาย ; ตรวจสอบการ
วิเคราะห์ตลาดเพื่อพิจารณาความต้องการของลูกค้าปริ มาณสิ นค้าที่ขายได้ รายการสิ นค้าและอัตราการลด
ราคา ตลอดจนพัฒ นาการโฆษณาขายสิ น ค้า เพื่ อ ให้ เ ป็ นไปตามเป้ าหมายของบริ ษัท ; ควบคุ ม

(58)
มาตรฐานของผลิ ตภัณฑ์ ; เป็ นผูแ้ ทนของบริ ษทั ในการประชุ มสมาคมการค้าเพื่อส่ งเสริ มผลิ ตภัณฑ์ ;
ควบคุ มดูแลการติดต่อประสานงานระหว่างร้ านค้ากับหน่ วยงานอื่ นๆ ; วิเคราะห์และควบคุ มรายจ่าย
ของหน่วยขาย ; ช่วยหน่วยอื่นๆ จัดเตรี ยมคู่มือและเอกสารทางวิชาการ ; วิเคราะห์ขอ้ มูลสถิติการขายเพื่อ
ช่ วยฝ่ ายจัดการวางนโยบายอาจจัดทํา สถิ ติการขาย อาจอํานวยการขายให้ผูผ้ ลิ ต ห้างร้ านขายปลี ก
สถานที่ขายส่ ง ผูข้ ายเหมา หรื อสถานประกอบการอื่นๆ
1233.30

ผู้จัดการฝ่ ายการตลาด (Marketing manager)
อํานวยการวางแผนเพื่อสร้างเครื อข่ายการจําหน่ายสิ นค้าและบริ การของหน่ วยส่ งเสริ ม
การตลาด และศึกษาวิจยั ทางการตลาด : พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดอย่างละเอียด โดยประสานงาน
กับฝ่ ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และฝ่ ายวิจยั ตลาด เพื่อพิจารณาความต้องการสิ นค้าและบริ การที่หน่วยงานของ
ตนและหน่วยงานคู่แข่งจัดให้แก่ลูกค้า ; พัฒนากลยุทธ์ดา้ นการกําหนดราคาสิ นค้า ซึ่ งคํานึ งถึงการมีส่วน
แบ่งทางการตลาดและกําไรที่จะได้รับ โดยที่ทาํ ให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ ; ติดตาม ตรวจสอบ และ
สังเกตการณ์ แนวโน้มของตลาดซึ่ งแสดงให้เห็ นถึ งความต้องการผลิ ตภัณฑ์และบริ การใหม่ๆ ของกลุ่ ม
ลูกค้า ; ควบคุมการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ ตลอดจนทํางานร่ วมกับฝ่ ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในการ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เพื่อดึงดูดให้ผใู ้ ช้เกิดความสนใจในสิ นค้าและบริ การ
หน่ วย 1234 ผู้จัดการฝ่ ายโฆษณาและประชาสั มพันธ์
( Advertising and Public Relations Department Managers )
ผูป้ ฏิ บตั ิงานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่วางแผน กํากับดูแลและประสานงานด้าน
โฆษณาและประชาสัมพันธ์ของหน่ วยงาน ภายใต้การแนะนําของผูอ้ าํ นวยการและผูบ้ ริ หารระดับสู ง
บริ หารงานด้านการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารต่อผูเ้ กี่ยวข้อง สื่ อมวลชนและสาธารณชนทัว่ ไป ดําเนิ นการ
เจรจาในการทําสัญญาโฆษณากับสื่ อต่างๆ เช่น หนังสื อพิมพ์ สถานีวิทยุและโทรทัศน์ องค์กรด้าน
การกีฬา วัฒนธรรมและตัวแทนโฆษณาต่างๆ ควบคุมค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากร กําหนดขั้นตอน
การบริ หารจัดการและการปฏิบตั ิการสรรหาบุคลากร การฝึ กอบรม และการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
เป็ นผู ้แ ทนของหน่ ว ยงานในการทํา ธุ ร กิ จ การค้า กับ องค์ ก รอื่ น ๆ ตลอดจนปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ ก ารงาน
ที่เกี่ยวข้อง และควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่นๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
1234.20

ผู้จัดการฝ่ ายโฆษณา ; ผู้จัดการฝ่ ายส่ งเสริมงานโฆษณา
(Department manager , advertising ; Creative director)
อํานวยการวางแผน และกํากับดูแลงานนโยบายและแผนงานด้านการโฆษณาผลิตภัณฑ์
สิ นค้า และบริ ก ารของหน่ วยงาน : กํา หนดกลยุท ธ์ แนวทางการสร้ า งสรรโฆษณา ออกความคิ ดและ
พิจารณาเลือกสื่ อโฆษณาและเทคนิ คโฆษณาที่จะนําไปใช้ ; ควบคุมดูแลการผลิตงานโฆษณาให้เป็ นไป
ตามนโยบายและแผนงานที่ ก าํ หนดไว้ ; ประสานงานกิ จ กรรมต่ า งๆ กับ หน่ วยงานที่ เ กี่ ย วข้อง เช่ น
กิ จกรรมการขาย กราฟฟิ กอาร์ ท สื่ อโฆษณา การเงิ น และการวิจยั ; ปรึ กษาหารื อกับ ลู ก ค้าเพื่อให้

(59)
คํา แนะนํา ด้า นเทคนิ ค และการตลาด ; ทดสอบ ติ ด ตามและวิ เคราะห์ ผ ลการส่ ง เสริ มการขายเพื่ อวัด
ประสิ ทธิ ผลด้านต้นทุน ; ให้ขอ้ มูลข่าวสารเพื่อการพิมพ์เผยแพร่ เช่ น ให้สัมภาษณ์ นกั ข่าว หรื อให้
บทความเกี่ยวกับกิจกรรมของหน่วยงาน ใกล้ชิดกับผูจ้ ดั การฝ่ ายประชาสัมพันธ์ ; ประเมินผลการโฆษณา
1234.30
ผู้จัดการฝ่ ายประชาสั มพันธ์ (Department manager , public relation)
อํา นวยการบริ หารจัดการ และกํา กับ ดู แลแผนงานประชาสัม พันธ์ ใ ห้สํา เร็ จลุ ล่วงตาม
วัตถุ ประสงค์ของหน่ วยงานและเพื่อตอบสนองความต้องการของลู กค้า : ให้คาํ แนะนําปรึ กษา ควบคุ ม
แผนงานการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าและบริ การเพื่อเผยแพร่ แก่สาธารณชนที่เป็ นเป้ าหมาย โดยใช้สื่อ
ทุกรู ปแบบที่ เหมาะสมในการรั กษากลุ่ มลู กค้าของหน่ วยงาน ; วางแผนการประชาสัมพันธ์ วิเคราะห์
ผลิ ตภัณฑ์และกิ จการ สร้ างภาพพจน์ของกิ จการ ; ประเมินแผนงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อให้
สอดคล้องกับความพยายามในการทําการประชาสัมพันธ์ ; สังเกตแนวโน้มด้านสังคม เศรษฐกิ จและ
การเมือง ซึ่ งอาจจะมีผลกระทบต่อหน่วยงาน ตลอดจนให้การแนะนําเพื่อเสริ มสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ
หน่ วยงาน อาจประสานงานกับฝ่ ายแรงงานสัม พันธ์ ในการสร้ า งระบบการสื่ อสารภายในหน่ วยงาน
ช่วยงานผูบ้ ริ หารระดับสู งเขียนบทความเพื่อแสดงความคิดเห็นในปั ญหาต่างๆ ร่ างคําแถลงการณ์ จัดทํา
เอกสารเผยแพร่ สื่อความหมายและประชาสัมพันธ์ ไปสู่ กลุ่ มเป้ าหมาย โดยผ่านสื่ อมวลชนต่างๆ อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ จัดเตรี ยมการให้สัมภาษณ์ หรื อทํากิจกรรมอื่นๆ เพื่อให้สาธารณชนเกิดความสนใจ
9344 หน่วย 1235 ผูจ้ ดั การฝ่ ายจัดหาและจําหน่ายสิ นค้า
9345 ( Supply and Distribution Department Managers )
9346 ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านอาชี พ ในหน่ ว ยนี้ ได้ แ ก่ ผู้ ที่ ทํ า หน้ า ที่ ว างแผน กํ า กั บ ดู แ ลและ
ประสานงานเกี่ยวกับการจั ดหา การจั ดเก็บ และการจ่ ายสิ นค้ าของหน่ วยงาน
ภายใต้ การแนะนําของผู้อาํ นวยการและ ผู้บริ หารระดับสู งโดยประสานงานกับ
หน่ วยงานฝ่ ายขาย : เจรจาและทําสั ญญาซื้อขายตกลงราคาตามความเหมาะสม
วางระบบการควบคุ ม รายการสิ น ค้ า คงคลั ง ควบคุ ม ค่ า ใช้ จ่ า ยและการใช้
ทรั พ ยากร ติด ตามความเคลื่อนไหวของราคาสิ นค้ า กํา หนดขั้นตอนการ
บริ หารจัดการและการปฏิบัติงาน ตรวจสอบการสรรหาบุคลากร การฝึ กอบรม
และการปฏิบัติงานของพนักงาน ตลอดจนปฏิบัติหน้ าที่การงานที่ เกี่ยวข้ อง
และควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานอืน่ ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
1235.20

ผู้จัดการฝ่ ายจัดซื้อ และวัสดุ (Supply manager)
จัดการงานเกี่ยวกับการซื้ อ วัตถุดิบ อุปกรณ์ อะไหล่ เครื่ องมือเครื่ องใช้ และบริ การด้าน
ต่างๆ ที่จาํ เป็ นสําหรับการทํางานขององค์การ เช่น สถานประกอบการอุตสาหกรรม การสาธารณู ปโภค
หรื อหน่ วยงานรัฐบาล และตรวจสอบดูว่าหน่ วยงานหรื อเจ้าหน้าที่ในสถานประกอบการได้รับสิ่ งของ
เครื่ องใช้อย่างรวดเร็ ว และทันกําหนดเวลา : ตรวจสอบความต้องการใช้สิ่งของเครื่ องใช้ของหน่วยงาน

(60)
และพนักงานในสถานประกอบการ ; สัมภาษณ์ผมู ้ าติดต่อขายสิ นค้าเกี่ ยวกับชนิ ดของผลิตภัณฑ์ ราคา
ความสามารถในการจัดหาสิ นค้าของผูม้ าติดต่อขายสิ นค้า เพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์ การให้บริ การ และ
กําหนดวันส่ งของสิ นค้า ; ตรวจสอบใบประกวดราคาจากผูเ้ สนอราคา และเจรจาทําสัญญาซื้ อกับ
ผู ้
ประมูลได้ภายในวงเงินงบประมาณ หรื อสํารวจราคาตลาด และพิจารณาการสั่งซื้ อของหน่วยงาน ; เก็บ
รักษาหรื อควบคุมการเก็บรักษาบันทึกเรื่ องราวเกี่ยวกับรายการซื้ อ ต้นทุน การส่ งมอบ การใช้ผลิตภัณฑ์
และสิ น ค้า คงคลัง ; ปรึ ก ษาหารื อ กับ เจ้า หน้ า ที่ ต รวจสอบสิ น ค้า หรื อ พนัก งานผูใ้ ช้สิ น ค้า เกี่ ย วกับ
ข้อบกพร่ องของสิ นค้าที่ซ้ื อมาและใช้ไม่ได้ เพื่อพิจารณาหาสาเหตุและแก้ไขให้ดีข้ ึน อนุ มตั ิคาํ สั่งซื้ อของ
และใบจ่ายเงิน และติดตามคําสั่งซื้ อของเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับมอบตามกําหนดเวลา
1235.30

ผู้จัดการฝ่ ายพัสดุ (คลังสิ นค้ า) (Storage and Distribution Manager)
อํานวยการด้านคลังสิ นค้าของสถานประกอบการพาณิ ชยกรรม และสถานประกอบการ
อุตสาหกรรม : กําหนดมาตรฐานและวิธีการดําเนิ นงานต่างๆ เช่น ตรวจสอบการขนส่ งสิ นค้าเข้าและ
สิ นค้าออก การขนถ่ายวัสดุ และเก็บรักษาสิ นค้าคงคลัง ; ตรวจดูสภาพของคลังสิ นค้าและเครื่ องมือ
เครื่ องใช้ และจัดการซ่ อมหรื อเปลี่ ยนวัสดุ โครงสร้ าง ; ปรึ กษาหารื อกับหัวหน้าหน่ วยงานต่างๆ เพื่อ
ประสานงานคลังสิ นค้ากับกิจการอื่นๆ เช่ น การผลิต การขาย การควบคุมบันทึกต่างๆ และการซื้ อ ;
คัดเลื อกและจ้างพนักงานและสั่งงาน อาจซื้ อวัสดุ หรื อดําเนิ นการเรี ยกร้องเงิ นชดเชยสําหรับวัสดุ ที่เสี ยหาย
หรื อที่ใช้แล้ว รวมทั้งวางแผนและพัฒนาแผนงานและกิจกรรมด้านความมัน่ คงและปลอดภัยของคลังสิ นค้า
หน่ วย 1236 ผู้จัดการฝ่ ายบริการงานด้ านคํานวณ (Computing Services Department Managers)
ผูป้ ฏิ บตั ิ ง านอาชี พในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ กาํ กับ ดู แลและประสานงานบริ การด้านการ
คํานวณของบริ ษทั หรื อองค์กร ติ ดตั้ง และบํารุ งรั กษาอุ ปกรณ์ การคํานวณและซอฟแวร์ จัดซื้ อจัดหา
บริ การด้านการคํานวณจากภายนอก วางแผนเกี่ ยวกับนโยบายด้านการประมวลผลข้อมูลทั้งหมดของ
บริ ษทั หรื อองค์กร ตลอดจนปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่นๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
1236.20

ผู้จัดการฝ่ ายบริการงานด้ านคํานวณ (Computing service manager, department)
ทําหน้าที่ กาํ กับดูแลและประสานงานบริ การด้านการคํานวณของบริ ษทั หรื อองค์กร :
ควบคุมการจัดซื้ อ ติดตั้ง และบํารุ งรักษาอุปกรณ์และซอฟแวร์ เกี่ยวกับการคํานวณ ; กําหนดนโยบาย
และวางแผนงานด้านการประมวลผลข้อมูลต่างๆ ขององค์กร
หน่ วย 1237 ผู้จัดการฝ่ ายวิจัยและพัฒนา (Research and Development Department Managers)
ผูป้ ฏิ บตั ิงานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ทาํ หน้าที่วางแผน กํากับดูแลและประสานงาน
เกี่ยวกับการวิจยั และพัฒนาของหน่วยงานภายใต้การแนะนําของผูอ้ าํ นวยการและผูบ้ ริ หารระดับสู ง : ทําการ
วิจยั และพัฒนาภายในหน่ วยงานหรื อได้รับมอบหมายจากองค์กรด้านวิจยั จากภายนอกเพื่อพัฒนาหรื อ

(61)
ปรับปรุ งกระบวนการทางด้านเทคนิ คใหม่ๆ พัฒนาผลิ ตภัณฑ์หรื อวิธีการใช้วตั ถุดิบให้เป็ นประโยชน์แก่
หน่ วยงาน วางแผนจัดทํา โครงการวิจยั และพัฒนาโดยรวมของหน่ วยงาน โดยกํา หนดเป้ าหมายและ
งบประมาณที่จะนํามาใช้ ควบคุ มค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากร กําหนดขั้นตอนการบริ หารจัดการและ
การปฏิ บตั ิงาน รวมทั้งการสรรหาบุคลากร การฝึ กอบรม และการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ตลอดจนเป็ น
ผูแ้ ทนของหน่ วยงานในการทําธุ รกิ จการกํากับองค์กรอื่นๆ ปฏิ บตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ ยวข้องและควบคุ ม
ดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่นๆ
อาชีพ ในหน่ วยนี้ มีดังนี้
1237.20

ผู้จัดการฝ่ ายวิจัยและพัฒนา (Department manager , research and development)
อํา นวยการวางแผน ควบคุ มดู แลการปฏิ บตั ิ งานของพนัก งานที่ ทาํ งานด้านวิ จยั และ
พัฒนาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ การแก้ไขดัดแปลงผลิตภัณฑ์เดิม หรื อเพื่อพัฒนาการวิจยั ผลิตภัณฑ์ ขั้น
มูลฐาน : วางแผนและควบคุมโครงการวิจยั ดูแลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ; วางหรื อช่วยวางนโยบาย
พัฒนาผลิตภัณฑ์และประมาณการงบประมาณที่จะต้องใช้ ; วิจยั การตลาด ; พิจารณาแนวโน้มของงาน
วิ ศ วกรรมและงานออกแบบจากที่ ม าต่ า ง ๆ เช่ น วารสารทางวิ ช าการ การประชุ ม ด้ า น
อุตสาหกรรม การวิเคราะห์คุณภาพและการใช้ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ชนิ ดใหม่ หรื อผลิตภัณฑ์เดิมและ
สั่งให้วิจยั การพัฒนาผลิ ตภัณฑ์โดยร่ วมมือกับหน่ วยขายและหน่วยผลิต รวมทั้งการปฏิ บตั ิตามข้อเสนอแนะ
ของหน่ วยงานทั้งสอง ; พิจารณาทรั พยากรต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์ ผลิ ตภัณฑ์ หรื อทําสัญญาเกี่ ยวกับการ
ศึกษาวิจยั กับบริ ษทั ที่มาปรึ กษาหารื อ ; พิจารณารายงานทางวิชาการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อเป็ นแนวทาง
วางแผนการขาย
หน่ วย 1238 ผู้จัดการฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูป้ ฏิ บ ัติ ง านอาชี พ ในหน่ ว ยนี้ ได้แ ก่ ผูค้ วบคุ ม ประสานงาน สั่ ง การ ติ ด ตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและรับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในส่ วนต่างๆ ตลอดจนเป็ นผูแ้ ทน
ของหน่วยงานในการทําธุ รกิจ ปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
1238.20

ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)
ควบคุม ประสานงาน สั่งการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรับผิดชอบงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของโครงการ : บริ หารโครงการ จัดสร้าง ดัดแปลงแก้ไขหรื อซ่ อมบํารุ งระบบ
โดยจัดสรรทรั พยากร เช่ น กําลังคน อุปกรณ์ งบประมาณที่เหมาะสมและเพียงพอสําหรับดําเนิ น
โครงการ เป็ นผูน้ ํา ที ม บุ คลากรในโครงการ กํา หนดขอบเขตของงาน วางแผนงาน ให้ค าํ ปรึ ก ษา
ติ ด ตามความก้า วหน้ า ควบคุ ม คุ ณ ภาพของการดํา เนิ น งาน วิ เ คราะห์ แ ละพัฒ นาระบบเพื่ อ การ
ประยุกต์ใช้งาน อาจมีส่วนในการวางนโยบายด้านการพัฒนาทักษาและความรู ้ของบุคลากรไอที
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1238.30

ผู้จัดการด้ านระบบคอมพิวเตอร์ (System Manager)
ควบคุม ประสานงาน สั่งการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรับผิดชอบงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของระบบงาน : วางแผนจัดการและควบคุมการบริ หารงานด้านโปรแกรมและ
การพัฒนาระบบ ทบทวนและประเมินความต้องการด้านการให้บริ การ ให้ความช่วยเหลือผูใ้ ช้ระบบ
ตามความต้องการด้านสารสนเทศทางธุ รกิจ กํากับดูแลและอนุ มตั ิการวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์ พร้อมทั้งให้คาํ แนะนําด้านเทคนิค เผยแพร่ ระบบและเอกสารปฏิบตั ิการ อาจกํากับ
ดูแลฝึ กอบรมด้านเทคนิคแก่ผทู ้ าํ งานเกี่ยวกับการจัดการระบบสารสนเทศ
หน่ วย 1239 ผู้จัดการฝ่ ายอืน่ ๆ ซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ ในทีอ่ นื่
(Other Department managers not elsewhere classified)
ผู้ป ฏิ บ ัติ ง านอาชี พ ในหน่ ว ยนี้ รวมถึ ง ผู ้จ ัด การซึ่ งมิ ไ ด้ จ ัด ประเภทไว้ใ นที่ อื่ น
ตัวอย่า งเช่ น ผูเ้ ชี่ ย วชาญงานบางสาขาหรื อเชี่ ยวชาญเฉพาะงานของสถานประกอบการอุ ตสาหกรรม
พาณิ ชยกรรม เกษตรกรรม บริ การ สาธารณูปโภค การขนส่ ง หรื อคมนาคมที่อยูใ่ นองค์การเอกชนหรื อ
องค์ก ารรัฐบาลหรื อในหน่ วยงานตั้งแต่หนึ่ ง หน่ วยขึ้ นไป เช่ น การพาณิ ชย์ การเงิ น การพิมพ์ การ
สาธารณูปโภค สวัสดิการ ทรัพย์สิน ที่อยูอ่ าศัย เป็ นต้น
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
1239.20

ผู้จัดการงานควบคุมจราจรทางอากาศ ( Manager , Air Traffic controlling)
7214

รับผิดชอบในการควบคุม กากับ ดูแล และให้ คาปรึ กษา
แนะน าผู้ ควบคุ ม จราจรทางอากาศที่ อ ยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบให้ สามารถ
ตอบสนองภารกิ จ ต่างๆ โดยเฉพาะการควบคุมการจราจรทางอากาศให้
ดาเนินไปด้ วยความปลอดภัยและสะดวกสบายตลอดระยะเวลาที่มีการบิ น
ของอากาศยานที่ต้องใช้ การควบคุมการจราจรทางอากาศ :
จัดทา
แผนงานและบริ หารทรัพยากรที่นามาใช้ ในการควบคุมการจราจรทางอากาศ
ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อมให้ มีประสิทธิภาพพร้ อมที่จะใช้ งานได้ ตลอดเวลา
และเป็ นไปตามแผนงานหรื อนโยบายที่ผ้ บู งั คับบัญชากาหนด วิเคราะห์และ
แก้ ไขปั ญ หาอุ ป สรรคต่ า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ น้ รายงานเหตุ ก ารณ์ แ ละผลการ
ปฏิบตั ิงานต่อผู้บงั คับบัญชาชันสู
้ งในโอกาสอันควร

9347

1239.90

ผู้จัดการฝ่ ายอืน่ ๆ ซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ ในทีอ่ นื่
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในกลุ่มนี้ รวมถึงผูจ้ ดั การซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น

(63)
9348 หมวดย่อย 13 ผู ้จ ั ด การทั่ ว ไป (แยกตามประเภทอุ ต สาหกรรม ISIC)
( General Managers )
ผูป้ ฏิ บตั ิงานอาชี พในหมู่น้ ี ได้แก่ ผูท้ ี่ดาํ เนิ นการในธุ รกิ จขนาดเล็ก ซึ่ งอาจดําเนิ นการ
ด้วยตนเองหรื อในนามของเจ้าของกิ จการ โดยมี ผูจ้ ดั การอื่ นไม่เกิ น 1 คน ให้ความช่ วยเหลื อทําหน้าที่
วางแผน กําหนดแนวนโยบายและดําเนิ นการให้บรรลุผลตามนโยบาย บริ หารงานและดําเนิ นงานประจําวัน
รวมทั้งตรวจสอบผลที่ได้รับ ทําการเจรจาธุ รกิจกับผูจ้ ดั หาพัสดุ ลูกค้า และผูท้ ี่เกี่ยวข้องอื่นๆ วางแผน
และควบคุมการใช้ทรัพยากรและการคัดเลือกบุคคล
กลุ่มอาชี พในหมวดย่อยนี้ มีดังนี้
131 ผูจ้ ดั การทัว่ ไป
หมู่
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ผู้จัดการทัว่ ไป (General Managers )
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในหมู่น้ ี ได้แก่ ผูท้ ี่ดาํ เนิ นธุ รกิจซึ่ งเป็ นธุ รกิจขนาดเล็ก และเป็ นของ
ตนเองหรื อดําเนิ นการแทนเจ้าของโดยมีผจู ้ ดั การอื่น ๆ จํานวนไม่เกิน 1 คน ให้ความช่วยเหลือและให้
คํา ปรึ ก ษาด้า นอื่ น ๆ ที่ ไ ม่ ใ ช่ ด้า นบริ ก าร ทํา หน้ า ที่ ว างแผนกํา หนดนโยบาย และดํา เนิ น การให้
บรรลุ ผลตามนโยบาย ประสานกับผูท้ ี่เกี่ ยวข้อง วางแผน ควบคุ มการใช้ทรัพยากรต่างๆ และควบคุ ม
การดําเนินงานในแต่ละวัน รายงานผลต่อเจ้าของกิจการ (ถ้ามี) และควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
กลุ่มอาชี พในหมู่นี้ มีดังนี้
1311 ผู้จัดการทั่วไปด้ านเกษตรกรรม การล่ าสั ตว์ การป่ าไม้ และการประมง
1312 ผูจ้ ดั การทัว่ ไปด้านการผลิต
1313 ผูจ้ ดั การทัว่ ไปด้านการก่อสร้าง
1314 ผูจ้ ดั การทัว่ ไปค้าส่ งและค้าปลีก
1315 ผูจ้ ดั การทัว่ ไปด้านภัตตาคารและโรงแรม
1316 ผูจ้ ดั การทัว่ ไปด้านขนส่ ง คมนาคมและสถานที่เก็บสิ นค้า
1317 ผูจ้ ดั การทัว่ ไปด้านบริ การทางธุ รกิจ
1318 ผูจ้ ดั การทัว่ ไปด้านบริ การส่ วนบุคคล การทําความสะอาดและบริ การอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
1319 ผูจ้ ดั การทัว่ ไปซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
หน่ วย 1311 ผู้จัดการทั่วไปด้ านเกษตรกรรม การล่ าสั ตว์ การป่ าไม้ และการประมง
(General Managers in Agriculture, Hunting, Forestry and Fishing)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ทาํ หน้าที่บริ หารงานในธุ รกิจด้านการเพาะปลูกพืช
เลี้ยงสัตว์ ล่าสัตว์ การป่ าไม้ หรื อการประมง โดยดําเนิ นงานธุ รกิจที่เป็ นของตนเองหรื อในนามของ เจ้าของ
กิจการ : วางแผนและดําเนินงานตามนโยบาย จัดทํางบประมาณควบคุมการใช้ทรัพยากร การจ้างงานและการ

(64)
ปฏิบตั ิงาน รวมทั้งรายงานผลการปฏิบตั ิงานต่อเจ้าของกิจการ ตลอดจนปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและ
ควบคุมดูแลปฏิบตั ิงานอื่น ๆ

อาชีพในหน่ วยนี้ มีดงั นี้
1311.20

ผู้จัดการทั่วไปด้ านการเพาะปลูก (Agriculture General Manager)
จัด การงานในฟาร์ ม พื ช ที่ เ ป็ นกิ จ การของตนเองหรื อของนายจ้า งโดยใช้ ค วามรู ้
ความสามารถในการจัดการงานฟาร์ มและเทคนิคเกี่ยวกับการทําฟาร์ มมาใช้ในการเพาะปลูกพืชไร่ นา พืช
สวน และพืชในสถานเพาะชําและเรื อนกระจก : วางแผน ควบคุม กํากับดูแลงานตามลําดับขั้นตอนของ
การทําฟาร์มเพาะปลูกตามขนาดของฟาร์ม จํานวนแรงงานที่ใช้ เครื่ องจักรกลและอุปกรณ์ใช้ และต้นทุน
การดําเนิ นงาน ; สั่งของ เครื่ องใช้ต่างๆ ที่จะใช้ในการเพาะปลูก เช่ น เมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ ย และเครื่ องมือ
เครื่ องใช้ต่างๆ ซึ่ งจําเป็ นในการเพาะปลู กพื ชไร่ พื ชสวน ไม้ดอกไม้ประดับ พื ชผัก และไม้ผล ; จัด
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเพาะปลูก ; วางแผนและจัดการปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อให้ได้ผลิ ตผล
สู งสุ ดจากดินตามผลของการวิเคราะห์ดินและพืชที่เคยปลูกไปแล้ว ; ควบคุมการทํางานของคนงานในการ
วางแผนผังการเพาะปลูก การขยายพันธุ์พืช การเก็บเกี่ยวผลผลิตและการบํารุ งรักษาเครื่ องจักรกลทางการ
เกษตร ; พัฒนาการวางแผนด้านการตลาด ; จัดทํารายงานความก้าวหน้าและสภาวะการณ์ต่างๆ ของพืช
และผลผลิตที่คาดหมายว่าจะเก็บเกี่ยวได้ ; จัดการขายและส่ งผลิตภัณฑ์ของฟาร์ มออกสู่ ตลาด ; จัดเก็บ
และบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับพันธุ์พืช การเงิน และบุคลากร

1311.30

ผู้จัดการทัว่ ไปฟาร์ มปศุสัตว์ (Livestock Farm General Manager)
จัดการงานในฟาร์ ม ปศุ สัตว์ที่เป็ นกิ จการของตนเองหรื อของนายจ้า ง โดยใช้ค วามรู ้
ความสามารถในการจัดการงานฟาร์ มและเทคนิ คเกี่ ยวกับการทําฟาร์ มมาใช้ในการผสมพันธุ์ และเลี้ ยง
ปศุสัตว์ : วางแผนการดําเนิ นงานตามชนิ ดของปศุสัตว์ที่จะเลี้ยงหรื อผสมพันธุ์ ขนาดของฟาร์ ม จํานวน
แรงงานที่ใช้ เครื่ องจักรกลและอุปกรณ์ที่ใช้กบั ต้นทุนการดําเนินงาน ; คัดเลือกรายการสั่งซื้ อและซื้ อ ปศุ
สัตว์ อุปกรณ์สิ่งของ เครื่ องใช้ต่างๆ ตลอดจนอาหารสัตว์ ; จัดการเกี่ยวกับการให้อาหาร ปศุสัตว์เลือกทั้ง
ที่เลี้ยงในทุ่งหญ้าและที่จะต้องจัดเตรี ยมขึ้น ; จัดระบบงานตามโครงการผสมพันธุ์สัตว์โ ดยวิธีธรรมชาติ
หรื อโดยการผสมทียม ; จัดระบบงานรักษาสุ ขภาพอนามัยและความปลอดภัยของ ปศุสัตว์และการรักษา
สภาพแวดล้อมของฟาร์ ม ; จัดการขายและส่ งผลิ ตภัณฑ์จากฟาร์ มออกสู่ ตลาด ; ตรวจสอบดูให้แน่ ว่า
เครื่ องจักรกลและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทําฟาร์ มได้รับการบํารุ งรักษาเป็ นอย่างดี ; ทําบันทึกค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินงาน เช่น ค่าแรงงาน ค่าวัสดุที่ใช้ ค่าปศุสัตว์ที่ซ้ื อ ค่าซ่อมเครื่ องจักรกลและอุปกรณ์ที่ ซื้ อมา
เพื่อให้ทราบถึงผลกําไรและคิดริ เริ่ มงานที่จะทําต่อไปในอนาคต ; ทํารายงานความก้าวหน้าต่างๆ ของ
ฟาร์ มเมื่อทํางานในฐานะลูกจ้าง ; ควบคุมการทํางานของคนงานในฟาร์ ม อาจชํานาญในการ ผสม
พันธุ์ และการเลี้ยงปศุสัตว์ชนิ ดใดชนิ ดหนึ่ ง เช่น โคเนื้ อ โคนม การฟักสัตว์ปีก และอาจมีชื่อเรี ยกตาม
งานที่ทาํ

(65)
1311.40

ผู้จัดการทัว่ ไปด้ านการป่ าไม้ (Forestry General Manager)
จัดการงานในป่ าธรรมชาติและสวนป่ าที่เป็ นกิจการของตนเองหรื อของนายจ้าง โดยใช้
ความรู ้ ความสามารถในด้านวนศาสตร์ การจัดการและเทคนิ คเกี่ ยวกับการทําป่ าไม้มาใช้ในการจัดการ
พื้นที่ ป่าธรรมชาติหรื อพื้นที่สวนป่ า : จัดการและปรั บปรุ งบริ เวณป่ าและทรัพยากรต่างๆ ในป่ าเพื่อ
ประโยชน์ทางเศรษฐกิ จ การอนุ รักษ์ทรัพยากรป่ าไม้ และเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ; วางแผนงานและ
อํานวยการตามโครงการที่ได้รับสัมปทานป่ าไม้หรื อโครงการปลูกสร้างสวนป่ าทั้งในพื้นที่ที่เคยเป็ นป่ า
และไม่เคยเป็ นป่ ามาก่อน ; ทําแผนที่หรื อควบคุมดูแลการทําแผนที่ในบริ เวณป่ า ; ประมาณการหรื อ
ควบคุมประมาณการกําลังผลิตของป่ า ; วางแผนการตัดต้นไม้เพื่อให้มีตน้ ไม้โตมาแทนที่ได้ทนั ; ทําการ
วิจยั ในทางการจัดการป่ าไม้ วิธีการตัดและการชักลากไม้ ซึ่ งจะทําให้สิ้นเปลื องและเสี ยหายน้อยที่สุด ;
อํานวยการดับไฟในป่ าและควบคุมแผนการป้ องกันไฟ ; วางแผนผังบริ เวณตั้งแคมป์ และศูนย์พกั ผ่อนหย่อนใจ
ตลอดจนอํานวยการก่อสร้าง ; ช่วยในการวางแผนงานและในการดําเนิ นงานตามโครงการเพื่อควบคุมนํ้า
ท่วม การพังทลายของดิน โรคและแมลงที่เป็ นอันตรายต่อป่ า ; ให้คาํ แนะนําในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับป่ าไม้
และจัดโครงการศึกษาเกี่ยวกับการดูแลป่ า ; ป้ องกันการลักลอบตัดต้นไม้

1311.50

ผู้จัดการทัว่ ไปในฟาร์ มเพาะเลีย้ งสั ตว์นํา้ (Aquaculture General Manager)
จัดการงานในฟาร์ มเพาะเลี้ ยงสัตว์น้ าํ ที่เป็ นกิ จการของตนเองหรื อของนายจ้าง โดยใช้
ความรู ้ความสามารถในการจัดการงานฟาร์ มและเทคนิ คเกี่ ยวกับการทําฟาร์ มมาใช้ในการเพาะเลี้ยงและ
ผสมพันธุ์สัตว์น้ าํ : วางแผนการดําเนินงานทั้งหมดในการเพาะพันธุ์ปลา การทําฟาร์ มปลา หรื อฟาร์ มสัตว์
นํ้าจําพวกที่มีกระดอง และจําพวกที่มีเปลื อกหุ ้ม ; กําหนดความต้องการของพันธุ์สัตว์น้ าํ คัดเลื อก และ
ควบคุ มการจัดเตรี ยมสถานที่ เพาะเลี้ ยงสัตว์น้ าํ ในแต่ละชนิ ด ; จัดการเกี่ ยวกับระบบการให้อาหาร ;
ติดตามสังเกตการณ์ สิ่งแวดล้อมและทําการบํารุ งรักษาสถานที่เพื่อเอื้อต่อการเจริ ญเติบโตของสัตว์น้ าํ ;
ดูแลด้านการทดสอบสัตว์น้ าํ เพื่อวินิจฉัยโรคหรื อเชื้ อปรสิ ตและให้ยาเพื่อควบคุมและป้ องกันการติดเชื้ อ ;
ดําเนินการบํารุ งรักษาเครื่ องมือและอุปกรณ์ในการเพาะเลี้ยงและจับสัตว์น้ าํ ให้อยูใ่ นสถานที่ดี ; ทําบันทึก
ข้อมูลเกี่ยวกับการเจริ ญเติบโตของสัตว์น้ าํ และผลผลิต ; เสนอบันทึกทางการเงินและกําหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาดและวิธีการควบคุมคุณภาพ ตลอดจนกํากับดูแลการแปรรู ปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าํ
หน่ วย 1312 ผู้จัดการทัว่ ไปด้ านการผลิต (ประเภท C , D , E)
(General Managers in Manufacturing)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูว้ างแผนและดําเนิ นการด้านการผลิตของธุ รกิจใน
ความรับผิดชอบให้บรรลุผลตามนโยบาย กํากับดูแลและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ าย

(66)
พัสดุ ลูกค้าและองค์กรต่าง ๆ วางแผนและควบคุ มการใช้งบประมาณ บุคลากร และทรัพยากรต่างๆ
รายงานผลต่อเจ้าของกิจการ (ถ้ามี) ปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
1312.20

ผู้จัดการทัว่ ไปด้ านการผลิต (General manager , manufacturing)
วางแผนและดําเนิ นการในอุต สาหกรรมการผลิ ตต่าง ๆ ที่ รับผิดชอบให้บรรลุ ผลตาม
นโยบาย : กํากับดู แลและประสานงานกับหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง วางแผนควบคุ มการใช้งบประมาณ
บุคลากรและทรัพยากรต่าง ๆ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รายงานผลการดําเนินงานต่อเจ้าของกิจการ
หน่ วย 1313 ผู้จัดการทัว่ ไปด้ านการก่อสร้ าง (ประเภท F) (General Managers in Construction)
ผูป้ ฏิ บ ตั ิ งานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูว้ างแผนและดํา เนิ นการด้านธุ รกิ จก่ อสร้ างให้
บรรลุผลตามนโยบาย กํากับดูแล และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางแผนและควบคุมการใช้
งบประมาณ บุคลากรและทรัพยากรต่าง ๆ อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ รายงานผลต่อเจ้าของกิ จการ (ถ้ามี )
ปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้

1313.20

ผู้จัดการทัว่ ไปด้ านการก่ อสร้ าง (General manager , construction)
วางแผนและดําเนิ นการด้านธุ รกิ จก่ อสร้ างรวมถึ งควบคุ มคุ ณภาพงานให้บรรลุ นโยบาย :
กํากับ ดูแลและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควบคุมการใช้งบประมาณ บุคลากรและทรัพยากร
ต่างๆ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รายงานผลต่อเจ้าของกิจการ
หน่ วย 1314 ผู้จัดการทัว่ ไปด้ านค้ าส่ งและค้ าปลีก
(General Managers in Wholesale and Retail Trade)
ผูป้ ฏิ บตั ิงานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ทาํ หน้าที่บริ หารงานธุ รกิ จขนาดเล็กด้าน
การค้าส่ งและการค้าปลีก โดยดําเนินงานธุ รกิจที่เป็ นของตนเอง หรื อในนามของเจ้าของกิจการ : วางแผน
และดําเนินงานตามนโยบาย จัดทําประมาณการงบประมาณ ควบคุมการใช้ทรัพยากร การจ้างงานและการ
ปฏิ บ ตั ิ งาน เจรจาต่ อรองการค้า กับผูจ้ ดั หา ลู กค้า และองค์ก ารอื่ นๆ ตลอดจนปฏิ บ ตั ิ หน้า ที่ ก ารงานที่
เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่นๆ

(67)
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
1314.10

ผู้จัดการทัว่ ไปด้ านค้ าปลีก (General manager , retail trade)
ควบคุ ม กิ จ กรรมขายปลี ก ภายในเขต สาขา หรื อ หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ ภายใต้ ก าร
อํานวยการและนโยบายของผู้จัดการฝ่ ายค้ าปลีก : กําหนดวิธีการและเทคนิคต่ างๆ ที่ใช้ สําหรั บควบคุมงานให้
เกิดประสิทธิผล ภายใต้ นโยบายที่สถานประกอบการกําหนดไว้ ; ควบคุมให้ พนักงานทุกคนปฏิบัติงานตาม
แผนการปฏิบัติงานอย่ างเคร่ งครั ด ; ควบคุมการจัดแสดงสิ นค้ าให้ เป็ นตามแผนการโฆษณาที่ต้องการ ;
ควบคุมให้ การบริ การแก่ ลูกค้ าเป็ นไปอย่ างรวดเร็ ว ; พิจารณาและชี้แจงปัญหาต่ างๆ ที่พนักงานขายได้ เสนอ
ขึน้ มา ; ควบคุมการจัดส่ งและส่ งมอบของที่บรรจุหีบห่ อแล้ วเพื่อป้องกันการล่ าช้ า ; ตรวจสอบใบเสร็ จรั บเงิน
และเอกสารแสดงหลักฐานการจ่ ายเงิน ; เสนอปัญหาสํ าคัญๆ และการให้ สิ นเชื่ อต่ อผู้จัดการ ; ควบคุม
การเก็บรั กษาบันทึกเรื่ องราวต่ างๆ ตามที่เห็ นสมควร อาจให้ คําแนะนําเกี่ยวกับการส่ งเสริ มการขาย การ
โฆษณา การให้ สินเชื่อ เป็ นต้ น
1314.20

ผู้จัดการทัว่ ไปด้ านค้ าส่ ง (General manager , wholesales trade)
ควบคุ ม กิ จ กรรมขายส่ ง ภายในเขต สาขา หรื อ หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ดชอบภายใต้ก าร
อํานวยการและนโยบายของผูจ้ ดั การฝ่ ายค้าส่ ง : กําหนดวิธีการและเทคนิ คต่างๆ ที่ใช้สําหรับควบคุมงาน
ให้เกิดประสิ ทธิ ผลภายใต้นโยบายของสถานประกอบการได้กาํ หนดไว้ ; ควบคุมโครงการ ชักชวนและ/
หรื อการโฆษณาเพื่อหาลูกค้าด้วยวิธีไปพบลูกค้าด้วยตนเอง หรื อคอยให้บริ การแก่ลูกค้าในบริ เวณที่ทาํ
การ ; ควบคุ ม ให้ก ารส่ ง สิ นค้า และบริ ก ารแก่ ลู ก ค้า ตรงตามเวลา ปริ ม าณและคุ ณ ภาพที่ ต้องการ ;
ควบคุมให้การแสดงสิ นค้าเป็ นไปอย่างเหมาะสม จัดทําและเก็บรักษาแบบของสิ นค้า (แคตาลอก) และ
แจกสิ นค้าตัวอย่าง ; ควบคุ มการรั บเงิ นสดและเช็ คที่ ลู กค้าจ่ ายให้เป็ นค่ าสิ นค้า การรับเอกสารแสดง
หลักฐานการจ่ายเงิน และการให้สินเชื่ อแก่ลูกค้าตามที่พิจารณาเห็นว่าเหมาะสม ; ควบคุ มการเก็บรักษา
บันทึกเรื่ องราวทั้งหมด อาจทํารายงานผลความก้าวหน้าของการขายเสนอต่อฝ่ ายจัดการ อาจให้คาํ แนะนํา
แก่ ฝ่ายจัดการเกี่ ยวกับวิธีการพัฒนาการขาย การขยายโครงสร้ างของราคาสิ นค้าแต่ละชนิ ด การให้
เช่าซื้ อ และการให้สินเชื่อ ตลอดจนการให้คาํ แนะนําเกี่ยวกับการส่ งเสริ มการขาย
1314.30

เจ้ าของผู้ดําเนินธุรกิจค้ าส่ ง (Owner , retail trade)
จัดการงานส่ งเสริ มและทํางานในสถานประกอบการค้าส่ งที่เป็ นของตนเอง : วางแผน
การขายเพื่อขายสิ นค้าของสถานประกอบการให้ได้มากที่สุด ; แต่งตั้งและฝึ กอบรม หรื อควบคุมดูแลการ
ฝึ กอบรมพนักงานในหน่วยขายให้เป็ นไปตามแผนงานที่ได้วางไว้ ; มอบหมายเขตการขายให้แก่พนักงาน
ขาย ; ประเมินความสามารถในการขายของผูจ้ าํ หน่ายสิ นค้า ; จัดรายการฝึ กอบรมและเทคนิ คเกี่ยวกับการ
ส่ งเสริ มการขายให้ผจู ้ าํ หน่ ายสิ นค้า ; ตรวจสอบการวิเคราะห์ตลาดเพื่อจะได้ทราบถึงความต้องการของ
ลูกค้า ราคาสิ นค้า ปริ มาณสิ นค้าที่ตลาดต้องการ และอัตราส่ วนลดและอํานวยการขายสิ นค้า ; วิเคราะห์
สถิติการขายเพื่อวางนโยบายการขาย ; ปฏิบตั ิงานทั้งหมดเกี่ยวกับการควบคุมดูแล การประสานงาน และ

(68)
การควบคุมเพื่อให้การจัดการงานค้าส่ งมีประสิ ทธิ ผล ; คอยตรวจสอบว่ามีสินค้าอยูใ่ นคลังสิ นค้าพอเพียง
ที่จะจําหน่ายให้แก่ลูกค้าปลีก ; ควบคุมรายได้รายจ่าย การเก็บเงินและการจ่ายเงิน
1314.40

เจ้ าของผู้ดําเนินธุรกิจค้ าปลีก (Owner , wholesales trade)
จัดการงานส่ งเสริ มและทํางานในสถานประกอบการค้าปลี กที่เป็ นของตนเอง : วาง
แผนการจัดวางสิ นค้า เทคนิ คในการเพิ่มอัตราการขายและการปฏิบตั ิงานขายทัว่ ไป ; จ้าง ฝึ กอบรมและ
ปลดพนัก งาน ; วางแผนและควบคุ ม ดู แลการปฏิ บ ตั ิ ง านของพนัก งานอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และมี
สมรรถภาพในการทํางาน ; ควบคุมดูแลการทําคําสัง่ ซื้ อสิ นค้าเข้าเก็บไว้ในคลังสิ นค้า ; วางนโยบายราคา ;
ประสานงานกิจกรรมส่ งเสริ มการขายและพิจารณาอนุ มตั ิเทคนิ คของการโฆษณา ; ตรวจและควบคุมดูแล
การตรวจรายการสิ นค้าและคลังสิ นค้า ตลอดจนเก็บรักษาบันทึกทั้งหมด ; ตรวจสอบดูให้แน่ วา่ การเก็บ
และการทําบัญชี เงินสดเป็ นไปอย่างเหมาะสม ; พิจารณาการให้สินเชื่ อแก่ลูกค้าเฉพาะราย ; ตรวจสอบดู
ให้แน่วา่ สิ นค้าในคลังสิ นค้ามีอยูอ่ ย่างพอเพียง และพร้อมที่จะส่ งให้แก่ผซู ้ ้ื อสิ นค้าได้ทนั ที
หน่ วย 1315 ผู้จัดการทัว่ ไปด้ านภัตตาคารและโรงแรม
(General Managers of Restaurants and Hotels )
ผูป้ ฏิ บตั ิ งานอาชี พ ในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ ท าํ หน้าที่ บริ หารกิ จการภัตตาคารและธุ รกิ จ
โรงแรมขนาดย่อม ทั้งที่เป็ นกิ จการของตนเองหรื อมีผอู้ ื่นเป็ นเจ้าของ ทําหน้าที่วางแผน อํานวยการและ
ประสานการดําเนิ นงานทางธุ รกิ จ โดยอาศัย ความช่ วยเหลื อจากผูจ้ ดั การอื่ น ไม่มากกว่าหนึ่ งคนและ
บุคคลอื่นที่ไม่ทาํ หน้าที่ดา้ นการจัดการอีกตามสมควร วางแผนและควบคุมการใช้นโยบาย จัดทํา
งบประมาณ เจรจาต่อรองกับผูจ้ ดั ส่ งสิ นค้า ลู กค้าและหน่ วยงานอื่น วางแผนและควบคุมการใช้
ทรัพยากรและการจ้างงาน จัดการการปฏิบตั ิงานประจําวัน รายงานผลการดําเนินงานต่อเจ้าของกิจการ
(ถ้ามี) ปฏิบตั ิงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และควบคุมกํากับผูป้ ฏิบตั ิงานอื่นๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
1315.20

ผู้จัดการทัว่ ไปของภัตตาคาร / ห้ องอาหาร (General manager, restaurant)
ทําหน้าที่บริ หารจัดการงานของกิจการภัตตาคารขนาดย่อม ซึ่ งเป็ นกิจการของตนเอง
หรื อของนายจ้าง : วางแผนงานและบริ หารด้านงานบุคคล การใช้ทรัพยากร ; ควบคุมการดําเนินงาน
ให้เป็ นไปตามนโยบาย จัดทํางบประมาณ ประสานงานเจรจาทางธุ รกิ จกับผูส้ ่ งสิ นค้า ลูกค้าและ
หน่วยงานอื่นๆ ควบคุมดูแลการปฏิบตั ิงานในการบริ การลูกค้า การวางแผนรายการและอาหาร การ
ส่ งเสริ มการขาย ; จัดทํารายงานผลการดําเนิ นงานต่อเจ้าของกิจการ (ถ้ามี) และอาจปฏิบตั ิงานเพียง
บางอย่างหรื อทั้งหมดด้วยตนเอง

(69)
1315.30

ผู้จัดการทัว่ ไปของโรงแรม (General manager, hotel)
ทําหน้าที่บริ หารจัดการงานในธุ รกิ จโรงแรมที่เป็ นของตนเองหรื อของนายจ้าง : วางแผน
งานการดําเนิ นงานทั้งหมดของโรงแรม ; ควบคุมการดําเนินงานให้เป็ นไปตามนโยบายรวมถึงด้านบริ หาร
ด้านบุคลากร ด้านห้องพัก ด้านอาหารและเครื่ องดื่ ม การขายและการตลาด การจัดหาและใช้
ทรัพยากร การรัก ษาความปลอดภัย ; จัดทํารายงานการดําเนิ นงานต่อเจ้าของกิ จการ (ถ้ามี )
อาจปฏิบตั ิงานเพียงบางอย่างหรื อทั้งหมดด้วยตนเอง
หน่ วย 1316 ผู้จัดการทัว่ ไปด้ านขนส่ ง คมนาคมและสถานทีเ่ ก็บสิ นค้ า (ประเภท I)
( General Managers in Transport, Storage and Communications )
ผู ้ป ฏิ บ ัติ ง านอาชี พ ในหน่ ว ยนี้ ได้ แ ก่ ผู ้ด ํา เนิ น ธุ ร กิ จ ขนาดเล็ ก ด้ า นการขนส่ ง การ
เก็บ รั กษา และการสื่ อสารและคมนาคม วางแผน กํากับดู แลและประสานงานในกิ จการธุ รกิ จต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องให้บรรลุผลตามนโยบาย วางแผนควบคุ มงบประมาณ บุคลากรและทรัพยากรต่างๆ อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ ควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
1316.20 ผู้จัดการทัว่ ไปด้ านการขนส่ ง (General manager, transportation)
วางแผน กํากับดูแลและประสานงานในกิ จการด้านการขนส่ งซึ่ งเป็ นธุ รกิจขนาด
เล็ก โดยดําเนินธุ รกิจที่เป็ นของตนเองหรื อในนามของเจ้าของกิจการ : บริ หารงาน ควบคุมงบประมาณ
บุคลากรและทรัพยากรให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและบรรลุผลตามเป้ าหมายหรื อนโยบาย
1316.30 ผู้ จั ด การทั่ ว ไปด้ า นการสื่ อ สาร โทรคมนาคม (General
manager,
communication)
วางแผน กํา กับ ดู แลและประสานงานในกิ จการด้า นการสื่ อสารโทรคมนาคม
ซึ่ งเป็ นธุ รกิ จขนาดเล็ก โดยดําเนิ นธุ รกิ จที่เป็ นของตนเองหรื อในนามของเจ้าของกิ จการ : บริ หารงาน
บุคคล ทรัพยากร และงบประมาณให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและบรรลุผลตามเป้ าหมายหรื อนโยบาย
1316.40

ผู้จัดการทัว่ ไปด้ านคลังเก็บสิ นค้ า (General manager, storage)
วางแผน กํากับดูแลและประสานงานในกิจการด้านคลังเก็บสิ นค้าซึ่ งเป็ นธุ รกิจขนาดเล็ก
โดยดําเนินธุ รกิจที่เป็ นของตนเองหรื อในนามของเจ้าของกิจการ : บริ หารงานบุคคล การใช้ทรัพยากร
และงบประมาณให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพและบรรลุผลตามเป้ าหมายหรื อนโยบาย
หน่ วย 1317 ผู้จัดการทัว่ ไปด้ านบริการทางธุรกิจ ( General manager of business services )
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ทาํ หน้าที่ผนู ้ าํ ทางธุ รกิจขนาดเล็กด้านการจัดหา
บริ การทางธุ รกิ จต่างๆ โดยดําเนิ นงานธุ รกิ จที่ เป็ นของตนเองหรื อในนามของเจ้าของกิ จการ : วางแผน
กํากับดูแล ประสานงานในกิจการเกี่ยวกับการบริ การทางการเงิน บริ การด้านอสังหาริ มทรัพย์ การให้เช่า
และบริ การทางธุ รกิจต่างๆ จัดทําประมาณการด้านงบประมาณ ควบคุ มการใช้ทรัพยากร และรายงานผล
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การดํา เนิ น งานต่ อ เจ้ า ของกิ จ การ ตลอดจนปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ ก ารงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งและควบคุ ม ดู แ ล
ผูป้ ฏิบตั ิงานอื่นๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
1317.20

ผูจ้ ดั การทัว่ ไปด้านบริ การทางธุ รกิจ (General manager, business service)
วางแผน กํา กับ ดู แลและประสานงานในกิ จการขนาดเล็ ก ที่ ให้บ ริ การทางธุ รกิ จ โดย
ดําเนินธุ รกิจที่เป็ นของตนเองหรื อในนามของเจ้าของกิจการ : บริ หารการดําเนินงาน งานบุคคล การใช้
ทรัพยากรและงบประมาณ ให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและบรรลุผลตามเป้ าหมายหรื อนโยบาย กํากับ
ดูแล ประสานงานในกิจการเกี่ยวกับการบริ การทางการเงิน อสังหาริ มทรัพย์ การให้เช่า ให้คาํ ปรึ กษา
และบริ การทางธุ รกิจต่างๆ
1317.30

ผูจ้ ดั การทัว่ ไปด้านทรัพย์สิน (General manager , asset service)
บริ หารและประสานกิจ กรรมที่เ กี่ย วข้ องกับ การจั ด การและการให้ เช่ าทรั พ ย์ สิ นและ
อสั งหาริ มทรั พย์ ในนามของตนเองหรื อเจ้ าของทรั พย์ สิน : ปรึ กษาหารื ออนุ มัติการเช่ าหรื อสั ญญาเช่ า
ทรัพย์ สินต่ างๆ ; จัดเตรี ยมและบริ หารสั ญญาในการจัดหาบริ การด้ านทรั พย์ สินให้ แก่ ลูกค้ า เช่ น การทํา
ความสะอาด การซ่ อมบํารุ งรั กษา การบริ การด้ านความปลอดภัยและระบบการเตือนภัย ; ประสานงาน
การดํ า เนิ นการซ่ อ มแซม การบํ า รุ งรั ก ษา การตกแต่ ง ปรั บ ปรุ ง ต่ อ เติ ม สิ่ งปลู ก สร้ า งใหม่ และติ ด ตาม
ความก้ าวหน้ าและค่ าใช้ จ่ายของงานที่เกี่ยวข้ อง ; จัดทํารายงานค่ าใช้ จ่ายและรายได้ ในการดําเนินงาน ;
แก้ ไขปัญหาและข้ อร้ องเรียนทีไ่ ด้ รับจากลูกค้ า
หน่ วย 1318 ผู้จัดการทั่วไปด้ านบริ การส่ วนบุคคล การทําความสะอาดและบริการอื่น
ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ อง
(ประเภท O: 90/93 , P)
(General Managers in Personal Care, Cleaning and Related Services )
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ดาํ เนิ นการเกี่ยวกับการบริ การส่ วนบุคคล การ
ทําความสะอาดรวมทั้งบริ การอื่ นที่ เกี่ ยวข้อง วางแผนและดําเนิ นการและประสานงานกับหน่ วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง วางแผนและควบคุมการใช้งบประมาณ บุคลากรและทรัพยากรต่างๆ ปฏิ บตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
และควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
1318.20

ผู้จัดการทัว่ ไปงานบริการส่ วนบุคคล (General manager , personal care)
วางแผน กํา กับ ดู แ ลธุ ร กิ จ การบริ ก ารส่ ว นบุ ค คลที่ เ ป็ นกิ จ การของตนเองหรื อ ของ
นายจ้าง เช่ น การเสริ มสวย การบริ การซักรี ด : ควบคุมการดําเนิ นงานประจําวัน การให้บริ การลูกค้า
และการประสานงานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูแลควบคุมค่าใช้จ่ายและรับผิดชอบงานบุคลากร
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1318.30

ผู้จัดการทัว่ ไปด้ านการทําความสะอาด (General manager , cleaning)
วางแผน กํากับ ดู แล ประสานงานในกิ จกรรมที่ เกี่ ยวกับการบริ การทําความสะอาดที่
เป็ นกิ จการของตนเองหรื อของนายจ้าง : ควบคุ มการดําเนิ นงานประจําวัน การให้บริ การลูกค้า และ
ประสานงานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูแลควบคุมการสั่งซื้ อวัสดุ งบประมาณ ค่าใช้จ่าย และงานบุคลากร
หน่ วย 1319 ผู้จัดการทัว่ ไปซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ ในทีอ่ นื่ (ประเภท M, N, 0:92 , Q)
(General Managers Not Elsewhere Classified)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ทาํ หน้าที่บริ หารจัดการธุ รกิจขนาดเล็ก ในด้าน
การศึ กษา สุ ข อนามัย สั นทนาการ วัฒนธรรม กี ฬ าต่ า งๆ การผลิ ตภาพยนตร์ ตัวแทนธุ รกิ จ
ท่องเที่ยว หรื อด้านอื่นๆ ทั้งที่เป็ นกิจการของตนเองหรื อของนายจ้าง ทําหน้าที่วางแผน อํานวยการและ
ประสานการดําเนิ นงานทางธุ รกิจ โดยมีบุคคลที่ทาํ หน้าที่ดา้ นการจัดการเป็ นผูช้ ่ วยไม่มากกว่า 1 คน
และบุคคลอื่นที่ไม่ทาํ หน้าที่ดา้ นการจัดการอีกตามสมควร วางแผนและควบคุ มการใช้นโยบาย จัดทํา
งบประมาณ เจรจาต่อรองทางธุ รกิจ วางแผนและควบคุมการใช้ทรัพยากรและการจ้างงาน จัดการการ
ปฏิบตั ิงานประจําวัน รายงานผลการดําเนิ นงานต่อเจ้าของกิจการ (ถ้ามี) ปฏิบตั ิงานอื่นที่เกี่ยวข้องและ
ควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
1319.20 ผู้จัดการสํ านักงานตัวแทนการท่ องเทีย่ ว
(Travel Agency Manager / Travel Agency Owner)
ทําหน้าที่บริ หารจัดการงานเกี่ยวกับกิจการตัวแทนการท่องเที่ยว เพื่ออํานวยความสะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยว รับผิดชอบการดําเนิ นธุ รกิจ วางแผนการดําเนิ นงาน บริ หารงานเกี่ยวกับงาน
บุคคล การปฏิบตั ิงานของพนักงาน การกําหนดอัตราค่าบริ การต่างๆ การประสานงานและเจรจาทาง
ธุ รกิจ การส่ งเสริ มการขายและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแก้ไขปั ญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
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หมวดใหญ่ 2
ผู้ประกอบวิชาชีพด้ านต่ าง ๆ
( Professionals )
ผูป้ ฏิ บตั ิงานอาชี พในหมวดใหญ่น้ ี ได้แก่ ผูท้ ี่ทาํ งานวิเคราะห์ วิจยั รวมถึ งการสร้ าง
แนวคิดทฤษฎีใหม่ การนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ ให้คาํ แนะนําความรู้ทางวิชาชีพ วิชาการด้านวิทยาศาสตร์
สาขาฟิ สิ กส์ กายภาพ คณิ ตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับชี วิต สาขาสังคม การศึกษา
ศาสนา กีฬาและศิลปะ
กลุ่มอาชี พในหมวดใหญ่ นี้ มีดังนี้
21 ผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านฟิ สิ กส์ คณิ ตศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์
22 ผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับสิ่ งมีชีวติ และสุ ขอนามัย
23 ผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านการสอน
24 ผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านอื่น ๆ
หมวดย่อย 21 ผู้ประกอบวิชาชีพด้ านฟิ สิ กส์ คณิตศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์
( Physical, Mathematical and Engineering Science Professionals )
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในหมวดย่อยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ทาํ การวิจยั ปรับปรุ ง พัฒนาแนวคิดและ
ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ กายภาพ คณิ ตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ นําความรู้ที่ได้จากการศึกษาเรื่ อง
โครงสร้ า งคุ ณสมบัติเนื้ อหาข้อเท็จจริ งวิชาที่ เกี่ ยวข้องกับดาราศาสตร์ อุ ตุนิย มวิท ยา ธรณี วิท ยา เคมี
คณิ ตศาสตร์ สถิติ การคํานวณ สถาปั ตยกรรม วิศวกรรม และเทคโนโลยีอื่น ๆ ไปใช้เพื่อการออกแบบ
แนะนํา และควบคุ มดู แลงานที่ เกี่ ยวข้อง เช่ น การสร้ างอาคาร เมื อง ระบบจราจร โครงสร้ างทาง
วิศวกรรมอุตสาหกรรม เครื่ องยนต์กลไก และอุปกรณ์อื่น ๆ รวมถึงการสํารวจพื้นดินและทะเล การทําแผนที่
และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มอาชี พ ในหมวดย่ อยนี้ มีดังนี้
211 นักฟิ สิ กส์ นักเคมีและผูป้ ระกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
212 นักคณิ ตศาสตร์ นักสถิติ และผูป้ ระกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
213 นักวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์
214 สถาปนิก วิศวกร และผูป้ ระกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
หมู่

211

นักฟิ สิ กส์ นักเคมี และผู้ประกอบวิชาชีพทีเ่ กีย่ วข้ อง
( Physicists, Chemists and Related Professionals )
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในหมู่น้ ี ได้แก่ ผูท้ ี่ทาํ การทดลองวิจยั ปรับปรุ ง พัฒนาแนวคิดทฤษฎี
และวิเคราะห์ เชิ งปฏิ บ ตั ิ เกี่ ยวกับส่ วนประกอบ คุ ณสมบัติทางด้านฟิ สิ กส์ ดาราศาสตร์ อุ ตุนิยมวิทยา
ธรณี วิทยา และเคมี รวมทั้งนําความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในงานสาขาต่าง ๆ เช่ น สาขาการผลิต การเกษตร
เวชกรรม โทรคมนาคม วิศวกรรม ปฏิบตั ิงานอื่นๆ ที่ตอ้ งใช้วชิ าชีพในแขนงงานของวิทยาศาสตร์กายภาพ
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กลุ่มอาชี พ ในหมู่นี้ มีดังนี้
2111 นักฟิ สิ กส์และนักดาราศาสตร์
2112 นักอุตุนิยมวิทยา
2113 นักเคมี
2114 นักธรณี วทิ ยาและนักธรณี ฟิสิ กส์
หน่ วย 2111 นักฟิ สิ กส์ และนักดาราศาสตร์ ( Physicists and Astronomers )
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูท้ าํ งานเกี่ยวกับการสอน วิจยั ปรับปรุ งหรื อพัฒนา
แนวความคิ ด ทฤษฎี และวิธี ก ารปฏิ บ ัติงานทางด้านฟิ สิ ก ส์ และดาราศาสตร์ ทําการทดลอง ทดสอบ
วิ เ คราะห์ ใ นสาขาวิ ช าชี พ ต่ า งๆ เช่ น กลศาสตร์ เทอร์ โมไดนามิ ก ส์ ความร้ อ น แสง เสี ยง
ไฟฟ้ า แม่เหล็ก อิเล็กทรอนิ กส์ และนิ วเคลียร์ ฟิสิ กส์ ประเมินผลการทดลอง การสํารวจ และแสดงผล
โดยใช้เทคนิ ค หลักการทางฟิ สิ กส์ และแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ สังเกตการณ์ วิเคราะห์ และอธิ บาย
ปรากฏการณ์บนท้องฟ้ า โดยใช้หลักการทางฟิ สิ กส์ และดาราศาสตร์ และพัฒนาวิธีการและเทคนิ คต่างๆ
ในการสํารวจอวกาศ พัฒนาและปรับ ปรุ งการใช้หลักการและเทคนิ คทางฟิ สิ กส์ และดาราศาสตร์ เพื่ อ
นํามาใช้ในงานอุตสาหกรรม การแพทย์ การทหารและงานด้านอื่น ๆ จัดเตรี ยมเอกสารและรายงานทาง
วิทยาศาสตร์ ตลอดจนปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่นๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
2111.10

นักฟิ สิ กส์ ทวั่ ไป (Physicist, general)
นํา หลัก การทางฟิ สิ ก ส์ มาใช้ใ นการปฏิ บตั ิ งาน : ทํา การวิจ ัย ขั้นมู ล ฐานเพื่ อศึ ก ษา
ปรากฏการณ์ ท างฟิ สิ ก ส์ ใ นแขนงต่ า งๆ เช่ น กลศาสตร์ ความร้ อ น แสง เสี ย ง ไฟฟ้ า และแม่ เ หล็ ก
อิเล็กทรอนิ กส์ และอะตอม; ทําการวิจยั ประยุกต์และพัฒนาวิธีปฏิบตั ิการทางฟิ สิ กส์ เพื่อให้ได้ขอ้ มูล
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติและปรากฏการณ์ต่างๆ ; ประยุกต์ใช้หลักการทางฟิ สิ กส์ ข้ นั มูล
ฐานทางด้านอุตสาหกรรม ; ออกแบบและปฏิบตั ิการทดลองด้วยเครื่ องมือพื้นฐานทางฟิ สิ กส์ ; ปฏิบตั ิการ
วัดและวิจยั โดยใช้อุปกรณ์ที่มีความซับซ้อนในการดูแลของนักฟิ สิ กส์เฉพาะทาง ; ทําการสอนและพัฒนา
แนวความคิดทางทฤษฎีและปฏิบตั ิการ
2111.20

นักฟิ สิ กส์ เฉพาะทาง (Physicist, specialised)
นํา หลัก การทางฟิ สิ ก ส์ ม าใช้ป ฏิ บ ัติ ง านเฉพาะสาขาใดสาขาหนึ่ ง ได้แ ก่ แสง (optics)
ของแข็ง ชีวฟิ สิ กส์ (biophysics) พลังงาน (energy) ดาราศาสตร์ ฟิสิ กส์ (astrophysics) เสี ยง (acoustics)
นิวเคลียร์ ฟิสิ กส์ (nuclear physics) อิเล็กทรอนิ กส์ (electronics) ไฟฟ้ าและแม่เหล็ก (electricity and
magnetism) พลาสมาฟิ สิ กส์ (plasma physics) อุปกรณ์และเครื่ องมือวัด (measurement and instrumentation)
และฟิ สิ กส์เฉพาะสาขาอื่นๆ

(74)
2111.30

นักดาราศาสตร์ (Astronomer)
ศึกษา ค้นคว้า สํารวจ วิเคราะห์ และพัฒนาองค์ความรู ้ที่เกี่ยวกับโครงสร้าง
การ
วิวฒั นาการ ขอบเขตและการแผ่พลังงานของเอกภพ : ศึกษาขนาด มวล รู ปร่ าง ระยะทาง การเคลื่อนที่
วงโคจร ลักษณะ ส่ วนประกอบ และโครงสร้างของวัตถุทอ้ งฟ้ า ; ศึกษาการก่อกําเนิ ดและวิวฒั นาการ
ของดาวฤกษ์ ดาวคู่ ดาวกระจุก และกาแลกซี ; ศึกษาอุณหภูมิ ความสว่าง องค์ประกอบเคมีและ
โครงสร้างภายในของดาวฤกษ์ และวัตถุทอ้ งฟ้ าอื่นๆ โดยใช้กล้องโทรทรรศน์และเครื่ องบันทึกสัญญาณ
ต่างๆ เช่น สเปกโทรกราฟ โฟโตมิเตอร์ อินเตอร์ เฟี ยโรมิเตอร์ เป็ นต้น ; ศึกษาวัตถุ ทอ้ งฟ้ า ในช่ วง
ความยาวคลื่ นอื่นๆ เช่ น วิทยุอุลตราไวโอเลต อินฟาเรด เอกซเรย์ เป็ นต้น ; สังเกตวัตถุบนฟ้ าด้วย
กล้องโทรทรรศน์เพื่อคํานวณตําแหน่งของดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ ; คํานวณโคจรของดาวเคราะห์ ดาว
หาง และดาวเคราะห์นอ้ ย ; ศึกษาปรากฏการณ์บนท้องฟ้ า เช่น อุปราคา ฝนดาวตก แสงเหนื อ แสงใต้
เป็ นต้น ; ศึกษากลุ่มดาว และสร้างแผนที่ดาว ; พัฒนาตารางคํานวณตําแหน่งและเวลา
ขึ้น-ตก ของ
ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดาวเคราะห์ และดาวฤกษ์ เพื่อประโยชน์ทางคมนาคมทางอากาศและทางเรื อ ;
กําหนดเวลามาตรฐานสากลโดยการสังเกตวัตถุทอ้ งฟ้ า ; ประยุกต์ใช้ความรู ้ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการ
สื่ อสารผ่านดาวเทียม ; ทําวิจยั เพื่อพัฒนาองค์ความรู ้ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการสื่ อสารผ่านดาวเทียม ;
ทําวิจยั เพื่ อพัฒนาองค์ค วามรู ้ ใ หม่ ทางดาราศาสตร์ ; ออกแบบและพัฒนาเครื่ องมือ ตลอดจนสร้ าง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยอาศัยเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อใช้ในการสังเกตการณ์ บันทึกรวบรวม ข้อมูล
และวิเคราะห์ขอ้ มูลทางด้านดาราศาสตร์

หน่ วย 2112 นักอุตุนิยมวิทยา ( Meteorologists )
ผูป้ ฏิ บตั ิ งานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ทาํ งานด้านวิจยั ปรับปรุ งหรื อพัฒนาแนวคิด
ทฤษฎีและวิธีปฏิบตั ิงานเกี่ ยวกับองค์ประกอบ โครงสร้ างและระบบการเคลื่ อนที่ของชั้นบรรยากาศ
ตรวจสอบทิศทาง ความเร็ วในการเคลื่อนตัวของอากาศ ความดัน อุณหภูมิ ความชื้ น การก่อตัวของเมฆ
การรวมตัวของไอนํ้าในอากาศ การรบกวนจากกระแสไฟฟ้ าหรื อการแผ่คลื่ นความร้ อนของ
ดวง
อาทิตย์ ทําการทดลองเกี่ ยวกับการแพร่ กระจายของหมอก การทําฝนและควบคุ มสภาพอากาศประเภท
อื่นๆ จัดเตรี ยมแผนที่อากาศและการพยากรณ์อากาศเพื่อใช้ในงานเกี่ยวกับการบิน การเดินเรื อ การเกษตร
กรรม และงานอื่น ๆ และเพื่อใช้เสนอข้อมูลสู่ สาธารณชน ตลอดจนปฏิ บตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ ยวข้อง
และควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
2112.10

นักอุตุนิยมวิทยา (Meteorologist)
วิเคราะห์ วิจยั ปรับปรุ ง พัฒนาหลักการทฤษฎี วิธีปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศ
และภูมิฟิสิ กส์ พยากรณ์อากาศ และเตือนภัยธรรมชาติ เพื่อความปลอดภัยของสาธารณชน : ประยุกต์
อุตุนิยมวิทยาเพื่อใช้ประโยชน์ในการคมนาคมขนส่ งและกิจการต่างๆ

(75)
หน่ วย 2113 นักเคมี ( Chemists )
5 ผู้ปฏิบัติงานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้ แก่ ผู้ทํางาน
เกีย่ วกับการวิจัย ปรับปรุ งหรือพัฒนาแนวความคิด ทฤษฎี และ
วิ ธี ป ฎิ บั ติ ง านที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ แขนงวิ ช าเคมี ทํ า การทดลอง
ทดสอบ วิเคราะห์ เพื่อค้ นหาองค์ ประกอบทางเคมี พลังงาน
และการเปลี่ย นแปลงทางเคมี ข องสสาร วัสดุ แ ละผลิ ต ภั ณ ฑ์
ต่ างๆ ทางธรรมชาติ ห รื อ ที่ ป ระดิ ษ ฐ์ หรื อ สั ง เคราะห์ ขึ้ น
ประเมินผลการศึกษา ค้ นคว้ า การทดลอง เพื่อให้ ได้ ข้อสรุ ป
พัฒ นาปรั บ ปรุ ง กระบวนการและผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างเภสั ช กรรม
วัสดุและผลิตภัณฑ์ ทาง
อุตสาหกรรม รวมทั้งขั้นตอน
การควบคุ ม คุ ณ ภาพ จั ด เตรี ย มเอกสารและรายงานทาง
วิทยาศาสตร์ ตลอดจนปฏิบัติหน้ าที่การงานที่เกี่ยวข้ องและ
ควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานอืน่ ๆ

อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
2113.10

นักเคมีทวั่ ไป (Chemist, general )
ปฏิบตั ิงานศึกษา วิจยั พัฒนา ทดสอบ ทดลอง และวิเคราะห์เชิ งปฏิบตั ิเกี่ยวกับ
ส่ วนประกอบ คุณสมบัติ และการเปลี่ยนแปลงอันอาจเกิดขึ้นได้ของสารในแขนงงานทางเคมี : ค้นคว้า
คุณสมบัติข้ นั มูลฐานและโครงสร้างเซลล์โครงสร้างโมเลกุล โครงสร้างอะตอมของสาร และการแปรรู ป
ของสารที่อาจเกิดขึ้นได้ ; นํากฎ หลักการ และวิธีการซึ่ งรู ้จกั กันดีแล้วมาใช้ในการค้นหาวิธีการผลิ ต
ใหม่ ๆ หรื อใช้แก้ปั ญหาทางอุ ตสาหกรรม เช่ น การควบคุ มคุ ณภาพและการวิ เคราะห์ วัตถุ ดิ บและ
ผลิ ตภัณฑ์สําเร็ จรู ป อาจควบคุมการปฏิ บตั ิงานของเจ้าหน้าที่ทาํ งานเกี่ ยวกับการค้นคว้าในห้องปฏิ บตั ิการ
ทางวิทยาศาสตร์ หรื อทํางานในกรรมวิธีทางอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับสารเคมี
2113.15

นักเคมีอุตสาหกรรม (Chemist, industrial)
ปฏิ บั ติ ง านศึ ก ษา วิ จั ย ทดสอบ พั ฒ นา
เทคนิคกระบวนการทางเคมี รวมทังการควบคุ
้
ม กากับดูแลการใช้ เครื่ องจักร
อุป กรณ์ ใ นกระบวนการทั ง้ ระดับ ห้ องปฏิ บั ติ ก ารกึ่ ง ห้ องปฏิ บั ติ ก ารและ
อุตสาหกรรม ; มีความรู้ ความชานาญในการใช้ เครื่ องมือ อุปกรณ์ ประกอบ
กับ กระบวนการในการทดลอง หรื อ ผลิ ต ในระดับ กึ่ ง ห้ องทดลอง หรื อ
อุตสาหกรรมที่ต้องใช้
7215

(76)
2113.20

นักอินทรีย์เคมี (Chemist, organic)
7216

ปฏิบตั ิงานศึกษา วิจยั พัฒนา ทดสอบ ทอลอง และวิเคราะห์ใน
แขนงงานอินทรี ย์เคมีเกี่ยวกับองค์ประกอบ โครงสร้ างโมเลกุล คุณสมบัติ ทิศ
ทางการเกิดปฏิกิริยาของสารอินทรี ย์ตา่ งๆ ที่มีคาร์ บอนเป็ นองค์ประกอบหลัก :
ปฏิบตั ิงานหลักมูลฐานเช่นเดียวกันกับนักเคมีทวั่ ไป แต่เชี่ยวชาญในแขนงวิชา
เคมีอินทรี ย์ ; ทาการสังเคราะห์และสกัดสารที่ได้ จากพืชและสัตว์ สังเคราะห์
สารอินทรี ย์ที่ไม่มีในธรรมชาติ เช่น สีทา สีย้อม และสารอื่นๆ ที่มีคาร์ บอน
เป็ นองค์ประกอบสาคัญ

2113.25

นักอนินทรีย์เคมี (Chemist, inorganic)
ปฏิ บ ตั ิ ง านศึ ก ษา วิจยั ทดลอง พัฒนาและปรั บปรุ ง เทคนิ คต่ างๆ ในการศึ กษา
คุณสมบัติ องค์ประกอบ และการเปลี่ยนของสสาร : ปฏิ บตั ิ งานหลักเช่ นเดี ยวกันกับนักเคมีทวั่ ไป
แต่เชี่ ยวชาญในแขนงงานเคมี อนิ นทรี ย ์ ; ค้นคว้า ทดลอง เกี่ ยวกับการเปลี่ ยนแปลงโครงสร้ างของ
โมเลกุ ล และปฏิ กิ ริย าที่ เกิ ดขึ้ นของสารที่ ไ ม่ มี ค าร์ บอนเป็ นองค์ประกอบ ; ค้นคว้า ทดลองในการ
สังเคราะห์สารอนินทรี ยใ์ หม่ๆ โดยใช้เครื่ องมือและเทคนิคต่างๆ ทางแขนงเคมีอนินทรี ย ์
2113.30

นักเคมีวเิ คราะห์ (Chemist, analytical)
ปฏิบตั ิงานศึกษา วิจยั ทดสอบ วิเคราะห์ พัฒนาและปรับปรุ งเทคนิค และวิธีวิเคราะห์
: ปฏิบตั ิงานหลักมูลฐานเช่นเดียวกันกับนักเคมีทวั่ ไป แต่มีความเชี่ ยวชาญในงานเคมีวิเคราะห์ ; ทําการ
วิเคราะห์เชิ งคุณภาพและปริ มาณของสารหรื อธาตุต่างๆ ; กําหนดวิธีวิเคราะห์ที่ให้ผลดีต่อการวิเคราะห์
ธาตุใดๆ โดยสังเกตและสรุ ปจากผลการทดลอง ; พัฒนาเครื่ องมือและเทคนิ คการวิเคราะห์ท้ งั โดยเทคนิ ค
การวิเคราะห์ที่ได้จากห้องปฏิ บตั ิการ และการวิ เคราะห์โดยเครื่ องมือ ; อาจมีความเชี่ ยวชาญในการ
วิเคราะห์โดยใช้แขนงวิชาอื่นประกอบ เช่น เคมีอินทรี ย ์ และเคมีอนิ นทรี ย ์ ; ควบคุมผลการวิเคราะห์ที่
ได้ให้น่าเชื่อถือตามหลักวิชาการ (QA/QC)
2113.40

นักเคมีเชิงฟิ สิ กส์ (Chemist, physical)
ปฏิ บ ัติ ง านหลัก มู ล ฐานเช่ น เดี ย วกัน กับ นั ก เคมี ท ั่ว ไป แต่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในการ
ประยุกต์ใช้กฎ สู ตรและวิธีการทางฟิ สิ กส์ ต่างๆ มาใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเกิ ดปฏิ กิริยา
ของสารเคมี : ศึกษาคุณสมบัติของสสารทางเคมีและฟิ สิ กส์ ; พัฒนาทฤษฎีใหม่ๆ ทางเคมีฟิสิ กส์ เพื่อ
นํามาใช้ประโยชน์ในการอธิ บายการเกิ ดปฏิ กิริยาของสาร ; ทําการทดลองเพื่อหาความเป็ นไปได้ในการนํา
ทฤษฎี ทางเคมีฟิสิ กส์ มาใช้ประโยชน์ได้จริ งในทางปฏิบตั ิ ; ศึกษาคุณลักษณะทางกายภาพของอะตอมและ
โมเลกุล

(77)
2113.45

นักนิวเคลียร์ เคมี (Chemist, nuclear)
ปฏิ บตั ิ งานหลักมูลฐานเช่ นเดี ยวกับนักเคมีทวั่ ไป แต่มีความเชี่ ยวชาญในการวิเคราะห์
วิจยั ศึกษา ค้นคว้า ทดลองทางด้านนิวเคลียร์ เคมี : ทําการพัฒนาวิธีวิเคราะห์ สกัดแยกหาปริ มาณของ
สารรังสี ในสารตัวอย่างต่างๆ ; ศึกษาวิจยั การเป็ นพิษเนื่ องจากโลหะต่างๆ ; ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการ
จัดการกากกัมมันตรังสี อย่างรัดกุม ปลอดภัย และสิ้ นเปลืองน้อย ; ทําการวิเคราะห์วิจยั ทั้งในเชิ งคุณภาพ
และปริ มาณของธาตุต่างๆ โดยเทคนิ คเชิ งนิ วเคลียร์ ; ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจยั เกี่ยวกับการ
หาธาตุปริ มาณน้อยในตัวอย่างเพื่อประโยชน์ในด้านการแพทย์ การเกษตร และอุตสาหกรรม ; ศึกษา
ค้นคว้าและพัฒนาเกี่ยวกับวัสดุต่างๆ ที่จะยังประโยชน์แก่การพัฒนาทางด้านนิ วเคลียร์ ; การสกัดแยกธาตุ
สังเคราะห์วสั ดุนิวเคลียร์ จากแร่ ธาตุต่างๆ และงานด้านอื่นๆ เพื่อการสนับสนุ นงานวิจยั และพัฒนาเกี่ยวกับ
วัสดุตน้ กําลังต่างๆ
2113.50

นักเคมีรังสี (Chemist, radiation)
ปฏิ บ ัติ ง านหลัก มู ล ฐานเช่ น เดี ย วกัน กั บ นั ก เคมี ท ั่ว ไปและนั ก นิ ว เคลี ย ร์ เ คมี แต่
ทําการศึกษา ค้นคว้าเกี่ ยวกับการนํารังสี ไปใช้ประโยชน์ เช่ น ใช้สารรั งสี เพื่อให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลง
คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีสาร : วิเคราะห์และทดสอบเกี่ยวกับการหาอายุของวัตถุโบราณ อายุทาง
ธรณี วิทยา ; ร่ วมวิจยั ทางด้านเคมีโดยใช้รังสี ให้เป็ นประโยชน์ท้ งั ในทางการแพทย์ การเกษตรและการ
อุตสาหกรรม
2113.55

นักเคมีเส้ นใย-สิ่ งทอ (Chemist, textile and fibre)
ปฏิบตั ิงานหลักมูลฐานเช่นเดียวกันกับนักเคมีทวั่ ไป : แต่จะมีความเชี่ยวชาญในแขนง
วิชาที่เกี่ยวกับเคมีของเส้นใยต่างๆ ; ทําการศึกษาวิจยั พัฒนาวัสดุเส้นใยที่ใช้ในการผลิตสิ่ งทอต่างๆ
ให้มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น ; ทําการสังเคราะห์เส้นใยใหม่ๆ ที่ใช้ในการผลิตสิ่ งทอ เพื่อใช้ประโยชน์ในด้าน
ต่างๆ : นําความรู้ทางเคมีมาวิเคราะห์ ทดลอง ทดสอบคุณสมบัติของเส้นใยต่างๆ ที่ได้จากธรรมชาติ หรื อ
ที่มนุษย์สังเคราะห์ข้ ึน ; ค้นคว้า ทดลองเกี่ยวกับสี ยอ้ มที่ใช้กบั เส้นใยชนิดต่างๆ
2113.60

นักเคมีพอลิเมอร์ (Chemist, polymer)
ปฏิบตั ิงานหลักมูลฐานเช่นเดียวกันกับนักเคมีทวั่ ไป แต่มีความเชี่ยวชาญทางแขนงวิชา
เคมีพอลิ เมอร์ หรื ออินทรี ยเ์ คมี : ใช้ความรู้ ความสามารถทางเคมีในการศึกษา ค้นคว้า วิจยั ทดสอบ
คุณสมบัติของพอลิเมอร์ ชนิ ดต่างๆ เพื่อไปใช้ประโยชน์ในวัตถุประสงค์ต่างๆ กัน ; ทําการค้นคว้าวิธี
และองค์ประกอบในการสังเคราะห์พอลิเมอร์ ชนิ ดใหม่ๆ ที่มีคุณภาพที่ดีข้ ึนในการใช้ประโยชน์ในด้าน
ต่างๆ ; พัฒนาเครื่ องมือในการทดสอบคุณสมบัติ ทั้งทางเคมีและทางกายภาพของวัสดุพอลิเมอร์ ต่างๆ
2113.65

นักเคมีผลิตภัณฑ์ ปิโตรเลียม (Chemist, petroleum)
ปฏิ บ ัติ ง านศึ ก ษา วิ จ ัย ค้น คว้า ส่ ว นประกอบต่ า งๆ ทางเคมี ข องสารต่ า งๆ ที่ อ ยู่ใ น
ปิ โตรเลียม : ศึกษาการนําสารประกอบที่อยูใ่ นปิ โตรเลียมมาใช้ประโยชน์ ; พัฒนาวิธีการสกัดสารต่างๆ
ออกมาจากปิ โตรเลี ยมเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ; ศึ กษาวิธีการสกัดองค์ประกอบต่างๆ ใน
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ปิ โตรเลียมเพื่อให้ได้ผลการสกัดที่มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น ; พัฒนา ทดลอง ทดสอบวิธีการทําให้สารที่แยก
ได้จากปิ โตรเลียมมีความบริ สุทธิ์ สูง ; ศึกษาโครงสร้างของสารประกอบจากปิ โตรเลียมโดยเทคนิคต่างๆ
2113.70
6123

นักเคมีด้านการกัดกร่ อน (Chemist, corrosion)
ปฏิ บตั ิ งานศึกษา วิ จยั ค้นคว้า ทดลอง ทดสอบของปั จจัยต่างๆ ที ม่ ี ผลต่อการกัด
กร่ อนของวัสดุต่างๆ : มี ความรู้ ความเชี ่ยวชาญในแขนงวิ ชาวัสดุศาสตร์ ; พัฒนาวัสดุใหม่ ๆ ที ่มี
ความทนทานต่อการกัดกร่ อนในสภาวะการใช้ประโยชน์ต่างๆ กัน ; ศึกษาวิ ธีวิเคราะห์ แปรผลของ
การกัดกร่ อนของวัสดุเพือ่ นาไปสู่การพัฒนาวัสดุให้มีความทนทานมากขึ้น ; ศึกษาปั จจัยต่างๆ ที ่มีผล
ต่อโครงสร้ างของโมเลกุลของโลหะที ่นามาทาโลหะผสม ; ศึกษาชนิ ดของการกัดกร่ อนที ่เกิ ดขึ้ นใน
โลหะผสม ; ศึกษาวิ ธีป้องกันหรื อลดการกัดกร่ อนของโลหะผสมโดยปั จจัยต่างๆ ; พัฒนาเทคนิ ค
และเครื ่องมื อในการติ ดตามดูลกั ษณะของการกัดกร่ อนของโลหะ

2113.75

นักเคมีไฟฟ้ า (Electrochemist)
ปฏิบตั ิงานศึกษาวิจยั พัฒนา ทดสอบ ทดลอง และวิเคราะห์เชิ งปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับ
คุณสมบัติและการเปลี่ยนแปลงของสสารในแขนงงานทางเคมีเกี่ยวข้องกับวงจรไฟฟ้ า การไหลเวียนของ
กระแสไฟฟ้ า หรื ออิเล็กตรอน : มีความเชี่ยวชาญในการประยุกต์ใช้กฎและสู ตรต่างๆ ทางไฟฟ้ าเคมี เพื่อ
ใช้ในการศึ กษาคุ ณสมบัติของสสารทางเคมี และทางฟิ สิ กส์ และเพื่อการวิเคราะห์ วิจยั และพัฒนาทั้ง
ทางด้านอินทรี ยเ์ คมีและอนินทรี ยเ์ คมี
2113.80

นักเคมีพนื้ ผิว (Chemist, surface)
ปฏิบตั ิงานศึกษา วิจยั พัฒนา ทดสอบ ทดลอง และวิเคราะห์เชิ งปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องกับ
คุณสมบัติและการเปลี่ยนแปลงของสสารในบริ เวณพื้นผิวของวัสดุต่าง ๆ ทั้งที่เป็ นวัสดุอินทรี ยแ์ ละวัสดุอ
นินทรี ย ์ หรื อวัสดุผสมอื่นๆ : ปฏิบตั ิงานหลักมูลฐานเช่นเดี ยวกันกับนักเคมีทวั่ ไปแต่เชี่ ยวชาญในการใช้
เทคนิคต่างๆ ; การศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติและองค์ประกอบพื้นผิวทั้งทางเคมีและทางฟิ สิ กส์
2113.85

นักเคมีของดิน (Chemist, soil)
ปฏิบตั ิงานศึกษา วิจยั พัฒนา ทดลอง ทดสอบวิเคราะห์เชิ งปฏิบตั ิการเกี่ยวกับคุณสมบัติ
การเปลี่ยนแปลง ปริ มาณของธาตุ หรื อสารประกอบทางเคมีของดิน : ต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ในเทคนิคต่างๆ เป็ นการเฉพาะ เพื่อให้สามารถนําผลการวิเคราะห์ไปใช้ประโยชน์
2113.90

นักเคมีอนื่ ๆ (Other chemist)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในกลุ่มนี้ รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ ซ่ ึ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น เช่น ผู ้
ที่ทาํ การศึกษาวิจยั และวางแผนด้านการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ (Quality control chemist) ; ผูท้ ี่
ศึกษาวิจยั เกี่ยวกับโครงสร้างและคุณสมบัติทางเคมีของวัสดุต่างๆ เช่น โลหะ โลหะผสม ยาง เซรามิกส์
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พอลิ เมอร์ และแก้ว และวางแผนการทดลองเพื่ อให้ไ ด้เทคนิ คในการผลิ ตวัส ดุ ที่มี คุณลัก ษณะพิ เศษ
(Material Scientist)
หน่ วย 2114 นักธรณีวทิ ยาและนักธรณีฟิสิ กส์ ( Geologists and Geophysicists )

ผู้ปฏิบตั ิงานอาชีพในหน่วยนี ้ ได้ แก่ ผู้ทางานเกี่ยวกับงานสารวจ วิจยั
ปรับปรุง หรื อพัฒนาแนวคิด ทฤษฎี วิธีการปฏิบตั ิงาน หรื อประยุกต์ใช้ ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ องกับแขนงวิชาธรณีวิทยา ซึง่ เป็ นการศึกษาองค์ประกอบ โครงสร้ าง
ของเปลือกโลก เพื่อค้ นหากระบวนการวิวฒ
ั นาการของโลก ร่องรอยวิวฒ
ั นาการของสิ่งมีชีวิต
ในอดีต ค้ นหาและวินิจฉัยเกี่ยวกับทรัพยากรหินแร่ และไฮโดรคาร์ บอน ประยุกต์ใช้ ความรู้ทาง
ธรณีวิทยาในการสารวจธรณีวิทยาด้ านอื่นๆ ตลอดจนปฏิบตั ิหน้ าที่การงานที่เกี่ยวข้ อง และ
ควบคุมดูแลผู้ปฏิบตั ิงานอื่นๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
2114.10

นักธรณีวทิ ยาทัว่ ไป (Geologist, general)
ศึกษาและสํารวจทางธรณี วทิ ยาทัว่ ไปในด้านโครงสร้างและประวัติของเปลือกโลก : ทํา
การวิจยั การก่อรู ปร่ าง และการผุผงั ทําลายของหิ นชนิ ดต่างๆ ; วิเคราะห์วิจยั ซากสัตว์และพืช ดึกดําบรรพ์
การเกิ ดของสิ นแร่ ต่าง ๆ รวมถึ งผลกระทบทางด้านธรณี วิทยาที่มีต่อสิ่ งแวดล้อม สิ่ งก่อสร้างต่าง ๆ
และชุ มชน ; ประยุกต์ใช้วิชาการธรณี วิทยาให้เกิ ดประโยชน์ถูกต้องตามหลักวิชาการ และเกิดผลดีแก่การ
พัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมของประเทศ ; จัดทํารายงาน แผนที่ และแผนผังของบริ เวณที่ได้สํารวจแล้ว
รวมทั้งปรับปรุ งแก้ไขปั ญหาทางวิชาการ หรื อถ่ายทอดความรู ้ทางวิชาการธรณี วทิ ยา
2114.20

นักธรณีฟิสิ กส์ (Geophysicist)

ศึกษาและสารวจปรากฏการณ์เกี่ยวกับแผ่นดินไหว แรงโน้ มถ่วงของโลก ไฟฟ้า
ความร้ อนกัมมันตรังสี และสนามแม่เหล็กโลก เพื่อพิจารณาถึงโครงสร้ างและส่วนประกอบ
ของเปลือกโลก : ค้ นหาต้ นเหตุและลักษณะของแผ่นดินไหว ; ค้ นหาแหล่งทรัพยากรธรณีที่ซุก
ซ่อนอยูภ่ ายใต้ ผิวโลก รวมถึงปิ โตรเลียม น ้าบาดาล และสินแร่ ; ประยุกต์ใช้ วิชาการธรณีฟิสิกส์
เพื่อให้ เกิด ผลดีแก่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ; จัดทารายงาน แผนที่
แผนภูมิ และแผนผัง ของบริ เวณที่ได้ สารวจแล้ ว ; อาจมีความเชี่ยวชาญในธรณีฟิสิกส์สาขาใด
สาขาหนึง่ โดยเฉพาะ และมีชื่อเรี ยกตามงานที่ทา
2114.25

นักธรณีเคมี (Geochemist)

ศึกษาและสารวจเกี่ยวกับปริ มาณธาตุและ/หรื อสารประกอบต่างๆ ทางเคมีที่มี
อยูใ่ นเปลือกโลก หิน ดิน ตะกอนท้ องน ้า น ้า สัตว์ พืช และในอากาศ : ค้ นหาส่วนประกอบ
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ทางเคมีของเปลือกโลก ; ค้ นหาแหล่งสะสมตัวของทรัพยากรแร่ ; ค้ นหาปริ มาณธาตุต่างๆ ที่มี
ผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้ อมและอาจมีอนั ตรายต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆ รวมถึงมนุษย์ด้วย ; ประยุกต์ใช้
วิชาการด้ านธรณีเคมีให้ เกิดประโยชน์และผลดีต่อการพัฒนาประเทศ ; จัดทารายงาน แผนที่
และแผนภูมิ ของบริ เวณที่ได้ สารวจแล้ ว ; อาจมีความเชี่ยวชาญในธรณีเคมีสาขาใดสาขาหนึง่
โดยเฉพาะ และมีชื่อเรี ยกตามงานที่ทา
2114.30

นักธรณีปิโตรเลียม (Geologist, petroleum)

ศึกษาและสารวจทางธรณีวิทยาในด้ านโครงสร้ างและประวัติของเปลือกโลก
การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกอันเกิดจากลม น ้า น ้าแข็งละลาย การสะสมตัวของ
สารอินทรี ย์และ อนินทรี ย์ : ใช้ ความรู้ทางภาคทฤษฎี และข้ อมูลที่ได้ จากการศึกษาสารวจ เพื่อ
ค้ นหาแหล่งน ้ามัน ก๊ าซธรรมชาติ และถ่านหิน ; ประยุกต์ใช้ วิชาการด้ านธรณีปิโตรเลียมให้ เกิด
ประโยชน์ และผลดีต่อการพัฒนาประเทศ ; จัดทารายงานแผนที่ และแผนภูมิของบริ เวณที่ได้
สารวจแล้ ว ; อาจมีความเชี่ยวชาญในธรณีปิโตรเลียมสาขาใดสาขาหนึง่ โดยเฉพาะ และมีชื่อ
เรี ยกตามงานที่ทา
2114.35

นักบรรพชีวนิ (Paleontologist)
ศึกษา สํารวจ และวิจยั สภาพซากดึกดําบรรพ์ ตลอดจนร่ องรอยต่างๆ ของสัตว์และพืช
ในสมัยธรณี กาลแล้วนํา มาเปรี ยบเที ย บกับสัตว์และพื ชในปั จจุ บ นั โดยอาศัยความรู ้ ท างด้านชี ววิทยา
ปั จจุบนั มาประยุกต์ใช้เพื่อค้นหาประวัติทางธรณี วทิ ยาของชั้นหิ นที่มีซากดึกดําบรรพ์สะสมตัวอยู่ : ค้นหา
อายุของซากดึ กดําบรรพ์น้ นั ๆ เพื่อนํามาเรี ยงลําดับอายุช้ นั หิ นต่างๆ ; ค้นหาลักษณะและวิวฒั นาการทาง
ธรณี วิทยาที่เหมาะสมต่อการกําเนิ ดแหล่งปิ โตรเลี ยมและแหล่งแร่ ชนิ ดอื่น ; ประยุกต์ใช้วิชาการบรรพ
ชี วินให้เกิ ดผลดี และเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ; จัดทํารายงาน แผนภาพ และแผนภูมิ ของ
ตัวอย่างที่ได้ศึกษาวิจยั แล้ว ; อาจมีความเชี่ยวชาญในบรรพชีวนิ สาขาใดสาขาหนึ่ง และอาจมีชื่อเรี ยกตาม
ความเชี่ยวชาญ
2114.40

นักธรณีวศิ วกรรม (Geologist, engineering)
6ศึกษา สํ ารวจ และวิจัยทางธรณีวิทยาในด้ าน
โครงสร้ างและวิวัฒนาการของเปลือกโลก การเปลี่ยนแปลงของ
เปลือกโลก ส่ วนประกอบทางกายภาพของดิน หิน และแร่ ชนิด
ต่ างๆ : ใช้ ความรู้ ทางภาคทฤษฎี และข้ อมูลที่ได้ จากการสํ ารวจ
เพื่ อค้ นหาวั สดุ ใ นการก่ อสร้ างต่ างๆ ; กํ า หนดบริ เ วณที่ ต้ั ง
สิ่ งก่ อสร้ าง สนับสนุนการออกแบบฐานรากสิ่ งก่ อสร้ างเพื่อลด
อุบัติภัยจากธรรมชาติ กรณีการเกิดแผ่ นดินไหว ; กําหนดและ
ออกแบบวิ ธีการทํ า เหมื องแร่ ช นิด ต่ า งๆ การขุ ด เจาะก่ อสร้ า ง

(81)
อุโมงค์ เขื่อนกักเก็บนํา้ ; ประยุกต์ ใช้ วิชาการธรณีวิศวกรรมให้
เกิ ด ผลดี แ ละเป็ นประโยชน์ ต่ อ การพั ฒ นาประเทศ ;จั ด ทํ า
รายงาน แผนที่ แผนภาพของบริ เวณที่ไ ด้ สํารวจศึ กษาแล้ ว ;
อาจเชี่ ย วชาญในธรณีวิศวกรรมสาขาใดสาขาหนึ่ง โดยเฉพาะ
และมีชื่อเรียกตามงานที่ทํา

2114.45

นักธรณีเทคโนโลยี (Technogeologist)
ศึกษา สํารวจ และวิจยั ทางธรณี วิทยา ในด้านโครงสร้ างและวิวฒั นาการของเปลือกโลก
ส่ วนประกอบทางกายภาพของเปลือกโลก คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน และหิ น : นําความรู้
ทางทฤษฎีและข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาประยุกต์ใช้ในด้านวิศวกรรม เกษตรกรรม เหมืองแร่ อาคาร
สิ่ งก่อสร้างต่าง ๆ ตลอดจนการปรับปรุ งสภาพสิ่ งแวดล้อม ; จัดทํารายงาน แผนที่ และแผนภาพของบริ เวณ
ที่ได้ทาํ การศึกษาสํารวจแล้ว ; อาจเชี่ยวชาญในธรณี เทคโนโลยีสาขาใดสาขาหนึ่ งโดยเฉพาะ และมีชื่อ
เรี ยกตามงานที่ทาํ
2114.50

นักธรณีแหล่งแร่ (Geologist, ore)
ศึกษา และสํารวจทางธรณี วทิ ยาในด้านโครงสร้างและวิวฒั นาการของเปลือกโลก การ
ก่อรู ปร่ าง และผุผงั ทําลายของหิ นชนิดต่างๆ การเกิดของแหล่งแร่ ชนิ ดต่างๆ ส่ วนประกอบทางกายภาพ
และทางเคมีของสิ นแร่ เพื่อกําหนดความสมบูรณ์ของแร่ ในแหล่งแร่ : กําหนดปริ มาณ สํารวจ และขอบเขต
ของแหล่งแร่ น้ นั ๆ ; ประยุกต์ใช้วิชาการธรณี แหล่งแร่ เพื่อให้เกิดผลดี และเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประเทศ ; จัดทํารายงาน แผนที่ แผนภาพ แผนภูมิ และแผนผังของบริ เวณที่ได้สํารวจแล้ว ; อาจ
เชี่ยวชาญในธรณี แหล่งแร่ สาขาใดสาขาหนึ่งโดยเฉพาะและมีชื่อเรี ยกตามงานที่ทาํ

2114.55

นักอุทกวิทยา (Hydrologist)
ปฏิ บตั ิการศึกษา วิจยั เกี่ ยวกับการกระจาย การไหลเวียน และคุ ณสมบัติของนํ้าใต้ดิน
และนํ้าบนแผ่นดิน ลักษณะและความรุ นแรงของนํ้าฟ้ า อัตราการซึ มเข้าไปในดิน และการกลับคืนสู่ ทะเล
และบรรยากาศ : ทําแผนภูมิและแผนที่แสดงการไหลของนํ้า และการตกตะกอนของมูลดินทราย ; วัด
อัตราการระเหยของนํ้า ; ศึกษาการเกิดพายุ และประเมินผลข้อมูลเพื่อใช้อา้ งอิงในการเกิดปั ญหาเกี่ยวกับ
อุทกภัย ความแห้งแล้ง การพยากรณ์อากาศ การอนุรักษ์ดินและนํ้า การชลประทาน และการเพาะปลูก
2114.90

นักธรณีอนื่ ๆ (Other geologist)
ผู้ปฏิบัติงานอาชี พในกลุ่มนี้ รวมถึงนักธรณีวิทยาที่ปฏิบัติการศึกษา วิจัยเกี่ยวกับการนํา
ทรัพยากรธรณีไปใช้ ประโยชน์ ในรู ปแบบต่ างๆ และรวมถึงนักวิทยาศาสตร์ ซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ ในที่อื่น เช่ น
ผู้ที่ศึกษา สํ ารวจ และวิจัยด้ านธรณีวทิ ยาในทะเล เพือ่ ค้ นหาโครงสร้ างและวิวฒ
ั นาการของเปลือกโลกใต้ ท้อง
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ทะเล ค้ นหาแหล่ งแร่ ในทะเลทั้งระดับตืน้ และระดับลึก ; ผู้ที่ทําการศึกษาวิจัยลักษณะและคุณสมบัติของแร่
ประกอบหินต่ างๆ รวมถึงหินมีค่า และอัญมณีต่างๆ ; ผู้ที่ศึกษาธรณีวิทยาทางด้ านโครงสร้ างของชั้ นหิน
คุ ณ สมบั ติท างกายภาพของหิ นชั้ นต่ างๆ ซึ่ ง เกี่ย วกับ ส่ วนที่ จ ะกักเก็บนํ้าบาดาลได้ ดี เลว หรื อมากน้ อย
เพียงใด การไหลของนํ้าบาดาล และคุณภาพของนํา้ ในชั้ นและชนิดของหิน (นักอุทกธรณี) ; ผู้ที่ศึกษา
เกี่ยวกับภู มิประเทศของพื้นผิวโลก ซึ่ งประมวลเอาทั้งรู ปร่ า ง ธรรมชาติ กระบวนการกําเนิด และการ
ปรั บตัวของพืน้ ผิวโลก ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่ประสบในปัจจุบัน (นักภูมิศาสตร์ ) ; ผู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับ
คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของดิน กระบวนการกําเนิด และการเปลี่ยนแปลงของชั้ นดินชั้ นต่ างๆ
การใช้ ประโยชน์ ของดินในด้ านต่ างๆ (นักปฐพีวทิ ยา)

หมู่
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นักคณิตศาสตร์ นักสถิติ และผู้ประกอบวิชาชี พทีเ่ กีย่ วข้ อง
( Mathematicians, Statisticians and Related Professionals )
ผูป้ ฏิ บตั ิ งานอาชี พในหมู่น้ ี ได้แก่ ผูท้ ี่ ทาํ การวิจยั ปรั บปรุ ง และพัฒนาทฤษฎี วิธีการ
และเทคนิ คการปฏิ บตั ิ ทางคณิ ตศาสตร์ สถิ ติ การนําความรู ้ ไปประยุกต์ใช้ในงานสาขาต่าง ๆ เช่ น
วิศวกรรม ธุ รกิ จ การแพทย์ รวมทั้งงานในสาขาวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ที่
เกี่ยวกับชีวติ
กลุ่มอาชี พในหมู่นี้ มีดังนี้
2121 นักคณิ ตศาสตร์ และผูป้ ระกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
2122 นักสถิติ
หน่ วย 2121 นักคณิตศาสตร์ และผู้ประกอบวิชาชี พทีเ่ กีย่ วข้ อง
( Mathematicians and Related Professionals )
ผู ้ป ฏิ บ ัติ ง านอาชี พ ในหน่ ว ยนี้ ได้ แ ก่ ผู ้ที่ ท ํา งานเกี่ ย วกับ การศึ ก ษา วิ เ คราะห์ วิ จ ัย
ปรั บปรุ ง หรื อพัฒนาแนวคิ ด ทฤษฎี วิธี ก ารและเทคนิ ค ต่ า งๆ ทางคณิ ตศาสตร์ และทางคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย ให้คาํ แนะนําหรื อประยุกต์ใช้ความรู้และเทคนิ คในการแก้ไขปั ญหาและการปฏิบตั ิงานใน
ศาสตร์ ดา้ นต่าง ๆ เช่น สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ กายภาพ วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ วิทยาศาสตร์ การแพทย์
เป็ นต้น ตลอดจนปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้อง และควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
2121.10

นักคณิตศาสตร์ บริสุทธิ์ (Mathematician, pure mathematics)
ทํางานวิจยั ด้านคณิ ตศาสตร์ พ้ืนฐาน เพื่อพัฒนาความรู ้ และปรับปรุ งเทคนิ คต่างๆ ทาง
คณิ ตศาสตร์ : ศึกษาทฤษฎีพ้ืนฐาน (พีชคณิ ต เรขาคณิ ต) ทฤษฎีตวั เลข ตรรกศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ
และทดสอบสมมติฐาน ; ค้นคว้าหากฎและเทคนิ คใหม่ทางคณิ ตศาสตร์ หรื อพัฒนาปรับปรุ ง ระเบียบ
วิธีการทางคณิ ตศาสตร์ เพื่อนําไปประยุกต์ใช้เฉพาะในงานโครงการวิศวกรรม การวางแผนทางทหาร

(83)
ประมวลผลข้อมูลทางอิเล็กทรอนิ กส์ และการตัดสิ นใจเชิ งบริ หารจัดการ ;
อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่ องมืออื่น ๆ ในการแก้ปัญหา

อาจจะใช้คอมพิวเตอร์

2121.20

นักคณิตศาสตร์ ประยุกต์ (Mathematician, applied mathematics)
แนะนําการใช้กฎและเทคนิคทางคณิ ตศาสตร์ ในการประยุกต์ใช้แก้ไขปั ญหาเกี่ยวกับการ
วิจยั ทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม การบริ หารจัดการ และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง : ใช้กฎและเทคนิ ค
ทางคณิ ตศาสตร์ ใ นการแก้ไ ขปั ญหาเฉพาะอย่า งในการวิจยั การพัฒนา การผลิ ต และอื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ; นําความรู ้มาประยุกต์ใช้งานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้ าอิเล็กทรอนิ กส์ พลังงานปรมาณู วิทยาศาสตร์
กายภาพ วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ สังคมศาสตร์ และการบริ หารจัดการทางธุ รกิจ ; ให้คาํ แนะนําการใช้
วิธีการทางคณิ ตศาสตร์ ในงานสาขาต่าง ๆ โดยเฉพาะ อาจใช้เครื่ องคํานวณ เครื่ องคอมพิวเตอร์ และ
เครื่ องมื ออื่ น ๆ ช่ วยในการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปร การแก้ไขปั ญหาที่ซับซ้อน พัฒนา
ตัวแบบและประมวลข้อมูลที่มีจาํ นวนมาก
2121.30

นักวิเคราะห์ ด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Analyst, operations research)
วิเคราะห์ปัญหาด้านการบริ หารจัดการ และกําหนดแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ ของ แต่ละ
ปั ญหาเพื่อป้ อนข้อมูล และแก้ไขปั ญหาโดยใช้คอมพิวเตอร์ : วิเคราะห์ปัญหาที่ตอ้ งตัดสิ นใจ เพื่อให้ได้
ความเป็ นไปได้สูงสุ ดในเรื่ องผลตอบแทน หรื อผลลัพธ์ที่มีประสิ ทธิ ผลในส่ วนที่เกี่ ยวข้องกับค่าใช้จ่าย
ทางการเงิ นหรื อปั จจัยนําเข้า (การวิเคราะห์และประเมินกระบวนการผลิตโดยคํานึ งถึง ประสิ ทธิ ผลและ
ต้นทุน) เตรี ยมแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ในรู ปแบบของสู ตรสมการที่มีตวั คงที่ ตัวแปร ข้อจํากัด ทางเลือก
และพารามิเตอร์ที่เป็ นตัวเลข
2121.40

นักคณิตศาสตร์ ประกันภัย (Actuary)
ประยุกต์ใช้ความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย สถิติ และการเงินในการคํานวณอัตรา
เบี้ยประกันภัย เงิ นสํารองประกันภัย เงิ นปั นผลกรมธรรม์ในระบบการประกันชี วิต ประกันสุ ขภาพ
ประกันวินาศภัย ประกันสังคม และระบบบํานาญ และจัดทําหรื อรวบรวมสถิติต่าง ๆ ของผูร้ ับประกันภัย :
วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งสถิ ติโดยใช้หลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยและสถิติในการสร้ างตารางต่างๆ เช่น ตาราง
มรณะ ตารางอุบตั ิเหตุ ตารางการเจ็บป่ วย ทุพพลภาพ การว่างงาน และการเกษียณอายุ ; คํานวณ
อัตราส่ วนค่าสิ นไหมทดแทน อัตราเบี้ยประกันภัย เงินสํารองประกันภัย มูลค่าเวนคืนเงินสด
มูลค่าใช้เงินสําเร็ จ มูลค่าขยายระยะเวลา รวมทั้งวิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพในการดําเนิ นงานของผูร้ ับ
ประกันภัยในด้านการลงทุน ด้านการรับประกันภัย และค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงาน การแบ่งผลกําไร
จากการประกอบการให้แก่ผถู ้ ือกรมธรรม์และผูถ้ ือหุ น้
หน่ วย 2122 นักสถิติ ( Statisticians )
ผูป้ ฏิ บตั ิงานอาชี พในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูท้ าํ งานเกี่ ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจยั ปรับปรุ ง
หรื อพัฒนาแนวคิด ทฤษฎี วิธีการและเทคนิคในการปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับคณิ ตศาสตร์ และสถิติ วาง

(84)
แผนการรวบรวมข้อมู ลทางสถิ ติ การวิเคราะห์ และแปลค่ าข้อมูล ทางสถิ ติและเผยแพร่ สู่สาธารณชน
พัฒนาระเบียบวิธีการทางสถิ ติ นําวิธีการเก็บข้อมูลต่าง ๆ และเทคนิ ควิธีการทางสถิติไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิ บ ัติ ง านในศาสตร์ ด้ า นต่ า ง ๆ เช่ น สั งคมศาสตร์ วิ ทยาศาสตร์ กายภาพ วิ ทยาศาสตร์ ชี วภาพ
วิทยาศาสตร์ การแพทย์ เป็ นต้น ตลอดจนปฏิ บตั ิ หน้าที่ การงานที่ เกี่ ยวข้อง และควบคุ มดู แล ผูป้ ฏิ บตั ิ
งานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
2122.10

นักสถิติทวั่ ไป (Statistician, general)
พัฒนาและนํา ระเบี ย บวิธี ที่ มีป ระสิ ท ธิ ภาพมากที่ สุ ดมาประยุก ต์ใช้ใ นการเก็ บรวบรวม
ประมวลผล และแปรค่าข้อมูลเชิงปริ มาณในสาขาใดสาขาหนึ่ งของพื้นที่ต่าง ๆ : พิจารณากําหนดลักษณะ
และขนาดของข้อมูล ซึ่ งจําเป็ นสําหรับการแก้ขอ้ ปั ญหาทางสถิติ จัดหาหรื อค้นหาระเบีบวิธีที่จะให้ได้มาซึ่ ง
ข้อมูลที่ตอ้ งการ ; จัดการลดทอนหรื อกําหนดเทคนิ คที่มีประสิ ทธิ ผลดีที่สุดสําหรับใช้ในการลดทอนข้อมูล
ตามที่ตอ้ งการ; แปลค่าข้อมูลทางสถิติและนําเสนอข้อมูลในแบบของแผนภูมิ กราฟ แผนภาพ รายงาน
สรุ ปหรื อแบบอื่น ๆ อาจเขียนรายงานวิเคราะห์ และประเมิ นค่าของข้อสรุ ปโดยยึดถือภาวะการณ์ที่เปลี่ยน
แปรได้ อันมีผลกระทบกระเทือนถึงการแปลค่าข้อมูล หรื อความสมบูรณ์ของข้อสรุ ปเป็ นมูลฐาน
2122.20

นักสถิติทางคณิตศาสตร์ (Statistician, mathematical)
ทํา งานวิจ ัย ด้า นทฤษฎี ค ณิ ตศาสตร์ แ ละการพิ สู จน์ อัน ประกอบกัน เป็ นมู ล ฐานแห่ ง
สถิติศาสตร์ และพัฒนาระเบียบวิธีทางสถิติ : ตรวจสอบทฤษฎีต่าง ๆ เช่น ทฤษฎีว่าด้วยความน่าจะเป็ น
และความแปรปรวน เพื่อค้นหาพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ สาํ หรับระเบียบวิธีใหม่ ๆ และระเบียบวิธีที่ได้รับ
การปรับปรุ งให้ดีข้ ึนเกี่ยวกับการจัดหาและประเมินค่าข้อมูลเลขจํานวน ; พัฒนาและทดสอบแผนแบบ
การทดลอง วิธีการสุ่ มตัวอย่าง และระเบียบวิธีวิเคราะห์ต่าง ๆ และเสนอข้อแนะเกี่ ยวกับการใช้ความรู ้
เหล่านี้ ให้เป็ นประโยชน์ในการสํารวจเชิ งสถิ ติ การทดสอบ และการทดลอง ; ตรวจสอบ ประเมินค่า
และเสนอข้อแนะเกี่ยวกับความสามารถนํามาใช้ประยุกต์ ประสิ ทธิ ภาพและความแม่นของระเบียบวิธีต่าง
ๆ ที่นกั วิทยาศาสตร์ กายภาพและสังคม รวมทั้งนักสถิติประยุกต์ได้นาํ มาใช้ในการจัดหาและการประเมิน
ค่าของข้อมูลด้วย
2122.30

นักสถิติประยุกต์ (Statistician, applied statistics)
วางแผนการสํารวจ เก็บรวบรวม จัดระบบ แปลค่าข้อมูลทางสถิติ สรุ ปผล และวิเคราะห์
ข้อมูลเลขจํานวนซึ่ งได้มาจากกลุ่มสุ่ มตัวอย่าง หรื อการแจงนับโดยครบถ้วน โดยนําทฤษฎี และระเบียบวิธี
สถิติมาใช้ในการจัดหาข้อมูลที่ใช้ประโยชน์ในงานสาขาวิทยาศาสตร์ และสาขาอื่นๆ : พัฒนาแบบสอบถาม
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลตามที่ ตอ้ งการ ; ประเมินความน่ าเชื่ อถือของแหล่ งที่มาของข้อมูล ปรั บปรุ งและถ่วง
นํ้าหนักข้อมูลดิบตามความจําเป็ น จัดระบบและทําสรุ ปข้อมูลออกมาในรู ปของตารางที่อาํ นวยความสะดวก
ในการวิเคราะห์ความแปรปรวนและหลักของการอนุ มานทางสถิติ ; เสนอข้อมูลในรู ปของตาราง กราฟ

(85)
และแบบอื่น ๆ ; เขียนรายงานแสดงแหล่งที่มาของข้อมูลและขอบเขตจํากัดของความน่ าเชื่อถือของข้อมูลหรื อ
ประโยชน์ของข้อมูลที่ทางฝ่ ายจัดการ นักวิทยาศาสตร์ และบุคคลอื่นๆ จะได้รับ ; เป็ นผูท้ ี่ทาํ งานเกี่ยวกับการใช้
ระเบียบวิธีการและกลวิธีทางสถิติ มากกว่าการสร้ างแผนแบบของเครื่ องมือทางสถิติ ซึ่ งเป็ นงานของนัก
สถิติทางคณิ ตศาสตร์ อาจวิเคราะห์และแปลค่าข้อมูลเพื่อแสดงถึงความแตกต่างและความสัมพันธ์อย่างมี
นัยสําคัญระหว่างที่มาต่าง ๆ ของข้อมูล จัดเตรี ยมข้อสรุ ปและการพยากรณ์ตามผลสรุ ปของข้อมูล

2122.40

นักสถิติเฉพาะสาขา (Statistician , specialist)
วางแผนการสํารวจ เก็บ รวบรวม จัดระบบงาน แปลค่าข้อมูลทางสถิ ติ ทําข้อคัดย่อ
และวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้มาจากการสํารวจหรื อสํามะโน : ปฏิบตั ิงานหลักมูลฐานเช่นเดียวกันกับนักสถิติ
ประยุกต์ แต่เชี่ยวชาญในงานสถิติสาขาใดสาขาหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น สถิติประชากร (นักประชากรศาสตร์ )
สถิติพยากรณ์ สถิติแรงงาน สถิติการเกษตร อาจมีชื่อเรี ยกตามสาขางานสถิติที่เชี่ยวชาญ
หมู่
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นักวิชาชีพด้ านคอมพิวเตอร์ ( Computing Professionals )
ผูป้ ฏิ บตั ิงานในหมู่น้ ี ได้แก่ ผูท้ ี่ทาํ งานเกี่ ยวกับการวิจยั วางแผน พัฒนาและปรับปรุ ง
ระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ ต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้อง เช่ น การออกแบบโครงสร้ างข้อมูล
และฐานข้อมู ล การคํา นวณแบบอัล กอริ ซ่ ึ ม (ALGORITHMS)
การสื่ อสารข้อ มูล ในรู ปของ
ภาษาคอมพิวเตอร์ แบบต่าง ๆ การประเมินผล วางแผนและออกแบบฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ คอนฟิ กเกอ
เรชัน่ เพื่อการใช้งานเฉพาะด้าน ทดสอบและบํารุ งรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมทั้งควบคุ มดูแลการ
ทํางานของ เจ้าหน้าที่อื่น ๆ
กลุ่มอาชี พในหมู่นี้ มีดังนี้
2131 นักออกแบบและวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์
2132 โปรแกรมเมอร์ นักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2133 ผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ที่มิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น

หน่ วย 2131 นักออกแบบและวิเคราะห์ ระบบงานคอมพิวเตอร์
( Computer Systems Designers and Analysts )
ผูป้ ฏิ บตั ิงานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ ทาํ การวิจยั ปรั บปรุ ง พัฒนาแนวคิ ดและ
วิธีการปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับงานคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ วางแผนและออกแบบระบบงานด้านคอมพิวเตอร์
รวมทั้งเทคนิคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการฐานข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การจัดทําเครื อข่าย
การพัฒนาและทําโปรแกรมซอฟต์แวร์ ต่าง ๆ การบํารุ งรักษาฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ตลอดจนปฏิบตั ิ
หน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่นๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้

(86)
2131.10

นักวิเคราะห์ ระบบ (Analyst, computer systems ; Designer)
วางแผน ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ นําไปใช้งาน ทดสอบ ประเมินผลและ
บํารุ งรักษาระบบงานคอมพิวเตอร์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้งาน
2131.20

ผู้เชี่ ยวชาญด้ านซอฟต์ แวร์ ประยุกต์ (Specialist, application software )
วางแผน ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ นําไปใช้งาน ทดสอบ ประเมินผลและ
บํารุ งรักษาซอฟต์แวร์ ประยุกต์ รวมทั้งแก้ไขปั ญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
2131.30

ผู้เชี่ ยวชาญด้ านสื่ อสารข้ อมูล (Specialist, data communication )
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วางแผน ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ นาไปใช้ งาน
ทดสอบ ประเมินผลและบารุ งรักษาระบบเครื อข่าย และระบบสื่อสารข้ อมูล
อื่นๆ รวมทังแก้
้ ไขปั ญหาต่างๆ ที่เกิดขึ ้น

2131.40

ผู้เชี่ ยวชาญด้ านฐานข้ อมูล (Specialist, database)
วางแผน ศึก ษา วิเคราะห์ ออกแบบ นําไปใช้งาน ทดสอบ ประเมิ นผลและ
บํารุ งรักษาระบบฐานข้อมูลและโปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล รวมทั้งแก้ไขปั ญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
2131.50

ผู้เชี่ ยวชาญด้ านความปลอดภัยของไอที (Specialist, IT security)
วางแผน ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ นําไปใช้งาน ทดสอบและประเมินงานด้าน
ความปลอดภัยของไอที รวมทั้งแก้ไขปั ญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
2131.60

วิศวกรซอฟต์ แวร์ ( Software Engineer )
วิจยั วิเคราะห์ ออกแบบ นําไปใช้งาน ทดสอบวิธีการ / กระบวนการ ตลอดจน
เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่เป็ นระบบใหญ่ให้มีคุณภาพสู ง
2131.70

ผู้เชี่ ยวชาญด้ านแคดแคม (Specialist , CAD & CAM)
วางแผน ศึ ก ษา วิเ คราะห์ สร้ า งงานด้า นการ ออกแบบและการผลิ ต โดยใช้
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งนําไปใช้งาน ทดสอบ ประเมินผลและให้คาํ ปรึ กษาด้านเทคนิค
หน่ วย 2132 โปรแกรมเมอร์ ( Computer Programmers )
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ทาํ หน้าที่เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตามความ
ต้องการของผูใ้ ช้หรื อตามคําแนะนําและข้อกําหนดของนักออกแบบและวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์
ทดสอบและบํารุ งรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เขียนและจัดทําเอกสารประกอบการใช้โปรแกรม เช่น
รหัส เครื่ อง ภาษาเครื่ องที่ จ าํ เป็ น รวมทั้ง การจัด ทํา โปรแกรมทดสอบเพื่ อแก้ไ ข
ข้อ ผิด พลาด
ตลอดจนปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ

(87)
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
2132.10

โปรแกรมเมอร์ ( Programmer )
เขี ย น / สร้ า ง ดัดแปลง ทดสอบและแก้ไ ขซอฟต์แวร์ ป ระยุก ต์ (Application
Software) และ/หรื อซอฟต์แวร์ ระบบ (System Software) ให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของโปรแกรม
รวมถึงการให้คาํ แนะนําด้านเทคนิคและการแก้ไขปั ญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2132.20

เว็บ มาสเตอร์ ( Web Master )
ออกแบบ สร้ าง ดัดแปลง ทดสอบและแก้ไข ปรับปรุ งเว็บไซต์และข้อมูลต่าง ๆ
จากเว็บไซต์ให้ทนั สมัย
2132.30

เจ้ าหน้ าทีฝ่ ึ กอบรมคอมพิวเตอร์ ( Computer trainer )
ให้การฝึ กอบรมวิชาการทางด้านคอมพิวเตอร์ ที่ เป็ นหลักสู ตรระยะสั้นและหลักสู ตร
เฉพาะทาง รวมทั้งให้คาํ ปรึ กษาทางวิชาการและทางเทคนิค
หน่ วย 2139 ผู้ประกอบวิชาชี พด้ านคอมพิวเตอร์ ทมี่ ิได้ จัดประเภทไว้ ในทีอ่ นื่
( Computing Professionals Not Elsewhere Classified )
ผูป้ ระกอบวิชาชี พด้านคอมพิวเตอร์ ที่มิได้จดั อยู่ในกลุ่มใด เป็ นผูท้ ี่ มีความรู ้ ทวั่ ไปทั้ง
ด้านฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ ออกแบบและดําเนินการด้านการประยุกต์ใช้ฮาร์ ดแวร์ และ
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
2139.10

วิศวกรขายด้ านไอที ( Sales Engineer )
วางแผน และดําเนิ นงานด้านการขายและการตลาด วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าให้
ความรู ้และให้การสนับสนุนด้านเทคนิคและการพัฒนาธุ รกิจ
2139.90

ผู้ประกอบวิชาชี พด้ านคอมพิวเตอร์ ซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ ในทีอ่ นื่
ผูป้ ฏิ บตั ิง านอาชี พในกลุ่ มนี้ รวมถึ ง ผูป้ ระกอบวิชาชี พด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่ งมิ ไ ด้
จัดประเภทไว้ในที่อื่น
หมู่ 214 สถาปนิก วิศวกร และผู้ประกอบวิชาชี พทีเ่ กีย่ วข้ อง
( Architects, Engineers and Related Professionals )
ผูป้ ฏิ บตั ิ งานอาชี พในหมู่น้ ี ได้แก่ ผูท้ ี่ทาํ การวิจยั ปรั บปรุ ง พัฒนาทฤษฎี และวิธีการ
ทํางาน การนําความรู ้ ทางด้านสถาปั ตยกรรมและวิศวกรรมไปใช้เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในกระบวนการ
ผลิ ต ออกแบบและกํากับดูแลการสร้ าง บํารุ งรั กษาและซ่ อมแซมอาคาร เมือง ระบบจราจร ภูมิทศั น์
งานก่อสร้ าง งานวิศวกรรมโยธา และงานในอุตสาหกรรมการผลิ ตไฟฟ้ า อิเล็กทรอนิ กส์ เครื่ องจักรกล
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พัฒนาและใช้กระบวนการทางเคมี หรื อพัฒนาวัสดุ ใหม่เพื่อใช้ในงานสํารวจ ขุดเจาะนํ้า นํ้ามัน ก๊าซ
แร่ ธาตุ สํารวจพื้นดิน พื้นนํ้า บริ เวณต่าง ๆ และจัดทําภาพในรู ปแบบต่าง ๆ ศึกษาและแนะนําเทคนิคการ
ผลิตเพื่อความมีประสิ ทธิ ภาพ จัดทํารายงานทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
กลุ่มอาชี พในหมู่นี้ มีดังนี้
2141 สถาปนิก นักวางผังเมืองและระบบการจราจร
2142 วิศวกรโยธา
2143 วิศวกรไฟฟ้ า
2144 วิศวกรอิเล็คทรอนิคส์ และการสื่ อสารโทรคมนาคม
2145 วิศวกรเครื่ องกล
2146 วิศวกรเคมี
2147 วิศวกรเหมืองแร่ นักโลหะกรรม และผูป้ ระกอบวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2148 นักทําแผนที่และนักสํารวจ
2149 สถาปนิก วิศวกรและผูป้ ระกอบวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องที่มิได้จดั ประเภท
ไว้ที่อื่น
หน่ วย 2141 สถาปนิก นักวางผังเมืองและระบบการจราจร
( Architects, Town and Traffic Planners )
9349
ผูป้ ฏิ บตั ิงานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูท้ าํ การวิจยั ปรับปรุ ง
พัฒนา และแนะนําทฤษฎี หรื อวิธีการทางสถาปั ตยกรรม ออกแบบอาคารที่พกั
อาคารพาณิ ช ย์และอุ ตสาหกรรม จัดวางผังเมื อง ภู มิ ท ัศ น์ และวางระบบ
การจราจร วางแผนควบคุ มและตรวจสอบงานก่อสร้ างดังกล่าว รวมทั้งงาน
บํารุ งรัก ษาและงานบูรณะ
ตลอดจนปฏิ บตั ิ งานที่ เกี่ ยวข้องและควบคุ ม
ผูป้ ฏิบตั ิงานอื่นๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
2141.20

สถาปนิกอาคาร (Architect, building)
ออกแบบอาคารและสิ่ งก่อสร้างและควบคุ มการก่อสร้าง : ปรึ กษากับผูว้ ่าจ้างในเรื่ อง
แบบและชนิ ดของอาคารและสิ่ งก่อสร้ างอื่ นๆ ; ให้คาํ แนะนําเกี่ ยวกับประมาณราคา การใช้วสั ดุ
ระยะเวลาก่อสร้ างและอื่นๆ ; ออกแบบอาคารรวมทั้งรู ปลักษณะและการตกแต่งให้เป็ นไปตามกฎ
ข้อบังคับท้องถิ่ น และแบบลักษณะทางสถาปั ตยกรรม ; เตรี ยมออกแบบร่ างและสร้ างแบบจําลอง ;
เขียนแบบแปลนอาคารโดยละเอียดพร้ อมกับรวบรวมรายการละเอียดและปริ มาณของวัสดุ ที่ผกู ้ ่อสร้ าง
จะต้องใช้ ; ตรวจสอบงานก่อสร้างอาคารให้เป็ นไปตามเงื่อนไขของสัญญา อาจวางแผนควบคุมการ
ดัดแปลงและการซ่อมแซมอาคาร อาจมีความชํานาญในอาคารบางชนิดเป็ นพิเศษ

(89)
2141.25

สถาปนิกตกแต่ งภายในอาคาร (Architect, interior)
สํารวจ วิเคราะห์ ออกแบบจัดระบบการใช้พ้ื นที่ ภายในอาคาร ปรั บปรุ งและตกแต่ ง
ภายในบ้านเรื อน อาคารที่ทาํ การ ร้านค้า โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพ : ศึกษารายละเอียดต่างๆ
หรื อปรึ กษากับผูค้ วบคุ มงานหรื อลูกค้าเพื่อให้ทราบถึ งความต้องการ ขอบเขตของเนื้ อที่ที่จะตกแต่ง ;
เขียนแบบร่ างแสดงภาพภายในอาคารโดยแสดงให้เห็ นถึ งการตกแต่งผนังด้วยสี สรรและการวางเครื่ อง
ตกแต่งแล้วเสนอเพื่อขอความเห็ นชอบ ให้มีความเหมาะสมถูกต้องสําหรับการใช้สอย ; ออกแบบ
ครุ ภณั ฑ์เครื่ องใช้และอุปกรณ์สํานักงาน จัดวางตําแหน่งครุ ภณ
ั ฑ์ ; ควบคุมต้นทุนและปริ มาณวัสดุที่ใช้
; ควบคุ มดูแลการติดตั้งเครื่ องเรื อน เครื่ องไม้ เครื่ องตกแต่งที่ทาํ ด้วยผ้าและเครื่ องตกแต่งอื่นๆ อาจ
จัดซื้ อวัสดุที่ตอ้ งการ
2141.30

สถาปนิกภูมิทศั น์ , ภูมิสถาปนิก (Architect, landscape)
วางแผน เตรี ยมการเขียนแบบ และควบคุมการตกแต่งพื้นที่ และวางแปลนจัดสถานที่
ต่างๆ เช่น สนามกอล์ฟ สวนสาธารณะ โรงพยาบาล โรงเรี ยน สนามบิน ถนน ทางหลวง : ศึกษา
สภาพของสถานที่ โดยคํานึ งถึงการระบายนํ้าลักษณะของผิวดิน ต้นไม้ หิ น และสิ่ งก่อสร้างต่าง ๆ ที่มีอยู่
เดิม ; เตรี ยมแบบร่ างโดยใช้มาตราส่ วนที่เหมาะสมสําหรับพื้นที่น้ นั แสดงให้เห็นถนน ทางเท้า ตึกราม
บ้านช่อง สะพาน รั้ว ท่อระบายนํ้าสกปรก ; แนะนําชนิดของต้นไม้ ไม้พุม่ และไม้ดอกที่จะปลูกตามที่
ต่างๆ ให้เหมาะสมกับลักษณะที่ดินและสถาปั ตยกรรมที่มีอยูแ่ ล้ว ; เตรี ยมรายการละเอียด และประมาณ
ราคา ; ควบคุมรายละเอียดของแบบแปลน รวมทั้งควบคุมการจัดซื้ อต้นไม้ สิ่ งของที่ใช้ในการก่อสร้าง
และสิ่ ง ของอื่ น ๆ อาจชํานาญในการตกแต่งพื้ นที่ แบบใดแบบหนึ่ ง เช่ น การวางแปลนสนามกอล์ฟ
สวนสาธารณะ โรงพยาบาล โรงเรี ยน สนามบิน ถนน ทางหลวง
2141.40

นักวิเคราะห์ ผงั เมือง (Analyst, town planning)
สํารวจ รวบรวมสถิติขอ้ มูล ตรวจสอบ วิเคราะห์ดา้ นผังเมือง : สํารวจ รวบรวม
สถิติขอ้ มูลด้านประชากรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สถาปั ตยกรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้องกับการวางผังเมื อง ; วิเคราะห์
วิจยั และจัดทําเอกสารเพื่อนํามาประกอบในการวาง จัดทําและดําเนินการเกี่ยวกับผังเมืองรวม ผังเมือง
เฉพาะและผังภาค ; กําหนดโครงการ แผนงาน ประสานงาน ประเมินผล ประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ การดําเนินงานที่เกี่ยวกับผังเมือง
2141.45

นักผังเมือง (Town planner)
วางและจัดทําผังเมือง วางผังและประสานงานการพัฒนาเมือง : จัดเตรี ยมและควบคุม
การเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้องกับการพัฒนาเมือง ; ตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้ทราบถึ ง
ลักษณะขอบเขตและอัตราการเจริ ญเติบโต และการพัฒนาในเขตเทศบาล ; วางและจัดทําผังเมืองด้าน
การวางผัง การใช้ประโยชน์ในที่ดิน ; วางแผนผังระบบเส้นทางคมนาคมและขนส่ ง ระบบกิ จการ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ บริ การชุมชนและแผนผังอื่นตามที่กาํ หนดในการวางผังเมือง ; ปรึ กษากับ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญแขนงต่า ง ๆ และเตรี ยมวางผังสํา หรั บ โครงการปรั บปรุ ง ในอนาคต รวมถึ ง การแบ่ง เขต

(90)
อุตสาหกรรม เขตที่อยูอ่ าศัย สวนสาธารณะ โรงเรี ยน ถนน และสถานที่อื่น ๆ ; ตรวจสอบข้อเสนอที่
มีผลกระทบกระเทือนต่อการพัฒนาท้องที่ และให้คาํ แนะนําหรื อเสนอมาตรการป้ องกันและแก้ไขปั ญหา
ทางผังเมือง
2141.50

วิศวกรจราจร ; นักวางแผนการจราจร (Traffic engineer ; Traffic planner)
ศึกษา วางแผน และให้ค าํ แนะนํา เกี่ ยวกับการจราจรเพื่อความปลอดภัยและลดการ
ติดขัดบนท้องถนน : ปรึ กษาหารื อกับวิศวกรโยธาและผูเ้ ชี่ ยวชาญอื่นๆ ในเรื่ องของปั ญหาการจราจร
สํารวจหาข้อมูลเกี่ ยวกับเส้นทาง จํานวนความจุของรถบนท้องถนน ระบบการจราจร ความกว้างของ
ถนน ความสามารถในการรับนํ้าหนักการบรรทุกของถนน สะพานและโครงสร้างอื่นๆ เพื่อวางแผนและ
หาทางแก้ไขให้ระบบการจราจรเกิดความคล่องตัวและปลอดภัย ออกแบบเส้นทาง (ถนน) และระบบ
การจราจร ทําการทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลอง จัดทํารายงานพร้ อมข้อเสนอแนะในเรื่ องของ
ระบบการควบคุมการจราจร เส้นทางการจราจร ความปลอดภัยและการคล่องตัวบนท้องถนน
2141.90

สถาปนิก นักวางผังเมืองและระบบงานจราจรอืน่ ๆ
ผูป้ ฏิ บตั ิงานอาชี พในกลุ่มนี้ รวมถึง สถาปนิ ก นักวางผังเมืองและระบบงานจราจร
อื่น ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในทื่อื่น
หน่ วย 2142 วิศวกรโยธา ( Civil Engineers )
ผูป้ ฏิ บตั ิ งานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูอ้ อกแบบคํานวณ ควบคุ ม พิจารณาตรวจสอบ
รวมทั้งให้คาํ ปรึ กษาในงานวิศวกรรมโยธา ออกแบบและคํานวณรายละเอียดในการก่อสร้ างโดยแสดง
เป็ นรู ปข้อกําหนดและประมาณการ ควบคุมการก่อสร้างหรื ออํานวยการการก่อสร้างให้เป็ นไปตาม
หลักวิชาการแบบรู ปและข้อกําหนด พิจารณาตรวจสอบ ค้นคว้า วิเคราะห์ ทดสอบหาข้อมูลทางสถิติ
เพื่อใช้เป็ นหลักเกณฑ์ประกอบการตรวจสอบวินิจฉัยงานในวิศวกรรมโยธา ให้คาํ ปรึ กษา เสนอแนะงาน
ทางด้านการก่อสร้าง ประสานงานด้านเทคนิคและปรึ กษากับผูเ้ ชี่ยวชาญพิเศษที่เกี่ยวข้อง จัดทําเอกสารและ
รายงานอย่างเป็ นระบบ ตลอดจนปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่นๆ
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2142.10

อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้

วิศวกรโยธาทัว่ ไป (Civil engineer, general)
ออกแบบ คํานวณ วางแผน จัดระบบงาน ควบคุมงานโครงการ พิจารณาตรวจสอบ
ให้คาํ ปรึ กษาด้านการก่อสร้างอาคารโรงงาน อาคารสาธารณะ สะพาน อู่เรื อ เขื่อนกั้นนํ้า กําแพงกั้น
นํ้า โครงสร้างอื่น รวมทั้งการติดตั้ง การใช้และการบํารุ งเครื่ องจักรต่าง ๆ : พิจารณาโครงการ สํารวจ
หาสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการก่อสร้าง ; สํารวจและประเมินลักษณะและความหนาแน่นของ
การจราจรทางอากาศ ทางบก และทางนํ้า เพื่อพิจารณาว่าจะมีผลต่อโครงการอย่างไร ; สํารวจพื้นผิวดิน
และใต้ผิวดิน เพื่อนําไปออกแบบฐานรากที่เหมาะสม ปรึ กษาหารื อในการก่อสร้ างกับผูช้ าํ นาญการสาขา
อื่น ๆ เช่น วิศวกรไฟฟ้ า วิศวกรสิ่ งแวดล้อมหรื อวิศวกรเครื่ องกล กรณี ที่มีการก่อสร้างงานระบบต่าง ๆ

(91)
เพื่อกําหนดผังฐานรองท่อร้อยสายไฟฟ้ า ท่องานระบบต่าง ๆ และงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ; คํานวณหาค่า
ความเค้น ความเครี ยด ปริ มาณนํ้า ความแรงของลมและอุณหภูมิ ความลาดและตัวแปรอื่น ๆ ที่มีผลต่อ
การคํานวณออกแบบงานด้านโยธา ตรวจสอบแปลนรายการก่อสร้าง ปริ มาณวัสดุ และประมาณการราคา
ในงานโยธา ; กําหนดอุปกรณ์ เครื่ องจักรต่าง ๆ ในงานก่อสร้าง เช่ น งานดิ นถมดิ นตัดในงานถนน
งานเขื่อน งานโยธาชนิ ดอื่น ๆ ; วางแผนการปฏิบตั ิงานและควบคุ มให้เป็ นไปตามแผนที่วางไว้ ;
ทดสอบ ตรวจสอบโครงสร้างทั้งเก่าและใหม่เพื่อวิเคราะห์ความมัน่ คงแข็งแรง รวมทั้งควบคุมการซ่ อมแซม
กรณี ที่เกิดการชํารุ ดเสี ยหายขึ้น
2142.15

วิศวกรโยธา (การก่อสร้ าง) ; วิศวกรควบคุมการก่ อสร้ าง
(Civil engineer, construction)
วางแผน จัดระบบงาน และควบคุ มการก่อสร้ าง หรื อซ่ อมแซมอาคาร : ปฏิบตั ิงาน
หลักมูลฐานเช่ นเดี ยวกันกับวิศวกรโยธาทัว่ ไป แต่มีความชํานาญในด้านการควบคุ มงานก่อสร้ าง หรื อ
ซ่อมแซมอาคาร บ้านเรื อน โรงงาน สิ่ งปลูกสร้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็ นอาคารที่มีโครงสร้างเป็ นเหล็ก
หรื อคอนกรี ตเสริ มเหล็ก อาจชํานาญงานก่อสร้ างอาคารลักษณะใดลักษณะหนึ่ งโดยเฉพาะ และมีชื่อ
เรี ยกตามงานที่ทาํ
2142.20

วิศวกรโยธา (ออกแบบและก่อสร้ างทาง) ; วิศวกรการทาง
(Civil engineer, highway and street construction)
วางแผน จัดระบบงานสํารวจ ออกแบบ ควบคุมการก่อสร้าง บํารุ งรักษาถนนและ
ทางหลวง : ปฏิ บตั ิ งานหลักมูลฐานเช่ นเดี ยวกันกับวิศวกรโยธาทัว่ ไป แต่มีความชํานาญในด้าน
งานก่อสร้ างและบํารุ งรั กษาถนนและทางหลวงทั้งในเขตเทศบาล ถนนในชนบทหรื อทางในแผนงาน
สายใหญ่ ; ร่ วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาล และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจราจรในการสร้างระบบ
จราจรให้มีประสิ ทธิ ภาพและปลอดภัย ทั้งนี้ อาจมีความชํานาญในการก่อสร้างถนนประเภทใดประเภท
หนึ่งโดยเฉพาะ
2142.25

วิศวกรโยธา (ออกแบบและก่อสร้ างท่าอากาศยาน) ; วิศวกรท่าอากาศยาน
(Civil engineer, airport construction)
วางแผน จัดระบบงานและควบคุมการสร้างท่าอากาศยาน อาคาร และที่ข้ ึ นลงของ
เครื่ องบิน : ปฏิบตั ิงานหลักมูลฐานเช่นเดียวกันกับวิศวกรโยธาทัว่ ไป แต่มีความชํานาญในการวาง
แผนผัง ออกแบบ และการก่อสร้ างทางวิ่ง โรงเก็บอากาศยาน หอบังคับการบิน รวมทั้งอาคารอื่น ๆ ใน
ท่าอากาศยาน
2142.30
วิศวกรโยธา (ออกแบบและก่อสร้ างทางรถไฟ), วิศวกรรถไฟ
(Civil engineer, railway construction)
วางแผน จัดระบบงานและควบคุ มงานก่อสร้ าง บํารุ งรักษา และซ่ อมแซมทางรถไฟ
ตลอดจนอาคารสิ่ งก่อสร้างอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการรถไฟ : ปฏิ บตั ิงานหลักมูลฐานเช่นเดี ยวกันกับวิศวกร

(92)
โยธาทัว่ ไปแต่มีค วามชํานาญในการก่ อสร้ างทางรถไฟ การก่ อสร้ า งชุ มทางสถานี รถไฟ และอาคาร
สถานที่ของรถไฟอื่น ๆ รวมถึงการก่อสร้างสะพานและอุโมงค์ให้รถไฟแล่นผ่าน
2142.35

วิศวกรโยธา (ออกแบบและก่อสร้ างสะพาน) ; วิศวกรสะพาน
(Civil engineer, bridge construction)
วางแผน จัดระบบงาน และควบคุ มการก่อสร้ างหรื อซ่ อมแซมสะพาน ท่าเทียบเรื อ
ท่อลอดเหลี่ ยมคอนกรี ตเสริ มเหล็กหรื องานอื่นๆ ที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน : ปฏิบตั ิงานหลักมูลฐาน
เช่ นเดี ยวกันกับวิศวกรโยธาทัว่ ไป แต่มีความชํานาญในงานก่อสร้ างหรื อซ่ อมสะพานชนิ ดติดอยู่กบั ที่
หรื อชนิดที่เคลื่อนย้ายได้ต้ งั แต่หนึ่งแบบขึ้นไป
2142.40

วิศวกรโยธา (ออกแบบและก่ อสร้ างอุโมงค์ ) ; วิศวกรอุโมงค์
(Civil engineer, tunnel construction)
วางแผน จัดระบบงาน และควบคุมการก่อสร้างหรื อซ่ อมแซมอุโมงค์หรื อทางใต้ดิน :
ปฏิ บตั ิ งานหลักมูลฐานเช่ นเดี ยวกันกับวิศวกรโยธาทัว่ ไป แต่มีความชํานาญในงานก่ อสร้ างหรื องาน
ซ่ อมแซมอุโมงค์หรื อทางใต้ดินโดยเฉพาะ ; ให้คาํ แนะนําในการใช้เครื่ องมือขุดเจาะ วัสดุที่ใช้รองรับ
หลัง คาและผนัง อุ โมงค์และเรื่ องอื่ นๆ ที่ เกี่ ย วข้อง อาจติ ดตั้ง ระบบระบายอากาศ ซึ่ งออกแบบและ
ก่อสร้างขึ้นภายใต้การควบคุมของวิศวกรเครื่ องกล
2142.45

วิศวกรโยธา (ออกแบบและก่ อสร้ างระบบสุ ขาภิบาล) ; วิศวกรสุ ขาภิบาล
(Civil engineer, sanitary)
วางแผน จัดระบบงาน และควบคุมการก่อสร้าง หรื อการดําเนิ นงานสร้ างสิ่ งก่อสร้ าง
อุปกรณ์และงานวิศวกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานสุ ขาภิบาล การกําจัดขยะมูลฝอย และสิ่ งโสโครก การจัดหา
นํ้าสะอาด เช่น นํ้าบาดาล นํ้าประปา หรื อการดําเนิ นงานอื่น ๆ ซึ่ งทําให้เกิ ดความสะอาด และมีสุขภาพ
อนามัย : ปฏิบตั ิงานหลักมูลฐานเช่นเดียวกันกับวิศวกรโยธาทัว่ ไป แต่มีความชํานาญในการก่อสร้างและ
การใช้ระบบการกําจัดสิ่ งโสโครก ทางระบายนํ้า โรงกรองนํ้า โรงเก็บและจ่ายนํ้า อุปกรณ์ จดั เก็บขยะ
มูลฝอย ควบคุมดูแลเครื่ องมือที่ใช้สําหรับควบคุ มสารเคมีที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม และงานก่อสร้ าง
อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
2142.50

วิศวกรโยธา (ออกแบบและก่อสร้ างระบบชลประทาน) (Civil engineer, irrigation)
วางแผน จัดระบบงาน ออกแบบและควบคุ มการก่อสร้ างตามโครงการชลประทาน :
ปฏิ บ ัติ ง านหลัก มู ล ฐานเช่ นเดี ย วกัน กับ วิศ วกรโยธาทัว่ ไป แต่ มี ค วามชํา นาญในงานอาคารหัว งาน
ชลประทานหรื องานอาคารประกอบ ได้แก่ งานก่อสร้างเขื่อนกักเก็บนํ้า เขื่อนระบายนํ้า ฝายโรงสู บนํ้า
ทํานบ ประตูระบาย ประตูเรื อสัญจร ทางระบายนํ้าล้น อาคารทิ้งนํ้าหรื องานก่อสร้ างอื่นที่ มีลกั ษณะ
เดียวกัน รวมถึงงานระบบส่ งนํ้า งานระบายนํ้า ได้แก่ งานก่อสร้างคลองส่ งนํ้า คลองระบายนํ้าและงาน
ชลประทานในแปลงเพาะปลูกรวมทั้งงานก่อสร้ างที่ คล้ายคลึ งกัน อาจชํานาญงานวิศวกรรมงานเขื่อน
และชลประทานอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยเรี ยกชื่อตามลักษณะงานที่ทาํ

(93)
2142.55

วิศวกรโยธา (ปฐพีวศิ วกรรม) (Civil engineer, soil mechanics)
ทดสอบวิเคราะห์คาํ นวณหาคุณสมบัติดา้ นปฐพีวิศวกรรม เพื่อใช้ในการออกแบบฐานราก
อาคารสะพาน ถนน สํารวจวิเคราะห์ แหล่ งวัสดุ เพื่อตรวจสอบคุ ณสมบัติข องดิ นที่ ดีมาใช้ในงาน
ก่อสร้ างต่าง ๆ เช่น ถนน เขื่อน งานโยธา : ตรวจสอบตัวอย่างดินหรื อทําการวิเคราะห์ดินตามความ
ต้องการ ; คํานวณและให้คาํ แนะนําแก่ผอู ้ อกแบบการวางฐานรากของสะพานหรื ออาคาร ตรวจสอบความ
หนาของชั้นดินและความหนาแน่ นของเขื่อนดิน ; จัดทํารายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับงานดิน เพื่อใช้ใน
การสร้างถนน เขื่อนและงานก่อสร้างอื่น ๆ
2142.60

วิศวกรโยธา (ออกแบบและก่อสร้ างระบบการขนส่ ง) ; วิศวกรขนส่ ง
(Civil engineer, transportation)
สํารวจ ออกแบบ วิเคราะห์ระบบการคมนาคมขนส่ งต่าง ๆ ทั้งในเขตชุ มชนและนอก
ชุมชน : วิเคราะห์และกําหนดวิธีการขนส่ งชนิ ดต่าง ๆ ; ติดต่อประสานงานกับองค์การต่าง ๆ ด้าน
คมนาคม เรื่ องกฎ ข้อบังคับ ; ออกแบบและควบคุ มการก่ อสร้ างระบบขนส่ ง รวมทั้งการปรับปรุ ง
เส้นทางต่าง ๆ เพื่อการขนส่ ง
2142.70

วิศวกรโยธา (การเกษตร) ; วิศวกรการเกษตร (Civil engineer, agriculture)
วางแผน จัดระบบงาน และควบคุ มงานวิศวกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ ยวกับการใช้และพัฒนา
ที่ดินเพื่อการเกษตร การก่อสร้ างสิ่ งปลูกสร้างทางด้านการเกษตร และการใช้และการพัฒนาเครื่ องจักร
และอุปกรณ์ ต่าง ๆ : กําหนดแผนผังและควบคุมการสร้ างสิ่ งปลูกสร้ างในฟาร์ ม สิ่ งที่ให้บริ การทาง
ไฟฟ้ า โรงงาน ผลิตภัณฑ์พืชไร่ และการสาธารณูปโภคต่าง ๆ ภายในฟาร์ ม วางแผนและควบคุมการ
ก่อสร้างเพื่อการชลประทาน การระบายนํ้า ระบบควบคุมนํ้าและป้ องกันนํ้าท่วม รวมทั้งการบํารุ งรักษา
และซ่ อมแซม ปฏิ บตั ิงานหลักมูลฐานเช่ นเดี ยวกันกับวิศวกรโยธาทัว่ ไป แต่มีความชํานาญในงานด้าน
วิศวกรรมการเกษตรโดยเฉพาะ
2142.90

วิศวกรโยธาอืน่ ๆ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในกลุ่มนี้ รวมถึงวิศวกรโยธา ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น เช่น ผู ้
ชํานาญในการตรวจ ทดสอบ ให้คาํ ปรึ กษาหรื อวิจยั และวางแผน ผูจ้ ดั ระบบงานและอํานวยการก่อสร้างสิ่ ง
ปลูกสร้างต่าง ๆ ที่มิได้จดั อยูใ่ นหน่วยอาชีพใด

หน่ วย 2143 วิศวกรไฟฟ้ า ( Electrical Engineers )
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในหน่วยนี้ได้แก่ ผูอ้ อกแบบและคํานวณอุปกรณ์ไฟฟ้ า ควบคุมการ
สร้าง พิจารณาตรวจสอบ วางโครงการ อํานวยการติดตั้ง อํานวยการซ่อม อํานวยการการใช้ ให้
คําปรึ กษาระบบไฟฟ้ ากําลัง ระบบไฟฟ้ าแสงสว่าง มอเตอร์ ไฟฟ้ า อุปกรณ์ไฟฟ้ าแบบต่าง ๆ ดูแลการ

(94)
ทํา งานของเครื่ อ งอุ ป กรณ์ และบํา รุ ง รั ก ษาซ่ อ มแซม ศึ ก ษาและให้ ค าํ แนะนํา เกี่ ย วกับ เทคโนโลยี ที่
เหมาะสมของวัสดุ ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการวางมาตรฐานและขั้นตอนการควบคุมให้ระบบทํางานได้อย่าง
ถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยของผูใ้ ช้และเกิดประสิ ทธิ ภาพแก่ระบบนั้น ๆ ประสานงานด้านเทคนิ คและ
ปรึ กษากับผูเ้ ชี่ยวชาญพิเศษที่เกี่ยวข้อง จัดทําเอกสารและรายงานอย่างเป็ นระบบ ตลอดจนปฏิบตั ิหน้าที่
การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
2143.10

วิศวกรไฟฟ้ าทัว่ ไป (Electrical engineer, general)
ออกแบบระบบไฟฟ้ า และอุปกรณ์ กบั ส่ วนประกอบทางไฟฟ้ า รวมทั้งการวางแผนและ
การควบคุมการผลิต การก่อสร้าง การติดตั้ง การทดสอบ การใช้ การบํารุ งรักษา การวิจยั การพัฒนา
การเปลี่ยนแปลงแก้ไข และการซ่ อม การจัดให้มีการใช้พลังงานไฟฟ้ าอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และการอนุรักษ์
พลังงาน : วางแผนผังระบบไฟฟ้ าและอุปกรณ์ต่าง ๆ ; จัดทําตารางปฏิบตั ิงาน เขียนแบบร่ าง แบบวาด และ
แผนทางไฟ เตรี ยมข้อมูลและรายละเอียดในการทํางาน และระบุวิธีการผลิ ต การก่อสร้ าง การติดตั้ง
วัสดุ และเครื่ องมือที่จะต้องใช้ : ประมาณค่าแรงงาน ค่าวัสดุ ค่าผลิต ค่าก่อสร้าง ค่าติดตั้ง และค่า
ดําเนินการ ; ทดสอบเพื่อประเมินคุณภาพ ประสิ ทธิ ภาพ ลักษณะการปฏิบตั ิงานที่ตรงตามรายละเอียดที่
ระบุไว้ ความปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐาน และมาตรฐานอื่น ๆ ; วางแผนและควบคุมการใช้และการ
บํา รุ ง รั ก ษาระบบและอุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า รวมถึ งการให้ค าํ แนะนําและการฝึ กอบรมการปฏิ บัติ งานทาง
วิศวกรรมไฟฟ้ า
2143.20

วิศวกรไฟฟ้ ากําลัง (Electrical engineer, power generation)
ออกแบบและควบคุ มดูแลอุ ปกรณ์ ต่าง ๆ ที่ ใช้ในระบบผลิ ตไฟฟ้ า รวมทั้งการส่ งผ่าน
กําลังไฟฟ้ าแรงดันสู ง และเครื่ องกําเนิ ดไฟฟ้ าที่ใช้พลังงานในรู ปแบบต่าง ๆ : ปฏิบตั ิงานหลักมูลฐาน
เช่นเดียวกันกับวิศวกรไฟฟ้ าทัว่ ไป แต่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบผลิตไฟฟ้ า
2143.30

วิศวกรไฟฟ้าระบบวัดคุม (Electrical engineer, control and instrumentation)
ออกแบบกระบวนการและระบบควบคุ ม ตลอดจนอุ ป กรณ์ แ ละเครื่ อ งมื อ การวัด
ทางด้านฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ : วางแผนและควบคุ มการผลิต การติดตั้ง การทดสอบการใช้งาน
การบํารุ งรักษาสอบเทียบเครื่ องมือวัด การวิจยั และพัฒนา การดัดแปลงและปรับปรุ ง ; ปฏิบตั ิงาน
หลักมูลฐานเช่นเดียวกันกับวิศวกรไฟฟ้ าทัว่ ไป แต่มีความเชี่ ยวชาญเกี่ ยวกับอุปกรณ์ และระบบควบคุม
และการวัด เช่น อุปกรณ์ตรวจจับ อุปกรณ์ควบคุมที่โปรแกรมได้ ตัวควบคุมต่าง ๆ (P, PI, PID Controller)
เครื่ องมือวัดต่างๆ แขนกลหุ่นยนต์ ระบบเก็บข้อมูลและระบบควบคุมระยะไกล เป็ นต้น
2143.40
วิศวกรไฟฟ้าอุปกรณ์ และเครื่ องกลไฟฟ้า
(Electrical engineer, electromechanical equipment)
ออกแบบอุปกรณ์ ไฟฟ้ า รวมทั้งการวางแผนและควบคุ มการผลิ ต การติดตั้ง การทดสอบ
การใช้งาน การบํารุ งรักษา การพัฒนา การเปลี่ยนแปลงแก้ไข และการซ่ อม : ปฏิบตั ิงานหลักมูลฐาน

(95)
เช่ นเดี ยวกันกับวิศวกรไฟฟ้ าทัว่ ไป แต่มีความเชี่ ยวชาญเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้ า เช่ น มอเตอร์ เครื่ องกําเนิ ด
ไฟฟ้ า เครื่ องเปลี่ยนกระแสไฟฟ้ า หม้อแปลง สวิทซ์เกียร์ เครื่ องเชื่อมโลหะและอุปกรณ์ส่องสว่าง
2143.50

วิศวกรไฟฟ้ าระบบส่ งและจ่ ายพลังงาน
(Electrical engineer, transmission power system)
ออกแบบและควบคุ มระบบส่ งและจ่ายพลังงานไฟฟ้ า รวมทั้งการวางแผนและควบคุ ม
การก่อสร้าง การติดตั้ง การทดสอบ การใช้และควบคุม การบํารุ งรักษา การพัฒนา การเปลี่ยนแปลง
แก้ไขและการซ่ อม : ปฏิบตั ิงานหลักมูลฐานเช่นเดียวกันกับวิศวกรไฟฟ้ าทัว่ ไป แต่มีความเชี่ ยวชาญ
เกี่ยวกับระบบส่ งและจ่ายพลังงานไฟฟ้ าและระบบไฟฟ้ าแรงสู ง
2143.90

วิศวกรไฟฟ้ าอืน่ ๆ
ผูป้ ฏิ บตั ิงานอาชี พในกลุ่ มนี้ รวมถึ งวิศวกรไฟฟ้ า ซึ่ งมิ ได้จดั ประเภทไว้ในที่ อื่น เช่ น
ผูเ้ ชี่ ยวชาญในการตรวจและทดสอบระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ ผูท้ าํ งานวิจยั ผูใ้ ห้คาํ แนะนําทางเทคนิ ค
หรื อเป็ นที่ปรึ กษา หรื อเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานวิศวกรรมไฟฟ้ า
หน่ วย 2144 วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ และการสื่ อสารโทรคมนาคม
(Electronics and Telecommunications Engineers)

ผู้ปฏิบตั ิงานอาชีพในหน่วยนี ้ ได้ แก่ ผู้วิเคราะห์ วิจยั แนะนา ออกแบบและ
ควบคุมดูแลการสร้ างระบบอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ กาหนด
มาตรฐานการผลิตและการติดตังเพื
้ ่อให้ เกิดประสิทธิภาพและความปลอดภัย ควบคุมการ
ทางานของระบบและอุปกรณ์ดงั กล่าว รวมทังการบ
้
ารุงรักษาและซ่อมแซม ศึกษาและให้
คาแนะนาด้ านเทคโนโลยีต่าง ๆ โดยละเอียด ประสานงานด้ านเทคนิคและปรึกษากับ
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษที่เกี่ยวข้ อง จัดทาเอกสารและรายงานอย่างเป็ นระบบ ตลอดจนปฏิบตั ิหน้ าที่
การงานที่เกี่ยวข้ องและควบคุมดูแลผู้ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
2144.20

วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics engineer)
ออกแบบและทดสอบวงจรรวม (ไอซี ) และแผ่นวงจรพิมพ์และวงจรอิ เล็กทรอนิ กส์
ทัว่ ไป : ควบคุ มกระบวนการผลิ ตและซ่ อมบํารุ งอุปกรณ์ทางด้านอิเล็กทรอนิ กส์ และวงจรไฟฟ้ าภายใน
อาคารและโรงงาน ; ติดตั้งระบบควบคุ มอิเล็กทรอนิ กส์ ต่าง ๆ ภายในอาคารและโรงงาน ; วิจยั และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์

(96)
2144.30

วิศวกรคอมพิวเตอร์ (Computer engineer)
วิจยั ออกแบบ พัฒนา ศึกษาและกําหนดคุณลักษณะ ติดตั้ง บริ หาร กําหนดนโยบาย
การใช้งานและบํารุ งรักษาระบบคอมพิวเตอร์ (ตั้งแต่คอมพิวเตอร์ ส่วนตัวจนถึงคอมพิวเตอร์ สมรรถนะ
สู ง) วงจรดิจิตอล ระบบการทํางานฝังตัว (Embedded System) ระบบจัดการ ระบบฐานข้อมูล
โปรแกรมระบบ ระบบซอฟต์แวร์ ประยุกต์ (ทั้งชนิ ดสําเร็ จรู ปและที่พฒั นาขึ้นเอง) ระบบเครื อข่าย
ข้อมูลและอุปกรณ์สื่อสารแวดล้อมทั้งหมด
2144.40

วิศวกรสื่ อสารโทรคมนาคม (Telecommunications engineer)
ออกแบบและทดสอบระบบและอุ ป กรณ์ โ ทรคมนาคม : วางแผนและควบคุ ม
กระบวนการผลิต รวมทั้งการบํารุ งรักษาและซ่ อมแซมอุปกรณ์ทางด้านโทรคมนาคม ; ติดตั้งระบบและ
อุปกรณ์โทรคมนาคมในสถานที่ต้ งั สาขาต่าง ๆ ; วิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านโทรคมนาคม การ
บริ หาร การจัดการโครงข่ายการสื่ อสารและโทรคมนาคม
2144.50

วิศวกรสื่ อสาร (อุปกรณ์ ) (Engineer, telecommunication equipment)
ออกแบบอุปกรณ์ไฟฟ้ าสื่ อสาร รวมทั้งควบคุมดูแลการติดตั้ง การทดสอบ การใช้งาน
การบํารุ งรักษา การพัฒนา การเปลี่ยนแปลงแก้ไขและการซ่ อม : ปฏิบตั ิงานหลักมูลฐานเช่นเดียวกันกับ
วิ ศ วกรไฟฟ้ าทั่ว ไป แต่ มี ค วามเชี่ ย วชาญเกี่ ย วกับ อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ าสื่ อ สาร เช่ น เครื่ องรั บ ส่ ง วิ ท ยุ
เครื่ องโทรศัพท์ เครื่ องมือสื่ อสารดาวเทียม เครื่ องมือสื่ อสารไมโครเวฟ เครื่ องมือสื่ อสารผ่านเคเบิล
และเส้นใยแก้วนําแสง เป็ นต้น
2144.90

วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ และการสื่ อสารโทรคมนาคมอืน่ ๆ
ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในกลุ่มนี้ รวมถึง วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ และการสื่ อสารโทรคมนาคม ซึ่ง
มิได้ จัดประเภทไว้ ในที่อื่น เช่ น ผู้เชี่ ยวชาญในการตรวจและทดสอบระบบและอุปกรณ์ ต่ าง ๆ ผู้ทํางานวิจัย
ผู้ให้ คาํ แนะนําทางเทคนิคหรือเป็ นที่ปรึกษา หรือเป็ นผู้เชี่ยวชาญเกีย่ วกับงานอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
หน่ วย 2145 วิศวกรเครื่องกล (Mechanical Engineers)
ผู้ปฏิบัติงานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้ แก่ ผ้ ูวิเคราะห์ วิจัย แนะนํา ออกแบบและควบคุมการ
ติดตั้งเครื่องจักรกลที่ให้ กําเนิดพลังงาน เครื่ องกําเนิดไอนํา้ เครื่ องอัดก๊ าซ ภาชนะรั บความดัน เครื่ องปรั บ
สภาวะอากาศและเครื่ องทําความเย็นทุ กขนาดและทุ กชนิด เรื อ เครื่ องบิน เครน ลิฟท์ ระบบท่ อนํ้าใน
อาคารและยานพาหนะอื่น ๆ กําหนดมาตรฐานการผลิตและการติดตั้งเพื่อให้ เกิดประสิ ทธิภาพและความ
ปลอดภัย ควบคุมการทํางานของเครื่ องจักรดังกล่ าว รวมทั้งการบํารุ งรั กษาและซ่ อมแซม ศึ กษาและให้
คําแนะนําด้ านเทคโนโลยีต่าง ๆ อย่ างละเอียด ประสานงานด้ านเทคนิคและปรึ กษากับผู้เชี่ ยวชาญพิเศษที่
เกี่ย วข้ อ ง จั ด ทํ า เอกสารและรายงานอย่ า งเป็ นระบบ ตลอดจนปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ก ารงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งและ
ควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานอืน่ ๆ

(97)
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
2145.10

วิศวกรเครื่องกลทัว่ ไป (Mechanical engineer, general)
ออกแบบเครื่ องจักรกล เครื่ องกําเนิ ดไอนํ้าและภาชนะรั บความดัน เครื่ องอัดก๊าซ เครื่ อง
ปรับสภาวะอากาศสําหรับระบบการทําความเย็นทุกขนาดและทุกชนิ ด ยานพาหนะ เครน ลิฟท์ ระบบท่อ
นํ้าในอาคารและอุปกรณ์เครื่ องจักรกลต่างๆ รวมทั้งวางแผนและควบคุมการผลิต การติดตั้ง การใช้และการ
บํารุ งรักษา : กําหนดแบบ คํานวณต้นทุนและวิธีการผลิต ออกแบบและคํานวณพร้อมจัดทํารายงานแสดง
รายละเอียดเกี่ยวกับการสร้าง ; วางแผนเกี่ยวกับวิธีการผลิตและควบคุมงานด้านเทคนิ คการผลิต ; ควบคุมการ
ติ ด ตั้ง การบํา รุ ง รั ก ษาและการซ่ อ มอุ ป กรณ์ ทดสอบอุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งจัก รเพื่ อ ความปลอดภัย ความมี
ประสิ ทธิภาพและความถูกต้องตรงตามรายละเอียดที่กาํ หนดไว้
2145.12

วิศวกรเครื่องกล (เครื่องจักรและเครื่องมือกล)
(Mechanical engineer, machinery and tool)
ออกแบบเครื่ องจักรและเครื่ องมือกล รวมทั้งวางแผนและควบคุมการผลิต การติดตั้ง การ
ใช้หรื อการบํารุ งรักษา : ปฏิบตั ิงานหลักมูลฐานเช่นเดียวกันกับวิศวกรเครื่ องกลทัว่ ไป แต่มีความเชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับเครื่ องจักรหรื อเครื่ องมือตั้งแต่หนึ่งแบบขึ้นไป เช่น เครื่ องจักรเกษตรกรรม เหมืองแร่ สิ่ งทอสิ่ งถัก
เครื่ องพิมพ์ เครื่ องเคลื่อนย้าย เครื่ องยก เครื่ องจักรกลหรื อเครื่ องมือ อุปกรณ์ที่ประกอบเข้ากับเครื่ องจักร
หรื อเครื่ องมือต่าง ๆ

2145.14

วิศวกรเครื่ องกล (เครื่ องกังหัน ยกเว้นเรื อ และอากาศยาน)
(Mechanical engineer, turbines except marine and aeronautics)
ออกแบบเครื่ องกังหัน ยกเว้นเครื่ องกังหันที่ใช้สําหรั บเรื อและเครื่ องบินรวมทั้งวางแผน
และควบคุมการสร้าง การติดตั้ง การใช้หรื อการบํารุ งรักษา : ปฏิบตั ิงานหลักมูลฐานเช่นเดียวกันกับวิศวกร
เครื่ องกลทัว่ ไป แต่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเครื่ องกังหันซึ่ งขับเคลื่อนด้วยก๊าซ ไอนํ้า หรื อนํ้า
2145.16

วิศวกรเครื่องกล (ระบบท่อ) (Mechanical engineer, pipe system)
ออกแบบระบบท่อในและนอกอาคาร ทั้งท่อที่มีความดันและไม่มีความดัน วางแผนการ
ติดตั้ง ตรวจสอบระบบความปลอดภัย : ปฏิบตั ิงานหลักมูลฐานเช่นเดียวกันกับวิศวกรเครื่ องกลทัว่ ไป แต่
มีความเชี่ยวชาญในระบบท่อ เช่น ท่อไอนํ้า ท่อลม หรื อท่อของเหลวอื่น ๆ
2145.18

วิศวกรเครื่ องกล (เครื่ องกําเนิดไอนํ้า และภาชนะรับแรงดัน)
(Mechanical engineer, boiler and pressure plate)
ออกแบบเครื่ องกําเนิดไอนํ้า ภาชนะรับแรงดัน โรงติดตั้งระบบท่อไอนํ้า และอุปกรณ์ต่างๆ
วางแผนควบคุมการสร้าง การติดตั้ง การใช้หรื อการซ่ อม : ปฏิบตั ิงานหลักมูลฐานเช่นเดี ยวกันกับวิศวกร
เครื่ องกลทัว่ ไป แต่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเครื่ องกําเนิดไอนํ้าที่ใช้น้ าํ มันเตา ก๊าซ หรื อเชื้อเพลิงอื่น ๆ โรง
ติดตั้งระบบท่อไอนํ้าและส่ วนประกอบอื่นๆ

(98)
2145.20

วิศวกรเครื่ องกล (การเกษตร) (Mechanical engineer, agricultural machinery)
ออกแบบ พัฒนา ปรั บปรุ งเครื่ องจักรกลการเกษตรให้เหมาะสมกับขนาดอุ ตสาหกรรม
กรรมวิธีการผลิตและการเลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งการซ่ อมบํารุ งรักษา : ปฏิบตั ิงานหลักมูลฐาน
เช่นเดียวกันกับวิศวกรเครื่ องกลทัว่ ไป แต่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบเครื่ องจักรทางการเกษตร เช่น รถ
ไถเดิ นตาม รถแทรกเตอร์ เครื่ อ งจักรกลเกษตรต่ าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้อ งกับ พืชหรื อสัต ว์
เครื่ อ งจักร
อุตสาหกรรมเกษตรที่เกี่ยวข้องกับการแปรรู ป และเครื่ องจักรอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
วิศวกรเครื่ องกล (หลังเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ)
(Mechanical engineer, post harvest and process)
นํา ความรู้ ท างด้า นวิศ วกรรมและเทคโนโลยีมาประยุก ต์ใ ช้ใ นการออกแบบ พัฒนา
ปรับปรุ งและทดสอบเครื่ องจักรกลเพื่อรักษาคุ ณภาพของผลิ ตผลเกษตร ได้แก่ พืชไร่ ผักและผลไม้
ตั้งแต่ข้ นั ตอนการทําความสะอาด (Cleaning) การคัดแยก (Separating) การคัดเลือก (Serting) การคัด
ขนาด (Sizing) การกะเทาะเปลือก (Milling) การอบแห้ง (Drying) การบรรจุหีบห่ อ (Packing and
Packaging) การเก็บรักษา (Storage) การควบคุมสภาวะอากาศ การรักษาคุณภาพผลผลิตเกษตร และ
การตรวจคุณสมบัติทางกายภาพ เพื่อให้ผลผลิตเกษตรมีคุณภาพสู งสุ ดตรงตามความต้องการของตลาด
2145.25

2145.30

วิศวกรเครื่องกล (อาหาร) (Mechanical engineer, food machinery)
ออกแบบ ติ ด ตั้ง เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจัก ร และกระบวนการแปรรู ป อาหาร รวมทั้ง การ
บํารุ งรั กษาและซ่ อมแซมเครื่ องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมการแปรรู ปอาหารต่าง ๆ เช่ น อาหารบรรจุ ใน
ภาชนะปิ ดสนิท อาหารสําเร็ จรู ป เครื่ องดื่ม ผลิตภัณฑ์นม ผลิตภัณฑ์เนื้ อสัตว์ การแปรรู ปผักและผลไม้ วาง
ผังโรงงานและระบบบําบัดนํ้าเสี ย ตลอดจนสามารถคํานวณหาปั จจัยที่เหมาะสมในกระบวนการแปรรู ป
อาหาร เช่น อุณหภูมิและระยะเวลาในการฆ่าเชื้ออาหารบรรจุในภาชนะปิ ดสนิ ท พลังงานและระยะเวลาที่
ต้องใช้ในการแช่แข็งอาหาร
2145.40

วิศวกรเครื่องกล ( พลังงานนิวเคลียร์ ) (Mechanical engineer, nuclear power)
ศึกษาและออกแบบเครื่ องจักร อุปกรณ์นิวเคลียร์ และควบคุมการใช้ประโยชน์จากพลังงาน
นิ วเคลียร์ รวมทั้งวางแผน ประดิษฐกรรม ติดตั้ง บํารุ งรักษาและซ่ อมแซม : ปฏิบตั ิงานหลัก มูลฐาน
เช่นเดียวกันกับวิศวกรเครื่ องกลทัว่ ไปแต่มีความเชี่ยวชาญด้านปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ระบบคุม้ กัน กระบวนการ
ของวัตถุกมั มันตภาพรังสี การกําจัดกัมมันตภาพรังสี และเครื่ องจักรอื่นๆ ที่สูญเปล่า การ แก้ไขปั ญหาด้าน
วิศวกรรมพลังงานนิวเคลียร์ และการแสวงประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์
2145.50

วิศวกรเครื่ องกล (อากาศยาน) (Mechanical engineer, aeronautics)
ออกแบบและวิเคราะห์โครงสร้างรู ปร่ างทางพลศาสตร์ เครื่ องยนต์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับ
การบิน รวมทั้งการวางแผนและควบคุมการสร้าง การทดสอบหรื อการซ่ อมบํารุ ง : กําหนดแบบและรู ปทรง
โครงสร้ างอากาศยานหรื อชิ้นส่ วน เช่น ลําตัวเครื่ องบิน ปี ก หาง และชุดฐานล้อ ใบพัดพร้อมเครื่ องยนต์

(99)
หรื อชุดขับเคลื่อนอื่น ๆ ระบบนักบิ นกล หรื อส่ วนประกอบอื่นๆ ; คํานวณจุดคุม้ ทุน ทํา
รายละเอียด
เกี่ ยวกับวัสดุ และกรรมวิธีการผลิ ต ; ควบคุ มงานด้านเทคนิ คการผลิ ต การติ ดตั้งและประกอบโครงสร้ าง
ระบบต่าง ๆ การบํารุ งรั กษาและซ่ อมอุปกรณ์เครื่ องจักรผลิตอากาศยาน อาจชํานาญงานวิศวกรรมการบิน
ด้านใดด้านหนึ่ ง เช่ น งานระบบขับเคลื่ อน วัสดุ และกรรมวิธี งานวางแผนและควบคุ มหรื องานระบบ
นักบินกลนําร่ องอัตโนมัติ ซึ่ งอาจมีชื่อเรี ยกตามสาขางานที่ปฏิบตั ิ

2145.55

วิศวกรเครื่ องกล (รถไฟ) (Mechanical engineer, railway locomotive engine)
ออกแบบเบื้องต้นเกี่ยวกับรถไฟและอุปกรณ์ของรถไฟ รวมทั้งวางแผนควบคุมการสร้าง
การติ ดตั้ง การทดสอบ การใช้และการซ่ อมบํา รุ ง : ปฏิ บ ตั ิ ง านหลัก มูลฐานเช่ นเดี ยวกันกับวิศ วกร
เครื่ อ งกลทั่ว ไป แต่ มี ค วามเชี่ ย วชาญเกี่ ย วกับ รถไฟหรื อ อุ ป กรณ์ ร ถไฟตั้ง แต่ ห นึ่ ง ชนิ ด ขึ้ น ไป เช่ น
ออกแบบเบื้องต้นและสร้างรถจักร รถดีเซลราง รถพ่วง หรื อล้อเลื่อนอื่น ๆ ที่ใช้ในกิจการรถไฟหรื อ
ออกแบบสร้างตัวรถเครื่ องพ่วง เครื่ องต้นกําลัง เครื่ องถ่ายทอดกําลัง เครื่ องล้อเลื่อน เครื่ องห้ามล้อ หรื อ
อุปกรณ์ส่วนประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับรถไฟ
2145.60

วิศวกรเครื่องกล (ยานยนต์ ) (Mechanical engineer, automotive engine)
ออกแบบรถยนต์นั่งและรถยนต์บรรทุ กผูโ้ ดยสาร หรื อรถรั บส่ งสิ นค้า รถบรรทุกขนาด
ใหญ่ รถแทรกเตอร์ รถจักรยานยนต์ หรื อยานยนต์ประเภทอื่นๆ รวมทั้งวางแผนและควบคุมการผลิตและ
การทดสอบ : ปฏิบตั ิงานหลักมูลฐานเช่นเดียวกันกับวิศวกรเครื่ องกลทัว่ ไป แต่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
ยานยนต์ต้ งั แต่หนึ่ งแบบขึ้นไป หรื อเชี่ ยวชาญในเรื่ องเครื่ องยนต์ โครงสร้างรถยนต์ ตัวถัง ระบบห้ามล้อ
หรื อส่ วนประกอบอื่นๆ ของยานพาหนะ
2145.65

วิศวกรเครื่องกล (เครื่องยนต์ ชนิดสั นดาปภายใน ยกเว้นเครื่องยนต์ ทใี่ ช้ กบั เรือ
อากาศยาน และรถยนต์ ) (Mechanical engineer, internal combustion engine,
except marine, aeronautics and automotive engine)
ออกแบบเครื่ องยนต์ชนิ ดสันดาปภายใน ยกเว้นเครื่ องยนต์ที่ใช้กบั เรื อ ยานยนต์ หรื อ
อากาศยาน รวมทั้งวางแผนและควบคุมการก่อสร้างและการติดตั้ง : ปฏิบตั ิงานหลักมูลฐานเช่นเดียวกัน
กับวิศวกรเครื่ องกลทัว่ ไป แต่มีความเชี่ ยวชาญเกี่ยวกับเครื่ องยนต์ชนิ ดสันดาปภายใน เช่น เครื่ องยนต์ที่
ใช้น้ าํ มันเบนซิ น นํ้ามันดี เซล ก๊าซ หรื อเชื้ อเพลิ งอื่น ๆ เพื่อการขับเคลื่ อนเครื่ องจักร หัวรถจักรรถไฟ
หรื อเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ
2145.70

วิศวกรเครื่ องกล (เครื่ องกลเรื อ) (Marine Engineer)
ออกแบบอุปกรณ์ของเรื อรวมทั้งวางแผนควบคุมการสร้าง การติดตั้ง การทดสอบ และการ
ซ่ อมบํารุ ง โดยปฏิบตั ิ งานหลักมูลฐานเช่ นเดี ยวกันกับวิศวกรเครื่ องกลทัว่ ไป แต่มีความเชี่ ยวชาญเฉพาะ
เกี่ยวกับอุปกรณ์เรื อ เช่น เครื่ องยนต์หลักในการขับเคลื่อนเรื อและเครื่ องยนต์เล็กๆ ที่เกี่ยวเนื่ องกัน อุปกรณ์
ในการถือท้ายเรื อ อุปกรณ์ที่ติดตั้งบนดาดฟ้ าเรื อ (ปั้ นจัน่ เพลา กว้าน ฯลฯ) และอุปกรณ์ต่างๆ บนเรื อที่
คล้ายคลึงกัน รวมทั้งการตรวจสอบอุปกรณ์เรื อระหว่างเดินเรื อ

(100)
2145.75

วิศวกรเครื่ องกล (การต่อเรื อ) (Naval Engineer)
ออกแบบเรื อและโครงสร้ างในทะเล รวมทั้งวางแผนและควบคุมการสร้ างเรื อ ตลอดจน
การซ่ อมโดยสามารถวิเคราะห์สมรรถนะด้านความแข็งแรงของเรื อและโครงสร้างในทะเล ความเร็ วของเรื อ
ตามกําหนด ตลอดจนการเคลื่อนที่ของเรื อ รวมถึงความปลอดภัย ความคงทนของเรื อและโครงสร้ างใน
ทะเลเมื่อมีผลกระทบจากคลื่นลม นอกจากนี้ ยงั สามารถควบคุมและบํารุ งรั กษา ตรวจและทดสอบความ
ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล เพื่อให้เรื อและโครงสร้างในทะเลสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
2145.80

วิศวกรเครื่ องกล (โครงสร้าง) (Mechanical engineer, structural)
วางแผน ออกแบบและควบคุ ม การก่ อ สร้ า งอาคารและสะพานที่ เ ป็ นเหล็ ก และวัส ดุ
ก่อสร้างชนิ ดอื่น : ออกแบบโครงสร้างให้สามารถรับภาระที่ประมาณไว้ได้โดยการคํานวณขนาด รู ปร่ าง
ความแข็งแรง และชนิดของส่ วนประกอบที่จะใช้เป็ นโครงสร้าง รวมถึงการตรวจสอบโครงสร้างต่างๆ ที่มี
อยู่เดิ มและให้คาํ แนะนําเกี่ยวกับการซ่ อม การบํารุ งรั กษาและการเปลี่ยนชิ้นส่ วนที่ชาํ รุ ดหรื อการสร้ างขึ้น
ใหม่ท้ งั หมด
2145.82

วิศวกรเครื่ องกล (บํารุ งรักษา) (Mechanical engineer, maintenance)
วางแผนงานการตรวจซ่ อ ม ดู แ ล และบํา รุ ง รั ก ษาชิ้ น ส่ ว นต่ า งๆ ซึ่ งเป็ นอุ ป กรณ์ ข อง
เครื่ องยนต์ อุปกรณ์ของเครื่ องจักรกลและเครื่ องจักรในโรงงาน ในบริ เวณก่อสร้างหรื อในสถานที่อื่นๆ : ใช้
เครื่ องมือวิเคราะห์เครื่ องยนต์ เครื่ องวัดความดันและคู่มือการทํางานสําหรั บตรวจหาอุ ปกรณ์ที่เสี ย และ
วิเคราะห์สาเหตุความเสี ยหายของอุปกรณ์เครื่ องจักรและเครื่ องยนต์ จัดระบบงานซ่ อม งานเปลี่ยนชิ้นส่ วน
และงานซ่ อมใหญ่ ชิ้ นส่ ว นที่ เ สี ยหายหรื อชํารุ ด ออกแบบและสั่ง ให้ท าํ ชิ้ นส่ วนใหม่ เมื่ อ จําเป็ น รวมทั้ง
ทดสอบเครื่ องจักรและอุปกรณ์ภายหลังการซ่ อม
2145.84

วิศวกรเครื่ องกล (ระบบปรับอากาศ) (Mechanical engineer, air conditioning)
ออกแบบอุปกรณ์และระบบปรั บอากาศ การหมุนเวียนของอากาศ การกําจัดอากาศเสี ย
วางแผนและควบคุมการผลิต การติดตั้งระบบปรั บอากาศต่าง ๆ ซ่ อมหรื อดัดแปลงระบบตรวจสอบความ
ปลอดภัยของระบบ : ปฏิ บตั ิ งานหลักมูลฐานเช่ นเดี ยวกันกับวิศวกรเครื่ องกลทัว่ ไป แต่มีความเชี่ ยวชาญ
เฉพาะระบบการปรับอากาศอาคาร สํานักงาน และศูนย์การค้าต่าง ๆ
2145.86

วิศวกรเครื่องกล (ระบบทําความเย็น) (Mechanical engineer, refrigeration)
ออกแบบอุปกรณ์และระบบทําความเย็น วางแผน ควบคุมการผลิต การติดตั้งระบบทํา
ความเย็นต่าง ๆ ซ่ อมหรื อดัดแปลงระบบ ตรวจสอบความปลอดภัยของระบบ : ปฏิบตั ิงานหลักมูลฐาน
เช่นเดียวกันกับวิศวกรเครื่ องกลทัว่ ไป แต่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะระบบทําความเย็นในอุตสาหกรรม เช่น
ห้องเย็นเก็บสิ นค้า อุตสาหกรรมอาหารแช่แข็งอื่น ๆ

(101)
2145.90

วิศวกรเครื่องกลอืน่ ๆ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในกลุ่มนี้ รวมถึง วิศวกรเครื่ องกลซึ่ งไม่ได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น

หน่ วย 2146 วิศวกรเคมี (Chemical engineers)
ผูป้ ฏิ บ ัติ ง านอาชี พ ในหน่ ว ยนี้ ได้แ ก่ ผู ้ท ํา งานในด้า นการวิเ คราะห์ ค้น คว้า ให้
คําปรึ กษา แนะนํา วิจยั และพัฒนา คํานวณ ออกแบบกระบวนการทางเคมี และหรื อทางเคมีกายภาพ
และหรื อทางชี วเคมี ควบคุ มกรรมวิธีทางเคมี และกระบวนการเพื่อผลิ ตสารเคมี หรื อเคมี ภณ
ั ฑ์ต่างๆ
ตามที่ ก ํา หนด รวมถึ ง กระบวนการบํา บัด ของเสี ย การคํา นวณ ออกแบบ ทํา โครงการก่ อ ตั้ง และ
อํานวยการทางเทคนิคในการสร้าง ติดตั้ง ตรวจสอบ การอํานวยการซ่ อม ดัดแปลง ใช้ ทําลาย หรื อรื้ อถอน
เครื่ อง หรื ออุปกรณ์ที่ใช้ทางเคมีในโรงงานอุตสาหกรรมเคมี หรื อสถานที่ประกอบการ หรื อสถานบําบัด
ของเสี ยที่อาศัยปฏิกริ ยาเคมี วิจยั และพัฒนากรรมวิธีทางเคมีในการกลัน่ นํ้ามันดิบและของเหลวอื่นๆ หรื อ
แก๊ส กําหนดลักษณะด้านต่างๆ ของโครงสร้างโรงงานผลิตเคมีภณั ฑ์ รวมทั้งระบุวธิ ี การผลิต วัสดุ และ
มาตรฐานคุณภาพให้เป็ นไปตามข้อกําหนด วางมาตรฐานและขั้นตอนในการควบคุมเพื่อความปลอดภัย
และความมีประสิ ทธิ ภาพของการดําเนิ นการผลิ ตและแก้ไขระบบการทํางานที่บกพร่ อง รวมทั้งการเก็บ
และการขนส่ งเคมีภณ
ั ฑ์ที่เป็ นวัตถุ อนั ตราย การจัดระเบี ยบและดู แลด้านการบํารุ งรั กษาและซ่ อมแซม
อุปกรณ์ใช้งานทางเคมีต่างๆ ที่มีอยู่ ประสานการติดต่องานด้านเทคนิ คและปรึ กษาหารื อกับวิศวกรอื่นๆ
หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญพิเศษที่เกี่ยวข้อง จัดเตรี ยมเอกสารและรายงานทางเทคนิ คสําหรับการติดต่องานและการ
ปรึ กษาหารื อเพื่อความปลอดภัยและความมีประสิ ทธิ ภาพอย่างเป็ นระบบ ตลอดจนปฏิบตั ิหน้าที่การงาน
และควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโรงงานอุตสาหกรรมเคมี หรื อสถานที่ประกอบการ หรื อ
สถานบําบัดของเสี ยที่อาศัยปฏิกริ ยาเคมี
7

2146.10

อาชีพในหน่วยนี้ มีดงั นี้

วิศวกรเคมีทวั่ ไป (Chemical engineer, general)
พัฒนาและปรั บปรุ ง ประสิ ทธิ ภาพของกรรมวิธีทางเคมีเพื่อการผลิ ต : คํานวณและ
ออกแบบกรรมวิธี เครื่ องมือ และอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายเทมวลสารและพลังงาน ; ประยุกต์ใช้
หลักการเทคโนโลยีทางด้านเคมีฟิสิ กส์ และวิศวกรรมในการออกแบบกรรมวิธีในการผลิตเคมีภณ
ั ฑ์และ
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมทั้งควบคุมดูแลระบบทางเคมี สนับสนุ นการผลิตโดยเฉพาะระบบผลิตนํ้าและระบบ
บําบัดนํ้าเสี ย อากาศเสี ยและสารเคมีอนั ตราย ตลอดจนปฏิ บตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพทาง
เคมี และการป้ องกันสภาพแวดล้อม คํานวณ ออกแบบ ทําโครงการก่อตั้ง และอํานวยการทางเทคนิ คใน
การสร้าง ติดตั้ง ตรวจสอบ อํานวยการซ่อม ดัดแปลง ใช้ ทําลาย หรื อรื้ อถอนเครื่ อง หรื ออุปกรณ์ที่ใช้ทาง
เคมี ในโรงงานอุตสาหกรรมเคมี หรื อสถานประกอบการ หรื อสถานบําบัดของเสี ยที่อาศัยปฏิกริ ยาเคมี ;
วิจยั และพัฒนากรรมวิธีทางเคมีในการกลัน่ นํ้ามันดิบและของเหลวอื่นๆ หรื อแก๊ส ; กําหนดลักษณะด้าน
ต่างๆ ของโครงสร้ างโรงงานผลิ ตเคมี ภณ
ั ฑ์ รวมทั้งระบุ วิธีการผลิ ต วัสดุ และมาตรฐานคุ ณภาพให้
เป็ นไปตามข้อ กํา หนด ; วางมาตรฐานและขั้น ตอนในการควบคุ ม เพื่ อความปลอดภัย และความมี

(102)
ประสิ ทธิ ภาพของการดําเนินการผลิตและแก้ไขระบบการทํางานที่บกพร่ อง รวมทั้งการเก็บและการขนส่ ง
เคมีภณ
ั ฑ์ที่เป็ นวัตถุ อนั ตราย การจัดระเบียบและดูแลด้านการบํารุ งรักษาและซ่ อมแซมอุปกรณ์ใช้งาน
ทางเคมี ต่างๆ ที่ มีอยู่ ; ประสานการติ ดต่องานด้านเทคนิ คและปรึ กษาหารื อกับวิศวกรอื่ น ๆ หรื อ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญพิเศษที่เกี่ ยวข้อง ; การจัดเตรี ยมเอกสารและรายงานทางเทคนิ คสําหรับการติดต่องานและ
ปรึ กษาหารื อเพื่อความปลอดภัยและความมีประสิ ทธิ ภาพอย่างเป็ นระบบ ตลอดจนปฏิบตั ิหน้าที่การงาน
และควบคุมดูแล
ผูป้ ฏิบตั ิงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโรงงานอุตสาหกรรมเคมี หรื อสถานประกอบการ
หรื อสถานบําบัดของเสี ยที่อาศัยปฏิกริ ยาเคมี
2146.20

วิศวกรผลิตภัณฑ์ เคมี (Chemical engineer, products)
วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ วิจยั และพัฒนาสําหรับการปรับปรุ งผลิตภัณฑ์เคมีชนิดเดิมหรื อวิจยั
และพัฒนา ค้นหาผลิ ตภัณฑ์ชนิ ดใหม่ รวมถึ งการคํานวณ ออกแบบกรรมวิธีการผลิ ต เครื่ องจักร และ
อุปกรณ์ สําหรับใช้ในการผลิ ตเชิ งอุตสาหกรรมเพื่อใช้ผลิตผลิ ตภัณฑ์น้ นั ๆ ตลอดจนคํานวณ ออกแบบ
ระบบและ มาตรการความปลอดภัยทั้งในการผลิ ต การป้ องกันสิ่ งแวดล้อม การเก็บ การขนส่ ง /
เคลื่อนย้ายและการใช้ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว
2146.25

วิศวกรการผลิตเคมีภัณฑ์
(Chemical engineer, production process)
ควบคุ ม กระบวนการผลิ ต พัฒนาเทคนิ คหรื อกระบวนการผลิ ตใหม่ๆ หรื อปรั บปรุ ง
เทคนิ คหรื อกระบวนการผลิ ตผลิ ตภัณฑ์เคมีเดิ มให้มีประสิ ทธิ ภาพ และมีความปลอดภัยต่อสุ ขภาพและ
สิ่ งแวดล้อม รวมทั้งออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง การติดตั้ง การซ่ อม การรื้ อถอน และใช้เครื่ องจักร
และอุปกรณ์สําหรับกระบวนการผลิ ตเคมีภณ
ั ฑ์ของโรงงานผลิ ตผลิ ตภัณฑ์ : ปฏิ บตั ิงานหลักมูลฐาน
เช่นเดียวกันกับวิศวกรเคมีทวั่ ไป แต่มีความเชี่ ยวชาญเฉพาะงานออกแบบ ดูแลและควบคุ มกระบวนการ
ผลิตทางเคมี และงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์เคมีทวั่ ไป
2146.30

วิศวกรปิ โตเลียม : การกลัน่ และผสมนํา้ มัน และผลิตภัณฑ์ ปิโตรเลียม
(Petrochemical engineer)
ควบคุมการปฎิ บตั ิงานทางกรรมวิธีเคมีท้ งั หมดที่เกี่ ยวกับการผลิ ตผลิตภัณฑ์จากนํ้ามัน
ปิ โตรเลียม : ศึกษารายละเอียดวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้อยูใ่ นกรรมวิธีการผลิตที่กาํ ลังดําเนิ นการอยูห่ รื อ
ศึกษาวิธีการผลิ ตในห้องปฏิ บตั ิการทางวิทยาศาสตร์ ; ควบคุ มและประสานงานการปฏิ บตั ิงานของ
คนงานที่ใช้เครื่ องผสม เตาให้ความร้อน หอกลัน่ เครื่ องปฏิกรณ์ เครื่ องระเหย เครื่ องแลกเปลี่ยนความ
ร้อน และอุปกรณ์อื่น ๆ ซึ่ งจําเป็ นต่อการผลิตผลิตภัณฑ์น้ าํ มันปิ โตรเลียม ; ควบคุมการปรับปรุ งโรงงาน
ตามผลของการทดสอบในห้องปฏิบตั ิการทางวิทยาศาตร์ หรื อตามที่ตอ้ งการให้ มีคุณภาพสู งขึ้น ; ค้นหา
ข้อบกพร่ องและความล้มเหลวที่เกิ ดขึ้นในกรรมวิธีการผลิ ต ; ประสานงานระหว่างหน่ วยต่าง ๆ ใน
โรงงาน ; ร่ วมมือกับวิศวกรโยธา วิศวกรเครื่ องกล และวิศวกรไฟฟ้ าเพื่อให้การดําเนิ นงานในโรงงาน

(103)
เป็ นไปอย่างเรี ยบร้อย อาจเชี่ ยวชาญงานในสาขาใดสาขาหนึ่ งของโรงงานกลัน่ นํ้ามันปิ โตรเลียมและอาจ
มีชื่อเรี ยกตามงานที่ทาํ
2146.40
วิศวกรอาหาร ( การผลิตทางเคมี) : นักเทคโนโลยีอาหารและเครื่องดื่ม
(Chemical engineer, food and drink)
วิเคราะห์ วิจยั และพัฒนาผลิ ตภัณฑ์อาหาร อันได้แก่อาหารและเครื่ องดื่ มต่าง ๆ เพื่อ
ปรับปรุ งกระบวนการผลิตทางเคมี รวมถึงวิจยั และพัฒนา ค้นหาผลิตภัณฑ์อาหารและกระบวนการผลิต
ชนิ ดใหม่ คํานวณและออกแบบกรรมวิธีการผลิ ต เครื่ องจักร และอุ ปกรณ์ สําหรั บใช้ในการผลิ ตเชิ ง
อุตสาหกรรมเคมี เพื่อใช้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารนั้น ๆ ตลอดจนคํานวณและออกแบบระบบและมาตรการ
ความปลอดภัย และการกําจัดของเสี ย ทั้งในการผลิ ต การใช้ การเก็บ การขนส่ ง/เคลื่อนย้าย และการ
ป้ องกันสิ่ งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ ผลิ ตภัณฑ์อาหารดังกล่าว : ปฏิบตั ิงานหลักมูลฐานเช่นเดียวกันกับ
วิศวกรเคมีทวั่ ไป แต่มีความเชี่ ยวชาญเฉพาะงานออกแบบ ดูแลและควบคุมกระบวนการผลิตอาหารและ
เครื่ องดื่มทางเคมี และงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
2146.50

วิศวกรเคมีสิ่งทอ (Chemical engineer, textile)
ศึกษา วิจยั ผลิตภัณฑ์เคมีและปฏิกริ ยา และกระบวนการทางเคมีสําหรับเคมีภณ
ั ฑ์ที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมสิ่ งทอ การผลิตเคมีภณ
ั ฑ์ วิเคราะห์คุณสมบัติเคมีสิ่งทอเหล่านั้นเพื่อประโยชน์ดา้ นการใช้
งาน ด้านความปลอดภัย และการควบคุมสิ่ งแวดล้อมอันอาจจะเกิดจากเคมีสิ่งทอ : ออกแบบ ควบคุมการ
ผลิต จัดการและอํานวยการการควบคุม วางโครงการอุตสาหกรรม พิจารณาตรวจสอบและให้คาํ ปรึ กษา
ทั้งหมดเฉพาะสําหรับอุตสาหกรรมเคมีสิ่งทอ
2146.60

นักเทคโนโลยีเคมีอุตสาหกรรม (Technologist, industrial chemical)
ศึกษา วิจยั ผลิตภัณฑ์เคมีและปฏิกริ ยา และกระบวนการทางเคมีสําหรับเคมีภณ
ั ฑ์ที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมการผลิ ตทัว่ ไป : วิเคราะห์คุณสมบัติเคมีอุตสาหกรรมเพื่อประโยชน์ดา้ นการใช้งาน ด้าน
ความปลอดภัย และการควบคุ มสิ่ งแวดล้อม อันอาจจะเกิ ดจากเคมี อุตสาหกรรมเหล่านั้น ; ศึกษาและ
แนะนําลักษณะทางเทคโนโลยีของกระบวนการ ในการผลิตผลิตภัณฑ์และการใช้เคมีอุตสาหกรรม รวมถึง
การควบคุ มคุ ณภาพ ควบคุ มสิ่ งแวดล้อม ศึกษา วิจยั และพัฒนา และแนะนําลักษณะทางเทคโนโลยีของ
กระบวนการผลิตเฉพาะเคมีอุตสาหกรรม

2146.90

วิศวกรเคมีอนื่ ๆ (Other chemical engineer)
ผูป้ ฏิ บตั ิ งานอาชี พในหน่ วยอาชี พนี้ รวมถึ งวิศวกรเคมี ซ่ ึ งมิ ได้จดั ประเภทไว้ในที่ อื่น
เช่น วิศกรเคมีที่มีความเชี่ ยวชาญเฉพาะทาง วิศวกรเคมีที่ทาํ หน้าที่ประสานงานและร่ วมงานกับวิศวกร
หรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญสาขาอื่น ๆ ทางวิชาการในการออกแบบและควบคุ มการก่อสร้ าง การดําเนิ นการและ
บํารุ งรักษาโรงงานเพื่อการผลิตหรื อจ่ายแก๊ส วิศวกรเคมีที่ทาํ หน้าที่ ออกแบบ วางแผน หรื อปฏิบตั ิงาน
ด้านวิศวกรรมซึ่ งเกี่ยวกับการป้ องกันควบคุมและแก้ไขอันตรายที่อาจมีต่อชีวติ และทรัพย์สิน การประเมิน

(104)
ความเสี่ ยงต่ออุบตั ิภยั ทางเคมี ตลอดจนทํางานด้านการวิเคราะห์และบําบัดของเสี ย หรื อเทคโนโลยีการ
ควบคุมมลภาวะ และสภาพสิ่ งแวดล้อมทัว่ ไป เป็ นต้น

หน่ วย 2147 วิศวกรเหมืองแร่ นักโลหกรรม และผู้ประกอบวิชาชี พอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ อง
(Mining Engineers, Metallurgists and Relater Professionals)
9352
ผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง านอาชี พ ในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูท้ าํ งานด้านการวิจยั
ออกแบบ และพัฒนาวิธีการสกัดโลหะจากสิ นแร่ นํ้า นํ้ามัน หรื อแก๊สจาก
พื้นโลก รวมทั้งพัฒนาโลหะผสม เซรามิค และวัสดุอื่นๆ ขึ้นใหม่ ศึกษาและ
ให้คาํ แนะนําด้านเทคโนโลยีของวัสดุ ผลิตภัณฑ์หรื อกระบวนการต่าง ๆ วิจยั
และแนะนําในการออกแบบและพัฒนาวิธีการใหม่ ๆ เกี่ ยวกับวิศวกรรมด้าน
เหมืองแร่ และนํ้ามัน การสกัดแก๊ส หรื อนํ้า กําหนดวิธีการทําเหมืองแร่ การ
สกัดแร่ ชนิดของเครื่ องจักรที่นาํ มาใช้ ที่ต้ งั ของเครื่ องเจาะ และวิธีการควบคุม
การไหลของนํ้ า นํ้ ามั น และแก๊ ส วางแผนด้ า นผัง งานและควบคุ ม การ
ก่ อสร้ างอุ โมงค์และปล่ องของเหมื องแร่ วางมาตรฐานและขั้นตอนด้านความ
ปลอดภัยโดยเฉพาะงานใต้ดิน ตรวจสอบคุณสมบัติของโลหะและโลหะผสม
และพัฒนา ให้คาํ แนะนําและควบคุมงานด้านเทคนิ ค เกี่ ยวกับการผลิ ตและ
กรรมวิธีการผลิตโลหะและโลหะผสม ประสานการติดต่องานด้านเทคนิ คและ
ปรึ กษาหารื อกับผูเ้ ชี่ยวชาญพิเศษที่เกี่ยวข้อง จัดเตรี ยมเอกสารและรายงานอย่าง
เป็ นระบบ ตลอดจนปฏิบตั ิหน้าที่การงาน และควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
2147.10

วิศวกรเหมืองแร่ ทวั่ ไป (Mining engineer, general)
วางแผน จัดระบบงาน และควบคุมการขุดแร่ โลหะและแร่ อโลหะจากพื้นดิน และแต่ง
แร่ ก่อน ที่จะนําไปใช้โดยตรงหรื อนําไปใช้ในกรรมวิธีข้ นั ต่อไป : สํารวจทางธรณี วิทยาและทางภูมิ
ประเทศเพื่อพิจารณาที่ ต้ งั ลักษณะของแหล่งแร่ และลักษณะของชั้นดิ นที่ อยู่โดยรอบ ; วางแผน
ปรับปรุ งพื้นดิ น เช่ น ที่ต้ งั ของหน้าเหมือง อุโมงค์ หรื อปล่อง โรงแต่งแร่ และขนแร่ การจ่ายนํ้าและ
พลังงานและความสะดวกในการขนส่ ง ; ค้นหาวิธีขุดแร่ ที่เหมาะสมกับลักษณะ ชนิ ด และขนาดของ
แหล่งแร่ และเลื อกชนิ ดของเครื่ องจักรและอุปกรณ์ ที่ใช้ในการขุดแร่ ; สํารวจเพื่อปรับปรุ งสภาพการ
ทํางานให้ปลอดภัยยิง่ ขึ้น และเพื่อปรับปรุ งวิธีการผลิตให้ดียิ่งขึ้นด้วย ; ควบคุมการขุดแร่ หรื อการย่อยแร่
ทั้งใต้ดินและบนพื้นดิน ; ควบคุ มการแต่งแร่ ที่บริ เวณเหมืองหรื อที่โรงแต่งแร่ เช่ น การย่อย การบด
การล้าง หรื อการลอยแร่ อาจชํานาญในงานวิศวกรรมเหมืองแร่ ทวั่ ไปด้านใดด้านหนึ่ ง เช่น การสํารวจ
หรื อการพัฒนา และอาจมีชื่อเรี ยกตามงานที่ทาํ

(105)
2147.20

วิศวกรเหมืองแร่ โลหะ (Mining engineer, metal)
วางแผน จัดระบบงาน และควบคุมการขุดแร่ โลหะจากพื้นดิ น และการแต่งแร่ ก่อนที่
จะนําไปใช้โดยตรงหรื อใช้ในกรรมวิธีข้ นั ต่อไป : ปฏิบตั ิงานหลักมูลฐานเช่นเดียวกันกับวิศวกรเหมือง
แร่ ทวั่ ไป แต่มีความเชี่ ยวชาญในการขุดแร่ เงิ น เหล็ก ทองแดง และแร่ โลหะอื่ นๆ ทั้งที่เป็ นงานใต้
พื้นดิน และเชี่ยวชาญในการสกัดสิ นแร่ ดว้ ยวิธีบด ย่อย ลอยแร่ หรื อกรรมวิธีอื่นๆ
2147.30

วิศวกรเหมืองแร่ อโลหะ (Mining engineer, non - ferrous metal)
วางแผน จัดระบบงาน และควบคุมการขุดแร่ อโลหะชนิดแข็งออกจากดิน และการแต่ง
แร่ ก่อนที่จะนําไปใช้โดยตรง หรื อนําไปใช้ในกรรมวิธีข้ นั ต่อไป : ปฏิบตั ิงานหลักมูลฐานเช่นเดียวกัน
กับวิศวกรเหมืองแร่ ทัว่ ไป แต่มีความเชี่ยวชาญในการขุดถ่านลิกไนท์ หิ น ดิน และแร่ อโลหะชนิ ดแข็ง
อื่นๆ ทั้งที่เป็ นงานใต้พ้นื ดินหรื อบนพื้นดิน และเชี่ยวชาญในการสกัดสิ นแร่ เช่น การล้าง เป็ นต้น
2147.40

วิศวกรเหมืองแร่ (ปิ โตรเลียมและก๊าซ) (Petroleum engineer)
วางแผน จัดระบบงาน และควบคุ มการเจาะ การผลิ ต การเก็บรั กษา และการขนส่ ง
นํ้ามันดิบหรื อแก๊สธรรมชาติ : กําหนดชนิ ดของหอเจาะและอุปกรณ์การเจาะที่จะต้องใช้ควบคุมการเจาะ
รวมทั้งให้คาํ แนะนําทางเทคนิคเพื่อให้งานดําเนินไปได้ผลเป็ นที่น่าพอใจและประหยัด ; หาวิธีต่างๆ ที่จะให้
หลุ มเจาะสามารถผลิ ตนํ้ามันหรื อก๊ าซได้ ควบคุ มการไหลของนํ้า มันหรื อ ก๊า ซ และหากรรมวิ ธีแ ยกสิ่ ง
สกปรก เช่น ตะกอน นํ้า หรื อก๊าซไข่เน่ าออกจากนํ้ามันหรื อก๊าซ ; ควบคุมการบํารุ งรักษาหลุมผลิต ถัง
เก็บและระบบท่อส่ ง ; หาอัตราส่ วนระหว่างนํ้ามันและก๊าซของหลุมผลิต และกําหนดอัตราการไหลของ
นํ้ามันหรื อก๊าซ เพื่อให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ ; รวบรวมรายการทํางานต่างๆ บันทึกการผลิต และเก็บข้อมูล
อื่นๆ จากแต่ละหลุมผลิต และทําการศึกษาเป็ นพิเศษในเรื่ องต่างๆ เช่น เครื่ องมือที่ใช้ในการทํางาน
2147.50

วิศวกรโลหการ (Metallurgical engineer)
ศึกษา ค้นคว้า วิจยั และพัฒนางานทางด้านโลหกรรมในแขนงต่าง ๆ : ควบคุมการ
แปรรู ปโลหะและโลหะผสมทั้งประเภทใช้แรงกระทํา เช่น การตีข้ ึนรู ป การรี ด และการหล่อหลอม ;
ปรับปรุ งคุณสมบัติโดยเฉพาะคุณสมบัติทางกลของโลหะและโลหะผสมจากกระบวนการหล่อหลอมโดย
การปรับแต่งส่ วนผสมทางเคมีของนํ้าโลหะ และ/ หรื อควบคุมอัตราการเย็นตัว ; ควบคุมการอบชุบโดย
กรรมวิธีทางความร้อน ; ปรับปรุ งคุ ณสมบัติของพื้นผิวชิ้นงานด้วยเทคนิ คทางวิศวกรรมพื้นผิวต่าง ๆ ;
ศึ กษา วิเคราะห์ รวมถึ งแก้ไขข้อบกพร่ องต่าง ๆ ของชิ้ นงานโลหะ ; ออกแบบชิ้ นส่ วนและกําหนด
กรรมวิธีการผลิตเพื่อให้ได้คุณภาพและปริ มาณสู งสุ ด ; คัดเลือกโลหะและโลหะผสมเพื่อให้เหมาะสมกับ
ลักษณะการใช้งาน ตรวจสอบโครงสร้างจุลภาค วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี และทดสอบคุณสมบัติ
เชิ งกลของโลหะและโลหะผสม ; มีความรู้ทางด้านเทคนิ คการวิเคราะห์และสามารถเลือกเทคนิ คที่
เหมาะสมในการตรวจสอบคุ ณสมบัติดา้ นต่าง ๆ ของโลหะและโลหะผสมรวมถึงมาตรฐานต่าง ๆ ที่ใช้
ในการทดสอบวัสดุ มี ความชํานาญเกี่ ยวกับเหล็ก โลหะนอกกลุ่ มเหล็ก และโลหะผสม หรื อมี ความ

(106)
ชํา นาญในโลหะเฉพาะอย่า ง มี ความรู ้ ท างด้า นโลหะวิท ยาของผงโลหะ มี ค วามชํา นาญในวิช าการ
ที่ เกี่ ยวข้อง เช่ น การกัดกร่ อน การตรวจสอบโดยไม่ทาํ ลาย การวิเคราะห์ความวิบตั ิ ผลึกวิทยา
และความรู ้เกี่ยวกับวัสดุอื่น ๆ เช่น พอลิเมอร์ เซรามิกส์ และวัสดุประกอบ
2147.60

นักโลหกรรมการถลุง (Extractive metallurgist)
ศึกษา ค้นคว้า วิจยั และทดลองงานทางด้านโลหกรรมการถลุงโลหะ ทั้งการถลุงโดยใช้
ความร้อน การใช้สารละลายแยกโลหะ รวมไปถึ งการใช้เทคนิ คทางด้านเคมีไฟฟ้ าแยกโลหะออกจาก
สารละลาย และการผลิตเหล็กพรุ น : คัดเลื อกกรรมวิธีการถลุ งโลหะเพื่อให้เหมาะสมกับชนิ ดและ
ปริ ม าณของสิ น แร่ ปรั บ ปรุ ง กรรมวิ ธี ก ารถลุ ง โลหะเพื่ อ ให้ ไ ด้ผ ลผลิ ต ในปริ ม าณสู ง ; ปรั ป ปรุ ง
องค์ประกอบทางเคมีของโลหะที่ ได้จากการถลุ งตลอดจนการใช้เทคนิ คต่าง ๆ เพื่อกําจัดหรื อลดสาร
มลพิษที่ติดมาจากกรรมวิธีการถลุงโลหะและสิ นแร่ ด้ งั เดิม ; ตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคของโลหะที่ได้
จาการถลุ ง ทดสอบคุ ณสมบัติเ ชิ ง กลของโลหะและตรวจสอบองค์ป ระกอบทางเคมี ของโลหะและ
สารละลาย ; เลื อกใช้เทคนิ คในการวิ เคราะห์ และปรั บแต่ง องค์ประกอบทางเคมี ข องสารละลายให้
เหมาะสม มีความชํานาญในวิชาการที่เกี่ ยวข้อง เช่ น เทอร์ โมไดนามิกส์ ทางโลหวิทยา (Metallurgical
thermodynamics) โลหะวิทยาเชิ งเคมี (Chemical Metallurgy) วิทยาศาสตร์ เคมี ผลึกวิทยา ความรู้
ทางด้านแร่ ธาตุต่าง ๆ รวมไปถึงความรู ้ในด้านวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม
2147.90

วิศวกรเหมืองแร่ อนื่ ๆ (Other mining engineer)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในหน่ วยอาชี พนี้ รวมถึงวิศวกรเหมืองแร่ ซ่ ึ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
เช่น ผูว้ างแผนจัดระบบงาน และควบคุมการขุดแร่ เหลวและกึ่งเหลวจากพื้นดิน ยกเว้นนํ้ามันปิ โตรเลียม ;
ผูเ้ ชี่ยวชาญงานวิจยั หรื อผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษาแนะนําทางเทคนิคต่างๆ

หน่ วย 2148 นักทําแผนทีแ่ ละนักสํ ารวจ (Cartographers and Surveyors)
ผู ้ป ฏิ บ ัติ ง านอาชี พ ในหน่ ว ยนี้ ได้ แ ก่ ผู ้ที่ นํา วิ ธี ก ารและเทคนิ ค ด้ า นการสํ า รวจไป
ประยุกต์ใช้เพื่อกําหนดตําแหน่ งที่แน่นอนของลักษณะและเขตแดนของพื้นแผ่นดิน ทะเล พื้นที่ใต้ดินและ
ท้องฟ้ า จัดเตรี ยมหรื อปรั บปรุ งแก้ไขภาพกราฟฟิ ค ดิ จิตอล และรู ปภาพ จัดหาค่าและวิเคราะห์แจกแจง
รายละเอี ยดของพื้ นที่ สํ ารวจ วาดเค้าโครง บันทึ กตําแหน่ งลักษณะที่ สําคัญต่ าง ๆ และจัดทําแผนภู มิ
ตลอดจนปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมผูป้ ฏิบตั ิงานทําแผนที่และนักสํารวจอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
2148.10

นักสํ ารวจทัว่ ไป (Surveyor, general)
สํารวจพื้นดิ นและท้องนํ้า เพื่องานทําแผนที่ หรื อแผนภูมิ งานก่อสร้ าง งานเหมื องแร่
งานประเมินราคาที่ดินหรื องานอื่น ๆ เพื่อกําหนดอาณาเขตสถานที่ที่ต้ งั และเขียนภาพแสดงลักษณะภูมิ

(107)
ประเทศ : ตรวจสอบบันทึกแผนที่ แผนผัง โฉนด และเอกสารที่เกี่ ยวข้องตลอดจนทําการคํานวณ
เบื้องต้น ซึ่ งจําเป็ นสําหรับงานสํารวจ ; ตรวจสอบและใช้กล้องรังวัดหรื อกล้องทําแผนที่ เข็มทิศ โต๊ะ
สํารวจ และเครื่ องมือสํารวจอื่น ๆ ; สํารวจ และสั่งงานผูช้ ่ วยเพื่อให้การปฏิ บตั ิงานตรงตามสถานที่ที่
กําหนดและเพื่อความแน่นอนเกี่ยวกับการวัดระหว่างจุดต่าง ๆ เส้น มุม ความสู งชันและความสู งตํ่าของ
พื้นดิ น และข้อมูลที่เกี่ ยวกับพื้นผิวดิ น พื้นที่ใต้ดิน พื้นที่ผิวนํ้า และพื้นที่ใต้ทอ้ งนํ้า ; คํานวณเพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องของสิ่ งที่วดั ได้ ; บันทึกการใช้มาตรการต่าง ๆ และการคํานวณ รวมทั้งการเขียน
แบบร่ างพื้นที่บริ เวณที่ทาํ การสํารวจ ; จัดทําแบบวาดโดยละเอียดและทํารายงาน
2148.20

นักทําแผนที่ (Cartographer ; map – maker)
เขียนแผนที่ แผนภาพ รู ปแสดงเส้นรอบนอก รู ปด้านตัดจากภาพสเก็ตซ์หรื อจากการ
บันทึกข้อมูลการสํารวจต่าง ๆ : เขียนแบบรายละเอียดและรู ปแบบทางด้านเทคนิ คเพื่อกําหนดตําแหน่งที่
แน่นอนของลักษณะและเขตแดนของพื้นแผ่นดิน ทะเล พื้นที่ใต้ดิน แหล่งแร่ ท้องฟ้ า และสถานที่ต้ งั ที่
สําคัญต่าง ๆ กําหนดสัดส่ วนที่ใช้ในการทําแผนที่แต่ละประเภท
2148.30

นักสํ ารวจพืน้ ดิน (Surveyor, land ; Geodesic)
ควบคุ มและทํา การสํารวจผิวพื้นดิ นเพื่องานทําแผนที่ งานก่ อสร้ าง การตี ราคาที่ ดิน
หรื อเพื่ อ งานอื่ น ๆ โดยการกํา หนดอาณาเขตและสถานที่ ต้ ัง วางภาพแสดงลัก ษณะภูมิ ป ระเทศ :
ปฏิบตั ิงานหลักเช่นเดียวกับนักสํารวจทัว่ ไป แต่ชาํ นาญงานสํารวจพื้นดิน
2148.35

นักสํ ารวจเหมืองแร่ (Surveyor , mining)
ควบคุ มและทําการสํารวจเหมืองแร่ เพื่อใช้ในการวางแผนงาน การคํานวณปริ มาณแร่
การเหมื องแร่ บนพื้นดิ น การขุดอุ โมงค์และการเชื่ อมปล่ องกับทางเดิ นของเหมื องแร่ ใต้ดิน และเพื่ อ
วัตถุประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน : ปฎิบตั ิงานหลักมูลฐานเช่นเดียวกันกับนักสํารวจทัว่ ไป แต่ชาํ นาญงาน
สํารวจเหมืองแร่ บนพื้นดิน ใต้ดินและบริ เวณเหมือง
2148.40

นักสํ ารวจพืน้ นํา้ (Surveyor, hydrographic)
ควบคุ ม และทํา การสํา รวจในพื้ นที่ และท้องนํ้า เพื่ อให้ท ราบถึ ง ลัก ษณะแนวฝั่ ง และ
ลักษณะภูมิประเทศใต้ทอ้ งนํ้า ซึ่ งจะนํามาเขียนเป็ นภาพแสดงแนวฝั่งและลักษณะภูมิประเทศใต้น้ าํ เพื่อ
ประโยชน์ในการทําแผนภูมิ การกําหนดร่ องนํ้าและเพื่อการวางแผนก่อสร้างตอม่อสะพาน เขื่อนกั้นนํ้า :
ปฏิบตั ิงานหลักมูลฐานเช่นเดียวกันกับนักสํารวจทัว่ ไปแต่ชาํ นาญงานสํารวจพื้นที่ผวิ นํ้าและพื้นที่ใต้ทอ้ งนํ้า
2148.90

นักทําแผนทีแ่ ละนักสํ ารวจอืน่ ๆ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในกลุ่มนี้ รวมถึง นักทําแผนที่และนักสํารวจ ซึ่ งมิได้จดั ประเภท ไว้
ในที่อื่น เช่ น ผูว้ างแผนและทําการสํารวจที่ใช้วิธีถ่ายภาพทางอากาศ ผูค้ าํ นวณเส้นรุ ้ ง เส้นแวง มุม
พื้นที่ และมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเปลือกโลกจากการบันทึกและข้อมูลทางสถิติ

(108)
หน่ วย 2149 วิศวกรอุตสาหการ สถาปนิกและผู้ประกอบวิชาชี พวิศวกรรมทีเ่ กีย่ วข้ องซึ่งมิได้ จัด
ประเภทไว้ในทีอ่ นื่
( Architects, Engineers and Related Professionals Not Elsewhere Classified)
ผูป้ ฏิ บตั ิ ง านอาชี พ ในหน่ วยนี้ ได้แก่ วิศวกรอุ ตสาหการ สถาปนิ ก และผูป้ ระกอบ
วิชาชี พวิศวกรรมอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้องซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่ ใด ทําหน้าที่ ตรวจสอบ ออกแบบ และ
ประเมินค่าระบบของคนกับวัสดุ และสิ่ งอํานวยความสะดวก เพื่อผลทางเศรษฐกิจและประสิ ทธิ ภาพของ
การผลิ ต การใช้ และการจําแนกแจกจ่ายซึ่ งผลิ ตภัณฑ์อนั เป็ นผลผลิ ตของระบบนั้น รวมถึ งงานจัดทํา
มาตรฐานงานควบคุมการทํางานและต้นทุนการผลิต ตลอดจนการจัดการวัสดุ ผลผลิตและคนทํางานใน
องค์กร วิจยั และพัฒนา แนะนํา เลื อกทําเลที่ต้ งั โรงงาน วางผังการติดตั้งเครื่ องจักรและอุปกรณ์ การผลิ ต
และบริ หารจัดการโรงงาน วิเคราะห์ วัดและควบคุ ม ประเมินและคิดอัตราค่าจ้างงาน พัฒนาวิธีการเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพขององค์กรและการผลิ ต วางแผนการผลิ ต การเพิ่มผลผลิ ต การควบคุ มคุ ณภาพ การ
จัดการสิ่ งแวดล้อมในโรงงาน การจําแนกแจกจ่าย การขน การเก็บวัตถุ ดิบและผลิ ตภัณฑ์ การใช้และ
ประเมิ นบุ ค คล ตลอดจนวางแผนการใช้แ ละการบํา รุ ง รั ก ษาวัส ดุ และอุ ป กรณ์ ต่า งๆ อย่า งประหยัด
ปลอดภัยและมีประสิ ทธิภาพ ควบคุมการทํางานให้บรรลุเป้ าหมายตรงตามเวลาและทิศทางที่กาํ หนด ให้
คําปรึ กษาและแนะนําเกี่ ยวกับการผลิ ต การทําแผนผังโรงงานหรื อสิ่ งก่ อสร้ างอื่ นๆที่เกี่ ยวกับการผลิ ต
ขั้นตอน/วิธี ก ารตัดสิ นใจเลื อ กและใช้เครื่ องจัก รและอุ ป กรณ์ และแผนงานการป้ องกันอัน ตรายจาก
อุปกรณ์ดงั กล่าวในสายการผลิต จัดเตรี ยมและควบคุมค่าใช้จ่ายและปริ มาณของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง
โรงงาน การผลิ ตผลิ ตภัณฑ์อุตสาหกรรม ศึกษาและแนะนําลักษณะทางเทคโนโลยีของกระบวนการ
ปริ มาณของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง และในการผลิตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ศึกษา วิจยั และพัฒนา และ
แนะนําลักษณะทางเทคโนโลยีของกระบวนการผลิตเชิ งอุตสาหกรรมเฉพาะทาง เช่ น แก้ว เซรามิ ค
เครื่ องปั้ นดิ นเผา สิ่ งทอ หนัง เสื้ อผ้า เครื่ องนุ่ งห่ ม พลาสติ ก ไม้และวัสดุ ต่าง ๆ รวมถึ งงานการพิมพ์
จัดทําเอกสารและรายงานอย่างเป็ นระบบ ตลอดจนปฏิบตั ิหน้าที่การงานและควบคุ มดูแลผูป้ ฏิ บตั ิงาน
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
2149.10

วิศวกรอุตสาหการ ; วิศวกรระบบและงานการผลิตทัว่ ไป
(Industrial engineer, general)
วิเคราะห์ ตรวจสอบ โดย ค้นคว้าวิจยั ทดสอบ หรื อหาข้อมูลและสถิติต่างๆตลอดจน
การตรวจสอบด้ว ยกรรมวิธี อื่ น เพื่ อเป็ นหลัก เกณฑ์ป ระกอบการตรวจสอบวินิจ ฉัย งานการผลิ ต เชิ ง
อุ ต สาหกรรม จัด การระบบสารสนเทศ ศึ ก ษาเรื่ อ งเวลาและการเคลื่ อ นที่ ใ นการทํา งานเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพในการทํางานขององค์กร :วิจยั และวางแผนการผลิต ออกแบบ และ อํานวยการออกแบบ
เพื่อให้ได้มาซึ่ งรายละเอี ยดเกี่ ยวกับการวางแผนผัง การวางระบบ หรื อกระบวนการที่ เกี่ ยวข้องในการ
สร้าง การผลิต การประกอบ การบรรจุ การทดสอบ การปรับปรุ ง การลําเลียง การเก็บรักษา หรื อทําลาย

(109)
สิ่ งใด ๆ รวมถึ งวางแผน ออกแบบ และควบคุ มคุ ณภาพของผลิ ตภัณฑ์ท้ งั ขณะและหลังการผลิ ต จัดการ
ระบบควบคุมมลพิษหรื อการกําจัดของเสี ย สารพิษ วัตถุอนั ตรายหรื อกําจัดสิ่ งใดๆ ของโรงงาน ตลอดจน
กรรมวิธีอื่น โดยแสดงเป็ นแบบรู ป ข้อกําหนด หรื อประมาณการสําหรับงานของโรงงาน ; จัดการระบบ
การผลิ ตและกํากับงานตามแผนการผลิ ต การประกอบ การบรรจุ การแปรสภาพ การทดสอบ การ
ปรับปรุ ง การลําเลียง การเก็บรักษา และการทําลาย สิ่ งใด ๆ สําหรับกรรมวิธีอื่นใดเกี่ ยวกับงานของ
โรงงาน รวมทั้ง จัดการระบบการซ่อมบํารุ ง ควบคุมคุณภาพ ควบคุมวิธีและควบคุมการทํางานและต้นทุน
การผลิต รวมทั้งความปลอดภัยในการทํางานเพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพการผลิตในโรงงานสู งขึ้น โดยเฉพาะ
ให้บรรลุเป้ าหมายการเพิ่มผลผลิตที่กาํ หนด ; วางระเบียบและประสานงานกับฝ่ ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ผลิต แนะนําและให้คาํ ปรึ กษาวิธีการต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตและธุ รกิจขององค์กรโดยรวมให้
เหมาะสมดียงิ่
2149.20
วิศวกรควบคุมประสิ ทธิภาพ ; เพิม่ ผลผลิต (Industrial efficiency engineer)
วิเคราะห์วิธีการผลิ ตเพื่อวางแผนการใช้กาํ ลังคน เครื่ องจักรและอุปกรณ์ ต่างๆ อย่างมี
ประสิ ท ธิ ภาพในการผลิ ต สู ง สุ ด ตรวจสอบข้อมู ล สถิ ติต่า งๆ เช่ น สถิ ติ ก ารขาย ผลผลิ ต และวัส ดุ
สิ้ นเปลือง ศึกษาแผนผังของโรงงาน คุณภาพของเครื่ องจักร วิธีการผลิต การใช้กาํ ลังแรงงานและปั จจัย
อื่นๆ เพื่อวางแผนปรับปรุ งและพัฒนาการผลิ ตให้ปริ มาณผลผลิ ตสู งสุ ดและมีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด
รวมถึ งการพิจารณากําหนดหน้าที่ และอัตราค่าจ้างให้กบั พนักงานอย่างเหมาะสม ปฏิ บ ตั ิ งานหลักมู ลฐาน
เช่นเดียวกันกับวิศวกรอุตสาหการ แต่มีความเชี่ ยวชาญเฉพาะส่ วนการควบคุมประสิ ทธิ ภาพการผลิตและการ
เพิ่มผลผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม
2149.25

วิศวกรคุณภาพ ; วิศวกรควบคุมคุณภาพ (Quality engineer)
วิเคราะห์หลักการ ประเมินและควบคุมคุ ณภาพการใช้งานของผลิตภัณฑ์ : วางแผน
และพัฒนา ระบบและวิธีการควบคุม ทดสอบ และตรวจสอบคุณภาพ การตรวจรับผลิตภัณฑ์ รวมถึงทํา
การวิเคราะห์ช้ ีเหตุบกพร่ อง ข้อผิดพลาดและการแก้ไขการควบคุมคุณภาพเพื่อความเชื่ อถือ และมัน่ ใจใน
ผลิ ตภัณฑ์วา่ มีคุณภาพได้สมํ่าเสมอตามมาตรฐานกําหนด ปฏิ บตั ิงานหลักมูลฐานเช่ นเดียวกันกับวิศวกร
อุตสาหการ แต่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะงานส่ วนการควบคุมคุณภาพ และการประกันคุณภาพ
2149.30

วิศวกรอุตสาหกรรมการผลิต ; วิศวกรอุตสาหกรรมโรงงาน
(Manufacturing industrial engineer)
ออกแบบและควบคุ มกระบวนการผลิ ต พัฒนาวิธีการผลิ ตผลิ ตภัณฑ์ และสิ นค้าอุ ปโภค
บริ โภคทัว่ ไปในเชิงอุตสาหกรรม วิจยั และพัฒนาเครื่ องจักร เครื่ องมือและอุปกรณ์ กรรมวิธี เพื่อการร่ วมใช้
ในการผลิ ต ผลิ ต ภัณฑ์ที่ ต ้องการอย่า งพอดี รวมถึ งการใช้ การซ่ อ มบํา รุ ง รั ก ษาเครื่ อ งจัก ร เครื่ อ งมื อ และ
อุปกรณ์เหล่านั้นให้อยูใ่ นสภาพใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและปลอดภัย :วางโครงการอุตสาหกรรม โดย
วางแผนผังที่ต้ งั เครื่ องจักร อุปกรณ์ และวัสดุ วางแผนงานการสร้ าง
วางแผนขั้นตอนการผลิต การ
ประกอบ การลําเลียง การเก็บรักษา หรื อทําลายสิ่ งใด ๆ สําหรับการผลิตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลือกและ
ตรวจดูกรรมวิธีการผลิตที่มีอยูใ่ นโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อวางแผนการผลิตหรื อปรับปรุ งให้ทนั สมัย

(110)
วางระเบี ยบและประสานงานกับ ทุ ก ฝ่ ายในการปฏิ บตั ิ งานของพนัก งาน เพื่อ เพิ่ มผลผลิ ตให้ก บั โรงงาน
จัดการการอํานวยการ และควบคุมดูแลการก่อสร้ างโรงงานในส่ วนที่ เกี่ ยวกับระบบขนถ่ าย ระบบระบาย
อากาศ ระบบแสงสว่ า ง แผนผัง หรื อ ระบบอย่า งอื่ นที่ เ กี่ ยวข้อ งกับ การผลิ ต วางแนวทางและวิ ธี ก าร
ประกอบ การบรรจุ การปรับปรุ ง การลําเลียง การเก็บรักษาวัสดุและผลิตภัณฑ์ หรื อทําลาย สิ่ งใดๆ เกี่ยวกับ
ระบบการผลิต อํานวยการ หรื อจัดการซ่ อมบํารุ ง จัดการควบคุมมลพิษ หรื อการกําจัดของเสี ย สารพิษ วัตถุ
อันตรายหรื อระบบกําจัดสิ่ งใดๆ ของโรงงาน ตลอดจนให้คาํ ปรึ กษา ให้ขอ้ แนะนํา วินิจฉัย รั บรองงาน
เกี่ยวกับงานข้างต้นสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต

2149.32

วิศวกรเครื่องปั้นดินเผา เครื่องเคลือบดินเผาและเครื่องแก้ว ; วิศวกรเซรามิค
(Ceramics engineer)
พัฒ นาและควบคุ ม กรรมวิ ธี ก ารผลิ ต ผลิ ต ภัณ ฑ์ เ ซรามิ ก ทั่ว ไป ซึ่ งรวมถึ ง การทํา อิ ฐ
เครื่ องปั้ นดินเผา เครื่ องเคลื อบดินเผาและเครื่ องแก้ว : ทดสอบคุณสมบัติทางฟิ สิ กส์ และทางเคมีของ
วัตถุที่ใช้ และเลือกวิธีการผสมวัตถุให้เป็ นไปตามแบบและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์
และอุปกรณ์ ที่ใช้ในการผลิ ต กําหนดกรรมวิธีการผลิ ตและอุ ณหภูมิที่ใช้เผาผลิ ตภัณฑ์ ทดสอบความ
เหนี ยวของผลิตภัณฑ์ตวั อย่างเพื่อให้ความเหนี ยวถึงขั้นมาตรฐาน อาจชํานาญในการผลิ ตผลิ ตภัณฑ์แบบใด
แบบหนึ่ งโดยเฉพาะ ทั้งนี้ รวมถึ งงานอํานวยการออกแบบ งานควบคุ มการผลิ ต งานควบคุ ม งานจัดการ
และการอํานวยการควบคุ มการก่อสร้ าง งานวางโครงการอุตสาหกรรม งานพิจารณาตรวจสอบและงานให้
คําปรึ ก ษา ทั้ง หมดเฉพาะสํา หรั บ อุ ตสาหกรรมเครื่ องปั้ นดิ นเผา เครื่ องเคลื อบดิ นเผาและเครื่ องแก้ว
ปฏิบตั ิงานหลักมูลฐานเช่นเดียวกันกับวิศวกรอุตสาหกรรมการผลิต แต่มีความเชี่ ยวชาญเฉพาะอุตสาหกรรม
เซรามิค
2149.34

วิศวกรสิ่ งทอ ; วิศวกรอุตสาหกรรมสิ่ งทอ (Textiles engineer)
วิเคราะห์ วางโครงการ อํานวยการหรื อควบคุมการสร้าง การผลิต การคํานวณออกแบบ
และติ ดตั้งเครื่ องมื อ เครื่ องจักรและอุ ปกรณ์ ต่างๆ ที่ใช้ในโรงงานสิ่ งทอทัว่ ไปรวมถึ งการใช้ การซ่ อม
บํารุ งรักษาเครื่ องจักร เครื่ องมือและอุปกรณ์ เหล่านั้นให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และ
ปลอดภัย : ศึกษาและแนะนําลักษณะทางเทคโนโลยีของกระบวนการ และปริ มาณของวัสดุที่ใช้ในการ
ก่อสร้าง และในการผลิตผลิตภัณฑ์ของโรงงานสิ่ งทอทัว่ ไป รวมถึงควบคุณคุณภาพ ควบคุมสิ่ งแวดล้อม
ศึกษา วิจยั และพัฒนา และแนะนําลักษณะทางเทคโนโลยีของกระบวนการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมเฉพาะ
สิ่ งทอ หนัง เสื้ อผ้า เครื่ องนุ่ งห่ ม พลาสติ ก และวัสดุ ต่างๆ ในการผลิ ตเครื่ องนุ่ งห่ มและเสื้ อผ้าสําเร็ จรู ป
ปฏิบตั ิงานหลักมูลฐานเช่นเดียวกันกับวิศวกรอุตสาหกรรมการผลิต แต่มีความเชี่ ยวชาญเฉพาะอุตสาหกรรม
สิ่ งทอ
2149.36

วิศวกรเสื้อผ้ าและเครื่องนุ่งห่ ม (Garment engineer)
วิจยั ค้นคว้าทางเทคโนโลยีเสื้ อผ้าสําเร็ จรู ป การตกแต่งสิ่ งทอ เทคนิ คการย้อมเสื้ อผ้า
สําเร็ จรู ป วิธีท ดสอบและควบคุ มคุ ณภาพในกรรมวิธีการผลิ ตเสื้ อผ้าสํา เร็ จรู ป รวมทั้ง การบํา รุ งรั กษา

(111)
ดูแลความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อมในโรงงาน : ปฏิบตั ิงานหลักมูลฐานเช่นเดียวกันกับวิศวกรสิ่ งทอ
แต่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะการผลิตและออกแบบเสื้ อผ้าสําเร็ จรู ป
2149.40

วิศวกรความปลอดภัย (Safety engineer)
วิเคราะห์และชี้เหตุของการเกิดอุบตั ิภยั ออกแบบระบบและวิธีควบคุมความปลอดภัยต่อ
บุคคลและทรัพย์สินทั้งโดยทัว่ ไป และในองค์กร สร้าง ทดสอบ และตรวจสมรรถภาพระบบ เครื่ องและ
อุปกรณ์ ความปลอดภัยทัว่ ไป รวมถึ งงานให้คาํ แนะนํา และปรึ กษางานข้างต้น :ปฏิ บตั ิ งานเพื่อให้เกิ ด
ความปลอดภัย ควบคุมและลดความสู ญเสี ยทรัพย์สินและผูป้ ฏิบตั ิงาน ค้นหาและตรวจสอบ วิเคราะห์
ความเสี่ ยงที่ จะเกิ ดอุ บตั ิ เหตุ ประเมิ นค่าความสู ญเสี ย ที่ อาจจะเกิ ดขึ้ นตามความเสี่ ยงพร้ อมเสนอแนะ
มาตรการป้ องกัน ออกแบบ ติ ดตั้ง ตรวจสอบระบบป้ องกันอัคคี ภยั ตรวจแบบก่ อสร้ าง การก่ อสร้ าง
อาคาร เครื่ อ งมื อ และกรรมวิธี ก ารผลิ ตให้เป็ นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย จัด ทํา กฎ ระเบี ย บ
มาตรฐานในการปฏิบตั ิงาน ให้ความรู้เพื่อให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามกฎระเบียบและมาตรฐาน
2149.45

วิศวกรความปลอดภัย (ผลิตภัณฑ์ ) (Products Safety Engineer)
ปฏิบตั ิงานด้านการวิจยั และพัฒนาวิธีการเพื่อป้ องกันอันตรายที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์
: ค้นหาสาเหตุ และวิเคราะห์อุบตั ิเหตุหรื ออันตรายที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์และ
ประเมินผลความเสี ยหายหรื ออันตรายที่ เกิ ดขึ้ น หาวิธีการป้ องกันอันตรายหรื อความเสี ยหายที่เกิ ดขึ้ น
พร้อมทั้งให้คาํ แนะนําแก่ผใู ้ ช้ผลิตภัณฑ์
2149.50

วิศวกรสิ่ งแวดล้อม (Environmental Engineer) ; วิศวกรประปา ;วิศวกรบําบัดนํา้ เสี ย
วิ เ คราะห์ วางโครงการ อํา นวยการหรื อ ควบคุ ม การสร้ า ง การผลิ ต การคํา นวณ
ออกแบบและติดตั้งเครื่ องมือเครื่ องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในกระบวนการป้ องกันมลพิษ การควบคุม
มลภาวะทุกสถานะของสิ่ งแวดล้อม บําบัดนํ้าเสี ยชุ มชน นํ้าเสี ยจากอาคาร หมู่บา้ น เมือง โรงงาน นิ คม
อุตสาหกรรม กระบวนการผลิตนํ้าประปา ระบบและวิธีการจัดการขยะ และของเสี ยอันตราย รวมทั้งการ
บํารุ งรักษาซ่อมแซม และการให้ คําปรึ กษางานข้างต้น
2149.90

สถาปนิก และผู้ประกอบวิชาชี พวิศวกรรมอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ อง ซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ ใน
ทีอ่ นื่
ผูป้ ฏิ บตั ิงานอาชี พในกลุ่มนี้ รวมถึง วิศวกรอุตสาหการ สถาปนิ กและผูป้ ระกอบวิชาชี พ
วิศวกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่ใด เช่ น ผูเ้ ชี่ ยวชาญเทคโนโลยีดา้ นซี เมนต์ หนัง
การพิมพ์ สิ่ งทอ ไม้ เป็ นต้น
หมวดย่อย 22 ูู ู้ผู้ประกอบวิชาชี พด้ านวิทยาศาสตร์ เกีย่ วกับสิ่ งมีชีวติ และสุ ขอนามัย
( Life Science and Health Professionals )

(112)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในหมวดย่อยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ทาํ งานด้านวิจยั ปรับปรุ ง พัฒนาแนวคิด
ทฤษฎี และวิธีการทํางานหรื อการนําความรู ้ ทางวิทยาศาสตร์ ในสาขาที่เกี่ ยวข้องกับสัตววิทยา ชี ววิทยา
พฤกษศาสตร์ นิเวศน์วทิ ยา สรี ระวิทยา ชีวเคมี จุลชีวเคมี เภสัชวิท ยา การเกษตรและการแพทย์ ไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น การศึกษาชี วิตมนุ ษย์ สัตว์และพืช การศึกษาเกี่ ยวกับอวัยวะ เนื้ อเยื่อ เซลล์
และเชื้ อจุลินทรี ยข์ ององค์ประกอบทางสิ่ งแวดล้อม ยาหรื อสสารอื่น ๆ ศึกษาอาการเจ็บป่ วยของมนุ ษย์
สัตว์หรื อพืช ให้คาํ แนะนําและใช้มาตราการเพื่อป้ องกันและรักษาพยาบาลหรื อส่ งเสริ มงานด้านสุ ขภาพ
อนามัย
9353
กลุ่มอาชี พในหมวดย่ อยนี้ มีดังนี้
221 ผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับสิ่ งมีชีวติ
222 ผู้ประกอบวิชาชีพเกีย่ วกับสุ ขภาพ (ยกเว้ นการพยาบาล)
223 พยาบาลวิชาชีพและผดุงครรภ์
หมู่

221

ผู้ประกอบวิชาชี พด้ านวิทยาศาสตร์ เกีย่ วกับสิ่ งมีชีวติ
( Life Science Professionals )
ผูป้ ฏิ บ ัติง านอาชี พ ในหมู่ น้ ี ได้แ ก่ ผูท้ ี่ ท าํ งานเกี่ ย วกับ การวิจ ัย ปรั บ ปรุ ง พัฒนา
ทฤษฏี และวิ ธี ก ารปฏิ บ ัติ การนํา ความรู ้ ท างด้า นวิ ท ยาศาสตร์ ที่ เ กี่ ย วกับ ชี ว วิ ท ยา จุ ล ชี ว วิ ท ยา
พฤกษศาสตร์ สัตวศาสตร์ นิเวศวิทยา กายวิภาค แบคทีเรี ยวิทยา ชี วเคมีวิทยา สรี รวิทยา จิตวิทยา
พันธุ ศาสตร์ เกษตรวิทยา ปฐพีวิทยา พยาธิ วิทยา หรื อเภสัชวิทยา ไปใช้ประโยชน์ในงานสาขาต่าง ๆ
เช่น งานการเกษตร เภสัชกรรม และวงการอุตสาหกรรมและการแพทย์
9354

9355
9356
2212
2213

กลุ่มอาชี พ ในหมู่นี้ มีดังนี้
2211 นักชีววิทยา นักพฤษศาสตร์ นักสัตววิทยาและอาชีพอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
นักเภสัชวิทยา และนักพยาธิ วทิ ยาและผูป้ ระกอบวิชาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
นักเภสัชวิทยา นักพยาธิวทิ ยาและผูป้ ระกอบวิชาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

หน่ วย 2211 นักชี ววิทยา นักพฤกษศาสตร์ นักสั ตววิทยาและผู้ประกอบวิชาชี พอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ อง
(Biologists, Botanists, Zoologists and Related Professionals)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูท้ าํ หน้าที่วิจยั ปรับปรุ งหรื อพัฒนาแนวคิด ทฤษฎี
และวิธีการปฏิบตั ิต่างๆ และนําองค์ความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับชี ววิทยา จุลชี ววิทยา แบคทีเรี ย
วิทยา เชื้อราวิทยา ไวรัสวิทยา เซลล์วทิ ยา พันธุ ศาสตร์ สัตวศาสตร์ พฤกษศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ และ
นิ เ วศวิท ยาไปใช้ป ระโยชน์ ใ นทางการแพทย์และเกษตรกรรม ทํา การทดลองทั้ง ในภาคสนามและ
ห้องปฏิบตั ิการเกี่ยวกับสิ่ งมีชีวติ ทุกรู ปแบบโดยจําแนกและจัดประเภทของตัวอย่างมนุ ษย์ สัตว์ แมลง พืช
หรื อจุลินทรี ย ์ และศึกษาถึงต้นกําเนิด พัฒนาการ รู ปแบบ โครงสร้าง พันธุ กรรม และส่ วนประกอบทาง

(113)
เคมีและกายภาพ และกระบวนการของชี วิตและการสื บพันธุ์ ศึ กษาและทดลองเกี่ ยวกับโครงสร้ างการ
พัฒนาการและลักษณะเฉพาะของจุลินทรี ย ์ เช่น แบคทีเรี ย หรื อไวรัส ศึกษาปั จจัยที่เกี่ ยวข้องกับต้นกําเนิ ด
การพัฒนาการ และการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุ กรรมในมนุ ษย์ สัตว์ หรื อพืช ศึกษาชี วิตของจุลินทรี ย ์
พืชและสัตว์ในทุกองค์ประกอบ และพัฒนานําความรู้น้ ี มาใช้ในสาขาเกษตรกรรม อาหารและอายุรกรรม
ศึกษาและทดลองเกี่ ยวกับโครงสร้ างและหน้าที่ของเซลล์สิ่งมี ชีวิต และอิ ทธิ พลขององค์ประกอบทาง
กายภาพและเคมีที่มีต่อเซลล์ที่ปกติและไม่ปกติ รวมทั้งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างชี วิตจุลินทรี ย ์ ชี วิตพืช
ชี วิตสัตว์และปั จจัยแวดล้อมที่ เกี่ ย วข้อง และให้คาํ แนะนําทักษะวิช าชี พแก่ ส าขาวิทยาการที่ เกี่ ยวข้อง
ตลอดจนปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่นๆ
9357

อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้

2211.10

นักชีววิทยาทัว่ ไป (Biologist, general)
ศึก ษาและปฏิ บ ตั ิ ง านทางวิท ยาศาสตร์ ข องสิ่ ง มี ชี วิต หรื อจากของจริ งตามธรรมชาติ
เกี่ ยวกับการกําเนิ ด พัฒนาการ โครงสร้ างสรี รวิทยา การกระจายกรรมพันธุ์ สิ่ งแวดล้อม ความสัมพันธ์
ภายในระหว่างกัน การจัดประเภทและรู ปการมูลฐานของชี วิตพืชและสัตว์ และนํา สิ่ งที่ คน้ พบมาใช้
แก้ปัญหาด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ การเกษตร อาหารและปั ญหาอื่นๆ ซึ่ งมีผลกระทบต่อสิ่ งมีชีวิต ; วาง
แผนการทดลอง ; ศึกษาที่อยูอ่ าศัยตามธรรมชาติของพืช และสัตว์ หรื อเก็บรวบรวมตัวอย่างต่างๆ ; ให้ชื่อ
จัดประเภท และเก็บรักษาตัวอย่างไม่ให้เสี ยหาย ; เตรี ยมตัวอย่างที่เก็บรวบรวมได้มา ให้ชื่อและศึกษาถึง
พัฒนาการของโรคต่างๆ และศึกษาเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์อื่นๆ ; ทําการวิเคราะห์เชิงสถิติใน ข้อมูลที่ได้
จากการทดลองและทํารายงานผลการวิเคราะห์ อาจทําการทดลองเกี่ยวกับพืชและสัตว์ของตนเอง อาจ
นําผลที่ได้จากการทดลองมาใช้ให้เป็ นประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจแก่ชีวิตมนุษย์
2211.20

นักพฤกษศาสตร์ (Botanist)
ศึ ก ษาและปฏิ บ ตั ิ งานทางวิท ยาศาสตร์ ที่ เกี่ ย วกับ พื ช หรื อจากของจริ ง ตามธรรมชาติ
เกี่ ย วกับ การกําเนิ ด พัฒนาการ โครงสร้ างสรี รวิทยา กายวิภาค และโมเลกุล การกระจายสิ่ ง แวดล้อม
ความสัมพันธ์ภายในระหว่างกัน การจัดประเภท และรู ปการมูลฐานอื่นๆ ของชี วิตพืชและนําสิ่ งที่คน้ พบ
มาใช้แก้ปัญหาทางเกษตรกรรม พืชกรรม ป่ าไม้ และปั ญหาอื่นๆ : ปฏิบตั ิงานหลักมูลฐานเช่นเดียวกันกับ
นักชี ววิทยาทัว่ ไป แต่เชี่ ยวชาญในการศึกษาชี วิตพืช ศึกษาและจัดประเภทซากพืชหรื อคต อาจเชี่ ยวชาญ
ในพฤกษศาสตร์ เฉพาะสาขาเช่ น พฤกษศาสตร์ เศรษฐกิ จ นิ เวศวิทยาของพืช อนุ กรมวิธานวิทยาของพืช
วิชาที่วา่ ด้วยสาหร่ าย และวิชาที่วา่ ด้วยเชื้อรา
2211.30

นักสั ตววิทยา (Zoologist)
ศึ กษาและปฏิ บ ตั ิ งานทางวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ ยวกับสัตว์ หรื อจากของจริ ง ตามธรรมชาติ
เกี่ยวกับพันธุ กรรม โครงสร้าง การดํารงชี วิต พฤติกรรม การเจริ ญเติบโตและพัฒนาการสิ่ งแวดล้อม การ
จัด ประเภท และรู ปการมู ล ฐานอื่ น ๆ ของชี วิ ต สั ต ว์ และนํ า สิ่ งที่ ค ้ น พบมาใช้ แ ก้ ปั ญ หาต่ า งๆ ที่

(114)
กระทบกระเทือนต่อสุ ขภาพอนามัย และสวัสดิ ภาพของชี วิตมนุ ษย์ สัตว์ และพืช : ปฏิบตั ิงานหลักมูล
ฐานเช่นเดี ยวกันกับนักชี ววิทยาทัว่ ไป แต่เชี่ ยวชาญในการศึ กษาชี วิตสัตว์ อาจมีความเชี่ ยวชาญในสัตว
วิทยาสาขาใดสาขาหนึ่ ง เช่น วิทยาเอ็มบริ โอ สัณฐานวิทยา เซลล์วิทยา วิชาว่าด้วยสัตว์ไม่มีกระดูกสัน
หลัง
สัตววิทยาที่เกี่ยวกับปลา นก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และพาราสิ ตวิทยา
2211.40

นักจุลชี ววิทยาและไวรัส (Microbiologist)
ศึกษาและปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับจุลินทรี ย ์ ได้แก่ เชื้อแบคทีเรี ย เชื้ อรา ไวรัส และโปรโตซัว ซึ่ ง
เกี่ ย วข้องกับสุ ข ภาพอนามัย ของมนุ ษ ย์ สั ตว์ และพืช หรื อเกี่ ยวข้องกับ กรรมวิธี ท างอุ ตสาหกรรมใน
ห้องปฏิบตั ิการทางวิทยาศาสตร์ : ใช้กล้องจุลทรรศน์ตรวจตัวอย่างของของเหลวหรื อของแข็ง ทําการ
แยกเชื้ อและตรวจพิ สูจน์เชื้ อตามสรี ระ รู ป พรรณสั นฐาน ชี วเคมี โมเลกุ ล หรื อคุ ณลักษณะอื่ นๆ เพื่ อ
พิจารณาว่าเป็ นสิ่ งที่มีอนั ตรายหรื อมีประโยชน์และเพื่อให้ทราบถึ งการแพร่ เชื้ อในสิ่ งที่มีชีวิต ; นําเอา
ตัวอย่างใส่ ลงในของเหลวหรื อสารอื่นๆ เพื่อศึกษาความเจริ ญเติบโต พัฒนาการ และความต้องการอาหาร
ของจุลินทรี ย ์ ควบคุ มความชื้ น อากาศ อุณหภูมิ ความเป็ นกรด และสิ่ งซึ่ งเป็ นอาหาร และคอยสังเกต
สภาวะที่อาํ นวยให้เกิดความเจริ ญเติบโต การสื บพันธุ์ หรื อสภาวะที่เป็ นอันตราย ; สังเกตการทํางานของ
จุลินทรี ยท์ ี่ มีต่อเนื้ อของพืช สัตว์ช้ นั สู งหรื อจุ ลินทรี ยอ์ ื่ นๆ และต่ออิ นทรี ยสารซึ่ งตายแล้ว ; ทําการ
วิเคราะห์ ทางเคมีของสาร เช่ น กรด แอลกอฮอล์ และเอนไซม์ ซึ่ งเกิ ดจากการกระทําของจุ ลินทรี ยต์ ่อ
อินทรี ยสาร ; ทําบันทึกและรายงานสิ่ งที่คน้ พบ อาจชํานาญในสาขาต่างๆ ของจุลชี ววิทยา เช่น ผลิตภัณฑ์
นม อาหาร หรื อบักเตรี วิทยาด้านสาธารณสุ ขศาสตร์ หรื อวิชาเกี่ยวกับไวรัส การป้ องกันต้านทานโรค หรื อ
วิชาเซรุ่ ม
2211.50

นักนิเวศวิทยา (Ecologist)
ศึ ก ษาค้นคว้า เกี่ ย วกับสิ่ ง มี ชี วิต และความสัม พันธ์ ระหว่า งสิ่ ง มี ชี วิตกับสิ่ งแวดล้อม :
ศึกษาระบบนิ เวศของสิ่ งมีชีวิตภายในสิ่ งแวดล้อมของสิ่ งมีชีวิตเหล่านั้น รวมทั้งผลกระทบที่มีต่อสิ่ งมีชีวิต
โดยเกิ ดจากอิทธิ พลด้านต่างๆ ขนาดประชากร มลภาวะ ปริ มาณนํ้าฝน อุณหภูมิ แสงแดด ความสู ง ดิ น
ชั้นหิ น และเชื้อโรค ; ทําการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับแหล่งกําเนิ ด วิวฒั นาการ ชนิ ด และการกระจาย
ของสิ่ งมีชีวิตทั้งในปั จจุบนั และในอดีตซึ่ งเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงและการแปรผันของปั จจัยแวดล้อม
และทําวิจยั เพื่อปกป้ องระบบนิ เวศและแก้ปัญหาผลกระทบระหว่างสิ่ งแวดล้อมกับสิ่ งมีชีวิต ; อาจมีความ
เชี่ยวชาญในนิเวศวิทยาสาขาใดสาขาหนึ่ งโดยเฉพาะ เช่น ป่ าไม้ พืช สัตว์ สัตว์ป่า แมลง นํ้า และสิ่ งแวดล้อม
2211.60

นักเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnologist)
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู ้ ท้ ั งหลั ก การและวิ ธี การปฏิ บ ั ติ ท างด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ และ
วิศวกรรมศาสตร์ เพื่อพัฒนาและปรับปรุ งคุณภาพของพืช สัตว์ และผลิ ตภัณฑ์อาหาร : นํายีน (gene) หรื อ
หน่วยพันธุ กรรมของสิ่ งมีชีวติ มาศึกษาการถ่ายทอดลักษณะพิเศษ และควบคุมกระบวนการแยกเซลล์หรื อ
ยีน ; ศึกษาทดสอบ และคัดเลื อกเชื้ อจุ ลินทรี ย ์ เช่ น แบคที เรี ย เชื้ อรา เชื้ อยีสต์ หรื อเอนไซม์ หรื อแยก
เฉพาะดี เอ็นเอ (DNA) จากเซลล์ที่ มี คุณสมบัติเฉพาะตามต้องการออกมาเพื่ อนํามาใช้ใ นการสร้ าง
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ผลิตภัณฑ์ หรื อพันธุ์พืชขึ้นใหม่ที่ได้ปรับปรุ งให้มีคุณภาพดีกว่าเดิม การขยายพันธุ์พืช การปรับปรุ งพันธุ์
สัตว์ การเพาะเลี้ ย งเนื้ อเยื้อ การผลิ ตคิ ดค้นวัค ซี นและตัวยาเพื่ อป้ องกันและรั ก ษาโรคติ ดต่อหรื อโรค
ร้ายแรงต่างๆ ตลอดจนการผลิตอาหารที่ให้คุณค่าทางโภชนาการสู ง
2211.70

นักวิทยาศาสตร์ ทางทะเล (Marine Scientist)
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก การและเทคนิ ค ทางวิ ท ยาศาสตร์ ธ รรมชาติ คณิ ต ศาสตร์ แ ละ
วิศวกรรมศาสตร์ ในการศึกษาค้นคว้า และวิจยั เกี่ยวกับการกําเนิด โครงสร้าง การเคลื่อนไหว ลักษณะทาง
กายภาพของทะเล พฤติกรรมของสิ่ งมีชีวิตทุกรู ปแบบในทะเลและความสัมพันธ์ซ่ ึ งกันและกัน ตลอดจน
ผลกระทบจากปั จจัยด้านสิ่ งแวดล้อม : ประมาณการความอุดมสมบูรณ์ของสิ่ งมีชีวติ ในทะเลและวิเคราะห์
โครงสร้างและพลวัตรประชากร ; สังเกตโครงสร้างของกลุ่มสิ่ งมีชีวิตในทะเลและพิจารณาถึงปั จจัยที่มี
อิทธิ พลต่อโครงสร้ าง ; ประเมินผลและให้คาํ แนะนําเกี่ ยวกับพันธุ์ของสิ่ งมีชีวิตในทะเล รวมถึ งสาเหตุ
ผลกระทบ การป้ องกันและการควบคุ ม ; ใช้ทกั ษะด้านตัวเลขและสถิติในการออกแบบห้องปฏิบตั ิการ
ทางวิทยาศาสตร์ และวิธีการทดลองภาคสนาม ; ออกแบบและประเมินผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อมเพื่อ
นํามาพิจารณาว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเกิ ดจากปั จจัยทางธรรมชาติหรื อมนุ ษย์ ; พัฒนาแผนงานโครงการ
ระยะยาวเพื่อติดตามผลด้านมลภาวะสภาพแวดล้อม ; ให้ขอ้ มูลและคําแนะนําเพื่อการอนุรักษ์ทะเล และ
นโยบายด้านการประมงทะเล รวมทั้งการเพาะเลี้ ยงสัตว์น้ าํ ; อาจจะพัฒนาเทคโนโลยีใ หม่ๆ ในการ
ป้ องกันมลภาวะทางทะเล และการป้ องกันชายฝั่งจากการทําลายของคลื่นทะเลและกระแสนํ้าขึ้นนํ้าลง
2211.90
นักชีววิทยาและนักวิทยาศาสตร์ ทเี่ กีย่ วข้ องอืน่ ๆ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในกลุ่มนี้ รวมถึง นักชี ววิทยาและนักวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ ง
มิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
หน่ วย 2212 นักเภสั ชวิทยา นักพยาธิวทิ ยา และผู้ประกอบวิชาชี พอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ อง
(Pharmacologists, Pathologists and Related Professionals)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูท้ าํ หน้าที่วิจยั ปรับปรุ งหรื อพัฒนาแนวคิด ทฤษฎี
และวิธีการปฏิ บตั ิต่างๆ และนําองค์ความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ ดา้ นกายวิภาคศาสตร์ ชี วเคมี ฟิ สิ กส์ ชีวภาพ
สรี รวิทยา พยาธิ วิทยา หรื อเภสัชวิทยามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เกษตรกรรม หรื ออุตสาหกรรม :
วิจยั ปรับปรุ ง หรื อคิดค้นแนวคิด ทฤษฎี และวิธีการต่างๆ ในสาขานั้นๆ ศึกษาและทําการทดลองเกี่ยวกับ
รู ปแบบ โครงสร้าง และลักษณะทางกายวิภาคของสิ่ งมีชีวิต ส่ วนประกอบทางเคมี และกระบวนการของ
ชี วิตและหน้าที่ของอวัยวะ เนื้ อเยื่อ เซลล์ ต่อม และระบบต่างๆ ของมนุ ษย์ สัตว์ และพืชทั้งที่ปกติและ
ผิ ด ปกติ หรื อ ภายใต้ส ภาวะที่ ไ ม่ ธ รรมดา ศึ ก ษาและทํา การทดลองเกี่ ย วกับ ธรรมชาติ สาเหตุ และ
พัฒนาการของโรคและความผิดปกติของมนุ ษย์ สัตว์ หรื อพืช ศึกษาและทดลองเกี่ยวกับผลของยาและ
สารต่ า งๆ ต่ อเนื้ อเยื่อ อวัย วะ และกระบวนการทางสรี ร ะวิ ท ยาของมนุ ษ ย์แ ละสั ต ว์ พร้ อ มปรั บ ปรุ ง
ประสิ ทธิ ภาพของยาที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั หรื อยาที่กาํ ลังพัฒนาขึ้นใหม่ รวมทั้งพัฒนาการนําองค์ความรู ้ในแต่
ละสาขาไปประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรม การแพทย์ และอื่นๆ และจัดเตรี ยมเอกสารและรายงานทาง
วิทยาศาสตร์ ตลอดจนปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่นๆ

(116)
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดงั นี้

2212.20

นักเภสั ชวิทยา (Pharmacologist)
ศึกษา วิจยั และพัฒนาวิธีการวัดระดับยาชนิ ดต่างๆ ในเลื อดเพื่อนําไปใช้ในงานการ
ตรวจวัดระดับยาในผูป้ ่ วย / อาสาสมัครวิจยั และการตรวจวัดระดับความคงตัวของเภสัชผลิตภัณฑ์ :
ตรวจ วิเคราะห์ทางห้องปฏิ บตั ิการ หาปริ มาณสาร Catecholamine ในเลื อดและปั สสาวะ เพื่อการ
วินิ จ ฉัย และการรั ก ษา เตรี ย มเครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ วิธี ก าร ยาและอาสาสมัค รที่ ใ ช้ใ นการทดสอบ
ดําเนิ นการทดสอบ รวบรวมข้อมูล คํานวณผลโดยวิธีการทางสถิ ติ และรายงานผลการทดสอบใน
งานวิจยั เกี่ยวกับฤทธิ์ ทางเภสัชวิทยาของยาที่ใช้ในการรักษาผูป้ ่ วย
2212.25

นักสรีรวิทยา (Physiologist)
ตรวจ วิเคราะห์ทางห้องปฏิบตั ิการ เพื่อการวินิจฉัยและรักษาโรค : ตรวจวัดโปรตีน
ฮอร์ โมน ตัวรับฮอร์ โมน ตรวจสมรรถภาพของระบบประสาทอัตโนมัติที่ควบคุ มการไหลเวียนของ
เลือดแก่ผปู ้ ่ วย และบันทึกผลการตรวจให้แพทย์ผรู้ ักษาทราบ จัดเตรี ยมอุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องใช้
สารเคมี และสัตว์ทดลองที่จาํ เป็ นต้องใช้ สําหรับการปฏิบตั ิการทดลอง ทําการทดลอง และวิเคราะห์ผล
การทดลองพร้อมหาข้อบกพร่ องเพื่อนํามาแก้ไขและปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานต่อไป
2212.30
นักชีวเคมี (Biochemist)
ศึ กษา วิ เคราะห์ และวิ จ ัยองค์ ประกอบทางเคมี ของสิ่ งมี ชี วิ ตเพื่ อเพิ่ มองค์ ความรู ้ ด้ าน
วิทยาศาสตร์ และพัฒ นาเพื่ อนํา มาประยุก ต์ใ ช้ป ระโยชน์ ใ นทางการแพทย์ การเกษตร วิท ยาศาสตร์
สิ่ งแวดล้อม และการผลิ ต : ศึ กษาหลักการทางเคมี ของกระบวนการมีชีวิต เช่ น การพัฒนาเซลล์ การ
หายใจ การย่อย และการเปลี่ยนแปลงพลังงานการดํารงอยู่ ; สังเคราะห์ วิเคราะห์และวินิจฉัยฮอร์ โมน
วิตามิน สารก่อให้เกิ ดภูมิแพ้ อนิ นทรี ยส์ าร และเอนไซม์ เพื่อพิจารณาถึงผลกระทบที่มีต่อสมรรถนะการ
ทํางานของร่ างกาย ; ทดสอบลักษณะทางเคมีของการก่อรู ปของตัวปฏิชีวนะ (antibody) ; ทําการวิจยั ทาง
เคมีของเซลล์และเม็ดโลหิ ต และปฏิกิริยาทางเคมีขององค์ประกอบของสารต่างๆ เช่น ยา เซรุ่ ม ฮอร์ โมน
และอาหาร ; วิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของอาหารและผลที่มีต่อคุณค่าอันเกิดจากกระบวนการผลิต
การปรุ งแต่ง และการบรรจุกระป๋ อง ; พัฒนาวิธีการแปรรู ป การจัดเก็บ และการใช้ประโยชน์จากอาหาร
ยารักษาโรค และสารประกอบทางเคมี ตลอดจนออกแบบและสร้างเครื่ องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ
ในห้องปฏิบตั ิการที่จาํ เป็ นสําหรับโครงงานวิจยั ต่างๆ และปฏิบตั ิงานในหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2212.35

นักฟิ สิ กส์ ชีวภาพ (Biophysicist)
ศึ กษา และวิ จ ัยเกี่ ยวกับหลักการทางฟิ สิ กส์ เช่ น พลังงานไฟฟ้ า และพลังงานกลและ
ปรากฎการณ์ที่เกี่ยวข้องของเซลล์และสิ่ งมีชีวติ : ศึกษาและทดสอบความเสี ยหายของเนื้ อเยื้อและเซลล์อนั
เกิดจากอนุภาครังสี เอ็กซ์และนิวเคลียร์ ; ศึกษาและวิจยั การเปลี่ยนแปลงของสารประกอบในเซลล์โดยใช้
อะตอมมิคไอโซโทป รวมทั้งศึกษารู ปร่ างการจัดเรี ยงตัวของโมเลกุลขนาดเล็ก เช่ น โปรตีน โดยใช้รังสี
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เอ็กซ์หรื อกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ; วิเคราะห์การทํางานของอิเล็กทรอนิ กส์ และสมองของมนุ ษย์ เช่น
การเรี ยนรู ้ การนึ กคิด และความทรงจํา และศึกษาสาเหตุที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านการมองเห็นและ
ได้ยิน ; ทําการทดสอบเกี่ยวกับการส่ งผ่านของแรงกระตุน้ ไฟฟ้ า (electrical impulse) ตามเส้นประสาท
และกล้ามเนื้อ และปฏิบตั ิงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2212.40

นักพยาธิวทิ ยา (Pathologist)
ตรวจ วิเคราะห์ทางห้องปฏิบตั ิการเพื่อค้นหาโรคและความผิดปกติต่างๆ ของมนุ ษย์
โดยให้ท ราบถึ ง ลัก ษณะแก่ น แท้ สมมติ ฐาน อาการแสดงและผลของโรคและความผิ ดปกติ น้ ัน ๆ
พร้อมกําหนดวิธีการรักษา : เตรี ยมอุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องใช้ สารเคมี ชิ้นเนื้ อ เลือด และสิ่ ง
อื่นๆ ที่จาํ เป็ น ต้องนํามาทดสอบ ทําการทดสอบ บันทึกและรายงานผลการทดสอบกับอายุรแพทย์
ศัลยแพทย์ หรื อผูช้ าํ นัญพิเศษอื่นๆ เพื่อวินิจฉัยโรคหรื อความผิดปกติอื่นๆ อาจทําการตรวจศพ
2212.45

นักโรคพืช (Plant Pathologist)
ศึกษา ค้นคว้าวิจยั เกี่ ยวกับโรคพืชและสาเหตุของโรคพืช ซึ่ งได้แก่ จุลินทรี ยช์ นิ ดต่างๆ
เช่ น เชื้ อ รา แบคที เ รี ย ไวรั ส ไวรอยด์ ไฟโตพลาสมา และไสเดื อ นฝอย และนํา องค์ ค วามรู ้ ด้า น
วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ เกษตรกรรมเกี่ ยวกับพืช รวมทั้งเทคโนโลยีทางการเกษตรไปประยุกต์ในการแก้ไข
ปั ญหาด้านโรคพืช : ศึ กษาวิจยั เกี่ ยวกับทฤษฎี และหลักปฏิ บตั ิต่างๆ ในการป้ องกันกําจัดโรคพืช การ
กักกันโรค การปฏิ บตั ิ ทางการเพาะปลูก การหลี กเลี่ ยงการเกิ ดและการระบาดของโรคและการใช้พนั ธุ์
ต้านทานโรค ; ศึกษาลักษณะอาการของโรคพืชโดยการจําแนกเชื้ อหรื อชนิ ดของจุลินทรี ยท์ ี่เป็ นสาเหตุ
ของโรคพืช การเจริ ญเติ บโต การเข้าทําลาย และการแพร่ ระบาดของโรค รวมทั้งหาความสัมพันธ์กบั
สิ่ ง แวดล้อ มและสิ่ ง มี ชี วิ ต อื่ น ๆ เพื่ อ หาวิ ธี ป้ องกัน กํา จัดโรคพื ช นั้นๆ ตลอดจนศึ ก ษาวิ จยั เพื่ อ พัฒ นา
เทคโนโลยีใหม่ๆ หรื อใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการควบคุ มโรคพืช โดยใช้วิธีการที่ไม่ส่งผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อมและสุ ขภาพ และใช้เทคนิ คทางด้านพันธุ วิ ศวกรรมในการผลิตพันธุ์พืชที่มีความต้านทาน
ต่อโรคหรื อปลอดโรค
2212.50

นักเทคนิคการแพทย์ (Medical Technologist)
ตรวจ ทดสอบ วิเคราะห์ วิจัยสิ่ งส่ งตรวจที่ ได้มาจากร่ างกายมนุ ษย์ โดยใช้วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางห้องปฏิบตั ิการที่ครอบคลุมด้านเคมีคลินิก จุ ลทรรศนศาสตร์ คลินิก จุล
ชีววิทยาคลินิก โลหิ ตวิทยา คลังเลือด ภูมิคุม้ กันวิทยาคลินิก พิษวิทยาคลินิก ฯลฯ เพื่อนําผลมาใช้ในการ
วินิจฉัย ค้นหาสาเหตุ วิเคราะห์ความรุ นแรงและติดตามการรั กษาโรค การประเมินสภาวะสุ ขภาพ การ
ป้ องกันโรค การส่ งเสริ มสุ ขภาพรวมถึงการควบคุมคุณภาพ การกําหนดคุณลักษณะ และการ ควบคุม
การใช้เครื่ องมือรวมทั้งนํ้ายาต่าง ๆ ทางห้องปฏิบตั ิการทางเทคนิ คการแพทย์ การให้คาํ ปรึ กษาแนะนําและ
ฝึ กอบรมเกี่ยวกับวิทยาการทางเทคนิคการแพทย์ และปฏิบตั ิหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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2212.55

นักรังสี เทคนิค (Radiological Technologist)
ให้บริ การทางรังสี เทคนิ คในการตรวจวิเคราะห์และรักษาด้วยเครื่ องมือทางรังสี รวมทั้ง
การป้ องกันอันตรายจากรังสี แก่ผปู ้ ่ วย ซึ่ งปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับรังสี วินิจฉัย รังสี รักษา เวชศาสตร์ นิวเคลียร์
และทางฟิ สิ กส์การแพทย์ โดยกรรมวิธีพิเศษ รับผิดชอบในการถ่ายภาพส่ วนต่าง ๆ ของร่ างกายผูป้ ่ วย
ด้วยรังสี ประเภทต่าง ๆ ตามคําสั่งแพทย์ ใช้อุปกรณ์ถ่ายภาพ เช่น เครื่ องเอกซเรย์ เครื่ องฉายรังสี เครื่ อง
นับวัดรังสี เครื่ องอัลตราซาวนด์ เครื่ องเอกซเรย์ระบบคอมพิวเตอร์ เครื่ องตรวจด้วยสนามแม่เหล็กแรงสู ง
เครื่ องเร่ งอานุ ภาพ จัดท่าผูป้ ่ วยให้อยู่ในตําแหน่ งที่เหมาะสมกับเครื่ องมือหรื ออุ ปกรณ์ ในการฉายรังสี
บันทึกผลจากภาพถ่ายรังสี บันทึกจากการฉายรังสี เพื่อนําให้รังสี แพทย์ทาํ การรายงานผลเสนอแพทย์ผทู ้ าํ
การรักษา จัดเตรี ยมฟิ ล์มเอกซเรย์และนํ้ายาล้างฟิ ล์ม รวมทั้งดูแลตรวจสอบคุ ณภาพของภาพรังสี การ
ประกันคุณภาพและการบํารุ งรักษาเครื่ องมือและอุปกรณ์ ที่ใช้ในทางรังสี เทคนิ คให้อยูใ่ นสภาพที่ใช้งาน
ได้ดีและปลอดภัย
2212.60

นักนิติเวชวิทยา (Forensic Scientist)
ตรวจร่ างกายมนุ ษย์หรื อวัตถุ จากร่ างกายหรื อวัตถุพยานอื่นๆ ที่เกี่ ยวกับทางการแพทย์
เพื่อค้นหาและชันสู ตรเหตุของความผิดปกติในร่ างกาย : พิจารณารายงานของแพทย์หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญ
อื่ นๆ เกี่ ย วกับ คดี ที่ ไ ด้รั บ มอบหมาย อาจทํา การตรวจศพ ทั้ง นี้ เพื่ อปฏิ บ ตั ิ ต ามกฎหมายและเพื่ อ
ประโยชน์แห่งการพิจารณาคดีของตํารวจหรื อศาล
นักเภสัชวิทยา นักพยาธิวิทยาและผูป้ ระกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
ผูป้ ฏิ บตั ิงานอาชี พในกลุ่มนี้ รวมถึ ง นักเภสัชวิทยา นักพยาธิ วิทยาและผูป้ ระกอบ
วิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
2212.90

8หน่วย 2213
นักเกษตรกรรมและผูป้ ระกอบ
วิชาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(Agronomists and related
professionals)
ผูป้ ฏิ บตั ิ งานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ ทาํ หน้าที่วิจยั ปรับปรุ ง หรื อพัฒนาแนวคิ ด
ทฤษฎี และวิธีการปฏิ บตั ิต่างๆ และนําความรู ้ ทางวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ ยวข้องกับพืชผลทางการเกษตรและ
กิจการสัตว์เลี้ยงมาใช้ประโยชน์ : ทําการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับพืชไร่ นา หญ้าประเภทต่างๆ พืชสวน ไม้ดอก
ไม้ประดับ พืชผักและผลไม้ และพัฒนาวิธีการเพาะปลูกรู ปแบบใหม่ วิจยั และพัฒนาการ ทําฟาร์ มปศุสัตว์
และวิธีการผสมพันธุ์สัตว์ เพาะพันธุ์และเลี้ ยงต้นไม้ วางแผนและกํากับดูแลการปลูกป่ า และการใช้
ประโยชน์จากความหนาแน่นของต้นไม้ ศึกษาวิจยั คุณลักษณะ สมรรถนะและความอุดมสมบูรณ์ของดิน
และนําผลการศึกษาค้นคว้ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุ งแนวปฏิบตั ิทางด้านเกษตรกรรม
การปลูกพืชสวน ไม้ดอกไม้ประดับ พืชผักและผลไม้ และการปลูกป่ า ทําการวิจยั และพัฒนาวิธีการแบบ

(119)
ใหม่เพื่อการอนุ รักษ์สัตว์ป่า และเพื่อการใช้ประโยชน์พ้ืนที่เลี้ยงปศุสัตว์อย่างประหยัด จัดทําเอกสารและ
รายงานทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่นๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
2213.20

นักพืชไร่ ; พืชกร (Agronomist)
ทําการศึกษาและปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการทดลองหรื อค้นคว้าปั ญหาเกี่ยวกับพืชไร่ ค้นหา
วิธีการปลูกพืชไร่ ชนิดใหม่ และปรับปรุ งวิธีการที่ใช้กนั อยูเ่ ดิมให้ดีข้ ึน เพื่อให้ได้ผลผลิตและ คุณภาพสู ง
ขึ้น : วางแผนและทําการศึกษาเกี่ยวกับการผสมพันธุ์พืชที่สถานี ทดลองหรื อที่ไร่ นา เพื่อให้ได้พนั ธุ์ใหม่
และปรับปรุ งพันธุ์ของพืชไร่ เช่น ฝ้ าย ยาสู บ พืชที่ให้เมล็ด พืชหัว ป่ านหรื อปอ โดยคํานึ งถึงปั จจัย
ต่างๆ เช่ น ผลผลิ ตคุ ณภาพที่เหมาะสมกับดิ นและอากาศในแต่ละแห่ ง การต้านทานต่อโรคและแมลง ;
วางแผนแนวการศึ ก ษา และทํา การศึ ก ษาผลิ ตภัณฑ์ที่ ไ ด้จากพื ชไร่ เพื่ อให้ทราบถึ งดิ นที่พื ชต้องการ
วิธี การปลู ก การเก็ บเกี่ ยว และการเก็ บรั กษาที่ ดี ตลอดจนผลของการใช้พื ชหมุ นเวี ย น การระบายนํ้า
การชลประทาน ระดับสู งตํ่าของพื้นที่และสภาพดินฟ้ าอากาศ ; หาวิธีป้องกันวัชพืช โรคพืช และแมลงที่
เป็ นอันตรายแก่ พืช ; ทําการแสดงสาธิ ตให้เกษตรกรได้ทราบถึ งเกษตรกรรม แผนใหม่ อาจมี ความ
ชํานาญในพืชชนิดหนึ่งชนิดใด พืชหมู่หนึ่งหมู่ใดหรื องานทางเทคนิคอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น การผลิต การ
ผสมพันธุ์ การป้ องกันวัชพืชและโรคพืช หรื อการชลประทาน
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นักพืชสวน (Horticuturist)

ทําการศึกษาและปฏิบตั ิงานการทดลองค้นคว้าและค้นหาวิธีการปลูกพืชชนิดใหม่และปรับปรุ งวิธีการ
ที่ใช้กนั อยูเ่ ดิมเกี่ยวกับการผสมพันธุ์และการเพาะปลูกไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ สมุนไพร ตลอดจนการแก้ปัญหา
การผลิต การเก็บรักษา และการขนส่ ง : ทดลองเกี่ยวกับการผสมพันธุ์ เพื่อให้ได้พนั ธุ์ใหม่หรื อปรับปรุ งพันธุ์ที่มีอยูแ่ ล้ว
ให้มีผลผลิตสู งขึ้น คุณภาพดี ข้ ึน มีคุณค่าทางอาหารมากขึ้น มีความต้านทานโรคและปรับตัวเข้ากับดิ นฟ้ าอากาศดี ข้ ึน
และค้นคว้าวิธีการใช้ประโยชน์ของพืชผลสดต่างๆ เช่น การใช้หอ้ งเย็น ; ทดลองหรื อค้นคว้าเพื่อหาวิธีการปลูก การใช้ยา
กําจัดศัตรู พืช การเขตกรรม ธาตุอาหาร นํ้า สารควบคุมการเจริ ญเติบโต ตลอดจนค้นคว้าพืชหมุนเวียน ปุ๋ ย และการใช้
ประโยชน์จากดินให้เหมาะสมที่สุด ; กําหนดความต้องการของพืชเกี่ยวกับดิน ภูมิอากาศ และเลือกสถานที่ที่เหมาะแก่
การเพาะปลูก กําหนดเวลาที่ดีที่สุดในการเก็บเกี่ยว ; กําหนดอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสมสําหรับการเก็บรักษาและ
ขนส่ง อาจมีความชํานาญในการศึกษาพืชชนิดใดชนิดหนึ่ง เช่น ไม้ผล ไม้ยนื ต้น พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ สมุนไพร
อาจ เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ การตรวจสอบคุณภาพ วิธีการบรรจุและเก็บรักษาเมล็ดพืช อาจดําเนิ นงานใน
กิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่หนึ่งอย่างขึ้นไป เช่น การจัดการเกี่ยวกับสถานีทดลองสวนผลไม้ สวนขนาดใหญ่ในเชิงพาณิ ชย์ หรื อ
สถานเพาะชํา

2213.40

นักวนวัฒนวิทยา (Silviculturist)
วิจยั ปั ญหาการปรั บ ปรุ ง พันธุ์ และการสื บ พันธุ์ ข องพันธุ์ ไม้ใ นพื้ นที่ ป่าธรรมชาติ และ
พื้นที่สวนป่ า การปลูกสร้างสวนป่ าและการบํารุ งป่ า : วิจยั ด้านวนวัฒนวิธีต่างๆ เช่น อัตราความเจริ ญ
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ของต้นไม้ การตัดสางขยายระยะซึ่ งมีผลต่อการเจริ ญเติบโตและผลิตผลจากป่ า การกระจายของเมล็ด การ
งอกของเมล็ดพรรณไม้ป่านานาชนิ ด ผลที่เกิดจากไฟป่ าและการเลี้ยงสัตว์ในป่ าต่อความเจริ ญเติบโตของ
ต้นไม้ ; พัฒนาป่ าโดยจัดให้มีสถานี เพาะชํากล้าไม้ การย้ายปลูกกล้าไม้ กําจัดต้นไม้ที่เป็ นโรค การตัด
สางขยายระยะ การลิดกิ่ง และวิธีการอื่นๆ เพื่อส่ งเสริ มการเจริ ญเติบโตของหน่อหรื อกล้าต้นไม้ ; พัฒนา
ระบบวนวัฒนาวิทยาเพื่อเพิ่มผลผลิ ตและสมดุ ลของสภาพแวดล้อม และปล่อยให้ตน้ ไม้ที่มีอายุน้อยขึ้น
และเจริ ญเติบโตต่อไป ; พัฒนาวิธีการวัดต้นไม้ การประมาณความเจริ ญเติบโตและผลผลิตของหมู่ไม้
และการกําหนดชื่อของต้นไม้ให้ถูกต้อง
2213.45

นักวิชาการป่ าไม้ (Forestry Scientist)
ทําการศึ กษาวิจยั ด้านวนวัฒนาวิทยา ทั้งเพื่อในแนวทางเพื่อป่ าผลิ ตผลและป่ าป้ องกัน
หรื อการอนุ รักษ์ทรัพยากรป่ าไม้เพื่อแก้ปัญหาทางวิชาการป่ าไม้ : ดําเนิ นการศึกษาวิจยั ทางด้านต่าง ๆ
ได้แก่ ด้านการปรับปรุ งพันธุ์ไม้ป่า การปลูกบํารุ งสวนป่ า เมล็ดพันธุ์ไม้และแปลงเพาะ ปฐพีวิทยาป่ า
ไม้ เทคโนโลยีชีวภาพ ผลิตผลป่ าไม้ โรคและแมลงป่ าไม้ วนเกษตร การวิจยั ด้านเกษตร-ปศุสัตว์-ป่ าไม้
การวิจยั ลุ่มนํ้า พฤกษศาสตร์ ป่าไม้ ผลิตผลรองจากป่ า สัตว์ป่า การวิจยั ด้านการจัดการป่ าไม้
ด้าน
เศรษฐกิจป่ าไม้ และการวิจยั ด้านทรัพยากรป่ าไม้ โดยอาจใช้ภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายดาวเทียม
2213.50

นักปฐพีวทิ ยา ; นักวิทยาศาสตร์ ของดิน (Soil Scientist)
ศึ ก ษาลัก ษณะและประโยชน์ ที่ เหมาะสมของดิ น และใช้ผ ลของการศึ ก ษาแก้ปั ญหา
ทางการเกษตร การป่ าไม้ การชลประทาน และการระบายนํ้า : ศึกษากําเนิ ด องค์ประกอบและการ
กระจายของดิน ตลอดจนจัดประเภทดินให้เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ; วิเคราะห์ดินทาง
เคมี ทางแร่ ทางกายภาพ และทางชีวภาพ และตีความหมายผลของการวิเคราะห์ในทัศนะของการเกษตร
การป่ าไม้ การชลประทาน และการระบายนํ้า ; ทําการทดลองเพื่อปรั บปรุ งหรื อแก้ไขลักษณะและ
คุณสมบัติของดินให้เหมาะสมต่อการเกษตร การป่ าไม้ การชลประทาน และการระบายนํ้า ; ตรวจสอบ
ผลตอบสนองของดินที่มีต่อการเขตกรรม การใส่ ปุ๋ย การปลูกพืชหมุนเวียน การชลประทาน การระบายนํ้า
และการปฏิบตั ิงานอื่นๆ ; วางแผน พัฒนาและประสานการปฏิบตั ิงานต่างๆ เพื่อสงวนความชื้ นในดิ น
และเพื่อควบคุมการพังทะลาย การทะลาย การใช้ประโยชน์และการเสื่ อมคุณภาพของดิน ; ทําการทดลอง
เพื่อให้ทราบถึงลักษณะและคุณสมบัติของดิ นที่เหมาะสมสําหรับพืชแต่ละชนิ ด ; ให้คาํ แนะนําเกี่ยวกับ
การใช้ดินให้เป็ นประโยชน์ การจัดการและการอนุ รัก ษ์ดิน รวมทั้ง การรั ก ษาหรื อการแก้ไ ขดิ นให้ มี
ลักษณะและคุณสมบัติที่เหมาะสมอยูเ่ สมอ
2213.60

นักสั ตวบาล (Animal Scientist)
ทํางานวิจยั และปรับปรุ งวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เกี่ ยวกับการผสมพันธุ์สัตว์ การเลี้ ยงดู
และจัดการเกี่ ยวกับสัตว์เลี้ ยง เช่ น โคเนื้ อ โคนม สัตว์ปีก ม้า สุ กร แกะ กวาง ฯลฯ รวมทั้งอาหารสัตว์ :
ทดลองผลของการให้อาหารต่างชนิ ดกัน สภาพแวดล้อมการผลิ ตนม ไข่ หรื อผลิ ตภัณฑ์อื่น ๆ พันธุ ศาสตร์
วิธีการฆ่าสัตว์ประเภทที่ให้เนื้ อ การเตรี ยมและการเก็บผลิ ตภัณฑ์ และการทํางานเกี่ ยวกับการจัดการ ;
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วิเคราะห์ขอ้ มูลจากการทดลองทํารายงาน และปรับปรุ งโรงเรื อนของสัตว์ สุ ขาภิบาล อุปกรณ์เครื่ องใช้
และวิธีป้องกันและควบคุ มโรคสัตว์ และตัวพาราสิ ต ตลอดจนเทคนิ คของการผสมพันธุ์สัตว์ต่างๆ อาจ
ชํานาญงานตามชนิดของกิจกรรม เช่น การผสมพันธุ์
2213.65

นักกีฏวิทยา (Entomologist)
ศึกษาค้นคว้าและวิจยั เกี่ยวกับแมลง การเจริ ญเติบโต โครงสร้าง กระบวนการและระบบ
ต่างๆ ที่เกี่ ยวข้องกับการดํารงชี วิตของแมลง และความสัมพันธ์ระหว่างแมลงกับชี วิตพืชและชี วิตสัตว์
และช่วยควบคุม แก้ไขปั ญหา และป้ องกันกําจัดแมลงศัตรู ทางการเกษตร เช่น แมลงศัตรู ธัญพืช พืชไร่
นา พืชสวน ไม้ยืนต้น ป่ าไม้ แมลงทําลายผลผลิตในโรงเก็บ และแมลงพาหะนําโรคมาสู่ พืช : ดําเนินการ
ศึ ก ษาวิจยั เพื่ อพัฒนาเทคนิ คใหม่ ๆ ในการควบคุ มหรื อกําจัดแมลงในพื้ นที่ ที่ ได้รับความเสี ยหายและ
ป้ องกันการแพร่ ระบาดของแมลงที่เป็ นอันตรายในพื้นที่ทาํ การเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ; พัฒนาและปรับปรุ งสารฆ่าแมลง วิธีการเพาะปลูกและวิธีการทางด้าน
ชีวภาพของแมลง ; ศึกษาและวิจยั อิทธิ พลของปั จจัยต่าง ๆ ในสภาพ แวดล้อมและสิ่ งมีชีวิตอื่นๆ ที่มีผล
ต่อการเจริ ญเติบโตและการแพร่ ระบาดของแมลงเพื่อเป็ นแนวทางในการป้ องกันกําจัดศัตรู พืช และให้
ความรู้ความเข้าใจในหลักการจัดการศัตรู พืช ; ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎี และหลักการในการระบุและให้ชื่อ
แมลง วิวฒั นาการ การจัดหมวดหมู่ การวางรู ปแบบ การวิเคราะห์ชนิ ดและการวินิจฉัยลําดับอนุ กรมของ
แมลง รวมทั้งศึกษาวิวฒั นาการของรู ปร่ าง ลักษณะและกายวิภาคของแมลง ตลอดจนศึกษาวิจยั เกี่ ยวกับ
สิ่ ง มี ชี วิตต่ างๆ ที่ เป็ นศัตรู ธ รรมชาติ ข องแมลงและวัช พื ช และเชื้ อจุ ลิ นทรี ยท์ ี่ ทาํ ให้เกิ ดโรคกับ แมลง
วิธีการใช้สิ่งมีชีวติ ต่างๆและเชื้อจุลินทรี ยใ์ นการควบคุมแมลงศัตรู พืช
2213.90

นักเกษตรกรรมและผู้ประกอบวิชาชี พทีเ่ กีย่ วข้ องกันอืน่ ๆ
ผูป้ ฏิ บตั ิงานอาชี พในกลุ่มนี้ รวมถึ ง นักเกษตรกรรมและผูป้ ระกอบวิชาชี พที่เกี่ยวข้องกัน
ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
หมู่

222

ผู้ประกอบวิชาชี พเกีย่ วกับสุ ขภาพ (ยกเว้นการพยาบาล)
( Health Professionals ( except nursing ) )
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในหมู่น้ ี ได้แก่ ผูท้ าํ การวิจยั ปรับปรุ ง พัฒนาแนวคิด ทฤษฎีและ
วิธี ก ารปฏิ บ ตั ิ รวมทั้งนํา ความรู ้ ด้านวิช าการแพทย์ ทันตกรรม สั ตวแพทย์ เภสัช กรรม และการ
ส่ งเสริ มสุ ขภาพมาใช้ประโยชน์ โดยการรักษาให้คาํ แนะนําป้ องกันและส่ งเสริ มสุ ขภาพ
กลุ่มอาชี พ ในหมู่นี้ มีดังนี้
2221 แพทย์
2222 ทันตแพทย์
2223 สัตวแพทย์
2224 เภสัชกร

(122)
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ผูป้ ระกอบวิชาชีพเกี่ยวกับสุ ขภาพอนามัย (ยกเว้นการพยาบาล) อื่นที่มิได้จดั
ประเภทไว้ในที่อื่น

หน่ วย 2221 แพทย์ ( Medical Doctors )
ผูป้ ฏิ บตั ิงานอาชี พในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูว้ ิจยั ปรับปรุ งหรื อคิดค้นแนวคิด ทฤษฎี และ
วิธีการต่าง ๆ เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในการป้ องกันและรักษาโรค ทํางานวิจยั เกี่ ยวกับความผิดปกติของ
มนุษย์และโรคต่าง ๆ วิธีการรักษาและป้ องกันโรค ตรวจร่ างกายและวินิจฉัยโรค สั่งยาและให้การรักษา
โรค ความผิดปกติหรื ออุบตั ิเหตุที่วินิจฉัยแล้ว รวมถึงให้การรักษาเฉพาะทางทั้งทางด้านอายุรกรรมและ
ศัลยกรรม ให้คาํ แนะนําวิธีป้องกันและรักษาโรค มีส่วนร่ วมในการพัฒนาและสร้างกฎระเบียบเกี่ยวกับ
การสร้ างสุ ขภาพที่ดี ความปลอดภัยและส่ งเสริ มสุ ขภาพอนามัยของสังคม เขี ยนรายงานและวารสาร
ทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดงั นี้

2221.20

อายุรแพทย์ (Medical doctor , internal medicine)
ตรวจและวินิจฉัยโรค อาการบาดเจ็บและอาการผิดปกติต่าง ๆ ของผูป้ ่ วย และให้การ
รักษาโดยการใช้ยาหรื อให้คาํ แนะนําเกี่ยวกับโรคหรื อความผิดปกติเฉพาะอย่าง : ตรวจผูป้ ่ วยหรื อสั่ง
ตรวจทางเอกซ์เรย์หรื อการทดสอบพิเศษอื่น ๆ เพื่อหารายละเอียดเพิ่มเติม ; พิจารณาผลการตรวจและ
ทดสอบ วินิจฉัยความผิดปกติ สั่งยา หรื อใช้วิธีก ารรั กษาอย่างอื่ น อาจปรึ กษาแพทย์เฉพาะทางตาม
ความจําเป็ น
2221.22

โสต - ศอ - นาสิ กและลาริงซ์ วทิ ยา
(Medical doctor , otolaryngology ; Otolaryngologist)
ตรวจและวินิจฉัยอาการบาดเจ็บ อาการผิดปกติของโสต ศอ นาสิ ก และลาริ งซ์ของ
ผูป้ ่ วย : ปฏิ บตั ิงานหลักมูลฐานเช่ นเดี ยวกันกับอายุรแพทย์ แต่มีความชํานาญเฉพาะโรคทาง โสต ศอ
นาสิ กและลาริ งซ์
2221.24

จักษุแพทย์ (Medical doctor, ophthalmology ; Ophthalmologist)
ตรวจสายตาและให้การรักษาด้วยวิธีการให้ยา ผ่าตัด หรื อสั่งประกอบแว่นตาแก่ผปู ้ ่ วย :
ตรวจตาและวัดสายตาเพื่อหาข้อบกพร่ องและความผิดปกติของตาและสายตาด้วยเครื่ องมือหรื อวิธีการ
ทดสอบต่าง ๆ เช่น วัดความดันตา ดูกระจกตา ความลึกของช่องหน้าลูกตา ลักษณะม่านตา บํารุ งรักษา
ท่อแสงสว่างและดูจอประสาทตา ; ทําการรักษาโดยการหยอดตา สั่งยาหรื อศัลยกรรม ; ให้คาํ แนะนํา ใน
การดูแลรักษาและฝึ กสายตา วัดสายตา และสั่งขนาดของเลนซ์เพื่อประกอบแว่นตา ; ติดตามผลการ
บันทึกการสั่งยาและรักษาเป็ นระยะ ๆ อาจมีความชํานาญในการรักษาโรคตาแต่ละชนิด

(123)
2221.30

ศัลยแพทย์ (Surgeon)
ทําการผ่า ตัดใหญ่ และผ่า ตัดเล็ กชนิ ดต่ าง ๆ เพื่อรั ก ษาอาการบาดเจ็บ โรคหรื อความ
ผิดปกติของร่ างกาย ตรวจร่ างกาย วินิจฉัยโรค สั่งยาและให้การรักษาผูป้ ่ วย : โดยปฏิบตั ิงานหลักมูลฐาน
เช่นเดียวกับอายุรแพทย์ทวั่ ไป แต่ทาํ เฉพาะทางในรายที่ตอ้ งรักษาทางศัลยกรรม
2221.35

แพทย์ ศัลยกรรมกระดูกและข้ อ (Orthopedics Surgeon ; Orthopedist)
ตรวจ วินิจฉัย และทํา การผ่าตัดเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บหรื อความผิดปกติของกระดูก
และข้อผูป้ ่ วย : ปฏิบตั ิงานหลักเช่นเดียวกับศัลยแพทย์ แต่มีความชํานาญในการทําศัลยกรรมกระดูกและ
ข้อ
2221.37

วิสัญญีแพทย์ (Medical doctor, anesthetics ; Anesthetist)
ประเมินและเตรี ยมผูป้ ่ วยให้พร้อ มสําหรับการเข้ารับการให้ยาระงับความรู้สึก : ตรวจ
หรื อสั่งตรวจทางห้องปฏิ บตั ิ การ หรื อการทดสอบต่าง ๆ นําผลมาวิเคราะห์ หรื อวินิจฉัยเพื่อพิจารณา
เตรี ยมขั้นตอนและวิธีการให้ยาสลบ ยาชาหรื อใช้เทคนิคอื่น ๆ ให้เหมาะสมกับสภาพของผูป้ ่ วย ; ปรึ กษา
กับแพทย์เฉพาะทางเพื่อการวินิจฉัยความผิดปกติก่อนเตรี ยมการให้ยาระงับความรู ้ สึก ให้ความรู ้ และ
คําแนะนําด้านวิสัญญีวทิ ยาแก่ผปู ้ ่ วย
2221.40

สู ติ-นรีแพทย์ (Medical doctor, obstetrics and gynecology)
ตรวจ วินิจฉัย บําบัดและป้ องกันโรคของสตรี ในระบบการเจริ ญพันธุ์ การช่ วยการ
เจริ ญพันธุ์ การคุมกําเนิด การตั้งครรภ์ การคลอด ระยะหลังคลอด และทารกในครรภ์
2221.45

กุมารแพทย์ (Medical doctor, pediatrics ; Pediatrician)
ตรวจ วิ นิ จ ฉัย และดู แ ลรั ก ษาผู ้ป่ วยเด็ ก ได้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมทั้ง สามารถ
ให้บริ การสุ ขภาพแก่เด็กแบบองค์รวม ซึ่ งได้แก่ การตรวจวินิจฉัย บําบัดรักษา ฟื้ นฟูสมรรถภาพ การ
ส่ งเสริ มสุ ขภาพและการป้ องกันการเจ็บป่ วยทั้งทางด้านร่ างกาย และจิต - สังคมในสภาพที่เด็กเป็ นปั จเจก
บุคคลและในบริ บทที่เป็ นส่ วนหนึ่งของครอบครัวและสังคม
2221.50

จิตแพทย์ (Medical doctor, psychiatry ; Psychiatrist)
ตรวจและวินิจฉัยอาการทางจิตและรักษาอาการผิดปกติของผูป้ ่ วย : ตรวจค้นโรคและ
ความผิดปกติต่าง ๆ ของผูป้ ่ วยเพื่อให้ทราบถึงสาเหตุ อาการผลของโรคและความผิดปกติ ; โดยใช้
เครื่ องมือทดสอบร่ วมกับการสังเกตพฤติกรรม การสัมภาษณ์ วิเคราะห์และแปลผลทดสอบ ; ทํางาน
ร่ วมกับ แพทย์เฉพาะทางอื่ น ๆ เพื่ อกํา หนดวิธี การรั กษาและสั่ งยา ; แนะนําผูป้ ่ วยและญาติ ในการ
ปฏิบตั ิงานเพื่อช่วยการรักษา ; บันทึกประวัติการรักษาผูป้ ่ วย
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2221.60

รังสี แพทย์ (Medical doctor, radiology ; Radiologist)
ตรวจ วินิจฉัยและรักษาผูป้ ่ วยโดยการสั่งยาและการฉายรังสี : ศึกษาและวิเคราะห์
ผลการรักษาของแพทย์ดา้ นอื่น ๆ เช่น อายุรกรรม ศัลยกรรม เป็ นต้น เพื่อทําการรักษาด้วยการฉายรังสี
;ตรวจร่ างกายและบริ เวณที่จะทําการฉายแสง วินิจฉัยและให้การรั กษาโดยการสั่งยา สั่งปริ มาณและ
จํานวนรังสี ในการฉายแต่ละครั้ง ; ให้คาํ ปรึ กษาและคําแนะนําแก่ผปู ้ ่ วยก่อน ระหว่างและหลังการ ฉาย
แสง รวมทั้งให้คาํ แนะนําแก่ญาติและผูด้ ูแลผูป้ ่ วยและรังสี ร่วมรักษาทุกระบบของร่ างกาย (Interventional
Rediology)
2221.70

แพทย์ เวชศาสตร์ ฟื้นฟู (Medical doctor, rehabilitation medicine ; Physiatrist)
ตรวจ วินิจฉัย รักษา และวางแผนฟื้ นฟูสมรรถภาพผูป้ ่ วยและผูพ้ ิการโดยเฉพาะผูพ้ ิการ
ทางกายและการเคลื่อนไหว : ฉี ดยาเฉพาะที่เพื่อรักษาอาการปวดและการอักเสบ เพื่อลดอาการเกร็ งของ
กล้ามเนื้ อ ; ตรวจวินิจฉัยกล้ามเนื้ อและระบบประสาทด้วยเครื่ อง EMG ; ตรวจประเมินการทํางานของ
ระบบปัสสาวะด้วยวิธี Cystometry ฝึ กการควบคุมการขับถ่ายปั สสาวะและอุจจาระที่มีสาเหตุมาจากความ
ผิดปกติของระบบประสาท ; ออกเอกสารรับรองความพิการให้บริ การคลินิกพิเศษทางเวชกรรม ฟื้ นฟู ;
ประชุมปรึ กษาปัญหาผูป้ ่ วย - ผูพ้ ิการ รวมทั้งการฟื้ นฟูสมรรถภาพผูพ้ ิการอย่างต่อเนื่อง
2221.80

แพทย์ตจวิทยา (แพทย์โรคผิวหนัง) (Dermatologist)
ตรวจ วินิจฉัย โรคและอาการผิดปกติต่าง ๆ ของผูป้ ่ วยที่เกี่ยวกับผิวหนัง : ปฏิบตั ิงาน
หลักมูลฐานเช่นเดียวกับ อายุรแพทย์ แต่มีความชํานาญเฉพาะสาขาโรคผิวหนัง ; อาจทําการทดสอบ
ความผิดปกติ ที่เกิดขึ้นบนผิวหนัง หรื อทําการตรวจสอบเศษผิวหนังที่ขดู ออกเพื่อหาสาเหตุของโรคหรื อ
อาการ ให้คาํ แนะนําในการดูแลรักษาผิวหนัง
2221.90

แพทย์อนื่ ๆ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในกลุ่มนี้ รวมถึง แพทย์ ซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น

หน่ วย 2222 ทันตแพทย์ ( Dentists )
ผูป้ ฏิ บตั ิงานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูว้ ิจยั ปรับปรุ งหรื อคิดค้นแนวคิด ทฤษฎี และ
วิธีการต่าง ๆ เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาทันตกรรม ทํางานวิจยั ในด้านความผิดปกติทางทันตก
รรมและโรคที่เกี่ยวข้อง วิธีการรักษาและป้ องกันโรค ตรวจร่ างกาย ให้คาํ แนะนําและให้การรักษาทาง
ทันตกรรมที่จาํ เป็ น สั่งยาและให้การรักษาโรค ความผิดปกติหรื ออุบตั ิเหตุที่วินิจฉัยแล้ว ให้การรักษา
ทางด้านอายุรกรรม ศัลยกรรมและด้านอื่นๆ สําหรับโรคหรื อความผิดปกติของฟั นและช่องปาก มีส่วน
ร่ วมในกิ จกรรมของสังคมเพื่อยกระดับมาตรฐานของสุ ขภาพปากและการบํารุ งรักษาฟั น เขียนรายงาน
และวารสารทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนปฏิ บตั ิหน้าที่ การงานที่เกี่ ยวข้องและควบคุ มดูแลผูป้ ฏิ บตั ิ งาน
อื่น ๆ
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อาชีพในหน่วยนี้ มีดงั นี้

2222.10

ทันตแพทย์ทวั่ ไป (Dentist, general)
ตรวจ วินิจฉัย บําบัดหรื อป้ องกันโรคฟั น โรคอวัยวะที่เกี่ยวกับฟั น โรคอวัยวะในช่อง
ปาก โรคขากรรไกร และกระดูกใบหน้าที่เกี่ยวเนื่องกับขากรรไกร รวมทั้งการกระทําทางศัลยกรรมและการ
กระทํา ใด ๆ ในการบํา บัด : บู ร ณะและฟื้ นฟู ส ภาพอวัยวะในช่ อ งปาก กระดู ก ใบหน้า ที่ เ กี่ ยวเนื่ อ งกับ
ขากรรไกร และการทําฟันในช่องปาก
2222.15

ทันตแพทย์ เฉพาะทาง (ทันตกรรมสํ าหรับเด็ก) (Dentist, pedodontistry)
ปฏิ บตั ิ งานหลักมูลฐานเช่ นเดี ยวกันกับทันตแพทย์ทวั่ ไป : แต่มีความชํานาญในการดูแล
สุ ขภาพในช่องปาก ทันตกรรมป้ องกันรวมทั้งการรักษาทางทันตกรรมขั้นพื้นฐาน และรวบยอดแก่เด็กปกติ
และเด็กพิเศษตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยรุ่ น
2222.20

ทันตแพทย์ เฉพาะทาง (ศัลยศาสตร์ ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล)
(Dentist, oral surgery and maxillofacial)
ปฏิบตั ิงานหลักมูลฐานเช่ นเดี ยวกันกับทันตแพทย์ทวั่ ไป : แต่มีความชํานาญในการรั กษา
ทางศัลยกรรม และการรักษาอื่นที่เกี่ยวข้องกับโรค การบาดเจ็บและความผิดปกติต่างๆ ในบริ เวณ ช่อง
ปาก ขากรรไกรและกระดูกใบหน้าที่เกี่ยวเนื่องกับขากรรไกร
2222.25

ทันตแพทย์ เฉพาะทาง (วิทยาการวินิจฉัยโรคช่ องปาก) (Dentist, oral medicine)
ปฏิบตั ิงานหลักมูลฐานเช่ นเดียวกันกับทันตแพทย์ทวั่ ไป : แต่มีความชํานาญในการตรวจ
วิเคราะห์และวินิจฉัย ตลอดจนการรักษาโรคช่องปากและแม็กซิ ลโลเฟเชียล
2222.30
ทันตแพทย์ เฉพาะทาง (ทันตกรรมจัดฟัน) (Dentist, orthodontistry)
ปฏิบตั ิงานหลักมูลฐานเช่ นเดี ยวกันกับทันตแพทย์ทวั่ ไป : แต่มีความชํานาญในการแก้ไข
การสบฟันผิดปกติ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของอวัยวะที่เกี่ยวข้อง ชักนําให้ฟันและอวัยวะรองรับตัวฟั นมี
ความสัมพันธ์ถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้เกิดการสบฟันที่มีประสิ ทธิภาพในการบดเคี้ยวและความสวยงามของ
ใบหน้า
2222.35

ทันตแพทย์ เฉพาะทาง (ทันตกรรมประดิษฐ์ ) (Dentist, prosthodontistry)
ปฏิบตั ิงานหลักมูลฐานเช่ นเดี ยวกันกับทันตแพทย์ทวั่ ไป : แต่มีความชํานาญในการบูรณะ
การฟื้ นฟู รั กษาฟั นธรรมชาติและ/หรื อทดแทนฟั น อวัยวะของช่ องปาก ขากรรไกรและกระดูกใบหน้าที่
เกี่ ยวเนื่ อ งกับ ขากรรไกร อวัยวะเที ยมหรื อ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์เ พื่ อ ให้ผูป้ ่ วยมี ส ภาพปกติ ทํา หน้า ที่ ได้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิภาพและสวยงาม

(126)
2222.40

ทันตแพทย์ เฉพาะทาง (ทันตสาธารณสุ ข) (Dentist, dental public health)
ปฏิ บ ัติ ง านหลัก มู ล ฐานเช่ น เดี ย วกัน กับ ทัน ตแพทย์ท ั่ว ไป : แต่ มี ค วามชํา นาญในการ
ส่ งเสริ มสุ ขภาพช่องปาก และควบคุมป้ องกันโรคและสภาวะผิดปกติในช่องปาก
2222.45

ทันตแพทย์ เฉพาะทาง (ทันตกรรมหัตถการ) (Dentist, operative dentistry)
ปฏิบตั ิงานหลักมูลฐานเช่นเดียวกันกับทันตแพทย์ทวั่ ไป : แต่มีความชํานาญในการป้ องกัน
และรั กษาความบกพร่ องของฟั นด้วยการบูรณะฟั นให้มีรูปร่ างที่ ถูกต้อง มี ความสวยงามและสามารถทํา
หน้าที่ได้ตามปกติหรื อดีเท่าเดิม โดยคงคุณสมบัติทางสรี รวิทยาและให้สามารถทํางานสอดคล้องกับเนื้ อเยือ่
ข้างเคียงในช่องปาก
2222.50

ทันตแพทย์ เฉพาะทาง (ปริทันตวิทยา) (Dentist, periodontistry)
ปฏิ บ ัติ ง านหลัก มู ล ฐานเช่ นเดี ยวกัน กับ ทัน ตแพทย์ท ั่ว ไป : แต่ มีค วามชํา นาญในการ
ป้ องกันและรั ก ษาโรคที่ เ กิ ด ขึ้ น กับ อวัย วะที่ ร องรั บ ฟั น หรื อ สิ่ ง ที่ ท ดแทนฟั น เพื่ อ ให้ มี อ วัยวะปริ ท ัน ต์ที่
แข็งแรง สามารถใช้งานได้และมีความสวยงาม
2222.55

ทันตแพทย์ เฉพาะทาง (วิทยาเอ็นโดดอนต์ ) (Dentist, endodontistry)
ปฏิบตั ิงานหลักมูลฐานเช่ นเดี ยวกันกับทันตแพทย์ทวั่ ไป แต่มีความชํานาญในการรั กษา
เนื้อเยือ่ ในโพรงและเนื้ อเยือ่ รอบรากฟั นที่เป็ นโรคและที่ได้รับภยันตรายและเกี่ยวโยงไปถึงสภาพรอบปลาย
รากฟัน
2222.90

ทันตแพทย์ อนื่ ๆ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในกลุ่มนี้ รวมถึง ทันตแพทย์เฉพาะทางอื่นๆ ซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้

ในที่อื่น
หน่ วย 2223 สั ตวแพทย์ ( Veterinarians )
ผูป้ ฏิ บตั ิงานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ทาํ การศึกษา วิจยั ปรับปรุ งหรื อพัฒนาแนวคิด
ทฤษฎี เกี่ ยวกับความรู ้ ทางการแพทย์ สาขาสัตวแพทย์ แล้วนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิ บตั ิงาน ทําการ
ตรวจและวินิจฉัยโรคหรื ออาการบาดเจ็บของสัตว์ บําบัดรักษาโรคด้วยการผ่าตัดหรื อใช้ยา ฉี ดวัคซี น
ให้กบั สัตว์ในฟาร์ มและฝูงสัตว์อื่น ๆ เพื่อป้ องกันโรค ให้คาํ แนะนําเกี่ยวกับสุ ขอนามัยและการเพาะพันธุ์
สัตว์ ตรวจสอบคุ ณภาพและความปลอดภัยของอาหารที่ผลิ ตจากเนื้ อสัตว์ หรื อชิ้ นส่ วนของสัตว์ก่อน
บริ โภค จัดทําเอกสารและรายงานทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนปฏิ บตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ ยวข้องและ
ควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ

(127)
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
2223.10

สั ตวแพทย์ทวั่ ไป (Veterinarian, general)
ตรวจและวินิจฉัยโรคหรื ออาการบาดเจ็บของสั ตว์ : บําบัดรั กษาป้องกันและการกําจัดโรค
โดยการใช้ ยา การผ่ าตัด กายภาพบําบัด การฝังเข็มหรื อใช้ รังสี ในการรั กษา การผ่ าซากสั ตว์ เพื่อการชั นสู ตร
โรคทําการตอนหรื อขยายพันธุ์ สัตว์ ด้วยเทคนิคที่สามารถป้องกันการแพร่ หรื อการติดต่ อของโรคทางการ
สื บพันธุ์ ; ค้ นหาข้ อมูลเหตุของโรคระบาดหรื อโรคติดต่ อ พร้ อมกับหาทางป้องกันไม่ ให้ เชื้อโรคแพร่ ไปยัง
สั ตว์ หรื อจากสั ตว์ มาสู่ คน รวมถึงการทํางานทางด้ านนิเวศวิทยา สุ ขศาสตร์ การอาหาร มาตรฐานอาหารและ
ปนเปื้ อนในอาหารที่มีต้นกําเนิดมาจากสั ตว์ เพื่อความปลอดภัยของผู้บริ โภค ; ทําการเพิ่มผลผลิตในฟาร์ ม
เลีย้ งสัตว์ให้ มีประสิ ทธิภาพ และทําการวิจัยและพัฒนาทางด้ านสั ตวแพทย์
2223.20

สั ตวแพทย์สัตว์เลีย้ ง (Veterinarian, pet)
ปฏิบตั ิงานหลักมูลฐานเช่นเดียวกันกับสัตวแพทย์ทวั่ ไป : แต่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

สัตว์เลี้ยง
2223.30

สั ตวแพทย์สัตว์ป่า (Veterinarian, wild animal)
ปฏิบัติงานหลักมูลฐานเช่ นเดียวกันกับสั ตวแพทย์ ทั่วไป : แต่ มีความเชี่ ยวชาญเฉพาะด้ าน
สัตว์ ป่าและสั ตว์ สวนสั ตว์
2223.40

สั ตวแพทย์สัตว์นํา้ (Veterinarian, livestock)
ปฏิบัติงานหลักมูลฐานเช่ นเดียวกันกับสั ตวแพทย์ ทั่วไป : แต่ มีความเชี่ ยวชาญเฉพาะด้ าน

สัตว์นาํ้

2223.50

สั ตวแพทย์ สัตว์ ปศุสัตว์ (Veterinarian, farming)
ปฏิบัติงานหลักมูลฐานเช่ นเดียวกันกับสั ตวแพทย์ ทั่วไป แต่ มีความเชี่ ยวชาญเฉพาะด้ าน
การปศุสัตว์ งานฟาร์ มเฉพาะอย่ าง
2223.60
สั ตวแพทย์ สัตว์ สาธารณสุ ข (Veterinarian, public health)
ปฏิบัติงานหลักมูลฐานเช่ นเดียวกันกับสั ตวแพทย์ ทั่วไป : แต่ มีความเชี่ ยวชาญเฉพาะด้ าน
การสาธารณสุ ข ในเรื่ อ งระบาดวิ ท ยา โรคสั ต ว์ ติ ด คน สุ ข ศาสตร์ สิ น ค้ า และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ศุ สั ต ว์ แ ละ
สิ่งแวดล้อม
2223.70

สั ตวแพทย์ สัตว์ ชันสู ตร (Veterinarian, veterinary pathology)
ปฏิบัติงานหลักมูลฐานเช่ นเดียวกันกับสั ตวแพทย์ ทั่วไป : แต่ มีความเชี่ ยวชาญเฉพาะด้ าน
การวินิจฉัยโรคในห้ องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ตรวจสอบตัวอย่ างที่เก็บมาจากสั ตว์ ฟาร์ มเลีย้ งสั ตว์ ; ทํา
การทดลองวิจัยและพัฒนาการวินิจฉั ยโรคสั ตว์ และค้ นคว้ าถึงสาเหตุและลักษณะของโรค ตลอดจนผลที่ทํา

(128)
ให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างและหน้ าที่ของอวัยวะของสั ตว์ เพื่อให้ ทราบถึงสาเหตุของโรคและความ
รุ นแรงของโรคที่เกิดขึน้ กับสั ตว์ ลักษณะของโรค แหล่ งที่สัตว์ ได้ รับเชื้อมา หรือแหล่ งที่เกิดโรคระบาด

2223.90

สั ตวแพทย์สัตว์อนื่ ๆ
ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในกลุ่มนี้ รวมถึงสั ตวแพทย์ ซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ ในที่อนื่ ๆ

หน่ วย 2224 เภสั ชกร ( Pharmacists )
ผูป้ ฏิ บตั ิงานอาชี พในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่นาํ แนวคิดและทฤษฎี ทางด้านเภสัชศาสตร์ มา
ประยุกต์ใช้ในการเตรี ยม และผสมยา หรื อจําหน่ายเวชภัณฑ์และยาต่าง ๆ เตรี ยมและจัดแจงเวชภัณฑ์ตาม
ใบสั่งยาของแพทย์ ทันตแพทย์และสัตวแพทย์ หรื อทําการผสมสู ตรยา ตรวจดูใบสั่งยาเพื่อให้แน่ใจว่า
ขนาดของยาที่ สั่ ง เป็ นขนาดที่ เหมาะสม และเพื่ อให้แน่ ใ จว่า คนไข้ หรื อผูท้ ี่ จ่า ยยาให้ค นไข้ เข้า ใจ
วิธีการใช้ย า รวมทั้ง ให้ก ารแนะนําในกรณี ที่เกิ ดการแพ้ยา จัดเวชภัณฑ์และยาในโรงพยาบาล หรื อ
จํา หน่ า ยในร้ า นขายยาทัว่ ไป จดบันทึ ก รายการยา โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง ยาเสพติ ด สารพิ ษ และยาที่
ก่อให้เกิด พฤติกรรมซํ้าซาก ทดสอบตัวยาเพื่อให้รู้วา่ เป็ นยาอะไร สกัดยาให้บริ สุทธิ์ และเข้มข้นขึ้น มี
ส่ วนร่ วมในการพัฒนากฎ ระเบี ยบ และข้อบังคับต่ าง ๆ เขี ยนรายงานและวารสารทางวิทยาศาสตร์
ตลอดจนปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
9358

อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้

2224.20

เภสั ชกรโรงพยาบาล (Pharmacist, hospital)
ทําหน้าที่ทางด้านการจัดและจ่ายยา การจัดระบบห้องยา การบริ บาลทางเภสัชกรรม
การแนะนําการใช้ยาที่ถูกต้อง และการติดตามเฝ้ าระวังการใช้ยาในผูป้ ่ วย
2224.25

เภสั ชกรชุ มชน (Pharmacist, community)
ทําหน้า ที่ บ ริ ก ารชุ ม ชนในร้ า นยา แนะนํา การใช้ย าให้แก่ ผูป้ ่ วย กระจายยาในระดับ
ชุมชน เผยแพร่ ความรู ้และให้คาํ ปรึ กษาด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพแก่ประชาชน
2224.30
เภสั ชกรการอุตสาหกรรม (Pharmacist, industrial)
ทําหน้าที่ดา้ นการผลิตยาในระดับอุตสาหกรรม รวมถึงการพัฒนาตํารับยาและรู ปแบบ
เภสัชภัณฑ์ ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบยาสําเร็ จรู ปและการวิเคราะห์ตวั ยา
2224.35

เภสั ชกรวิจัยและพัฒนาตัวยาและเภสั ชภัณฑ์ (Druggist, research and development)
ทําหน้าที่คน้ หาและประดิ ษฐ์คิดค้นตัวยาใหม่ ทดสอบฤทธิ์ ทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
ทั้งในสัตว์ทดลองและในมนุษย์ ในขั้นตอนก่อนนํามาพัฒนาเป็ นตํารับ

(129)
2224.40

เภสั ชกรการตลาดยา (Pharmacist , drug marketing)
ทํา หน้า ที่ ใ นหน่ วยงานเอกชนในการนํา เข้า ยาจากต่ า งประเทศ การกระจายยาสู่
โรงพยาบาลและชุมชน การให้ขอ้ มูลด้านผลิตภัณฑ์ยาแก่ผปู ้ ระกอบวิชาชีพสาขาต่าง ๆ
2224.50

เภสั ชกรสาธารณสุ ขและการคุ้มครองผู้บริโภค (Pharmacist, consumer protection)
ทําหน้าที่เลือกสรรยา จัดหายา กระจายยา และคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านยาและผลิตภัณฑ์
สุ ขภาพในหน่วยงานสาธารณสุ ขระดับอําเภอ จังหวัดและประเทศ
2224.90

เภสั ชกรอืน่ ๆ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในกลุ่มนี้ รวมถึง เภสัชกร ซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่นใด

หน่ วย 2229 ผู้ประกอบวิชาชี พเกีย่ วกับสุ ขภาพอนามัย (ยกเว้นการพยาบาล) ทีม่ ิได้ จัดประเภท
ไว้ในทีอ่ นื่ (Health Professionals (except nursing ) not elsewhere classified )
ผูป้ ฏิ บตั ิ งานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูป้ ระกอบวิชาชี พเกี่ ยวกับด้านสุ ขภาพอนามัย
(ยกเว้นการพยาบาล) ซึ่ งไม่ได้มีการจําแนกประเภทไว้ในหมู่ 222 ผูป้ ระกอบวิชาชี พเกี่ยวกับสุ ขภาพ
อนามัย (ยกเว้นการพยาบาล)
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
2229.90

ผู้ประกอบวิชาชี พเกีย่ วกับสุ ขภาพอนามัย (ยกเว้นการพยาบาล) ทีม่ ิได้ จัดประเภทไว้
ในทีอ่ นื่
ผู้ปฏิบัติงานอาชี พในกลุ่มนี้ รวมถึง ผู้ประกอบวิชาชี พเกี่ยวกับสุ ขภาพอนามัย (ยกเว้ น
การพยาบาล) ซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ ในที่อื่น ดําเนินงานด้ านวิชาการ เพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพ ให้ บริ การด้ าน
วิชาชี พการพยาบาล สุ ขอนามัย ให้ คําปรึ กษาและข้ อเสนอแนะแก่ ผ้ ูป่วย ผู้บาดเจ็บ ผู้พิการทางกายและ
จิตใจ เช่ น นักวิชาการสาธารณสุ ข

หมู่

223

พยาบาลวิชาชีพและผดุงครรภ์ ( Nursing and Midwifery Professionals )
ผู้ประกอบอาชี พในหมู่นี้ ได้ แก่ ผู้ที่ทําหน้ าที่ช่วยเหลือแพทย์ ทั่วไปในการป้องกัน และ
รั กษาจั ดการกับเหตุ ฉุกเฉิ นในกรณีที่แพทย์ ไม่ อยู่ ให้ บริ การด้ านวิชาชี พการพยาบาล สุ ขอนามัย ให้
คํ า แนะนํ า แก่ ผ้ ู ป่วย ผู้ บ าดเจ็ บ ผู้ พิก ารทางจิ ต ใจและร่ า งกาย และผู้ อื่นที่ต้ อ งการดู แล กํา กับ ดู แล
เจ้ าหน้ าทีอ่ นื่
กลุ่มอาชี พ ในหมู่นี้ มีดังนี้
2230 พยาบาลวิชาชีพและผดุงครรภ์อาชีพ

(130)
หน่ วย 2230 พยาบาลวิชาชี พและผดุงครรภ์ อาชี พ (Nursing and Midwifery Professionals)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่กระทําต่อมนุษย์เกี่ยวกับการดูแล การช่วยเหลือ
เมื่อเจ็บป่ วย การฟื้ นฟูสภาพ การป้ องกันโรค การส่ งเสริ มสุ ขภาพ และการช่ วยเหลือแพทย์กระทําการ
รั ก ษาโรคและทํา การคลอด การช่ วยเหลื อหญิ ง มี ค รรภ์ หญิ ง หลัง คลอดและทารกเพื่ อป้ องกันความ
ผิดปกติในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด ดูแลทารก แนะนําบิดา-มารดาในการอบรม
เลี้ยงดูบุตรและการเจริ ญเติบโตของทารก การให้ภูมิคุม้ กัน แนะนําการปรับตัวในสังคมแก่ผปู ้ ่ วยที่ทุพพล
ภาพทางร่ างกาย จิตใจ รักษาพยาบาล แนะนําตามบ้านเรื อน โรงเรี ยน สถานสงเคราะห์หรื อสถานเลี้ยง
เด็ก และหน่ วยงานอื่น ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการให้บริ การอนามัยชุ มชน ตลอดจนปฏิ บตั ิหน้าที่การงานที่
เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดงั นี้
2230.10

พยาบาลวิชาชีพทั่วไป (Registered nurse, general)
วางแผน พัฒนาและควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการพยาบาลในทุกสาขา : คิดค้น ริ เริ่ ม
กํา หนดกลวิ ธี หรื อรู ป แบบที่ เ หมาะสมสํ า หรั บ งานพยาบาลในหน่ ว ยงาน ; ส่ ง เสริ มพัฒ นาความรู ้
ความสามารถทางการพยาบาลให้กบั เจ้าหน้าที่ที่เกี่ ยวข้องกับงานการพยาบาล ให้คาํ ปรึ กษา แนะนํา และ
แก้ไขปั ญหาทางการพยาบาล
2230.12

พยาบาลวิชาชีพผู้ป่วยนอก (Registered nurse, outpatient)
ให้บริ การพยาบาลแก่ผรู ้ ั บบริ การด้านสุ ขภาพ ตามกระบวนการของการตรวจและรั กษา
โดยการคัดกรองผูเ้ ข้ารับบริ การตามภาวะสุ ขภาพ ประเภทความเจ็บป่ วยและความรุ นแรงของโรค : ช่วย
แพทย์ในการตรวจรั กษาทัว่ ไป ให้การพยาบาลก่ อนและหลังการตรวจรั กษา ปฐมพยาบาลในรายที่ เกิ ด
อาการรุ นแรง หรื อมีภาวะเสี่ ยงอันตรายต่อชี วิตเฉี ยบพลัน ; บริ การปรึ กษาสุ ขภาพ แนะนํา แนะแนวแก่
ผูร้ ับบริ การ ผูป้ ่ วยและญาติเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและดูแลสุ ขภาพ รวมทั้งในรายที่
ได้รับการส่ งต่อจากหน่วยงานของโรงพยาบาลหรื อหน่วยงานในเครื อข่าย ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่มีปัญหารุ นแรง ยุง่ ยาก
ซับซ้อน ด้วยการใช้เทคนิคการให้การปรึ กษาที่เหมาะสมกับภาวะแวดล้อม อาการหรื อภาวะแทรกซ้อน
2230.14

พยาบาลวิชาชีพผู้ป่วยใน (Registered nurse, inpatient)
ให้บริ การพยาบาลผูป้ ่ วยที่รับไว้รักษาในหอผูป้ ่ วย โดยการให้การพยาบาลครอบคลุมและ
ต่อเนื่องตลอด 24 ชัว่ โมง ตามสภาพปั ญหาและความต้องการของผูป้ ่ วยแต่ละราย : ปฏิบตั ิกิจกรรม การรักษา
ตามแผนการรักษาของแพทย์ เฝ้ าระวังอันตรายและภาวะแทรกซ้อน แก้ไขปั ญหาที่เกิดจากภาวะการเจ็บป่ วย
ทั้งด้าน ร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม เพื่อบรรเทาอาการและความทุกข์ทรมานของผูเ้ จ็บป่ วย ; สอน
แนะนํา ให้คาํ ปรึ กษาผูป้ ่ วยและญาติเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพและฟื้ นฟูสภาพ
เพื่อให้สามารถกลับไปดูแลตนเองและครอบครัวได้

(131)
2230.20

พยาบาลวิชาชีพเฉพาะทาง (Registered nurse, specialise)
ปฏิ บตั ิ งานหลัก มูล ฐานเช่ นเดี ยวกันกับพยาบาลวิ ชาชี พ ผูป้ ่ วยนอกและพยาบาลวิ ชาชี พ
ผูป้ ่ วยใน : แต่ใช้ความรู ้ความสามารถพิเศษในการทําหน้าที่พยาบาลวิชาชีพเฉพาะทางสาขาใดสาขาหนึ่ งใน
โรงพยาบาล สถานการแพทย์ (คลินิก) สถานพักฟื้ นหรื อสถานพยาบาลอื่น ๆ เช่น พยาบาลผูป้ ่ วยฉุ กเฉิ น
และวิกฤต พยาบาลผูป้ ่ วยทางจิ ต พยาบาลผูป้ ่ วยผ่าตัด พยาบาลวิสัญญี พยาบาลผูค้ ลอด พยาบาลตรวจ
รักษาพิเศษ เป็ นต้น
2230.30

ผดุงครรภ์ อาชีพ (Professional midwife)
ให้บริ การสู ติกรรมแก่ผตู ้ ้ งั ครรภ์ปกติในโรงพยาบาล สถานการแพทย์ (คลินิก) หรื อตาม
บ้านเรื อนส่ วนบุคคล : ให้ความช่วยเหลือหรื อคําแนะนําก่อนคลอด เพื่อให้มารดาและทารกมีสุขภาพอนามัย
ที่สมบูรณ์ ; ช่วยเหลือมารดาระหว่างคลอดและหลังคลอด ขอความช่วยเหลือจากนายแพทย์เมื่อมีความจําเป็ น
; ให้บริ การพยาบาลแก่มารดาและเด็ก ให้คาํ แนะนํามารดาและสมาชิกในครอบครัวเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็ก
2230.40

พยาบาลวิชาชีพในชุ มชน (Registered nurse, community)
ให้บริ การพยาบาลแก่บุคคล ครอบครัวและเฝ้ าระวังค้นหา ผูป้ ่ วย ผูพ้ ิการและผูม้ ีปัญหาด้าน
สุ ขภาพ ในเขตชุมชนที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของสถานบริ การนั้น ๆ : ตรวจ วินิจฉัย บําบัดรักษา ติดตาม
ให้การรักษาพยาบาล ฟื้ นฟูสภาพผูป้ ่ วย ผูพ้ ิการหรื อผูม้ ีปัญหาด้านสุ ขภาพที่บา้ น ; ให้การปรึ กษาสุ ขภาพแก่ผู ้
มีปัญหาด้านสุ ขภาพ อบรมการรั กษา การปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐานและการใช้ยาสมุนไพรแก่ อาสาสมัคร
สาธารณสุ ข และประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ
2230.90

พยาบาลวิชาชีพและผดุงครรภ์ อาชีพอืน่ ๆ
ผูป้ ฏิ บตั ิ งานอาชี พในกลุ่ มนี้ รวมถึ ง พยาบาลวิชาชี พและผดุ งครรภ์อาชี พซึ่ งมิ ได้จดั
ประเภทไว้ในทื่อื่น ตัวอย่างเช่น ผูส้ อนวิชาพยาบาล แก่นกั เรี ยนพยาบาลและบุคคลอื่นๆ
7218 หมวดย่ อ ย 23

ผู้ ป ระกอบวิ ชาชี พด้ า นการสอน

( Teaching

Professionals )

ผูป้ ฏิ บตั ิ งานอาชี พในหมวดย่อยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ ปฏิ บ ตั ิ งานเกี่ ยวกับการศึ กษา การให้การ
อบรมแก่เด็ก เยาวชน และผูใ้ หญ่ในสถานศึกษาและสถานที่อื่น ๆ ทําการปรับปรุ งพัฒนาหลักสู ตร
และวิธีการสอนให้เหมาะสมกับระดับการศึ กษา รวมทั้งจัดทําหลักสู ตรและวิธี การสอนพิ เศษสําหรั บ
คนพิการทั้งทางด้านร่ างกายและจิตใจ ตลอดจนบุคคลที่มีปัญหาด้านการเรี ยนรู ้ในแต่ละระดับการศึกษา
จัดทําเอกสารทางวิชาการและตําราต่าง ๆ รวมทั้งทําหน้าที่ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่อื่น ๆ
กลุ่มอาชี พในหมวดย่ อยนี้ มีดังนี้
231 ผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านการสอนระดับวิทยาลัย มหาวิทยาลัยและ
สถาบันอุดมศึกษา

(132)
232
233
234
235
หมู่

ผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านการสอนระดับมัธยมศึกษา
ผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านการสอนระดับประถมศึกษาและก่อนประถมศึกษา
ผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านการสอนการศึกษาพิเศษ
ผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านการสอนอื่น ๆ

231

ผู้ประกอบวิชาชี พด้ านการสอนระดับวิทยาลัย มหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา
( College, University and Higher Education Teaching Professionals )
ผูป้ ฏิ บตั ิ งานอาชี พในหมู่น้ ี ได้แก่ ผูท้ ี่ ปฏิ บตั ิ งานเกี่ ยวกับการสอนวิชาต่ าง ๆ ในระดับ
วิทยาลัย มหาวิทยาลัย และระดับอุดมศึกษา สร้างและพัฒนาหลักสู ตรระบบการเรี ยนการสอนในวิทยาลัย
และมหาวิทยาลัยที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้งานได้ในภาคอุ ตสาหกรรมหรื อสาขาอื่ น ๆ จัดสัมมนาและ
บรรยายให้ความรู ้ แก่ นักศึ กษาในชั้นเรี ยน กําหนดกิจกรรมต่ าง ๆ ขึ้นเพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
การศึกษา จัดทําเอกสารทางวิชาการและตําราต่าง ๆ รวมทั้งควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่อื่น ๆ
กลุ่มอาชี พในหมู่นี้ มีดังนี้
2310 ผูส้ อนในวิทยาลัย มหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา
หน่ วย 2310 ผู้สอนในวิทยาลัย มหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา
( College, University and Higher Education Teaching Professionals )
ผูป้ ฏิ บตั ิงานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูส้ อนวิชาต่างๆ ในวิทยาลัย มหาวิทยาลัยและ
สถาบันอุดมศึกษาทัว่ ไป สร้ างและพัฒนาการเรี ยนการสอนในวิชาที่ รับผิดชอบ กําหนดกิ จกรรมให้
สอดคล้องกับการศึกษาทั้งในและนอกหลักสู ตร บรรยายให้ความรู ้และจัดสัมมนาในชั้นเรี ยน ทดสอบ
และทดลองในห้องปฏิบตั ิการทางวิทยาศาสตร์ จัดทําหนังสื อ เอกสาร บทความทางวิชาการและตํารา
ต่างๆ เข้าร่ วมในการประชุมหรื อสัมมนาและอาจมีส่วนร่ วมในการบริ หารงานของวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ในเรื่ องงบประมาณ นโยบายและอื่นๆ ตลอดจนปฏิบตั ิหน้าที่การงานและควบคุมดูแล ผูป้ ฏิบตั ิงานที่
เกี่ยวข้อง

อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
2310.20

ผู้สอน (สาขาวิชามนุษยศาสตร์ ศาสนา และเทววิทยา)
(Teacher, humanities, religion and theology)
เป็ นบุคลากรวิชาชี พซึ่ งทําหน้าที่หลักทางด้านการเรี ยนการสอนและส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ยนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาทั้งของรั ฐและเอกชน เพื่อสอนวิชาในสาขามนุ ษยศาสตร์
ศาสนา และเทววิทยาในวิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรื อสถาบันอุดมศึ กษาอื่นๆ ตั้งแต่หนึ่ งวิชาขึ้ นไป
ได้แก่ โบราณคดี ประวัติศาสตร์ ภาษาศาสตร์ อักษรศาสตร์ บรรณารักษ์ศาสตร์ ปรัชญา จิตวิทยา
ศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวิชาอื่นๆ ที่ จดั อยูใ่ นสาขานี้

(133)
2310.22

ผู้สอน (สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ และการฝึ กหัดครู )
(Teacher, education science and teacher training)
เป็ นบุคลากรวิชาชี พซึ่ งทําหน้าที่หลักทางด้านการเรี ยนการสอนและส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ยนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน เพื่อสอนวิชาในสาขาศึกษาศาสตร์ และ
การฝึ กหัดครู ใ นวิท ยาลัย มหาวิทยาลัย หรื อสถาบันอุ ดมศึ ก ษาอื่ นๆ ตั้ง แต่หนึ่ งวิช าขึ้ นไป ได้แก่
ศึกษาศาสตร์ ครุ ศาสตร์ ครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม และวิชาอื่นๆ ที่จดั อยูใ่ นสาขานี้
2310.24

ผู้สอน (สาขาวิชาสั งคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ )
(Teacher, social and behavioral science)
เป็ นบุคลากรวิชาชีพซึ่ งทําหน้าที่หลักทางด้านการเรี ยนการสอนและส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ยนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน เพื่อสอนวิชาในสาขาสังคมศาสตร์ และ
พฤติกรรมศาสตร์ ในวิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรื อสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ตั้งแต่หนึ่ งวิชาขึ้นไป ได้แก่
การบริ หารการปกครอง รัฐศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ ไทยคดีศึกษา วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง
การพัฒนาชุมชน นโยบายสาธารณะ มนุษยวิทยา เศรษฐศาสตร์ พัฒนาสังคม และวิช าอื่นๆ ที่จดั อยู่
ในสาขานี้
2310.30

ผู้สอน (สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ และประยุกต์ ศิลป์ ) (Teacher, fine and applied arts)
เป็ นบุคลากรวิชาชี พซึ่ งทําหน้าที่หลักทางด้านการเรี ยนการสอนและส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ยนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน เพื่อสอนวิชาในสาขาวิจิตรศิลป์ และ
ประยุก ต์ศิ ล ป์ ในวิท ยาลัย มหาวิ ท ยาลัย หรื อ สถาบันอุ ดมศึ ก ษาอื่ นๆ ตั้ง แต่ หนึ่ ง วิช าขึ้ นไป ได้แ ก่
สถาปั ตยกรรม มัณฑนศิลป์ วาดเขียน ดนตรี จิตรกรรมและประติมากรรม วาทศิลป์ วิชาการละคร
ศิลปประยุกต์และวิชาอื่นๆ ที่จดั อยูใ่ นสาขานี้ และจัดให้มีการสาธิ ตประกอบการสอนด้วย อาจขอความ
ร่ วมมือจากหน่วยงานภายนอกเพื่อการสอน เทคนิคและวิธีการภาคปฏิบตั ิที่ทนั สมัยแก่นิสิตนักศึกษา
2310.35

ผู้สอน (สาขาวิชาการสื่ อสารมวลชนและการเอกสาร)
(Teacher, mass communication and documentation)
เป็ นบุคลากรวิชาชี พซึ่ งทําหน้าที่หลักทางด้านการเรี ยนการสอนและส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ยนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน เพื่อสอนวิชาในสาขาสื่ อสารมวลชน
และการเอกสารในวิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรื อสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ตั้งแต่หนึ่งวิชาขึ้นไป ได้แก่
สารนิเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์และสื่ อสารมวลชน การประชาสัมพันธ์และวิชาอื่นๆ ที่
จัดอยูใ่ นสาขานี้
2310.40

ผู้สอน (สาขาวิชานิติศาสตร์ ) (Teacher, law)
เป็ นบุคลากรวิชาชีพซึ่งทําหน้าที่หลักทางด้านการเรี ยนการสอนและส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้

(134)
ของผูเ้ รี ยนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึ กษาทั้งของรั ฐและเอกชน เพื่อสอนวิชาในสาขานิ ติศาสตร์ ใน
วิท ยาลัย มหาวิ ท ยาลัย หรื อสถาบันอุ ดมศึ ก ษาอื่ นๆ ตั้ง แต่ หนึ่ ง วิช าขึ้ นไป ได้แก่ กฎหมายอาญา
กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ กฎหมายว่าด้วยสัญญาและการละเมิด กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมาย
มหาชน กฎหมายเอกชน กฎหมายธุ รกิจ กฎหมายรัฐธรรมนูญและนิติศาสตร์ และวิชาอื่นๆ ที่จดั อยูใ่ น
สาขานี้ อาจจัดให้มีการฝึ กหัดพิจารณาความในศาล
2310.50

ผู้สอน (สาขาวิชาการบริหารพาณิชยการและธุรกิจ)
(Teacher, commercial and business administration)
เป็ นบุคลากรวิชาชี พซึ่ งทําหน้าที่หลักทางด้านการเรี ยนการสอนและส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ย นด้วยวิธีก ารต่ างๆ ในสถานศึ ก ษาทั้งของรั ฐและเอกชน เพื่อสอนวิช าในสาขาการบริ หาร
พาณิ ชยการและธุ รกิ จในวิทยาลัย มหาวิท ยาลัย หรื อสถาบันอุ ดมศึ กษาอื่ นๆ ตั้งแต่ หนึ่ ง วิช าขึ้ นไป
ได้แก่ การเงิ น การเงิ นและการธนาคาร การจัดการ การบัญชี การบริ หารธุ รกิ จ การบริ หารงาน
บุ ค คล การโรงแรมและการท่ อ งเที่ ย ว การตลาด การบริ ห ารการขนส่ ง ระหว่า งประเทศ การ
บริ หารงานคลัง การบริ หารรัฐกิจ เลขานุการ เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุ รกิจ และวิชาอื่นๆ ที่จดั อยูใ่ น
สาขานี้
2310.55

ผู้สอน (สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ) (Teacher, home economics)
เป็ นบุคลากรวิชาชีพซึ่ งทําหน้าที่หลักทางด้านการเรี ยนการสอนและส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ยนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน เพื่อสอนวิชาในสาขาคหกรรมศาสตร์
ในวิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรื อสถาบันอุดมศึกษาอื่ นๆ ตั้งแต่หนึ่ งวิชาขึ้ นไป ได้แก่ คหกรรม
ศาสตร์ ธุ รกิ จอาหาร การพัฒนาการเด็กและครอบครัว โภชนาการชุ มชน และวิชาอื่นๆ ที่จดั อยู่ใน
สาขานี้
2310.60

ผู้สอน (สาขาวิชาแพทยศาสตร์ และวิชาทีเ่ กีย่ วข้ องกับสุ ขภาพ)
(Teacher, medical science and health – related)
เป็ นบุคลากรวิชาชีพซึ่ งทําหน้าที่หลักทางด้านการเรี ยนการสอนและส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ยนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน เพื่อสอนวิชาในสาขาแพทย์ศาสตร์ และ
วิชาที่เกี่ยวข้องกับสุ ขภาพในวิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรื อสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ตั้งแต่หนึ่ งวิชาขึ้นไป
ได้แก่ พยาบาลและผดุงครรภ์ วิทยาศาสตร์ การแพทย์ เวชกรรมฟื้ นฟู อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
อุปกรณ์การแพทย์ กายภาพบําบัด สัตวแพทย์ ทันตแพทย์ เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุ ข แพทยศาสตร์
เภสัชศาสตร์ รังสี เทคนิค จักษุวิทยา จิตเวชศาสตร์ พยาธิ วิทยา โภชนาบําบัด วิชาแพทย์เฉพาะทาง
และวิชาอื่นๆ ที่จดั อยูใ่ นสาขานี้

(135)
2310.65

ผู้สอน (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ) (Teacher, natural science)
เป็ นบุคลากรวิชาชี พซึ่ งทําหน้าที่หลักทางด้านการเรี ยนการสอนและส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ยนด้วยวิธีการต่ างๆ ในสถานศึ กษาทั้ง ของรั ฐและเอกชน เพื่ อสอนวิชาในสาขาวิทยาศาสตร์
ธรรมชาติในวิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรื อสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ตั้งแต่หนึ่ งวิชาขึ้นไป ได้แก่ เคมี
ชีววิทยา ฟิ สิ กส์ เคมีชีววิทยา เคมีวิศวกรรม เคมีอุตสาหกรรม จุลชีววิทยา ชีวเคมี เทคโนโลยี
ชนบท เทคโนโลยีธรณี ธรณี วิทยา นิ เวศวิทยาสิ่ งแวดล้อม พฤกษศาสตร์ พันธุ ศาสตร์ วัสดุ ศาสตร์
วาริ ชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม สัตววิทยา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ
วิชาอื่นๆ ที่จดั อยูใ่ นสาขานี้
2310.70

ผู้สอน (วิชาวิศวกรรมศาสตร์ ) (Teacher, engineering)
เป็ นบุคลากรวิชาชี พซึ่ งทําหน้าที่หลักทางด้านการเรี ยนการสอนและส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้
ของผู้เ รี ยนด้ ว ยวิ ธี ก ารต่ า งๆ ในสถานศึ ก ษาทั้ง ของรั ฐ และเอกชน เพื่ อ สอนวิ ช าในสาขาวิ ช า
วิศวกรรมศาสตร์ ในวิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรื อสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ตั้งแต่หนึ่ งวิชาขึ้นไป ได้แก่
วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมเครื่ องกลการเกษตร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิ กส์ วิศวกรรมไฟฟ้ า วิศวกรรมการก่อสร้ าง วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่ องกล
วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมทรัพยากรนํ้า วิศวกรรมปิ โตรเลี ยม วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเรื อ
วิศวกรรมระบบควบคุม วิศวกรรมโลหการ วิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม วิศวกรรมสํารวจ วิศวกรรมเหมือง
แร่ วิศวกรรมอาหาร วิศวกรรมอุตสาหกรรม วิศวกรรมการบินและอากาศยาน วิศวกรรมยาน
ยนต์
วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมโครงสร้างและวิชาอื่นๆ ที่จดั อยูใ่ นสาขานี้
2310.75

ผู้สอน (สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง)
(Teacher, architecture and town planning)
เป็ นบุคลากรวิชาชี พซึ่ งทําหน้าที่หลักทางด้านการเรี ยนการสอนและส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ยนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน เพื่อสอนวิชาในสาขาวิชาสถาปั ตยกรรม
ศาสตร์ และการผังเมืองในวิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรื อสถาบันอุ ดมศึกษาอื่ นๆ ตั้งแต่หนึ่ งวิชาขึ้นไป
ได้แ ก่ สถาปั ต ยกรรม ภู มิ ส ถาปั ต ยกรรม การผัง เมื อ ง เคหะการ ประวัติ ศ าสตร์ ส ถาปั ต ยกรรม
เทคโนโลยีอาคาร วิชาอื่นๆ ที่จดั อยูใ่ นสาขานี้
2310.78

ผู้สอน (สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ )
(Teacher, mathematics and computer science)
เป็ นบุคลากรวิชาชี พซึ่ งทําหน้าที่หลักทางด้านการเรี ยนการสอนและส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ยนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน เพื่อสอนวิชาในสาขาคณิ ตศาสตร์ และ
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ในวิทยาลัย มหาวิ ทยาลัย หรื อสถาบันอุ ดมศึ กษาอื่ นๆ ตั้งแต่หนึ่ งวิชาขึ้ นไป

(136)
ได้แก่ คณิ ตศาสตร์ สถิ ติ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
การจัดการระบบสารสนเทศและวิชาอื่นๆ ที่จดั อยูใ่ นสาขานี้
2310.80

ผู้สอน (สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์ และการประมง)
(Teacher, agriculture, forestry and fishery)
เป็ นบุคลากรวิชาชี พซึ่ งทําหน้าที่หลักทางด้านการเรี ยนการสอนและส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ยนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน เพื่อสอนวิชาในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
วนศาสตร์ และการประมงในวิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรื อสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ตั้งแต่หนึ่ งวิชาขึ้นไป
ได้แก่ การประมง กี ฏ วิท ยา เกษตรทัว่ ไป เคมี การเกษตร เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร
ทรัพยากรธรรมชาติ วนศาสตร์ ธุ รกิ จการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร สัตวบาล โรคพืชวิทยา สัตว
ศาสตร์ พืชศาสตร์ ปฏพีวทิ ยาและวิชาอื่นๆ ที่จดั อยูใ่ นสาขานี้
2310.90

ผู้สอนในวิทยาลัย มหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาอืน่ ๆ
ผู ้ป ฏิ บ ั ติ ง านอาชี พ ในกลุ่ ม นี้ รวมถึ ง ผู ้ส อนในวิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย และ
สถาบันอุ ดมศึ ก ษา ซึ่ ง มิ ไ ด้จดั ประเภทไว้ใ นที่ อื่ น เช่ น ผูส้ อนพิ เศษในวิท ยาลัย มหาวิท ยาลัย และ
สถาบันอุดมศึกษา
ผูส้ อนเฉพาะสาขาวิชาอื่นๆ ที่ไม่ได้จดั อยูใ่ นสาขาใด
9359
9360 หมู่
232 ผู้ประกอบวิชาชี พด้ านการสอนระดับมัธยมศึกษา
( Secondary Education Teaching Professionals )
ผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง านอาชี พ ในหมู่ น้ ี ได้แ ก่ ผูท้ ี่ ท าํ การสอนวิช าต่ า ง ๆ ตั้ง แต่ หนึ่ ง หรื อหลาย
สาขาวิชาในสายการศึกษาทัว่ ไปหรื อสายอาชีวะแก่นกั เรี ยนตั้งแต่ช้ นั มัธยมขึ้นไปถึงก่อนระดับอุดมศึกษา
สร้ างและพัฒนาหลักสู ตรในสาขาวิชาที่สอนหรื อได้รับมอบหมาย
ดู แลชั้นเรี ยนและทําการสอน
ประเมินผลและจัดทํารายงานนัก เรี ยน มี ส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเกี่ ยวกับการจัดระบบการสอนของ
โรงเรี ยนและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่อื่น ๆ
กลุ่มอาชี พในหมู่นี้ มีดังนี้
2320 ผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านการสอนระดับมัธยมศึกษา , ผูส้ อนในระดับมัธยมศึกษา
หน่ วย 2320 ผู้ประกอบวิชาชี พด้ านการสอนระดับมัธยมศึกษา , ผุ้สอนในระดับมัธยมศึกษา
( Secondary Education Teaching Professionals )
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูส้ อนวิชาต่างๆ ตั้งแต่หนึ่ งวิชาขึ้นไปในสายวิชา
สามัญหรื อสายวิชาชี พแก่นกั เรี ยนในระดับชั้นมัธยมศึกษา สร้ างและพัฒนาวิธีการสอนในวิชาที่สอน
หรื อที่ได้รับมอบหมายให้สอดคล้องกับหลักสู ตร รวมทั้งพัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่ น ดูแลชั้นเรี ยนและ

(137)
สอนหนังสื อในแต่ละวิชา ประเมินผลและจัดทํา รายงานผลการเรี ยนของนักเรี ยน มีส่วนร่ วมในการ
จัดระบบการเรี ยนการสอนและกิจกรรมของโรงเรี ยน ตลอดจนปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้อง
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
2320.20

ผู้สอนในระดับมัธยมศึกษาสายสามัญ (Teacher, secondary education)
เป็ นบุคลากรวิชาชี พซึ่ งทําหน้าที่หลักทางด้านการเรี ยนการสอนและการส่ งเสริ มการ
เรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน เพื่อสอนรายวิชาตามหลักสู ตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับมัธยมศึกษา : เตรี ยมการสอนและสอนวิชาให้กบั ผูเ้ รี ยนตามหลักสู ตรที่
กําหนดไว้ ควบคุ มการทํางานของผูเ้ รี ยนในชั้นเรี ยนและสอบเพื่อวัดผลการเรี ยนการสอน จัดกิ จกรรม
นอกหลักสู ตร เพื่อเป็ นแนวทางการศึกษาต่อให้กบั ผูเ้ รี ยนและเพื่อพัฒนาความรู ้ความสามารถของผูเ้ รี ยน
อาจสอนผูเ้ รี ยนในชั้นเรี ยนภาคคํ่า (ตอนเย็น) รวมถึงการทําหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก
ผูบ้ งั คับบัญชา
2320.30

ผู้สอนในระดับมัธยมศึกษาสายอาชี พ (Teacher, vocational education)
เป็ นบุคลากรวิชาชี พซึ่ งทําหน้าที่หลักทางด้านการเรี ยนการสอนและการส่ งเสริ มการ
เรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึ กษาทั้งของรั ฐและเอกชน เพื่อสอนวิชาตามหลักสู ตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) : เตรี ยมการสอนและสอนวิชาให้กบั ผูเ้ รี ยนตามหลักสู ตรที่กาํ หนดไว้เพื่อ
เป็ นวิชาเลื อกให้กบั ผูเ้ รี ยนเลื อกเรี ยนตามความชอบและความถนัดของตนเองและเป็ นแนวทางในการ
ประกอบอาชีพหรื อการศึกษาต่อ สอบทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิเพื่อวัดผลการเรี ยนการสอน จัดกิจกรรม
นอกหลักสู ตรหรื อการให้ผเู้ รี ยนดูงานหรื อฝึ กงานจริ งในโรงงานหรื อสถานประกอบการต่างๆ รวมถึ ง
การทําหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชา
2320.90

ผู้สอนในระดับมัธยมศึกษาอืน่ ๆ
ผูป้ ฏิ บ ัติ ง านอาชี พ ในหน่ ว ยอาชี พ นี้ รวมถึ ง ผูส้ อนในระดับ มัธ ยมศึ ก ษาซึ่ งมิ ไ ด้จ ัด
ประเภทไว้ในที่ อื่น เช่ น ผูส้ อนการศึกษานอกโรงเรี ยน ผูส้ อนในโรงเรี ยนกวดวิชาระดับมัธยมศึกษา
เป็ นต้น
9361 หมู่ 233
ผู้ประกอบวิชาชี พด้ านการสอนระดับประถมศึ กษาและก่ อน
ประถมศึกษา
( Primary and Pre – Primary Education Teaching Professionals )
ผูป้ ฏิ บตั ิงานอาชี พในหมู่น้ ี ได้แก่ ผูท้ ี่ ทาํ การสอนวิชาต่าง ๆ ในระดับประถมศึกษา
และจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนสําหรับเด็กที่มีอายุต่าํ กว่าระดับประถมศึกษา วางแผน ออกแบบและ
จัดกิจกรรมให้เด็กได้มีการพัฒนาทางด้านภาษา ด้านร่ างกาย และทักษะต่าง ๆ ทางสังคม จัดเตรี ยมและทํา
การสอนวิชาต่าง ๆ ในระดับประถมศึกษา จัดทํารายงานต่าง ๆ รวมทั้งควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่อื่น ๆ

(138)
9362
กลุ่มอาชี พในหมู่นี้ มีดังนี้
2331 ผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านการสอนระดับประถมศึกษา , ผูส้ อนในระดับประถม
2332 ผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านการสอนระดับก่อนประถมศึกษา , ผูส้ อนในระดับก่อน
ประถมศึกษา (ชั้นอนุบาล)
10หน่วย 2331 ผู ้ป ระกอบการวิ ช าชี พ ด้ า นการสอนระดับ
ประถมศึกษา , ผูส้ อนในระดับประถมศึกษา
( Primary Education Teaching Professionals )
ผูป้ ฏิ บ ัติง านอาชี พ ในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูส้ อนวิช าต่ า งๆ ตามหลัก สู ตรการศึ ก ษาขั้น
พื้นฐานในระดับประถมศึกษา จัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนเพื่อกระตุน้ ให้ผเู้ รี ยนมีการพัฒนาการทาง
บุคลิกภาพ มีความรู ้และประสบการณ์เพิ่มขึ้น วัดและประเมินผลการเรี ยนการสอน ร่ วมปรึ กษาหารื อ
กับ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและผูป้ กครองเกี่ยวกับปั ญหาของผูเ้ รี ยนและความก้าวหน้าด้านการเรี ยนการ
สอน ดูแลความประพฤติแ ละความปลอดภัยของผูเ้ รี ยน จัดทํารายงานต่างๆ ตลอดจนปฏิบตั ิหน้าที่
การงานที่เกี่ยวข้อง

อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
2331.20

ผู้สอนในระดับประถมศึกษา (Teacher, primary education)
เป็ นบุคลากรวิชาชี พซึ่ งทําหน้าที่หลักทางด้านการเรี ยนการสอนและการส่ งเสริ มการ
เรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน เพื่อสอนรายวิชาตามหลักสู ตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานให้กบั ผูเ้ รี ยนในระดับประถมศึกษา : จัดเตรี ยมแผนการสอน ควบคุมดูแลและ
อบรมสั่งสอนให้ผเู ้ รี ยนอยูใ่ นระเบียบวินยั ของโรงเรี ยน ควบคุมการทํางานของผูเ้ รี ยนในชั้นเรี ยน วัดและ
ประเมินผลการเรี ยนการสอน จัดทํารายงานผลการเรี ยนและความประพฤติของผูเ้ รี ยนให้ผปู้ กครองทราบ
รวมทั้งทําหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชา
2331.90

ผู้สอนในระดับประถมศึกษาอืน่ ๆ
ผูป้ ฏิ บตั ิ งานอาชี พในหน่ วยอาชี พนี้ รวมถึง ผูส้ อนในระดับประถมศึกษาซึ่ งมิได้จดั
ประเภทไว้ในที่อื่นใด เช่ น ผูส้ อนการศึกษานอกโรงเรี ยน ผูส้ อนเด็กจรจัด ผูส้ อนเด็กสลัม ผูส้ อนใน
มูลนิธิต่างๆ เป็ นต้น
11หน่วย 2332 ผูป้ ระกอบวิ ช าชี พ ด้า นการสอนระดับ ก่ อ น
ประถมศึกษา , ผูส้ อนในระดับก่อนประถม
ศึกษา (ชั้ นอนุบาล) ( Pre – Primary Education Teaching Professionals )

(139)
ผูป้ ฏิ บตั ิงานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูจ้ ดั กิ จกรรมทางการศึกษาแก่เด็กก่อนวัยเรี ยน
เพื่อเตรี ยมความพร้อม ส่ งเสริ มและสนับสนุ นพัฒนาการทางด้านร่ างกาย อารมณ์-จิตใจ สติปัญญาและ
สังคมของเด็ กตามหลักสู ตรพัฒนาการของเด็กก่ อนประถมศึ กษา เฝ้ าสังเกตพฤติ กรรมและประเมิ น
พัฒนาการ รวมทั้งปั ญหาอื่ นๆ ของเด็ ก ปรึ ก ษาหารื อกับ ผูป้ กครองเกี่ ย วกับพัฒนาการของเด็ก และ
ตลอดจนปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้อง
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
2332.20

ผู้สอนในระดับอนุบาล (Teacher, pre – primary education)
เป็ นบุคลากรวิชาชี พซึ่ งทําหน้าที่หลักทางด้านการเรี ยนการสอนและการส่ งเสริ มการ
เรี ย นรู ้ ข องผูเ้ รี ย นด้วยวิธีการต่า งๆ ในสถานศึ กษาทั้ง ของรั ฐและเอกชน เพื่ อเตรี ย มความพร้ อมและ
พัฒนาการทางด้า นร่ า งกาย อารมณ์ -จิ ตใจ สติ ปัญ ญาและสั ง คมของเด็ ก ชั้นอนุ บ าล จัด กิ จกรรมที่
เหมาะสมให้กบั เด็ก เฝ้ าสังเกตพฤติ กรรม และประเมินพัฒนาการ รวมทั้งปั ญหาอื่ นๆ ของเด็ก เพื่อ
รายงานให้ผปู้ กครองทราบ ทําหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายของผูบ้ งั คับบัญชา
9363 หมู่
234 ผู้ประกอบวิชาชี พด้ านการสอนการศึกษาพิเศษ , ครู การศึกษา
พิเศษ
( Special Education Teaching Professionals )
ผูป้ ฏิ บตั ิงานอาชี พในหมู่น้ ี ได้แก่ ผูท้ ี่ทาํ การสอนเด็กวัยรุ่ นหรื อผูใ้ หญ่ที่มีความพิการ
ทั้งทางด้านร่ างกายและจิตใจ หรื อบุคคลที่มีปัญหาด้านการเรี ยนรู ้ ทําการปรับปรุ งหลักสู ตรและทําการ
สอนวิชาต่าง ๆ ตามที่กาํ หนดให้แก่ผพู ้ ิการหรื อผูม้ ีปัญหาต่าง ๆ เช่น คนใบ้ หู หนวก ตาบอด รวมทั้ง
การจัดทําสื่ อหรื อใช้เทคนิคเฉพาะในการเรี ยน การสอน จัดทํารายงานและดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
กลุ่มอาชี พในหมู่นี้ มีดังนี้
2340 ผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านการสอนการศึกษาพิเศษ , ครู การศึกษาพิเศษ
7219
7220 หน่ วย

2340

ผู้ประกอบวิชาชีพด้ านการสอนการศึกษาพิเศษ , ครู

การศึกษาพิเศษ

( Special Education Teaching Professionals )
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูส้ อนที่ตอ้ งใช้วิธีการสอนแบบพิเศษเฉพาะกลุ่ม
สร้างหรื อพัฒนาหลักสู ตรการศึกษาพิเศษ เตรี ยมบทเรี ยนและกิจกรรมให้เหมาะสมกับกลุ่มโดยใช้เทคนิ ค
หรื อสื่ อพิเศษ ควบคุ มดูแลและเอาใจใส่ การทํางานในชั้นเรี ยน ประเมินผลและบันทึกการพัฒนาการ
เรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน ร่ วมปรึ กษาหารื อกับผูป้ กครอง อาจารย์ใหญ่ แพทย์บาํ บัดและนักสังคมสงเคราะห์
เพื่อช่วยเหลือผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล ตลอดจนปฏิบตั ิหน้าที่การงานและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง

(140)
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
2340.20

ครู สอนผู้เรียนทีม่ ีความบกพร่ องทางการเห็น
(Teacher, special education, for the blind)
เป็ นบุคลากรวิชาชีพ ซึ่ งทําหน้าที่หลักทางด้านการเรี ยนการสอนและส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ย นด้วยวิธี การต่า งๆ ในสถานศึ ก ษาทั้ง ของภาครั ฐและเอกชนเพื่ อสอนรายวิช าตามหลักสู ตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานให้กบั ผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางการเห็น : ศึกษาประวัติและข้อมูลของผูเ้ รี ยน
ประเมินความสามารถของผูเ้ รี ยนเพื่อจัดเตรี ยมแผนการสอน วิธีการสอน กิจกรรมการเรี ยนการสอนให้
เหมาะสมกับข้อจํากัดและความต้องการของผูเ้ รี ยน ดําเนินการสอนและบันทึกผลการเรี ยนการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง ผลิตสื่ อการเรี ยนการสอน หรื อนําอุปกรณ์การเรี ยนการสอนที่จาํ เป็ นมาใช้ เช่น อุปกรณ์
ในการเรี ยนตัวหนังสื อเบรลล์ เครื่ องบันทึกเสี ยง หนังสื อที่มีตวั อักษรขนาดใหญ่ หนังสื อที่มีอกั ษร
นูน หนังสื ออักษรเบรลล์ เป็ นต้น เตรี ยมความพร้อมทางด้านการศึกษา ร่ างกาย อารมณ์และสังคม
ของผูเ้ รี ยนเพื่อส่ งเข้าไปเรี ยนในโรงเรี ยนเรี ยนร่ วม สอนผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางการเห็ นร่ วมชั้น
เรี ยนกับผูเ้ รี ยนปกติในโรงเรี ยนสอนคนปกติทวั่ ไป ให้คาํ ปรึ กษาแนะนําแก่ครู ประจําชั้นใน โรงเรี ยน
เรี ยนร่ วม รวมทั้งปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
2340.25

ครู สอนผู้เรียนทีม่ ีความบกพร่ องทางการได้ ยนิ
(Teacher, special education, for the deaf)
เป็ นบุคลากรวิชาชีพ ซึ่ งทําหน้าที่ทางด้านการเรี ยนการสอนและส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของ
ผูเ้ รี ยนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนเพื่อสอนรายวิชาตามหลักสู ตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานให้กบั ผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยิน : ศึกษาข้อมูลและประวัติของผูเ้ รี ยน ประเมิน
ความสามารถของผูเ้ รี ยน เพื่อจัดเตรี ยมแผนการสอน วิธีการสอน กิ จกรรมการเรี ยนการสอนให้
เหมาะสมกับข้อจํากัดและความต้องการของผูเ้ รี ยน ดําเนิ นการสอนและบันทึกผลการเรี ยนการสอน
อย่างต่อเนื่ อง ให้ผเู ้ รี ยนใช้เครื่ องช่วยฟั งและใช้วิธีการสื่ อสารเพื่อให้ผเู ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้
ยินเข้าใจความหมาย เช่ น ภาษามือ การสะกดตัวอักษรด้วยนิ้ วมือ การอ่านริ มฝี ปาก ท่าแนะคําพูด
การสื่ อสารรวม เป็ นต้น เตรี ยมความพร้อมทางด้านการศึกษา ร่ างกาย อารมณ์และสังคมของผูเ้ รี ยนเพื่อ
ส่ ง เข้า ไปเรี ย นในโรงเรี ย นเรี ย นร่ วม สอนผูเ้ รี ย นที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการได้ยิน ร่ วมชั้น เรี ย นกับ
ผูเ้ รี ยนปกติในโรงเรี ยนสอนคนปกติทวั่ ไป ให้คาํ ปรึ กษาแนะนําแก่ครู ประจําชั้นในโรงเรี ยนเรี ยนร่ วม
รวมทั้งปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2340.30

ครู สอนผู้เรียนทีม่ ีความบกพร่ องทางสติปัญญา
(Teacher, special education, for the mentally handicapped)
เป็ นบุคลากรวิชาชีพซึ่งทําหน้าที่หลักทางด้านการเรี ยนการสอนและส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ย นด้วยวิธี ก ารต่ า งๆ ในสถานศึ ก ษาทั้ง ของรั ฐและเอกชน เพื่ อสอนรายวิช าตามหลัก สู ต ร
การศึกษาขั้นพื้นฐานให้กบั ผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา : ศึกษาประวัติและข้อมูลของผูเ้ รี ยน

(141)
ประเมินความสามารถของผูเ้ รี ยน เพื่อจัดเตรี ยมแผนการสอน วิธีการสอน กิจกรรมการเรี ยนการสอน
ให้เหมาะสมกับข้อจํากัดและความต้องการของผูเ้ รี ยน ดําเนิ นการสอนและบันทึกผลการเรี ยนการสอน
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการผลิตสื่ อหรื อการนําอุปกรณ์การเรี ยนการสอนที่จาํ เป็ นมาใช้ เตรี ยมความพร้อม
ทางด้านการศึกษา ร่ างกาย อารมณ์และสังคมของผูเ้ รี ยนเพื่อส่ งเข้าไปเรี ยนในโรงเรี ยนเรี ยนร่ วม สอน
ผูเ้ รี ยนที่ มีความบกพร่ องทางสติปัญญาร่ วมชั้นเรี ยนกับผูเ้ รี ยนปกติในโรงเรี ยนสอนคนปกติทวั่ ไป ให้
คําปรึ กษาแนะนําครู ประจําชั้นในโรงเรี ยนเรี ยนร่ วม รวมทั้งปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
2340.40

ครู สอนผู้เรียนทีม่ ีความบกพร่ องทางร่ างกายหรือการเคลือ่ นไหว
(Teacher, special education, for the physically handicapped)
เป็ นบุคลากรวิชาชี พซึ่ งทําหน้าที่หลักทางด้านการเรี ยนการสอนและส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ยนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนเพื่อสอนรายวิชาตามหลักสู ตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานให้กบั ผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางร่ างกายหรื อการเคลื่อนไหว : ศึกษาประวัติและข้อมูลของ
ผูเ้ รี ยน ประเมินความสามารถของผูเ้ รี ยนเพื่อจัดเตรี ยมแผนการสอน วิธีการสอน กิจกรรมการเรี ยน
การสอนให้เหมาะสมกับข้อจํากัดและความต้องการของผูเ้ รี ยน ดําเนิ นการสอนและบันทึกผลการเรี ยน
การสอนอย่างต่อเนื่ อง รวมถึ งการผลิ ตสื่ อหรื อการนําอุปกรณ์ การเรี ยนการสอนที่จาํ เป็ นมาใช้ เตรี ยม
ความพร้อมด้านการศึกษา ร่ างกาย อารมณ์และสังคมของผูเ้ รี ยนเพื่อส่ งเข้าไปเรี ยนในโรงเรี ยนเรี ยนร่ วม
สอนผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางร่ างกายหรื อการเคลื่อนไหวร่ วมชั้นเรี ยนกับผูเ้ รี ยนปกติในโรงเรี ยนสอน
คนปกติทวั่ ไป ให้คาํ ปรึ กษาแนะนําแก่ครู ประจําชั้นในโรงเรี ยนเรี ยนร่ วม รวมทั้งปฏิ บตั ิหน้าที่อื่นๆ ที่
ได้รับมอบหมาย
2340.45

ครู สอนผู้เรียนทีม่ ีความบกพร่ องซํ้าซ้ อน
(Teacher, special education, for the physical – mentally handicapped)
เป็ นบุคลากรวิชาชี พซึ่ งทําหน้าที่หลักทางด้านการเรี ยนการสอนและส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ยนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนเพื่อสอนรายวิชาตามหลักสู ตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานให้กบั ผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องซํ้าซ้อน :
ศึกษาประวัติและข้อมูลของผูเ้ รี ยน ประเมิน
ความสามารถของผูเ้ รี ย น เพื่ อ จัด เตรี ย มแผนการสอน วิธี ก ารสอน กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนให้
เหมาะสมกับ ข้อ จํา กัด และความต้อ งการของผู ้เ รี ย น ดํา เนิ น การสอน โดยเน้ น ให้ ผู ้เ รี ย นฟื้ นฟู
สมรรถภาพในด้านการช่ วยเหลื อตนเอง การสื่ อสาร การเคลื่ อนไหว การปรั บพฤติ กรรมและการ
พัฒนาการทางสั งคมเพื่อให้เด็ กปรั บ ตัวอยู่ในสัง คมได้และบันทึ ก ผลการเรี ย นการสอนอย่า งต่ อเนื่ อง
รวมถึงการผลิตสื่ อการเรี ยนการสอนหรื อการนําอุปกรณ์การเรี ยนการสอนที่จาํ เป็ นมาใช้ เตรี ยมความ
พร้ อมด้านการศึ กษา ร่ างกาย อารมณ์ และสังคมของผูเ้ รี ยนเพื่อส่ งเข้าไปเรี ยนในโรงเรี ยนเรี ยนร่ วม
สอนผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ อง ซํ้าซ้อนร่ วมชั้นเรี ยนกับผูเ้ รี ยนปกติในโรงเรี ยนสอนคนปกติทวั่ ไป ให้
คําปรึ กษาแนะนําแก่ครู ประจําชั้นในโรงเรี ยนเรี ยนร่ วม รวมทั้งปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ที่รับมอบหมาย

(142)
2340.50

ครู สอนผู้เรียนทีม่ ีปัญหาทางการเรี ยนรู้
(Teacher special education, for the difficult learning)
เป็ นบุคลากรวิชาชีพ ซึ่ งทําหน้าที่หลักทางด้านการเรี ยนการสอนและส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ยนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนเพื่อสอนรายวิชาตามหลักสู ตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานให้กบั ผูเ้ รี ยนที่มีปัญหาทางการเรี ยนรู ้ : ศึกษาประวัติและข้อมูล ประเมิ นความสามารถของ
ผูเ้ รี ยนเพื่อจัดเตรี ยมแผนการสอน วิธีการสอน กิ จกรรมการเรี ยนการสอนให้เหมาะสมกับข้อจํากัด
และความต้องการของผูเ้ รี ยน ดําเนินการสอนและบันทึกผลการเรี ยนการสอนอย่างต่อเนื่ อง รวมถึงการ
ผลิตสื่ อหรื อการนําอุปกรณ์การเรี ยนการสอนที่จาํ เป็ นมาใช้ เตรี ยมความพร้อมในด้านการศึกษา ร่ างกาย
อารมณ์ และสังคมของผูเ้ รี ยนเพื่อส่ งเข้าไปเรี ยนในโรงเรี ยนเรี ยนร่ วม สอนผูเ้ รี ยนที่มีปัญหาทางการ
เรี ยนรู ้ ร่วมชั้นเรี ยนกับผูเ้ รี ยนปกติ ในโรงเรี ยนสอนคนปกติ ทวั่ ไป ให้คาํ ปรึ กษาแนะนําแก่ ครู ประจํา
ชั้นในโรงเรี ยนเรี ยนร่ วม รวมทั้งปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
2340.55

ครู สอนผู้เรียนทีม่ ีปัญหาทางพฤติกรรม
(Teacher, special education, for the behaviour)
เป็ นบุคลากรวิชาชี พซึ่ งทําหน้าที่หลักทางด้านการเรี ยนการสอนและส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ยนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนเพื่อสอนรายวิชาตามหลักสู ตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานให้กบั ผูเ้ รี ยนที่มีปัญหาทางพฤติ กรรม :
ศึกษาประวัติและข้อมูลของผูเ้ รี ยน ประเมิน
ความสามารถของผูเ้ รี ยนเพื่อจัดเตรี ยมแผนการสอน วิธีการสอน กิจกรรมการเรี ยนการสอนให้เหมาะสม
กับข้อจํากัดและความต้องการของผูเ้ รี ยน ดําเนิ นการสอนโดยนํากลวิธีในการปรับพฤติกรรมมาใช้กบั
ผูเ้ รี ยนเพื่อให้ผูเ้ รี ยนเปลี่ ยนแปลงพฤติ กรรมที่ ไม่พึงประสงค์ และบันทึ กผลการเรี ยนการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง รวมถึงการผลิตสื่ อหรื อการนําอุปกรณ์การเรี ยนการสอนที่จาํ เป็ นมาใช้ เตรี ยมความพร้อมด้าน
การศึกษา ร่ างกาย อารมณ์และสังคมของผูเ้ รี ยน เพื่อส่ งเข้าไปเรี ยนในโรงเรี ยนเรี ยนร่ วม สอนผูเ้ รี ยนที่
มีปัญหาทางพฤติกรรมร่ วมชั้นเรี ยนกับผูเ้ รี ยนปกติในโรงเรี ยนสอนคนปกติทวั่ ไป ให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา
แก่ครู ประจําชั้นในโรงเรี ยนเรี ยนร่ วม รวมทั้งปฏิบตั ิหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
2340.60

ครู สอนผู้เรียนออทิซติค (Teacher, special education, for the autistic)
เป็ นบุคลากรวิชาชีพซึ่ งทําหน้าที่หลักทางด้านการเรี ยนการสอนและส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ยนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนเพื่อสอนรายวิชาตามหลักสู ตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานให้กบั ผูเ้ รี ยนออทิซติค : ศึกษาประวัติและข้อมูลของผูเ้ รี ยน ประเมินความสามารถของ
ผูเ้ รี ยนเพื่อจัดเตรี ยมแผนการสอน วิธีการสอน กิ จกรรมการเรี ยนการสอนให้เหมาะสมกับข้อจํากัด
และความต้องการของผูเ้ รี ยน ดําเนิ นการสอนโดยเน้นขบวนการแก้ไขปั ญหาเพื่อบรรเทาปั ญหาความ
บกพร่ องของผูเ้ รี ยนในด้านต่างๆ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถดํารงชี พในสังคมได้และบันทึกผลการเรี ยนการ
สอนอย่างต่อเนื่ อง รวมถึงการผลิตสื่ อหรื อการนําอุปกรณ์การเรี ยนการสอนที่จาํ เป็ นมาใช้ เตรี ยมความ
พร้ อมด้านการศึกษา ร่ างกาย อารมณ์ และสังคมของผูเ้ รี ยนเพื่อส่ งเข้าไปในโรงเรี ยนเรี ยนร่ วม สอน

(143)
ผูเ้ รี ยนออทิซติคร่ วมชั้นเรี ยนกับผูเ้ รี ยนปกติในโรงเรี ยนสอนคนปกติทวั่ ไป ให้คาํ ปรึ กษาแนะนําแก่ครู
ประจําชั้นในโรงเรี ยนเรี ยนร่ วม รวมทั้งปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
2340.65
ครู สอนผู้เรียนสมาธิส้ ั น (Teacher, special education, for the short – interested)
เป็ นบุคลากรวิชาชีพซึ่ งทําหน้าที่หลักทางด้านการเรี ยนการสอนและส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ยนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนเพื่อสอนรายวิชาตามหลักสู ตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานให้กบั ผูเ้ รี ยนสมาธิ ส้ ัน : ศึกษาประวัติและข้อมูลของผูเ้ รี ยน ประเมินความสามารถของ
ผูเ้ รี ยนเพื่อจัดเตรี ยมแผนการสอน วิธีการสอน กิจกรรมการเรี ยนการสอนให้เหมาะสมกับข้อจํากัดและ
ความต้องการของผูเ้ รี ยน ดําเนิ นการสอนและบันทึกผลการเรี ยนการสอนอย่างต่อเนื่ อง รวมถึงการผลิ ต
สื่ อหรื อการนําอุ ป กรณ์ ก ารเรี ย นการสอนที่ จาํ เป็ นมาใช้ เตรี ย มความพร้ อมด้านการศึ ก ษา ร่ างกาย
อารมณ์และสังคมของผูเ้ รี ยนเพื่อส่ งเข้าไปเรี ยนในโรงเรี ยนเรี ยนร่ วม สอนผูเ้ รี ยนสมาธิ ส้ ันร่ วมชั้นเรี ยน
กับผูเ้ รี ยนปกติในโรงเรี ยนสอนคนปกติทวั่ ไป ให้คาํ ปรึ กษาแนะนําแก่ครู ประจําชั้นในโรงเรี ยนเรี ยนร่ วม
รวมทั้งปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
2340.65

ครู สอนผู้เรียนปัญญาเลิศ (Teacher, special education, for the genius)
เป็ นบุคลากรวิชาชีพซึ่ งทําหน้าที่หลักทางด้านการเรี ยนการสอนและส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ยนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนเพื่อสอนรายวิชาตามหลักสู ตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานให้กบั ผูเ้ รี ยนปั ญญาเลิศ : ศึกษาประวัติและข้อมูลของผูเ้ รี ยน ประเมินความสามารถของ
ผูเ้ รี ย น เพื่ อจัดเตรี ยมแผนการสอน วิธี ก ารสอน กิ จกรรมการเรี ย นการสอนให้เหมาะสมกับ ความ
ต้องการและความสามารถของผูเ้ รี ยน ดําเนิ นการสอนโดยส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนปั ญญาเลิศได้มีโอกาสเต็มที่
ในการพัฒนาศักยภาพและความสามารถ พร้อมทั้งบันทึกผลการเรี ยนการสอนอย่างต่อเนื่ อง รวมถึงการ
ผลิตสื่ อการเรี ยน การสอนหรื อการนําอุปกรณ์การเรี ยนการสอนที่จาํ เป็ นมาใช้ เตรี ยมความพร้อมด้าน
การศึกษา ร่ างกาย อารมณ์และสังคมของผูเ้ รี ยนเพื่อส่ งเข้าไปเรี ยนในโรงเรี ยนเรี ยนร่ วม สอนผูเ้ รี ยน
ปั ญญาเลิศร่ วมชั้นเรี ยนกับผูเ้ รี ยนปกติในโรงเรี ยนสอนคนปกติทวั่ ไป ให้คาํ ปรึ กษาแนะนําแก่ครู ประจํา
ชั้นในโรงเรี ยนเรี ยนร่ วม รวมทั้งปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
2340.90

หมู่

ครู การศึกษาพิเศษอืน่ ๆ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในกลุ่มนี้ รวมถึงครู การศึกษาพิเศษ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
235

ผู้ประกอบวิชาชี พด้ านการสอนอืน่ ๆ ( Other Teaching Professionals )
ผูป้ ฏิ บตั ิ งานอาชี พในหมู่น้ ี ได้แก่ ผูท้ ี่ ท าํ การวิจยั พัฒนาหรื อแนะนําเกี่ ยวกับหลักสู ตร
วิธีการสอนและการใช้สื่อต่าง ๆ วิจารณ์และทดสอบการทํางานของครู ในสาขาวิชาต่าง ๆ ให้คาํ แนะนําและ
แก้ไขปรับปรุ งหลักสู ตรเท่าที่จาํ เป็ น จัดทําและตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของครู จัดทํารายงานและดูแล
เจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
9364
กลุ่มอาชี พในหมู่นี้ มีดังนี้
2351 ผูเ้ ชี่ยวชาญพิเศษด้านการศึกษา

(144)
2352 ผูต้ รวจการโรงเรี ยน
2359 ผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านการสอนอื่น ๆ ที่มิได้จดั ประเภทไว้ที่อื่น
12
13หน่วย 2351 ผูเ้ ชี่ ยวชาญพิเศษด้านการศึกษา ( Education
Methods Specialists )
ผูป้ ฏิ บตั ิ งานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูศ้ ึ กษา วิจยั ปรั บปรุ งและพัฒนาหลักสู ตร
วิธีการสอนและสื่ อการสอน ให้คาํ แนะนําเกี่ยวกับเนื้ อหาสาระของหลักสู ตร วิธีการสอนและการใช้สื่อ
ต่างๆ จัดทํารายงานและเอกสารทางวิชาการ ปฏิบตั ิหน้าที่การงานและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง

อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
2351.30

ศึกษานิเทศก์ (Educated supervisor)
ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการนิ เทศการศึกษา เพื่อปรับปรุ งการเรี ยนการสอนให้ได้มาตรฐาน
และพัฒนาคุ ณภาพการศึกษา จัดทําเอกสารทางวิชาการ เขียนตํารา ผลิตคู่มือและสื่ อการเรี ยนการสอน
วิเคราะห์ วิจยั
เพื่ อใช้ป ฏิ บ ตั ิ ง านหรื อเผยแพร่ หรื อพัฒนารู ป แบบการจัดการเรี ย นการสอนให้มี
ประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น และปฏิบตั ิหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
2351.40

นักเทคโนโลยีทางการศึกษา (Educated technologist)
วางแผน จัดหาเทคโนโลยี และเทคนิ คที่เหมาะสมต่อการทําสื่ อการสอน จัดทําและ
เตรี ยมวัสดุอุปกรณ์และเครื่ องมือ ตลอดจนให้คาํ แนะนําและให้บริ การด้านสื่ อการสอน สื่ อกิ จกรรม :
ศึกษาค้นคว้าเพื่อหาเทคโนโลยีหรื อเทคนิ คที่ เหมาะสมกับการทําสื่ อการเรี ยนการสอนเฉพาะวิชาหรื อ
โดยทัว่ ไปให้ทนั สมัยและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ให้บริ การอบรมการใช้สื่อต่างๆ เช่ น เครื่ องมื อ
โสตทัศ นู ปกรณ์ เครื องฉายวีดีโอขนาดใหญ่ โทรทัศน์วงจรปิ ด วีดีโอคอนฟิ เรนซ์ อิ นเตอร์ เน็ ต
เป็ นต้น ประสานงานด้านการบริ ก ารสื่ อการสอน ดู แล เก็บบํารุ งรั กษาอุ ปกรณ์ และเครื่ องมื อต่างๆ
ให้อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2351.45

นักโสตทัศนศึกษา (Specialist, audio – visual and other teaching aids)
วางแผนและจัดหาโสตทัศนูปกรณ์สําหรับการสอน : ให้คาํ แนะนําเกี่ ยวกับการซื้ อ
โสตทัศนูปกรณ์ที่เหมาะสม ช่วยครู ผสู ้ อนเลือกโสตทัศนูปกรณ์ที่จาํ เป็ นในแต่ละวิชาและแต่ละชั้น ให้
ความช่ วยเหลือทางวิชาการเกี่ยวกับการจัดหาอุปกรณ์การสอน วิจยั เพื่อพัฒนาวิธีใช้โสตทัศนูปกรณ์ให้
เป็ นประโยชน์ ต่ อ การสอน อาจจัด รายการวิ ท ยุ แ ละโทรทัศ น์ เ พื่ อ ใช้ ใ นสถานศึ ก ษา ตรวจสอบ
บํารุ งรักษาโสตทัศนูปกรณ์ให้อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

(145)
2351.90

ผู้เชี่ ยวชาญพิเศษด้ านการศึกษาอืน่ ๆ
ผูป้ ฏิ บตั ิงานอาชี พในหน่ วยอาชี พนี้ รวมถึง ผูเ้ ชี่ ยวชาญพิเศษด้านการศึกษาซึ่ งมิได้จดั
ประเภทไว้ในที่อื่น
14หน่วย 2352 ผูต้ รวจการโรงเรี ยน (School Inspectors )
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูต้ รวจสอบการทํางานของครู ให้คาํ แนะนําและ
คําปรึ กษาเพื่อปรับปรุ งแผนการสอนของโรงเรี ยนให้ตรงกับหลักสู ตรที่กาํ หนดไว้ : ตรวจเยี่ยมชั้นเรี ยน
เพื่ อตรวจสอบและประเมิ น ผลวิธี ก ารสอน และการใช้อุป กรณ์ ก ารเรี ย นการสอน พร้ อมกับ ให้
คําแนะนําแก่ผบู ้ ริ หารและครู ผสู ้ อน เพื่อปรับปรุ งและพัฒนาการเรี ยนการสอนให้ดีข้ ึน จัดทํารายงาน
และปรับปรุ งหลักสู ตร วิธีการสอนและเรื่ องต่างๆ ให้สอดคล้องกับการศึกษา ปฏิบตั ิหน้าที่การงานและ
ควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง

อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
2352.20

ผู้ตรวจการโรงเรียน (Inspector, school)
ตรวจสอบการทํางานของครู และแนะนําเทคนิ คการสอนให้สอดคล้องกับหลักสู ตรที่
กําหนดไว้ : ให้คาํ ปรึ กษาแนะนําแก่ผบู ้ ริ หารโรงเรี ยน ครู ผสู ้ อน เกี่ยวกับหลักสู ตร เทคนิ คการสอน
การใช้อุปกรณ์การสอนและอื่นๆ เยี่ยมชมห้องเรี ยนเพื่อตรวจสอบการสอนของครู จัดทํารายงานเพื่อ
เสนอแนะแนวทางการปรับปรุ ง ระบบการศึกษา เทคนิคการสอน และการใช้อุปกรณ์การเรี ยนการสอน
เพื่อการแก้ไขและปรับปรุ งหลักสู ตรให้ทนั สมัยและสอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
หน่ วย 2359

ผู้ประกอบวิชาชี พด้ านการสอนอืน่ ๆ ทีม่ ิได้ จัดประเภทไว้ ในหน่ วยอืน่
( Other Teaching Professionals Not Elsewhere Classified )
ผูป้ ฏิ บ ัติ ง านอาชี พ ในหน่ ว ยนี้ ได้แ ก่ ผูท้ ี่ ป ระกอบวิ ช าชี พ ด้า นการสอนที่ มิ ไ ด้จ ัด
ประเภทไว้ในที่อื่น
9365
2359.90

อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้

ผู้ประกอบวิชาชี พด้ านการสอนอืน่ ๆ ทีไ่ ม่ ได้ จัดประเภทไว้ ในหน่ วยใด
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในหน่วยอาชี พนี้ รวมถึง ผูป้ ระกอบวิชาชี พด้านการสอนที่มิได้จดั
ประเภทไว้ในที่ อื่น เช่ น ครู ส อนผูใ้ หญ่ ครู ส อนดนตรี ครู ส อนเต้นรํา ครู สอนนาฏศิ ลป์ ครู ส อน
คอมพิวเตอร์ ในสถาบันหรื อโรงเรี ยนสอนคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะ ครู สอนตัดเย็บเสื้ อผ้า ครู สอนการ
ทําอาหาร เป็ นต้น

(146)
หมวดย่อย 24 ผู้ประกอบวิชาชี พด้ านอืน่ ๆ ( Other Professionals )
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในหมวดย่อยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ทาํ การวิจยั ปรับปรุ งและพัฒนาแนวคิด
ทฤษฎี และวิธีการทํางาน การนําความรู ้ไปเผยแพร่ หรื อใช้ในงานธุ รกิจต่าง ๆ ประยุกต์ใช้ความรู ้ในด้าน
ต่าง ๆ เช่ น ปรัชญา จิตวิทยา รัฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย การศึกษา ศาสนา
สังคมวิทยา และสาขาสังคมศาสตร์ อื่น ๆ รวมถึ งการศึ กษาพฤติ กรรมเฉพาะบุคคลหรื อกลุ่ มเพื่อการ
พัฒนาสร้ างสรรและปฏิ บตั ิงานด้านศิลปะและการบันเทิง จัดเตรี ยมรายงานและเอกสารทางวิชาการ
ตลอดจนควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่อื่น ๆ
9366
กลุ่มอาชี พในหมวดย่ อยนี้ มีดังนี้
241 ผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านธุ รกิจ
242 ผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย
243 บรรณารักษ์ผเู ้ ก็บรักษาเอกสารสําคัญ และวิชาชีพด้านงานสนเทศที่เกี่ยวข้อง
244 ผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านสังคมศาสตร์ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
245 นักเขียนและศิลปิ นเชิงประดิษฐ์หรื อผูท้ าํ งานด้านศิลปะการแสดงสาขาอื่นๆ
246 ผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านศาสนา
หมู่

241

ผู้ประกอบวิชาชีพด้ านธุรกิจ ( Business Professionals )
ผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง านอาชี พ ในหมู่ น้ ี ได้แก่ ผูท้ ี่ ท าํ การปรับปรุ ง พัฒนา หรื อแนะนําวิธี ก าร
ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการจัดองค์กรธุ รกิจให้เกิดประโยชน์ ศึกษา วางแผน และแนะนําวิธีการปฏิบตั ิงาน
ด้านบริ การเกี่ยวกับงานบัญชี งานนโยบายด้านบุคลากรและงานอาชีพ ติดต่อ ประสานงานและตก
ลงธุ รกิ จในด้านการตลาด การโฆษณา และการประชาสัมพันธ์ ในงานจัดทํา ให้คาํ แนะนําเกี่ ยวกับ
หลักการด้านเศรษฐศาสตร์ การใช้กฎระเบียบเกี่ยวกับสิ ทธิ บตั รและขั้นตอนการจัดตั้งธุ รกิจ รวมทั้งการ
ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่อื่น ๆ

9367
กลุ่มอาชี พในหมู่นี้ มีดังนี้
2411 นักบัญชี
2412 ผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านงานบุคคลและงานอาชีพ
2419 ผูป้ ระกอบวิชาชีพทางธุ รกิจที่มิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
หน่ วย 2411 นักบัญชี ( Accountants )
ผูป้ ฏิ บตั ิงานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูใ้ ห้บริ การทางการบัญชี แก่สถานประกอบการ
ธุ รกิจ บุคคล สถาบันเอกชนหรื อหน่วยงานรัฐบาล รวมถึงการควบคุมดูแลการทําบัญชี การตรวจสอบ
บัญชี แนะนําการวางแผน การจัดระบบการจัดทําบัญชีและงบประมาณ รับรองความถูกต้องและความ
ครบถ้วนของงบการเงินเพื่อแสดงต่อผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้น และหน่วยงานทางกฎหมายและหน่วยงานอื่น ๆ
ที่เกี่ ยวข้อง จัดทําประมาณการรายได้ ประมาณการรายจ่าย ผลการดําเนิ นงานและงบประมาณอื่น ๆ
ดําเนิ นการเกี่ยวกับการคืนภาษี และให้คาํ แนะนําเกี่ ยวกับปั ญหาด้านการจัดเก็บภาษี ตรวจสอบเงิ นได้
พึ ง ประเมิ น เพื่ อ ยื่ น ต่ อ เจ้ า พนั ก งานประเมิ น หรื อจัด ส่ ง ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ผู ้ป ระเมิ น ภาษี เ พื่ อ ยื่ น ต่ อ

(147)
เจ้าหน้าที่สรรพากร รวมถึ งตรวจสอบหลักฐานทางการเงิ นต่าง ๆ เช่ น การฉ้อฉล และการล้มละลาย
ตลอดจนปฏิบตั ิงานหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้อง และควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
2411.10

นักบัญชีทวั่ ไป ; สมุห์บัญชี (Accountant, general)
วางแผน และดําเนิ นงานด้านการเงินและการคลังของสถานประกอบการธุ รกิจ บุคคล
สถาบันเอกชน และหน่วยงานของรัฐบาล โดยมีส่วนร่ วมกําหนดนโยบายและวางระบบและระเบียบด้าน
บัญชี การเงิน และงบประมาณ : คิดค้น วางระบบ ควบคุมงานบัญชี ต่างๆ และงบประมาณ ; กําหนด
รหัสบัญชี ; ศึกษาและติดตามมาตรฐานการบัญชี ข้อกําหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ; วางแผนด้านการ
จัดตั้งงบประมาณ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของต้นทุน ปริ มาณ และผลตอบแทน รวมทั้งวิเคราะห์สภาพ
คล่องของกิ จการ และข้อมูลต่างๆ ที่ใช้เกี่ ยวกับการดําเนิ นงาน ; ติ ดตามการใช้เงิ นของหน่ วยงาน
วิเคราะห์งบการเงิน และประเมินผลการลงทุน ; จัดทํารายงานทางการเงินได้อย่างรวดเร็ ว ถูกต้องและ
เชื่อถือได้ ; วิเคราะห์และจัดทําระบบสารสนเทศด้านการเงิน (Financial Management Information
System) เพื่อให้ผบู ้ ริ หารใช้ในการบริ หารและตัดสิ นใจในการบริ หารงานให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและได้รับ
ผลตอบแทนสู งสุ ด ตลอดจนให้คาํ แนะนําและคําปรึ กษาเกี่ ยวกับวิธีปฏิ บตั ิ งานด้านบัญชี การเงิ นและ
งบประมาณเพื่อให้สอดคล้องและเป็ นมาตรฐานเดียวกัน
2411.20

นักบัญชีเฉพาะสาขา (Accountant, specialist)
ควบคุ มดูแลการทําบัญชี พัฒนา และวางระบบและระเบียบบัญชี เฉพาะสาขาใดสาขา
หนึ่ ง : ปฏิ บตั ิงานหลักมูลฐานเช่นเดี ยวกับนักบัญชี ทวั่ ไป แต่เชี่ ยวชาญในงานบัญชี เฉพาะสาขาใดสาขา
หนึ่ง เช่น นักบัญชีตน้ ทุน นักบัญชีภาษี ; อาจมีชื่อเรี ยกตามสาขางานบัญชีที่เชี่ยวชาญ
2411.30

ผู้สอบบัญชี ; ผู้ตรวจสอบภาษี (Auditor)
ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องและความครบถ้วนของจํานวนเงินที่บนั ทึกลงในสมุด
บัญ ชี รวมทั้ง เอกสารทางการเงิ น ของสถานประกอบการ สถาบัน เอกชน หรื อ หน่ ว ยงานรั ฐ บาล :
ตรวจสอบรายการต่ า ง ๆ ที่ บ นั ทึ ก ไว้ใ นสมุ ดบัญชี และการโอนรายการต่ า งๆ เป็ นไปโดยถู ก ต้อง ;
ตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคาร จํานวนเงินที่รับมาและจ่ายไป ตลอดจนหลักทรัพย์ที่ซ้ื อขาย ; ตรวจสอบ
ความถู กต้องครบถ้วนของใบสําคัญคู่จ่ายให้เป็ นไปตามที่ กาํ หนดในข้อบังคับ คําสั่ง ระเบียบของ
หน่ วยงาน และระเบียบของราชการ มติคณะรัฐมนตรี และตามเงื่ อนไข เงื่ อนเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา ;
ตรวจสอบและให้คาํ แนะนําการดําเนินการด้านภาษี ; เสนอรายงานผลการตรวจสอบและเสนอแนะการ
จัดทําเอกสารทางการเงินต่างๆ
2411.40

ผู้ตรวจสอบภายใน (Internal auditor)
ทํางานเกี่ ยวกับการตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินผลระบบการควบคุ มภายในด้าน
การปฏิ บตั ิ งานของหน่ วยงานในด้านงบประมาณ บัญชี และการบริ หารงานด้านต่างๆ โดยใช้ความรู้

(148)
เกี่ ย วกับ การเงิ น การบัญชี เศรษฐศาสตร์ ธุ รกิ จระหว่า งประเทศ ภาษี อากร การตลาด และเหตุ ก ารณ์
ปั จจุบนั ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ : ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานในด้านงบประมาณ
การบัญชี และการบริ หารการเงินให้เป็ นไปตามกระบวนการและมาตรฐานการตรวจสอบ ; ตรวจสอบเงิน
สด ตราสารการเงิ น ยอดเงิ นทดรองคงเหลื อ รวมทั้ง ควบคุ ม เอกสารทางการเงิ น ; ตรวจสอบ
รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย การก่อหนี้ ผูกพัน เงิ นยืมและการจ่ายเงิ นทดรอง ; ตรวจสอบหลักฐาน
เอกสารทางบัญชี และการลงบัญชี ; ตรวจสอบการบริ หารและการจัดระบบงานด้านพัสดุ โดยตรวจสอบ
การทําสัญญา การจัดซื้ อ การเบิ ก จ่าย การใช้และการเก็บรั กษาพัส ดุ ให้ประหยัดและมี ประสิ ทธิ ภาพ ;
รวมถึงการตรวจสอบและควบคุมการบริ หารงานบุคคล และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ; รายงานผลการ
ตรวจสอบเพื่ อพิ สู จ น์ ค วามถู ก ต้อ งและเชื่ อ ถื อ ได้ข องข้อ มู ล ตัว เลขทางการเงิ น การบัญ ชี และการ
บริ หารงานด้านอื่นๆ ; สอบทานการปฏิ บตั ิงานเกี่ ยวกับการบริ หารการเงิ น การบัญชี การบริ หารงาน
บุ ค คล และการบริ ห ารงานพัส ดุ ว่ า ถู ก ต้อ งตามพระราชบัญ ญัติ กฎกระทรวง ระเบี ย บ คํา สั่ ง มติ
คณะรัฐมนตรี และนโยบายของหน่วยงาน ; เสนอรายงานการตรวจสอบประจําปี และเสนอแนะวิธีการ
หรื อมาตรการในการป้ องกันการทุจริ ตหรื อผิดพลาดเกี่ ยวกับการเงิ นและทรัพย์สินต่างๆ รวมทั้งวิธีการ
ปรั บปรุ งการปฏิ บตั ิ งานด้านต่างๆ ให้เป็ นไปอย่างถู กต้องและมีประสิ ทธิ ภาพ ; อาจจัดทําคู่มือการ
ตรวจสอบ
หน่ วย 2412 ผู้ประกอบวิชาชีพด้ านงานบุคคลและงานอาชีพ
( Personal and Careers Professionals )
ผูป้ ฏิ บตั ิงานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ทาํ การศึกษา วางแผนและให้บริ การด้าน
งานบุคคล สรรหาบุคลากรเข้ามาทํางานในองค์กร โดยการรับสมัคร สอบสัมภาษณ์หรื อสอบข้อเขียน
และทําการบรรจุ จัดฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร เลื่อนขั้นเงินเดือน จ่ายค่าตอบแทนแก่พนักงาน จัด
สวัสดิการแก่พนักงาน สร้างความสัมพันธ์ในองค์กร ศึกษาและวิเคราะห์ลกั ษณะงานในรายละเอียดเพื่อ
จัดทําและแบ่งประเภทงานตามความรับผิดชอบ เช่น งานบุคคล งานวิจยั และวางแผนอัตรากําลัง งาน
ฝึ กอบรมหรื องานข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับงานอาชีพ รวมทั้งแนะแนวทางเกี่ยวกับงานอาชี พนั้น ๆ ศึกษา
และให้คาํ แนะนําเกี่ ยวกับแนวโน้มในการจ้างงาน ทางเลื อกในแต่ละอาชี พ และการศึกษาต่อหรื อการ
ฝึ กอบรมต่าง ๆ ปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้อง และกํากับดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ

อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
2412.20

นักวิเคราะห์ งานอาชีพ (Job analyst)
รวบรวม วิเคราะห์ และจัดทําข้อมูลด้านอาชี พที่เกี่ ยวกับรายละเอียดต่าง ๆ ของงาน
และลัก ษณะงาน เพื่ อ ใช้ป ระโยชน์ ใ นการแนะแนวอาชี พ การประเมิ นค่ า จ้า ง การหางาน และการ
ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับบุคคล : ศึกษาลักษณะของงานที่ทาํ อยูใ่ นหน่วยงานทางอุตสาหกรรม พาณิ ช
ยกรรม และหน่วยงานอื่น ๆ และเขียนคําบรรยายลักษณะงาน ความต้องการในคุ ณสมบัติทางร่ างกาย
และความรู้ ; วิเคราะห์จดั ประเภทและหาความสัมพันธ์ของข้อมูล จัด ทําเครื่ องมือต่าง ๆ สําหรับช่วยใน

(149)
การให้คาํ ปรึ กษาแนะนําและจัดทําคู่มือใช้ในการสัมภาษณ์ เพื่อสะดวกแก่การพิจารณาบรรจุคนงานเข้า
ทํางาน ; ใช้ขอ้ มูลและข้อแนะนําเกี่ยวกับการจัดประเภทและอัตราการจ่ายค่าจ้าง อาจจัดทําแผนภูมิแบ่ง
หน่วยบริ หารงานและหน้าที่การงาน และการสร้างเครื่ องมือทดสอบเพื่อใช้ในการวัดความรู ้เกี่ยวกับอาชีพ
2412.30

นักแนะแนวอาชีพ ; เจ้ าหน้ าทีแ่ นะแนว (Counsellor)
ให้ ค ํา ปรึ ก ษาแนะนํา ด้า นอาชี พ แก่ บุ ค คลเฉพาะรายหรื อ เป็ นกลุ่ ม : รวบรวม จัด
ระบบงาน และวิเคราะห์ เรื่ องราวของแต่ ละบุ ค คลจากบันทึ กประวัติความเป็ นมา การทดสอบ การ
สัมภาษณ์และวิชาชีพที่ศึกษาเพื่อประเมินความสนใจ แนวถนัด ความสามารถและบุคลิกลักษณะเพื่อใช้
ในการวางแผนการศึกษา และการประกอบอาชี พของบุคคลนั้น ; รวบรวมและศึกษาข่าวสารเกี่ยวกับ
อาชี พ การศึ ก ษา การเศรษฐกิ จ เพื่อช่ วยผูท้ ี่ มาขอคําแนะนําในการหางาน บริ ก ารด้านสังคม หรื อ
บริ การด้านวิชาชีพ ; ช่วยแนะนําบุคคลต่าง ๆ ให้เข้าใจและสามารถขจัดปั ญหาทางสังคมและปั ญหาทาง
อารมณ์ที่เกิดขึ้น ; ทํางานวิจยั และติดตามผลงาน เพื่อประเมินค่าของเทคนิคที่ใช้ในการให้คาํ แนะนํา
2142.90

ผู้ประกอบวิชาชี พด้ านงานบุคลากรและงานอาชี พอืน่ ๆ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในกลุ่มนี้ รวมถึง ผูท้ ี่ใช้วิชาชี พในการปฏิ บตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับงาน
บุคคลและงานอาชีพ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
หน่วย 2419

ผูป้ ระกอบวิชาชีพทางธุรกิจที่มิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
( Business Professionals Not Elsewhere Classified )
ผูป้ ฏิ บ ัติ ง านอาชี พ ในหน่ ว ยนี้ ได้แ ก่ ผู ้ที่ ท ํา การวิ จ ัย วางแผน และแนะนํา การ
ดําเนินงานธุ รกิจในด้านการตลาด การโฆษณา และการประชาสัมพันธ์ ให้คาํ แนะนําการใช้กฎระเบียบ
เกี่ ยวกับสิ ทธิ บตั รและช่ วยเหลื อในการจัดเตรี ยมคําขอเพื่อยื่นขอจดทะเบียน รวมทั้งเขียนรายงานระบุ
เหตุผลสนับสนุ นหรื อคัดค้านการอนุ มตั ิสิทธิ บตั ร ทําการศึกษาด้านการเงิน กฎหมาย การจัดองค์กร
และอื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้องกับการจัดตั้งองค์กรธุ รกิ จ ทําการศึ กษาและวิเคราะห์หลักการที่ สําคัญทางคหะ
เศรษฐศาสตร์และการบริ หารการจัดการ ปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดุแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น
ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้

2419.20

นักโฆษณา ; ผู้สร้ างสรรค์ งานโฆษณา (Advertiser)
กําหนดแนวคิดและสร้ างสรรค์รูปแบบและคําโฆษณา รับฟั งแผนการตลาดและความ
ต้องการของลูกค้า กําหนดแนวคิดหลักของงานโฆษณาเสนอลูกค้า คิดรู ปแบบและเขียนคําหรื อข้อความ
โฆษณาสิ นค้าหรื อบริ การ ตามแนวคิ ดหลัก กําหนดบุ คลิ กเสี ยงของผูใ้ ห้เสี ยงสปอตโฆษณา อาจทํา
หน้าที่ กาํ กับการผลิ ตงานโฆษณาทุ กขั้นตอนหรื อบางส่ วน อาจจัดหาอุ ปกรณ์ เสี ยง เพลงประกอบ
ประสานงานกับฝ่ ายเทคนิ คเพื่อนัดหมายวัน-เวลาในการบันทึกเสี ยง แก้ไข ปรับแต่ง คําหรื อข้อความ
ตามความต้องการของลูกค้าเพื่อความเหมาะสม

(150)
2419.30

เจ้ าหน้ าทีป่ ระชาสั มพันธ์ ; นักประชาสั มพันธ์ (Public relation)
9368
วางแผนและดําเนินการประชาสัมพันธ์ท้ งั ภายในและภายนอก
องค์ก ร เพื่อเสริ ม สร้ างให้เกิ ดภาพลัก ษณ์ ที่ ดีต่อองค์ก ร โดยรวบรวมและ
เผยแพร่ ข้ อ มู ล ผ่ า นสื่ อต่ า งๆ หรื อเมื่ อ มี ผู ้ติ ด ต่ อ ขอ ข้ อ มู ล จัด ทํา สื่ อ
ประชาสัมพันธ์ เช่ น ข่าวแจก ภาพข่าว บทความ วารสาร สไลด์หรื อ
วิดีทศั น์ เป็ นต้น อาจเขียนบทความพิเศษด้วยการสัมภาษณ์ บุคคลต่างๆ ใน
องค์กร ติดต่อพบปะกับสื่ อมวลชนและสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั สื่ อมวลชน
ทุกแขนง ดําเนิ นการตามโครงการพิเศษ / กิ จกรรมพิเศษเพื่อสังคมรวมทั้ง
กิจกรรมใหม่ๆ ที่จดั ขึ้นโดยองค์กร ประสานการดําเนิ นงานกับบริ ษทั ที่ปรึ กษา
ด้านการประชาสัมพันธ์ และปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2419.35

เจ้ าหน้ าทีส่ ร้ างสรรค์ งานประชาสั มพันธ์ (Creator, public relation)
สร้ างสรรค์กิจกรรม หรื อประเด็นที่น่าสนใจ เพื่อโน้มน้าวให้สื่อมวลชนเข้าร่ วมการแถลง
ข่าว หรื อเปิ ดตัวกิจกรรม ตลอดจนโน้มน้าวกลุ่มเป้ าหมายให้เกิดความสนใจที่จะเข้ามาร่ วมงาน และปฏิบตั ิ
ตามให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนั้น ๆ
2419.40

นักวิเคราะห์ การตลาด (Marketing analyst)
วิเคราะห์และคาดการณ์สถานการณ์ สภาพแวดล้อม ความต้องการของตลาดและ
สถานการณ์ของสิ นค้าและผลิตภัณฑ์ เพื่อวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด : ศึกษาข้อมูลจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในองค์กร เช่น ฝ่ ายวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฝ่ ายการเงิน และฝ่ ายการผลิต มาประกอบกับ
สถานการณ์ตลาดสิ นค้าของคู่แข่งและสถานการณ์ของตลาดภายในและภายนอก ; วิเคราะห์ขอ้ มูลต่าง ๆ
ร่ วมกับปั จจัยและพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค เพื่อคาดการณ์สถานการณ์ความต้องการสิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์
ในอนาคตทั้งระยะสั้นและระยะยาว ; วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด กระบวนการผลิต งบประมาณที่
ต้องใช้และผลกําไรที่ คาดว่าจะได้รับเสนอต่อผูบ้ ริ หาร ; ควบคุ มดูแลการนําแผนกลยุทธ์ไปปฏิ บตั ิ
ติดตามประเมินผล และปรับแผนตามความจําเป็ น
นักวิจยั ตลาด (Marketing researcher)
วางแผนเพื่ อ หาข้อ มูล มาช่ ว ยฝ่ ายบริ ห ารในการวิ เ คราะห์
วางแผน และดําเนิ นการ รวมทั้งควบคุมงานที่เกี่ยวข้องทางด้านการตลาด :
ศึ กษาหาวิธีที่จะได้ขอ้ มูลทางการตลาด อาทิ ข้อมูลเกี่ ยวกับลูกค้า คู่แข่งขัน
สิ นค้า พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค สภาพแวดล้อมต่างๆ เพื่อมาช่ วยในการตัดสิ นใจ
ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจําหน่าย การส่ งเสริ มการตลาดให้เหมาะสม
และมีประสิ ทธิ ภาพ

7221 2419.50
7222

(151)
2419.60

นักการตลาด (Market Officer)
ศึก ษา วิเคราะห์ และวางแผนการตลาดเพื่อให้บรรลุ วตั ถุ ประสงค์ขององค์ก ารและ
ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า : ดําเนิ นการศึกษา วิจยั และวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดเป้ าหมาย
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเกี่ยวกับขนาดของตลาด อัตราการเจริ ญเติบโตของตลาด ส่ วนครองตลาด องค์ประกอบ
ของตลาด แนวโน้ม ความต้อ งการของตลาด ลัก ษณะการเปลี่ ย นแปลงของตลาด ฤดู ก าลจํา หน่ า ย
ตลอดจนความต้องการและพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ; วิเคราะห์โอกาสทางการตลาดและสิ่ งแวดล้อม
ภายนอกต่าง ๆ เพื่อค้นหาโอกาส ช่องทางและข้อได้เปรี ยบ เพื่อทําให้ผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานมีโอกาส
เจาะตลาด เพิ่มยอดขาย เพิ่มส่ วนครองตลาดและเพิ่มกําไรให้แก่ธุรกิจ ; นําผลการวิเคราะห์ วิจยั มา
ประกอบการวางแผนงานการตลาดและการกําหนดราคาสิ นค้า ; จัดทําแผนกลยุทธ์การเจาะตลาด การ
ส่ งเสริ มการตลาด และการจําหน่ ายคุ ณค่าในผลิ ตภัณฑ์ บริ การและความคิดไปยังตลาดเป้ าหมาย ; ทํา
การทดสอบตลาดเพื่ อนํา ผลิ ตภัณฑ์ใ หม่ ๆ ของหน่ วยงานที่ ผ่า นการพัฒนาแล้วไปทดสอบกับ ตลาด
เป้ าหมายเพื่อให้ได้ทราบข้อมูลและปฏิ กิริยาของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อการใช้สินค้าและเพื่อนําข้อมูลที่ ได้ไป
ปรับปรุ งผลิตภัณฑ์
2419.70

เจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารงานลูกค้ า (Officer, Customer service)
ประสานงานระหว่างองค์กรที่เป็ นลูกค้ากับฝ่ ายต่าง ๆ ในบริ ษทั ที่ปรึ กษาเพื่อดําเนิ นการงาน
ประชาสัมพันธ์ให้ประสบความสําเร็ จตามที่ลูกค้าคาดหวัง อาจให้ความรู ้ และวัดผลงานเพื่อเสนอ ลูกค้าเป็ น
ระยะ
2419.80

นักวางแผนงานประชุ ม (Meeting Planner)
วางแผน กํากับดู แลและประสานงานในการประชุ ม การอภิปราย การสัมมนา งาน
แสดงสิ นค้าและนิทรรศการ งานเทศกาลและกิจกรรมอื่น ๆ : ปรึ กษาหารื อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
กําหนดวัตถุประสงค์และระเบียบวาระในการจัดงาน ; พบปะกับผูส้ นับสนุนออกทุน (sponsors) และ
คณะกรรมการจัดงาน เพื่อกําหนดแผนปฏิบตั ิงานและรู ปแบบของงาน ; จัดทําและควบคุมงบประมาณ
; พิจารณาตรวจสอบขั้นตอนการดําเนิ นงานและติดตามความก้าวหน้า ; ประสานงานที่เกี่ยวข้องใน
ขั้นตอนก่ อนการประชุ ม ระหว่างการประชุ มและหลังการประชุ ม ; จัดระบบการลงทะเบียนของ
ผูเ้ ข้าร่ วมงาน จัดเตรี ยมแผนงานเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ; วางแผนจัดกิจกรรมบันเทิงให้แก่ผรู ้ ่ วมงาน ;
เจรจาต่อรองเกี่ยวกับการทําสัญญาข้อตกลงในการบริ การจัดงาน รวมถึงการจัดเตรี ยมรายงานผลการจัด
งานเสนอแก่ลูกค้า และควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2419.90
ไว้ในที่อื่น

ผู้ประกอบวิชาชี พทางธุรกิจ ทีม่ ิได้ จัดประเภทไว้ ในทีอ่ นื่
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในกลุ่มนี้ รวมถึ ง ผูป้ ระกอบวิชาชี พทางธุ รกิ จ ซึ่ งมิได้จดั ประเภท

(152)
หมู่

242

ผู้ประกอบวิชาชีพด้ านกฎหมาย ( Legal Professionals )
ผูป้ ฏิ บตั ิงานอาชี พในหมู่น้ ี ได้แก่ ผูท้ ี่ทาํ การศึกษาและยกร่ างกฎหมายและกฎระเบียบ
ต่าง ๆ ให้คาํ แนะนําด้านกฎหมายแก่ลูกความ ดําเนิ นการทางธุ รกิจด้านกฎหมายแทนลูกความและ
ฟ้ องร้องเมื่อจําเป็ น ทําหน้าที่เป็ นประธานในการพิพากษาคดีและประกาศคําพิพากษาในศาลสถิตยุติธรรม
รวมทั้งควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่อื่น ๆ

กลุ่มอาชี พในหมู่นี้ มีดังนี้
2421 นักกฎหมาย
2422 ผูพ้ ิพากษา ; อนุญาโตตุลาการ
2429 ผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านกฎหมายที่มิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
หน่ วย 2421 นักกฎหมาย ( Lawyers )
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูท้ าํ หน้าที่ให้คาํ ปรึ กษาแนะนําทางกฎหมาย ยก
ร่ างกฎหมายและจัดทํากฎ ระเบียบของทางราชการ จัดทํานิ ติกรรม ให้คาํ แนะนําแก่ลูกความ ส่ วนราชการ
หน่ วยงานของ รั ฐและรั ฐบาล ทําการแทนลูกความในเรื่ องต่างๆ ที่เกี่ ยวกับกฎหมาย เจรจา ตกลงกับ
คู่ ก รณี แ ทนลู ก ความ ตรวจสอบและสื บ หาข้อ เท็ จ จริ ง เพื่ อ ดํา เนิ น การในชั้น ศาล ว่ า ความและดํา เนิ น
กระบวนการพิจารณาในศาลแทนลูกความในศาลยุติธรรมและศาลอื่นๆ กระทําการในฐานะอัยการในคดี
ต่างๆ จัดทําเอกสารทางกฎหมาย ปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่นๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้

2421.10

นักกฎหมายกฤษฎีกา (Lawyer)
ดําเนิ นการยกร่ างกฎหมายและให้ความเห็ นทางกฎหมาย ศึกษาและแปลกฎหมาย
ต่างประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศ เปรี ยบเที ย บกฎหมายต่ างประเทศกับกฎหมายไทย ศึ กษา
ค้นคว้ากฎหมายที่สมควรจะได้รับการปรับปรุ งแก้ไขเพื่อเป็ นข้อมูลในการพัฒนากฎหมาย ให้คาํ ปรึ กษา
แนะนํา ตอบปั ญหาและชี้แจงเรื่ องต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมาย รวมถึงการปฏิบตั ิหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
2421.15

นิติกร (Solicitor)
ให้คาํ ปรึ กษาแนะนํากฎหมาย ร่ างและพิจารณาตรวจร่ างกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง จัดทํานิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริ งและพยานหลักฐานเพื่อดําเนิ นการทางคดีและการ
สอบสวนต่ า งๆ พิ จารณาตอบข้อหารื อปั ญหาทางกฎหมายและดํา เนิ นการให้เป็ นไปตามกฎหมาย
ติดตามและประสานงานการดําเนิ นคดี การติดตามหนี้ สินและบังคับคดี ตรวจพิจารณาและดําเนิ นการ
เกี่ยวกับวินยั การร้องทุกข์หรื ออุทธรณ์ ตลอดจนปฏิบตั ิงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย

(153)
2421.20 ทนายความ (Barrister)
ว่าความและให้คาํ ปรึ กษากฎหมายรวมทั้ง จัดทํานิ ติก รรมสัญญา และดําเนิ นกระบวน
พิจารณาแทนคู่ความ
2421.30

พนักงานอัยการ (Attorney)
อํานวยความยุติธรรมในสั งคมและรักษาผลประโยชน์ ของรัฐ โดยในคดีอาญามีฐานะเป็ น
โจทก์ แทนแผ่ นดินมีอํานาจและหน้ าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่น ใน
ด้ านคดีแพ่ ง มีอํานาจและหน้ าที่ให้ คําปรึ กษาด้ านกฎหมายแก่ ส่วนราชการและหน่ วยงานต่ างๆ ของรั ฐ
ดําเนินคดีแทนรั ฐบาลในศาลทั้งปวง พิจารณารั บว่ าแก้ ต่างให้ แก่ นิติบุคคล ซึ่ งได้ มีพระราชบัญญัติหรื อ
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึน้ หรือให้ แก่รัฐบาล ซึ่งเป็ นโจทก์หรือจําเลยและมิใช่ เป็ นคดีที่พิพาทกับ รัฐบาล
เมื่ อ พนั ก งานอั ย การเห็ น สมควร และในด้ า นคุ้ ม ครองสิ ท ธิ เ สรี ภ าพของประชาชน มี อํา นาจหน้ า ที่
ให้ บริการ ช่ วยเหลือทางกฎหมายแก่ ประชาชน เช่ น การประนอมข้ อพิพาท การให้ ความช่ วยเหลือทาง
อรรถคดี และการฟ้องคดีแทนราษฎรผู้หนึ่งผู้ใดที่ไม่ อาจฟ้องเองได้ เพราะกฎหมายห้ าม เป็ นต้ น รวม
ตลอดถึงการให้ ความช่ วยเหลือในการรับแก้ ต่างให้ เจ้ าพนักงานผู้ถูกฟ้องทั้งในคดีแพ่ งและคดีอาญาในเรื่อง
การที่ได้ กระทําไปตามหน้ าที่ หรื อรั บแก้ ต่างให้ แก่ ราษฎรผู้หนึ่งผู้ใดในเรื่ องการที่ได้ กระทําตาม คําสั่ ง
ของเจ้ าพนักงานซึ่งได้ สั่งการโดยชอบด้ วยกฎหมาย
2421.90
นักกฎหมายอืน่ ๆ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในกลุ่มนี้ รวมถึงนักกฎหมายซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
หน่ วย 2422 ผู้พพิ ากษา , อนุญาโตตุลาการ ( Judges )
ผูป้ ฏิ บ ัติ ง านอาชี พ ในหน่ ว ยนี้ ได้แ ก่ ผู ้ที่ ท าํ หน้า ที่ พิ จ ารณาคดี ใ นศาลโดยวิ นิ จ ฉั ย
พยานหลักฐานตัดสิ นชี้ ขาดคดี ภายใต้บทบัญญัติแห่ งกฎหมาย หรื อทําหน้าที่ช้ ี ขาดข้อพิพาท ปฏิ บตั ิ
หน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่นๆ

อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
2422.20

ผู้พพิ ากษา (Judge)
พิจารณาพิพากษาอรรถคดี ท้ งั ปวงในพระปรมาภิ ไธยพระมหากษัตริ ยใ์ นศาลยุติธรรม
เว้นแต่ คดี ที่รัฐธรรมนู ญบัญญัติใ ห้อยู่ใ นอํานาจของศาลอื่ น มี อาํ นาจหน้าที่ วินิจฉัยข้อเท็จจริ งและข้อ
กฎหมาย ใช้ดุลยพินิจชั่งนํ้าหนักพยานหลักฐานและทําคําสั่งหรื อคําพิพากษาในคดี แพ่งและคดี อาญา
ปฏิบตั ิหน้าที่ในศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา
9369 2422.30
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (Judge, high count)
พิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี ที่ รั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ กฎหมายบั ญ ญั ติ ใ ห้ อ ยู่ ใ นอํ า นาจของศาล
รั ฐธรรมนู ญ เช่ น การพิจารณาว่ าร่ างพระราชบัญญัติ หรื อกฎหมายใดขัดต่ อรั ฐธรรมนู ญหรื อไม่ หรื อ

(154)
ตราขึ้นโดยไม่ ถู กต้ องตามบทบั ญญัติแห่ งรั ฐธรรมนู ญ และพิจ ารณาวินิจฉั ยกรณีผ้ ูดํา รงตําแหน่ งทาง
การเมือ งจงใจไม่ ยื่นบั ญชี แสดงรายการทรั พ ย์ สินและหนี้สินและเอกสารประกอบตามที่กําหนดไว้ ใน
รั ฐธรรมนู ญ หรื อจงใจยื่นบัญชี แสดงรายการทรั พย์ สินและหนี้สินและเอกสารประกอบด้ วยข้ อความอัน
เป็ นเท็จหรื อปกปิ ดข้ อเท็จจริ งที่ควรแจ้ งให้ ทราบ รวมทั้งพิจารณาวินิจฉั ยการสิ้ นสุ ดสมาชิ กภาพของ
สมาชิ กสภา ผู้แทนราษฎรและสมาชิ กวุฒิสภา การสิ้นสุ ดของการเป็ นรัฐมนตรี
2422.40

ตุลาการศาลปกครอง (Judge, magistrate)
พิจารณาพิพากษาคดี ปกครองตามที่ รัฐธรรมนู ญหรื อกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอํานาจ
ของศาลปกครอง เช่น คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรื อเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําโดยไม่
ชอบด้วยกฎหมาย หรื อมี ล ักษณะเป็ นการเลื อกปฏิ บ ตั ิ ที่ไม่เป็ นธรรม รวมทั้งคดี พิพาท เกี่ ย วกับการ
กระทําละเมิด หรื อความรับผิดชอบอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครอง หรื อเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจาก
การใช้อาํ นาจตามกฎหมาย หรื อจากกฎคําสั่งทางปกครอง

2422.50

อนุญาโตตุลาการ (Arvitator)
ทําหน้าที่ช้ ีขาดข้อพิพาทอันเกิดจากสัญญา โดยได้รับการแต่งตั้งจากคู่กรณี แห่ ง
พิพาท ซึ่ งมิใช่ระบบกระบวนการทางศาล

ข้อ

หน่ วย 2429 ผู้ประกอบวิชาชี พด้ านกฎหมายทีม่ ิได้ จัดประเภทไว้ ในทีอ่ นื่
( Legal Professionals Not Elsewhere Classified )
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในกลุ่มนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ทาํ งานด้านกฎหมายซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่
อื่น ทําหน้าที่ให้คาํ ปรึ กษาแนะนําข้อกฎหมายในการแก้ไขปั ญหาด้านงานบุคคล ธุ รกิจและงานบริ หาร
การร่ างเอกสารทางกฎหมายและสัญญาต่างๆ การโอนทรั พย์สินและกิ จการ รวมถึงงานด้านอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่ไม่ได้จดั ไว้ในที่ใด
15

2429.20

อาชีพในหน่วยนี้ มีดงั นี้

ทีป่ รึกษากฎหมาย , เจ้ าหน้ าทีฝ่ ่ ายกฎหมาย (Advisor, legal ; Notary)
ให้ ค าํ ปรึ ก ษาแนะนํา หน่ ว ยงาน องค์ก รของรั ฐ และเอกชน ในงานด้า นกฎหมาย
ให้คาํ ปรึ กษาแนะนําและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการร่ างกฎหมาย ร่ างพระราชบัญญัติ คําสั่ง และเอกสารทาง
กฎหมายอื่ นๆ ดํา เนิ นการบทบัญญัติแห่ ง กฎหมายต่ า ง ๆ รวมทั้ง เรื่ องสิ ท ธิ หน้า ที่ และข้อผูก พันตาม
กฎหมายที่ เกี่ ย วข้องกับ การปฏิ บ ตั ิ ง านขององค์กรให้ผูบ้ ริ หารทราบ สนับสนุ นและประสานงานกับ
ทนายความขององค์กรเกี่ยวกับการเตรี ยมคดีฟ้องร้องในศาล

(155)
2429.30

เจ้ าหน้ าทีช่ ั นสู ตรศพ (Coroner)
สรุ ปสาเหตุการตายโดยการสื บสวน สอบสวนและตรวจสอบหลักฐานจากการชันสู ตร
ศพ และหลักฐานประกอบอื่น ๆ : ปฏิบตั ิหน้าที่ในนามของเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อหาสาเหตุการตายที่ ไม่ปกติ
โดยใช้วชิ าความรู้เฉพาะ
2429.90

ผู้ประกอบวิชาชี พด้ านกฎหมายทีม่ ิได้ จัดประเภทไว้ ในทีอ่ นื่
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในกลุ่มนี้ รวมถึงผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านกฎหมายซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้

ในที่อื่น
หมู่

243

บรรณารักษ์ ผู้เก็บรักษาเอกสารสํ าคัญ และวิชาชีพด้ านงานสนเทศทีเ่ กีย่ วข้ อง
( Archivists, Librarians and Related Information Professionals )
ผูป้ ฏิ บตั ิงานอาชี พในหมู่น้ ี ได้แก่ ผูท้ ี่ทาํ การพัฒนางานด้านการจัดเก็บ รวบรวมและ
ดูแลเอกสารสําคัญและสิ่ งประดิษฐ์ที่มีค่าทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและศิลปะ ของห้องเก็บเอกสาร
องสมุด พิพิธภัณฑ์ ห้องแสดงงานศิลปะและสถานที่ ต่าง ๆ ที่ คล้ายคลึ งกันไว้อย่างเป็ นระบบเพื่อให้
ผูใ้ ช้บริ การได้รับความสะดวกและรวดเร็ ว รวมถึงการรักษาและอนุ รักษ์ไว้ให้ปลอดภัย จัดการแสดง
นิทรรศการต่าง ๆ จัดเตรี ยมเอกสารและรายงานทางวิชาการ รวมทั้งควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่อื่นๆ
กลุ่มอาชี พในหมู่นี้ มีดังนี้
2431 ผูเ้ ก็บหรื อดูแลเอกสารสําคัญและผูด้ ูแลพิพิธภัณฑ์
2432 บรรณารักษ์และผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านงานสนเทศที่เกี่ยวข้อง
หน่ วย 2431 ผู้เก็บหรือดูแลเอกสารและผู้ดูแลพิพธิ ภัณฑ์ ( Archivists and Curators )
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ทาํ การวิจยั ประเมินค่า หรื อพัฒนาการจัดเก็บ
รักษาและอนุ รักษ์เอกสารและสิ่ งประดิ ษฐ์ที่มีความสําคัญและมี ค่าทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและ
ศิลปะ จัดทําดัชนี บรรณานุกรม สําเนาไมโครฟิ ล์มและเอกสารอ้างอิงอื่นๆ เพื่ออํานวยความสะดวกแก่
ผูใ้ ช้บริ การ วิจยั ถึงจุดกําเนิ ด การได้มาและการใช้สิ่งประดิษฐ์ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและศิลปะ
ให้เกิดประโยชน์ จัดทําบัญชีรายชื่อสิ่ งประดิษฐ์ต่างๆ ที่ได้รวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์ และห้องแสดงงาน
ศิลปะและจัดแสดงนิ ทรรศการต่าง ๆ จัดเตรี ยมเอกสารและรายงานทางวิชาการ ปฏิบตั ิหน้าที่การงาน
เกี่ยวข้อง รวมทั้งควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
9370
2431.10

อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้

ภัณฑารักษ์ (Curators)
ศึกษา ค้นคว้า วิจยั เพื่องานทางด้านพิพิธภัณฑ์ วางแผน คิดค้นวางรู ปแบบ
พิพิธภัณฑสถาน การจัดแสดง วิธีการเก็บรักษา วิธีให้การศึกษา วิธีการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์
เพื่ อ ให้ พิ พิ ธ ภัณ ฑสถานเป็ นสถาบัน ทางการศึ ก ษาของสั ง คมและเป็ นหน่ ว ยบริ ก ารทางวิ ช าการแก่
สาธารณชนทําหน้าที่เป็ นที่ปรึ กษาหรื อดําเนิ นการโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถาน โดยการสํารวจเก็บ

(156)
ข้อมูลทั้งในภาคเอกสารและในภาคสนาม ประสานความร่ วมมือกับหน่วยงานอื่นที่เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลเฉพาะ
เรื่ องที่จดั แสดง จัดทําเอกสาร ตํารา ผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับพิพิธภัณฑสถาน ให้คาํ ปรึ กษา แนะนํา
และบริ การตอบคํา ถามทางวิชาการตรวจพิสู จน์ โบราณวัตถุ ประสานงานและปฏิ บตั ิ งานอื่นที่ ได้รับ
มอบหมาย อาจมีชื่อเรี ยกตามสาขาที่เชี่ยวชาญ เช่น ภัณฑารักษ์หอศิลป์ ภัณฑารักษ์พิพิธภัณฑ์พืชศาสตร์
ภัณ ฑารั ก ษ์ พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ แ พทย์ ภัณ ฑารั ก ษ์ พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ สั ต ว์ ผู้อ ํา นวยการพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม
ภัณฑารักษ์ศิลปะตะวันออก ภัณฑารักษ์ก่อนประวัติศาสตร์ เป็ นต้น
9371 2431.20
นักจดหมายเหตุ (Archivist)
รวบรวม เก็บรักษา บันทึกเหตุการณ์สําคัญ และให้บริ การเอกสารสําคัญที่มีคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ ของหน่วยงานหรื อของชาติ ; วิเคราะห์และประเมินคุณค่าเอกสารที่รับมอบจากหน่วยงาน
อื่นทั้งภาครัฐและเอกชน กําหนดหลักเกณฑ์และวินิจฉัยคุ ณค่าเอกสารและเอกสารทําลาย จัดทําตาราง
กําหนดอายุเอกสาร จัดหมวดหมู่เอกสาร ทําเครื่ องมือช่วยค้น เช่น บัญชี รายการเอกสาร คู่มือแนะนํา
เอกสาร สาระสังเขป ดัชนี คน้ เรื่ อง เป็ นต้น ซ่ อมสงวนรักษาเอกสาร ทําสําเนาเอกสารในรู ปไมโคร
ฟอร์ ม รวบรวมและอนุ รักษ์สื่อโสตทัศน์ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม ให้บริ การเอกสาร
จดหมายเหตุเพื่อการศึกษาค้นคว้าวิจยั แก่สาธารณชน
9372 2431.90
ภัณฑารักษ์ อนื่ ๆ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในกลุ่มนี้ รวมถึงภัณฑารักษ์ซ่ ึ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น ๆ ตัวอย่างเช่น
ผูเ้ ก็บรักษาฟิ ล์มภาพยนตร์ ผูช้ ่วยภัณฑารักษ์ ผูด้ ูแลห้องแสดงศิลปะ เป็ นต้น
หน่ วย 2432 บรรณารักษ์ และผู้ประกอบวิชาชีพด้ านงานสนเทศที่เกีย่ วข้ อง
( Librarians and related Information Professionals )
ผูป้ ฏิ บตั ิงานอาชี พหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่คดั เลื อกและเก็บรวบรวมหนังสื อ วารสาร วัตถุ
สิ่ งพิมพ์และวัตถุที่บนั ทึกภาพและเสี ยงอย่างเป็ นระบบ ทําการจัดแบ่งประเภทหนังสื อ และจัดทําระบบ
รายชื่อหนังสื อและวัสดุอื่นๆ ในห้องสมุด จัดทําระบบการยืมและเครื อข่ายข้อมูล ใช้คอมพิวเตอร์ ในการ
ให้ข ้อมู ล ข่า วสารกับ ผูม้ าขอรั บ บริ ก าร ทํา การวิเคราะห์ และปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขการให้บริ ก ารต่ างๆ ของ
ห้องสมุดและบริ การด้านข่าวสารข้อมูลตามความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ จัดเตรี ยมเอกสารและรายงาน
ทางวิชาการ ปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่นๆ
7223
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดงั นี้
7224 2432.10

บรรณารักษ์

(Librarian)

กําหนดนโยบายและแนวทางการดําเนินงานของห้องสมุด และหรื อหน่วยงานที่เรี ยกชื่ อ
อื่นที่ให้บริ การทรัพยากรสนเทศในกลุ่มวิชาเฉพาะสาขาใดสาขาหนึ่ง จัดระบบงานและเก็บรักษาหนังสื อ
วารสาร สิ่ ง พิ ม พ์แ ละสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต่ า ง ๆ ไว้ใ นห้ อ งสมุ ด อย่ า งมี ร ะบบและเป็ นระเบี ย บ ;
ประสานงานความร่ วมมื อระหว่างหน่ วยงานบริ การทางด้านสารสนเทศต่ าง ๆ ในห้องสมุ ด กําหนด

(157)
แนวทางคัดเลือกและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ควบคุมดูแลการจัดหมวดหมู่และทํารายการสารสนเทศ
จัดทําเครื่ องมือช่วยค้น เช่นบรรณานุ กรม ดัชนี สาระสังเขป คู่มือช่วยค้น เป็ นต้น บริ การตอบคําถาม
และช่วยค้นคว้า บริ การเผยแพร่ ข่าวสารทันสมัยและบริ การเลือกสรรสารเทศเฉพาะเรื่ องหรื อบริ การอื่น ๆ
7225
7226 2432.20

นักเอกสารสนเทศ (Documentarian)

ปฏิบตั ิงานพื้นฐานทัว่ ไปเช่นเดียวกับบรรณารักษ์ แต่มีความรู ้เฉพาะสาขาวิชา เช่น
ความรู้เฉพาะด้านเศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ กฎหมาย แพทย์ ประวัติศาสตร์ เป็ นต้น

มี

9373 2432.90
บรรณารักษ์ และผู้ประกอบวิชาชี พด้ านงานสนเทศอืน่ ๆ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในกลุ่มนี้ รวมถึงบรรณารักษ์ และผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านงานสนเทศ
อื่น ๆ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น ๆ
หมู่

244

ผู้ประกอบวิชาชี พด้ านสั งคมศาสตร์ และด้ านอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ อง
( Social Science and Related Professionals )
ผูป้ ฏิ บ ัติ ง านอาชี พ ในหมู่ น้ ี ได้แ ก่ ผู ้ที่ ท าํ การวิ จ ัย และพัฒ นาแนวคิ ด ทฤษฎี ต่ า ง ๆ
ทางด้านสังคมศาสตร์ และนําความรู ้ไปประยุกต์ใช้ เช่น ความรู ้เกี่ยวกับปรัชญา รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
สังคมวิทยา มานุ ษยวิทยา ประวัติศาสตร์ นิ รุกติศาสตร์ ภาษาศาสตร์ จิตวิทยาและสังคมศาสตร์ อื่น ๆ
ทําการศึกษาวิเคราะห์เหตุการณ์ ต่าง ๆ ที่ผา่ นมาเพื่อเป็ นข้อมูลในการวางแผนการแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิ จ
การเมือง และสังคมทั้งในปั จจุบนั และอนาคต รวมทั้งศึกษาต้นกําเนิ ดและวิวฒั นาการของเผ่าพันธุ์มนุ ษย์
การพัฒนาการของภาษา ศึ ก ษาพฤติ ก รรมและจิ ตใจของบุ ค คล กลุ่ ม บุ ค คลและให้บ ริ การทางสั ง คม
จัดเตรี ยมเอกสารและการงานทางวิชาการ รวมทั้งควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่อื่น ๆ
กลุ่มอาชี พในหมู่นี้ มีดังนี้
2441 นักเศรษฐศาสตร์
2442 นักสังคมวิทยา นักมนุษยวิทยาและผูป้ ระกอบวิชาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2443 นักปรัชญา นักประวัติศาสตร์และนักรัฐศาสตร์
2444 นักภาษาศาสตร์ นักแปลและล่าม
2445 นักจิตวิทยา
2446 นักสังคมสงเคราะห์และผูป้ ระกอบวิชาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
หน่ วย 2441 นักเศรษฐศาสตร์ ( Economists )
ผูท้ ี่ ปฏิ บตั ิ งานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ ทาํ การศึ กษา ค้นคว้า ปรั บปรุ ง หรื อพัฒนา
แนวคิดทฤษฎีและวิธีการปฏิบตั ิงานทางด้านเศรษฐกิ จ นําความรู ้ความเข้าใจทางทฤษฎี และปฏิบตั ิไปใช้
อธิ บ ายได้ภาวะการเปลี่ ย นแปลงของตลาดและสิ นค้า คาดการณ์ แนวโน้มทางการค้าในประเทศและ
ระหว่างประเทศ นโยบายด้านการเงิน งบประมาณ ภาวะการว่างงาน รายได้ ผลผลิตและการบริ โภค ทํา
การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ ข้อมูลสถิติและวิธีการอื่น ๆ เพื่อ นําไปประยุกต์ไช้ใน

(158)
การกําหนดนโยบายทางเศรษฐกิ จ อาจพิ จารณาจากองค์ประกอบและแนวโน้ม ของเศรษฐกิ จในอดี ต
ปั จจุบนั และที่ได้วางแผนไว้ จัดเตรี ยมเอกสารและรายงานทางวิชาการ ปฏิ บตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้อง
และควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่การงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
2441.10

นักเศรษฐศาสตร์ ทวั่ ไป (Economist, general)
ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั ทํารายงาน และวางแผนงาน เพื่อส่ งเสริ มพัฒนาและแก้ปัญหา
เศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการผลิตและการจําหน่ายสิ นค้าและบริ การ : ศึกษากรรมวิธีท้ งั หมดที่เกี่ยวกับการ
ดํารงชี พของมนุษย์ และจัดหาสิ่ งต่าง ๆ มาบําบัดความต้องการของมนุ ษย์ ซึ่ งได้แก่ ผลิ ตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่
อยูอ่ าศัย บริ การ หรื อการบันเทิง ตลอดจนการศึกษาสิ่ งที่เป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ หรื อ สิ่ งที่
ช่วยให้การพัฒนาเศรษฐกิ จบรรลุ ผลสําเร็ จ ; ค้นหา วิธีเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติและ
ข้อมูลทางเศรษฐกิจ รวบรวมและตีความข้อมูลดังกล่าว ; ทํารายงานและวางแผนงานตามผลการศึกษา
งานทางเศรษฐกิ จและตามข้อมูล ที่ ได้ตีความและวิเคราะห์ แล้ว ; ให้ค าํ ปรึ ก ษาแนะนําแก่ หน่ วยงาน
ประกอบธุ รกิ จอุตสาหกรรมของเอกชนหรื อหน่วยงานรัฐบาลในเรื่ องต่าง ๆ เช่ น ประสิ ทธิ ภาพของการ
ทํางาน การตลาดและปั ญหาเกี่ ยวกับการเงิ น รายได้ รายจ่าย การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ การผลิ ต
การบริ โภคสิ นค้าและบริ การเพื่อการส่ งเสริ ม พัฒนาและแก้ไขปั ญหาทางเศรษฐกิจ
2441.20

นักเศรษฐศาสตร์ เฉพาะสาขา (Economist, specialist)
ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั และแนะนําการแก้ไขปั ญหาทางเศรษฐกิจเฉพาะสาขาใดสาขาหนึ่ ง
ปฏิ บตั ิงานหลักมูลฐาน เช่ นเดี ยวกันกับนักเศรษฐศาสตร์ ทวั่ ไปแต่ เชี่ ยวชาญงานในด้านเศรษฐศาสตร์ เฉพาะ
สาขา เช่ น เศรษฐศาสตร์ การเงิ น การคลัง การค้าระหว่างประเทศ การแรงงานหรื อราคา การภาษีอากร
เกษตร-กรรมหรื ออุตสาหกรรม และอาจมีชื่อเรี ยกตามความเชี่ยวชาญ
9374 หน่ วย 2442 นักสั งคมวิทยา นักมนุ ษยวิทยา และผู้ประกอบวิชาชี พอื่น ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้ อง
( Sociologists, anthropologists and Related Professionals )
ผูป้ ฏิ บตั ิ งานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ทาํ การศึ กษาค้นคว้าและอธิ บายถึ งต้นกําเนิ ด
และการพัฒนาการเกี่ ยวกับโครงสร้ างทางสัง คมของมนุ ษย์ การอยู่ร่วมกันในสั งคมของมนุ ษย์ การ
วิวฒั นาการของมนุษย์ชาติ โดยศึกษาจากการเปลี่ยนแปลงลักษณะที่สําคัญทางวัฒนธรรมและสังคมจาก
สิ่ งปรักหักพังต่าง ๆ จากในอดีต เช่น ที่อยูอ่ าศัย วัด วิหาร ถ้วยชาม เหรี ยญต่าง ๆ อาวุธ หรื อรู ปสลัก
รู ปปั้ น จากลักษณะทางกายภาพ ฤดู กาลและศาสนา แล้วนําข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า รวมทั้ง
กิจกรรมต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมมาประยุกต์ใช้ในการกําหนดนโยบายด้านสังคมและ
เศรษฐกิจ จัดเตรี ยมเอกสารและรายงานทางวิชาการ ปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแล
ผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ

(159)
9375

อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้

2442.20

นักสั งคมวิทยา (Sociologist)
สื บ สวนจุ ดเริ่ ม ต้น พัฒนาการวิถี ชี วิตมนุ ษย์ และความสั ม พันธ์ ท างสั ง คมของกลุ่ ม
มนุ ษ ยชาติ : รวบรวม จัด ระบบงาน และตี ค วามข้อ มู ล ทางวิ ช าการที่ เ กี่ ย วกับ องค์ ก ารชุ ม ชน
ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ของสังคม ครอบครัว และปรากฏการณ์ ทางสังคมอื่น ๆ เพื่อให้นักบริ หาร
ผูบ้ ญั ญัติกฎหมาย นักศึกษา บุคคลโดยทัว่ ไป และองค์การต่าง ๆ ได้นาํ ไปใช้ในการแก้ปัญหาทางสังคม
ต่อไป อาจเชี่ ยวชาญในสัง คมวิทยาสาขาใดสาขาหนึ่ ง เช่ น อาชญวิทยา ประชาวรรณา
ทัณฑ
ศาสตร์ นิเวศน์วิทยาทางสังคม การวินิจฉัยผลร้ายแรงของสังคม การวิจยั สังคม สังคมวิทยาในชนบท
สังคมวิทยาในเขตเมืองและสังคมวิทยาทางอุตสาหกรรม และอาจมีชื่อเรี ยกตามความเชี่ยวชาญ
2442.30

นักมานุษยวิทยา (Anthropologist)
ศึกษากําเนิด และวิวฒั นาการของเผ่าพันธุ์มนุษย์ โดยการศึกษาถึงความเปลี่ยนแปลงใน
ลักษณะรู ปร่ า งของมนุ ษย์และความเป็ นมาของวัฒนธรรมและสัง คม : จัดประเภทเผ่า พันธุ์ ออกตาม
คาบเวลากําเนิด และความมากน้อยของพัฒนาการเผ่าพันธุ์มนุ ษย์ตลอดจนการศึกษาข้อมูลจากแหล่งที่มา
ต่าง ๆ เช่ น บันทึกทางประวัติศาสตร์ โบราณวัตถุ ชาติพนั ธุ์ วิทยาและข้อประสบทางวิชาการต่าง ๆ
เพื่อนํามาใช้ในการเปรี ยบเทียบลักษณะรู ปร่ างของมนุษย์ในสมัยดึกดําบรรพ์และวัฒนธรรมของมนุ ษย์ใน
สมัยที่ เจริ ญแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่ องของสังคมที่สืบเนื่ องมาแต่โบราณกาล รวมทั้งการสังเกต
เกี่ยวกับความเป็ นมาของวัฒนธรรม เช่น พิธีการทางศาสนา วรรณคดี งานฝี มือ และความเป็ นมาของ
สังคม อาจเชี่ยวชาญในเรื่ องรู ปร่ างของมนุ ษยชาติ มนุ ษย์สมัยดึกดําบรรพ์ ชี ววิทยาของประชากรมนุ ษย์
และการสื บ พัน ธุ์ อาจเชี่ ย วชาญทางด้า นภาษาของมนุ ษ ยชาติ ต ามสาขาวัฒ นธรรมที่ สํา คัญ ๆ อาจ
เชี่ยวชาญทางโบราณคดีที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมของมนุษยชาติเฉพาะเรื่ องที่สาํ คัญ
2442.40

นักโบราณคดี (Archaeologist)
สํารวจขุดค้นโบราณสถานหรื อวัตถุ เพื่อศึกษาวิจยั เรื่ องราวในอดี ตและแหล่งวัฒนธรรม
ของมนุษย์ในสมัยโบราณ : ทําการสํารวจและขุดค้นแหล่งที่คาดว่าจะพบสถานที่หรื อวัตถุโบราณ ; ทํา
การวิจยั โบราณศิ ลปวัตถุ ที่ได้จากการขุดค้นหรื อขุดแต่งโบราณสถาน ศึกษา หาหลักฐานเพื่ออ้างอิ ง
หรื อเปรี ย บเที ย บ และสรุ ป ถึ ง ยุค สมัย ของศิ ล ปวัต ถุ ชิ้ น นั้น ๆ ทํา การบันทึ ก การค้น พบและผลการ
วิเคราะห์
2442.50

นักภูมิศาสตร์ (Geographer)
ศึกษาลักษณะและประโยชน์ของเปลื อกโลกที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์และการตีความใน
ปฏิ กิริยาที่ เกิ ดขึ้นระหว่างปรากฎการณ์ ทางธรรมชาติและวัฒนธรรม : ทําการวิจยั ลักษณะหรื อสภาพ
ท้องที่ในแง่ภูมิประเทศและภูมิอากาศโดยใช้ความสังเกตโดยตรง และนําความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ในสาขา
ที่เกี่ยวข้องมาใช้ เช่ น ฟิ สิ กส์ ธรณี วิทยา สมุทรศาสตร์ อุตุนิยมวิทยา และชี ววิทยา ; ศึกษากิจกรรม

(160)
ของมนุษย์ เช่น การขยายเผ่าพันธุ์ กิจกรรมทางเศรษฐกิจและองค์การทางการเมือง ; อาจทําหน้าที่เป็ น
ผูใ้ ห้คาํ แนะนําหรื อเป็ นที่ปรึ กษาในเรื่ องการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจภายในท้องที่ การกําหนด
พรมแดน และเส้นทางที่จะทําการค้าให้ได้ผลดีที่สุด อาจเชี่ ยวชาญในงานหลายสาขา เช่น กิจกรรมทาง
เศรษฐกิ จในภาคพื้นภูมิ ศาสตร์ หรื อการวางรู ปลัก ษณะ โครงสร้ า งและการจัดสรรที่ ดิน และงานที่
เกี่ ย วกับ เปลื อ กโลก หรื อ ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ในประเทศ หรื อ ระหว่า งประเทศ และอาจมี ชื่ อ เรี ย กว่า
นักภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ นักภูมิศาสตร์ กายภาพ หรื อนักภูมิศาสตร์ การเมือง เป็ นต้น
9376 หน่ วย 2443 นักปรัชญา นักประวัติศาสตร์ และนักรัฐศาสตร์
( Philosophers, Historians and Political Scientists )
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ทาํ การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการใช้เหตุผลและ
ข้อ จํา กัด ของความรู ้ ใ นเรื่ อ งของปรั ช ญาที่ เ กี่ ย วกับ การกํา เนิ ด ธรรมชาติ แ ละความจริ ง ในธรรมชาติ
จริ ยธรรมพฤติกรรม ประสบการณ์ และการดํารงชี วิตของมนุษย์ ทําการศึกษาค้นคว้าและอธิ บายถึง
เหตุ ก ารณ์ ต่า งๆ ที่ เกิ ดขึ้ นในอดี ต โดยเปรี ย บเที ย บจากแหล่ ง ข้อ มู ล ปฐมภู มิ และทุ ติย ภู มิ เพื่ อนํา มา
วิเคราะห์ และอธิ บายถึ งประวัติศาสตร์ ที่เกิ ดขึ้ นในแต่ละช่ วงเวลาของประเทศ หรื อแง่ มุมของปั ญหา
ต่าง ๆ เช่ น ปั ญหาด้านเศรษฐกิ จสังคม หรื อการเมื องของประเทศนั้น ๆ นอกจากนั้นยังทําการศึ กษา
ค้นคว้าปรัชญาทางการเมือง ทฤษฎีการเมืองและสถาบันการเมืองทั้งในอดีตและปั จจุบนั รวบรวมข้อมูลที่
ได้มาวิเคราะห์เป็ นข้อสรุ ปเพื่อนําเสนอแก่ สาธารณชน รัฐบาล พรรคการเมื อง องค์กรต่าง ๆ รวมทั้ง
บุคคลทัว่ ไปที่สนใจ ทําการจัดเตรี ยมเอกสารและรายงานทางวิชาการ ปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ ยวข้อง
และควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
9377

อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
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9379 2443.20
นักปรัชญา (Philosopher)
ศึกษา ค้นคว้า วิจยั เกี่ ยวกับความคิดของมนุ ษย์ และความสัมพันธ์ระหว่างมนุ ษย์กบั
การดํารงอยูข่ องโลก : ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ เช่น ทฤษฎีทาง จริ ย
ศาสตร์ ทฤษฎี ท างสุ นทรี ย ศาสตร์ และทฤษฎี ท างอรรถศาสตร์ ใ นภาษาศาสตร์ เพื่ อให้เ กิ ดความรู ้
ความคิดใหม่ ๆ ในเชิ งวิพากษ์ ; ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญากับการเมือง การปกครองและรัฐ
ปรั ชญากับสัง คมในเรื่ องของเสรี ภาพ ความเสมอภาค และความยุติธ รรม ปรั ช ญากับ วรรณคดี ซ่ ึ ง มี
อิทธิ พลต่อการสร้ างความรู ้ และความสํานึ กทางจริ ยธรรม และปรัชญากับศาสนา ; ศึกษาเปรี ยบเทียบ
ปรัชญาของแต่ละประเทศเพื่อค้นหาแนวความคิดและปั ญหาต่าง ๆ ; อาจทํางานด้านการสอนให้ความรู้
ด้านปรัชญาแก่นกั ศึกษา หรื อบุคคลทัว่ ไป

(161)
9380 2443.30
นักประวัติศาสตร์ (Historian)
ทํางานวิจยั เกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต หรื อเหตุการณ์ในปั จจุบนั ประเมินค่าของข้อมูลที่
ได้รั บ และบัน ทึ ก กิ จ กรรมที่ ม นุ ษ ย์ไ ด้ท ํา ไปแล้ว ตามลํา ดับ วัน เดื อ นปี : เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ทาง
ประวัติศาสตร์ โดยการปรึ กษาหารื อ และค้นคว้าหาหลักฐานต่าง ๆ จากดัชนี และบัญชี รายการ เอกสารที่
สําคัญ บันทึกของศาล บันทึกประวันวัน แฟ้ มข่าว และจากเอกสารที่ตีพิมพ์และไม่ตีพิมพ์อื่น ๆ ; ตัด
ตอน ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์จากบันทึกต้นเรื่ อง และประเมินค่าของความเชื่ อถือและนัยสําคัญ
เปรี ยบเทียบ ; จัดและบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเวลาสถานที่และลําดับของสาเหตุ เหตุการณ์และผลที่เกิดขึ้น
ลงในแบบบันทึกข้อมูล ; ทําหน้าที่ เป็ นที่ปรึ กษาและผูใ้ ห้คาํ แนะนําเกี่ ยวกับประวัติศาสตร์ โดยปกติ
มัก จะเป็ นผูเ้ ชี่ ย วชาญในประวัติ ศ าสตร์ ข องประเทศใดประเทศหนึ่ ง โดยเฉพาะ หรื อ เชี่ ย วชาญใน
ประวัติศาสตร์ ตอนใดตอนหนึ่ง หรื อเชี่ ยวชาญในประวัติศาสตร์ เกี่ยวกับกลุ่มสังคมมนุ ษย์ กลุ่มการเมือง
หรื อกลุ่มชนในภาคพื้นภูมิศาสตร์ หรื อพัฒนาการต่าง ๆ
9381

2443.40

นักรัฐศาสตร์ (Political scientist)
ทํา งานวิจยั เกี่ ย วกับ รากฐาน พัฒนาการ การปฏิ บ ตั ิ ก าร และความสั ม พันธ์ ภายใน
ระหว่างสถาบันการเมือง ตลอดจนการศึกษา ปรากฏการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับพฤติกรรมทางการเมือง และ
การปรับปรุ งทฤษฎีการเมือง : ทํางานวิจยั เกี่ยวกับปรัชญาการเมืองและทฤษฎีที่มีหลักการ ทํางานวิจยั
เกี่ ยวกับสถาบันของรัฐบาล กฎหมายมหาชนและรัฐประศาสน์ ระบบพรรคการเมือง การสร้ างความ
คิ ด เห็ น ของประชาชนผ่ า นสื่ อ มวลชน ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งรั ฐ บาลและธุ ร กิ จ กฎหมายและ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และเรื่ องต่าง ๆ ที่เกี่ ยวกับการเมือง ; ปรึ กษาหารื อกับข้าราชการ ;
วิเคราะห์สังเคราะห์และตีความผลของการศึกษาและเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการและนโยบายต่าง ๆ
แก่สถาบันและองค์การ อาจจัดระบบงานสํารวจความคิดเห็นของมหาชน และตีความผลของการสํารวจ
อาจเชี่ยวชาญในรัฐศาสตร์สาขาใดสาขาหนึ่งโดยเฉพาะ และอาจมีชื่อเรี ยกตามสาขาที่ชาํ นาญ

9382 หน่ วย 2444 นั ก ภาษาศาสตร์ นั ก แปลและล่ าม (
Philologists,
Translators and Interpreters )
ผู ้ป ฏิ บ ัติ ง านอาชี พ ในหน่ ว ยนี้ ได้ แ ก่ ผู ้ที่ ท ํา การศึ ก ษาค้น คว้า เกี่ ย วกับ ต้น กํา เนิ ด
โครงสร้ างและการพัฒนาการของภาษาต่าง ๆ ศึ กษาถึ งความสัมพันธ์ ระหว่างภาษาโบราณที่เป็ นต้น
กําเนิดของภาษาต่าง ๆ กับกลุ่มภาษาใหม่ วิวฒั นาการของคํา รู ปแบบ ไวยากรณ์และภาษา จัดทําระบบ
การจําแนกประเภท กลุ่มภาษา ไวยากรณ์ พจนานุกรมต่าง ๆ และอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน แปลความหมาย
จากภาษาหนึ่ งไปอีกภาษาหนึ่ง ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ กฎหมายและวิทยาศาสตร์ ของภาษา นั้น ๆ
อาจใช้คอมพิวเตอร์ หรื อเครื่ องมืออื่น ๆ ช่วยเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของงานแปล ทําหน้าที่เป็ นล่าม ถอด
ความจากภาษาหนึ่ งเป็ นอีกภาษาหนึ่ ง ให้ได้ใจความสําคัญและความหมายที่ถูกต้องตามหลักภาษานั้น
จัด เตรี ยมเอกสารและรายงานทางวิ ช าการ ปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ ก ารงานที่ เ กี่ ย วข้อ ง และควบคุ ม ดู แ ล
ผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ

(162)
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
2444.20

ล่าม (Interpreter)
แปลถ้อยคําจากภาษาที่พูดเป็ นภาษาอื่น : แปลจากคําพูดโดยตรงจากการบันทึกเสี ยง
โดยการใช้ความรู้ในภาษาเดิ ม และภาษาต่างประเทศ อาจจดชวเลขเพื่อช่ วยในการแปลคําพูด อาจแปล
บทความและเอกสารโดยการเขีย นไว้เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร โดยปกติ มกั เชี่ ย วชาญในภาษาหรื อเรื่ อง
ประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ และอาจมีชื่อเรี ยกตามงานที่ทาํ
2444.30

นักนิรุกติศาสตร์ , นักภาษาศาสตร์ (Philologist)
ศึกษารากศัพท์ (ธาตุ) ลักษณะ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ระหว่างภาษาโบราณและ
ภาษาสมัยใหม่ และจัดทําระบบการจัดจําแนกภาษา พจนานุ กรม และหนังสื อที่เกี่ ยวข้องกัน : ศึกษา
โครงสร้ างและพัฒนาการของภาษาโดยการนําหลักเกี่ ยวกับเสี ยงของภาษา วิชาว่าด้วยเสี ยงของภาษา การ
สร้างประโยค และการตรวจสอบหลักฐานแสดงความเกี่ยวข้องของภาษากับสังคม และวิทยาศาสตร์ มาใช้
ในการพิสูจน์และแปลภาษา ; ศึกษาถึ งบ่อเกิ ดของภาษา การสื บเนื่ องกันมาของการประกอบคําหรื อ
ตอนต่าง ๆ ของถ้อยคําเข้าด้วยกัน ; ศึกษาความเปลี่ ยนแปลงในความหมายของคํา และแบบของ
ภาษาศาสตร์ สาขาใดสาขาหนึ่ งโดยเฉพาะ เช่น วิชาว่าด้วยเสี ยงของภาษา วิชาว่าด้วยการทําพจนานุ กรม
วิชาว่าด้วยที่มาของคํา วิชาว่าด้วยความหมายและการเปลี่ยนแปลงความหมายของคํา วิชาว่าด้วยโครงรู ป
ภาษีมีวภิ ตั ิปัจยั หรื อการสร้างประโยคอาจมีชื่อเรี ยกตามสาขาภาษาศาสตร์ที่เชี่ยวชาญ
2444.40

นักแปล (Translator)
แปลข้อความที่พิ มพ์หรื อเขี ยนเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรจากภาษาเดิ มเป็ นภาษาอื่ น : แปล
วรรณคดี บทความทางวิชาการ บทความในหนังสื อพิ มพ์หรื อนิ ตยสาร เอกสารทางการเมื อง และ
เอกสารเกี่ยวกับกฎหมาย จดหมายโต้ตอบ และข้อความที่พิมพ์หรื อเขียนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากภาษา
เดิมเป็ นภาษาอื่น โดยการใช้ความรู ้ จากภาษาเดิ ม และความรู ้ ในภาษาต่างประเทศ และค้นหาคําแปลจาก
พจนานุ กรมเท่าที่จาํ เป็ น โดยปกติเชี่ยวชาญในภาษาใดภาษาหนึ่ง หรื อเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งโดยเฉพาะ และ
อาจมีชื่อเรี ยกตามงานที่ทาํ
2444. 50
นักแปลบท (โทรทัศน์ , ภาพยนตร์ ) (Translator, script / television, motion picture)
แปล เรี ยบเรี ยง เขียนบทภาพยนตร์ ทางโทรทัศน์ บทละครโทรทัศน์หรื อบทรายการอื่นใดที่
เป็ นภาษต่างประเทศให้เป็ นภาษาไทยที่สละสลวย มีระดับของการใช้ภาษาที่ ตรงกับต้นฉบับของงานเดิ ม
เพื่อส่ งต่อให้นกั พากย์ ผูป้ ระกาศ หรื อผูบ้ รรยายทําการพากย์ บรรยาย หรื อประกาศต่อไป

2444. 55

ผู้แปลข่ าว (Translator, news)
แปลข่ า วประเภทต่ า งๆ ที่ รั บ จากสํ า นั ก ข่ า วต่ า งประเทศและข้อ มู ล ข่ า วสารจาก
อินเตอร์ เน็ ต โทรสารหรื อสื่ ออื่ นๆ จากภาษาต่ างประเทศให้เป็ นภาษาไทยที่ ส ละสลวยและถู กต้อง

(163)
ตรวจสอบ ค้นคว้า ข้อมู ล และเรี ยบเรี ย งข่ า วพร้ อมนํา เสนอกองบรรณาธิ ก าร รวมทั้ง ติ ดตาม ศึ ก ษา
รวบรวมข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นทัว่ โลกอย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอ
9383 หน่ วย 2445 นักจิตวิทยา ( Psychologists )
ผูป้ ฏิ บตั ิ งานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูว้ ิจัยและศึ กษากระบวนการทางด้านจิ ตใจ และ
พฤติกรรมของมนุ ษย์เป็ นกลุ่มและเฉพาะบุคคล และนําความรู ้ไปใช้เพื่อส่ งเสริ มการศึกษาของบุคคลแต่ละ
คนของสังคมหรื อเพื่อการพัฒนาและปรั บระดับอาชี พ : วางแผนและทดสอบเพื่อวัดระดับคุณ สมบัติดา้ น
จิตใจและร่ างกาย ความเฉลียวฉลาด ความสามารถธรรมดา ความสามารถพิเศษ ศักยภาพและอื่น ๆ พร้อม
แปลผล ประเมิ นผล และให้คาํ แนะนํา วิ เ คราะห์ ผลของกรรมพันธุ์ สั งคม อาชี พและปั จ จัยอื่ น ๆ ที่ มี
ผลกระทบต่อความคิดและพฤติกรรมของบุคคล ให้คาํ ปรึ กษาแนะนําและบําบัดรักษาอาการป่ วยทางจิตของ
แต่ ล ะบุ ค คล หรื อกลุ่ ม บุ ค คลด้ว ยการสนทนาพร้ อ มทั้ง ติ ด ตามผล ในกรณี ที่ ย ากแก่ ก ารบํา บัด รั ก ษา
จําเป็ นต้องขอความร่ วมมือกับสมาชิกในครอบครัว เจ้าหน้าที่หรื อผูป้ ฏิบตั ิงานด้านการศึกษา ร่ วมแก้ปัญหา
ในการบําบัดรักษาหรื อปั ญหาต่าง ๆ ศึกษาองค์ประกอบทางด้านจิตวิทยา เพื่อการบําบัดรักษาและป้ องกัน
อาการป่ วยทางจิตและอารมณ์ หรื อการแปรปรวนทาง พฤติกรรม รวมถึงการเชื่อมโยงระหว่างวิชาชีพต่าง
ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง เขียนรายงานและเอกสารทางวิชาการ ปฏิ บตั ิ หน้าที่ การงานที่ เกี่ ยวข้องและ ควบคุ มดู แล
ผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดงั นี้
2445.10

นักจิตวิทยาทั่วไป (Psychologist, general)
วิจยั และศึ กษากระบวนการทางจิ ตใจและพฤติ กรรมของมนุ ษ ย์ วินิจฉัยและให้ก าร
บําบัดรักษาหรื อป้ องกันความผิดปกติ/ความแปรปรวนทางจิต : ทดสอบ วิเคราะห์ ตรวจวินิจฉัย เป็ นที่
ปรึ กษาทางจิตวิทยา เกี่ ยวกับบุคลิ กภาพ เชาว์ปัญญา ความฉลาด ความสามารถ ทัศนคติ สภาพทาง
สมอง วุฒิภาวะทางจิตใจ ประเมินผล ให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา บําบัดรักษาทางจิตวิทยา โดยจิตบําบัด
รายบุคคล รายกลุ่ม ครอบครัวบําบัด พฤติกรรมบําบัด ผลิตเอกสาร สื่ อต่าง ๆ เผยแพร่ ความรู ้ เพื่อ
ส่ งเสริ มและป้ องกันปั ญหาสุ ขภาพจิต ป้ องกัน ควบคุมและรักษาการติดยาและสารเสพติด ปฏิบตั ิหน้าที่
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2445.20
นักจิตวิทยาเฉพาะสาขา (Psychologist, specialist)
วิจยั และศึกษากระบวนการทางด้านจิตใจและพฤติกรรมของมนุษย์ วินิจฉัยและให้การ
บําบัดรักษาหรื อการป้ องกัน : ปฏิบตั ิงานหลักมูลฐานเช่ นเดียวกันกับนักจิตวิทยาทัว่ ไป แต่มีความรู ้
ความชํานาญเฉพาะสาขาใดสาขาหนึ่ ง เช่น สาขาพยาบาล การศึกษา สังคม หรื ออุตสาหกรรม และ
อาจมีชื่อเรี ยกตามสาขาที่มีความชํานาญ
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2445.90

นักจิตวิทยาอืน่ ๆ
9384
ผูป้ ฏิ บ ัติง านอาชี พ ในหน่ ว ยอาชี พ นี้ ร วมถึ ง นัก จิ ตวิ ท ยาซึ่ งมิ ไ ด้จ ัด
ประเภทไว้ในที่อื่น

หน่ วย 2446 นักสั งคมสงเคราะห์ และผู้ประกอบวิชาชี พด้ านสั งคมสงเคราะห์
( Social Work Professionals )
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ให้คาํ แนะนําด้านสังคมสงเคราะห์ และด้านอื่น
ๆ ที่เกี่ ยวข้องเพื่อช่ วยแก้ปัญหาให้กบั ผูม้ าใช้บริ การ : ให้ความช่ วยเหลื อครอบครัวและบุคคลทัว่ ไปที่
ประสบกับปั ญหาส่ วนตัวและปั ญหาสังคม ; สอบถามปั ญหาและความต้องการการช่ วยเหลื อ ให้
คําปรึ กษา แนะนํา วิเคราะห์ปัญหาและหาวิธีการแก้ไขปั ญหา ในกรณี ที่มีคดีความทางกฎหมาย อาจต้อง
รวบรวมข้อมูลของผูป้ ระสบปั ญหารายงาน ต่อศาลเพื่อดําเนิ นการไปตามขั้นตอนของกฎหมาย วางแผน
ประเมิน ปรับปรุ ง และพัฒนาการให้บริ การด้านสวัสดิการ จัดตั้งองค์กรทางสังคม ศูนย์ หรื อหน่วยงาน
ที่ดาํ เนินงานในลักษณะที่คล้ายคลึงกันเพื่อจัดระเบียบและกิจกรรมด้านสันทนาการ สังคมและการศึกษา
หรื อโดยวิธี การอื่ น ๆ เพื่ อป้ องกันปั ญหาที่ อาจเกิ ดกับเด็ก วัย รุ่ นหรื อให้มีการฟื้ นฟู จิตใจของเด็กที่ มี
ปั ญหา ช่วยเหลือผูท้ ี่มีความบกพร่ องทางกายและจิตใจให้ได้รับการบําบัดรักษาอย่างถูกต้องและเพียงพอ
เพื่อให้อยูใ่ นสังคมได้ วางแผน จัดตั้งองค์กรหรื อให้บริ การปั ญหาของครอบครัว ปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่
เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
9385
2446.10

อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้

นักสั งคมสงเคราะห์ (Social worker, general)
ช่ ว ยบรรเทาหรื อป้ องกันการขยายตัวของปั ญหาทางสั ง คมและปั ญหาส่ ว นบุ ค คลที่
เกิ ดขึ้ นเฉพาะรายบุ คคลและรายกลุ่ ม ให้คาํ ปรึ กษาแนะนําการแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิ ดขึ้ นให้กบั ผูท้ ี่
ประสบปั ญหา ให้ความช่ วยเหลื อในด้านต่าง ๆ เช่ น หาอาชี พให้ ให้บริ การทางด้านสวัสดิ การอื่ น ๆ
และให้ค วามช่ วยเหลื อทางด้า นการเงิ น และทางการแพทย์ : ใช้วิธี ก ารสัมภาษณ์ และวิธี ก ารอื่ น ๆ
สอบถาม ผูป้ ระสบปั ญหาเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปและปั ญหาที่เกิดขึ้น ช่วยเหลือผูป้ ระสบปั ญหาโดย
การศึ กษา ประเมิ น และวิเคราะห์ ลกั ษณะปั ญหาพร้ อมกับ แนะนําวิธีการแก้ไขปั ญหานั้น ๆ กําหนด
บุคคลที่ตอ้ งได้รับความช่ วยเหลือทางการเงิน ทางการบําบัด ทางสังคมการฟื้ นฟูสมรรถภาพทางสังคม
การเฝ้ าระวัง และป้ องกันปั ญหาทางสังคมอื่ น ๆ ที่ มีผลกระทบต่อสุ ขภาพอนามัยของผูป้ ระสบปั ญหา
รวมทั้งการช่วยเหลือด้านอื่นๆ เพื่อให้ผปู ้ ระสบปั ญหาสามารถแก้ไขปั ญหาให้ตวั เองสามารถดํารงชี พอยู่
ได้ในสังคม
2446.20
นักสั งคมสงเคราะห์ (เฉพาะราย) (Social worker, case work)
ให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบปั ญหาเป็ นรายบุคคลหรื อเป็ นครอบครัว พร้อมกับหาวิธีการ
แก้ไขปั ญหาจนกระทัง่ ผูป้ ระสบปั ญหาสามารถดํารงชี พได้ : ปฏิบตั ิงานหลักมูลฐานเช่นเดียวกันกับนัก
สังคมสงเคราะห์ทวั่ ไป แต่มีความเชี่ ยวชาญในงานสงเคราะห์เฉพาะราย ตั้งแต่หนึ่ งประเภทขึ้นไป เช่ น
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ปั ญหาที่ทาํ ให้ครอบครัวเกิดการแตกแยกและปั ญหาเกี่ยวกับสวัสดิการของครอบครัว การรับเด็กเข้าอยู่
ในสถาบันหรื อบ้า นสงเคราะห์ การให้ส วัสดิ ก ารแก่ เด็ ก การให้ส วัส ดิ ก ารแก่ ผูป้ ่ วยทางจิ ตใจ ทาง
ร่ างกายหรื อผูพ้ ิการ การอบรมทางสังคมแก่ผทู ้ ี่ได้รับทัณฑ์บนและการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและผูอ้ พยพ
2446.25

นักสั งคมสงเคราะห์ (เฉพาะกลุ่ม) (Social worker, group work)
จัดระบบงานเกี่ ยวกับโครงการทางสังคม การบันเทิง และการศึ กษา ควบคุ มและเป็ น
ผูน้ าํ กลุ่ม ที่เข้าร่ วมในโครงการดังกล่าว เพื่อพัฒนาและปรับลักษณะทางสังคมให้เป็ นไปตามที่ตอ้ งการ :
ปฏิ บตั ิ งานหลักมู ลฐานเช่ นเดี ยวกันกับนักสังคมสงเคราะห์ ท ั่วไป แต่ มีความเชี่ ยวชาญในงานสงเคราะห์
เฉพาะกลุ่ม ตั้งแต่หนึ่ งประเภทขึ้นไป เช่น จัดระบบงาน ควบคุมและเป็ นหัวหน้าในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการ
จัดงานบันเทิงและการจัดหางานอาชีพในศูนย์ชุมนุ มชน ค่ายพักผ่อน หรื อค่ายทํางาน หรื อสนามสําหรับเล่น
กีฬา หรื อส่ งเสริ มงานสวัสดิการกลุ่มเกี่ยวกับการพัฒนาบ้านเรื อน
2446.90

นักสั งคมสงเคราะห์ อนื่ ๆ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในหน่ วยอาชี พนี้ รวมถึงนักสังคมสงเคราะห์ ซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่
อื่น เช่ น ผูจ้ ัดระบบงาน วางแผนงาน และประสานงานกับหน่ วยบริ การทางสังคมภายในท้องถิ่ น ผูท้ าํ
งานวิ จัยเกี่ ยวกับ การสั ง คมสงเคราะห์ เพื่ อใช้ในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาทางสั งคมสงเคราะห์ ผูใ้ ห้
คําแนะนําเกี่ยวกับการแก้ปัญหาที่ค่อนข้างยากแก่นกั สังคมสงเคราะห์ของหน่วยงานต่าง ๆ
หมู่
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นักเขียนและศิลปิ นเชิ งประดิษฐ์ หรือผู้ทาํ งานศิลปะการแสดงสาขาอืน่ ๆ
( Writers and Creative or Performing Artists )
ผูป้ ฏิ บตั ิงานอาชี พในหมู่น้ ี ได้แก่ ผูท้ ี่คิด สร้ างสรรค์ รวบรวมและทํางานศิลปะด้าน
อักษรศาสตร์ งานแกะสลักรู ปปั้ น งานหนัง งานวาดภาพ งานแกะสลักภาพพิมพ์ งานเขียนการ์ ตูน งาน
บูรณะภาพเขียน งานประพันธ์เพลง งานเต้นรํา งานละครหรื อการกํากับละคร และผลงานทางศิลปะอื่น
ๆ รวมทั้งควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่อื่น ๆ
กลุ่มอาชี พในหมู่นี้ มีดังนี้
2451 นักประพันธ์ นักหนังสื อพิมพ์ และนักเขียนอื่น ๆ
2452 ช่างแกะสลัก ช่างปั้ น ช่างหล่อ จิตกร และผูท้ าํ งานศิลปะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2453 นักประพันธ์เพลง นักดนตรี และนักร้อง
2454 นักออกแบบท่าเต้น และนักเต้นรํา
2455 นักแสดงผูก้ าํ กับภาพยนต์ ละคร และอาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
หน่ วย 2451 นักประพันธ์ นักหนังสื อพิมพ์และนักเขียนอืน่ ๆ
( Authors , Journalists and Other Writers )
ผูท้ ี่ปฏิบตั ิงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่คิดและเขียนงานเชิงวรรณกรรม เพื่อจัดพิมพ์
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หรื อนําเสนอในรู ปของละคร เขียนบทละคร ภาพยนตร์ เพื่อผลิตผลงานทางด้านการแสดงและนําเสนอ
ต่อสาธารณชนในรู ปแบบของละครเวที ละครวิทยุ ละครโทรทัศน์ และภาพยนต์ทวั่ ไป เขียนวิเคราะห์
วิจารณ์และยกย่องผลงานด้านวรรณกรรม ดนตรี การแสดง และงานศิลปะอื่น ๆ รวบรวม รายงานและ
แสดงข้อ คิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ ข่ า วและเหตุ ก ารณ์ ต่ า ง ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ นในปั จ จุ บ ัน เพื่ อ พิ ม พ์ข้อ ความในหน้ า
หนังสื อพิมพ์และวารสารต่าง ๆ หรื อเพื่อเผยแพร่ ทางวิทยุและโทรทัศน์ รวมทั้งข่าวของนักการเมืองและ
บุคคลต่าง ๆ เขียนบทบรรณาธิ การ คัดเลื อก ปรับปรุ งแก้ไขเนื้ อหาสาระและเรี ยบเรี ยงบทความต่าง ๆ
เพื่อการเผยแพร่ ในหน้าหนังสื อพิมพ์ และวารสาร เขียนบทโฆษณาสิ นค้าหรื อบริ การต่าง ๆ คัดเลื อก
และเตรี ยมชิ้ นงานโฆษณาให้เหมาะสมกับธุ รกิ จหรื อองค์กรเผยแพร่ ทางหนังสื อพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์
และสื่ ออื่น ๆ ออกแบบและเขียนคู่มือและสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการต่าง ๆ ปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและ
ควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
2451. 10

นักประพันธ์ (Author)
คิด และเขี ยนบทประพันธ์ เกี่ ยวกับ เรื่ อ งอ่ า นเล่ น ชี ว ประวัติ บุ คคลสําคัญ เรี ยงความ
โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน หรื อบทประพันธ์เชิงวรรณคดีที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน กําหนดเรื่ องราวที่จะ
เขียน ศึกษา ค้นคว้าข้อมูลประกอบการเขียน วางโครงเรื่ องและเขียนเรื่ อง กําหนดชื่อเรื่ อง แก้ไขบท
ประพันธ์เพื่อให้ได้ลกั ษณะการประพันธ์ที่ดี อาจมีชื่อเรี ยกตามประเภทของบทประพันธ์ที่เขียน
2451. 15

นักเขียนด้ านวิชาการ (Technical copywriter)
เขียนเรื่ องทางวิชาการ สําหรับใช้เป็ นหนังสื อคู่มือ หรื อเขียนลงในวารสารและสิ่ งพิมพ์อื่นๆ
ที่เป็ นเอกสารทางวิชาการ คิดและกําหนดประเด็นหรื อเรื่ องที่จะเขียน ศึกษา ค้นคว้าข้อมูล หาความรู ้
ทางวิชาการ เขียนและกําหนดรู ปของบทความ วารสาร คู่มือ และเรื่ องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับเรื่ องที่เขียน อาจ
มอบหมายช่างภาพถ่ายภาพ หรื อสั่งให้ทาํ ภาพประกอบเรื อง อาจเชี่ยวชาญในการเขียนเรื่ องทางวิชาการด้าน
ใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ
2451. 20

บรรณาธิการหนังสื อพิมพ์ (Editor, newspaper)
ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการจัดทําข่าว บทความ บทวิจารณ์ สารคดีของผูส้ ื่ อข่าวและ
หัวหน้า ข่ า วในความรั บ ผิดชอบ พิ จารณาคัดเลื อ กข่ า วเพื่ อ พิ ม พ์เผยแพร่ ติ ดตามความคื บ หน้า ของ
เหตุการณ์จากสื่ อ หรื อสอบถามจากหัวหน้าโต๊ะข่าว ติดต่อประสานงาน ติดตาม ให้คาํ ปรึ กษา แนะนํา
ตัดสิ นใจ และแก้ไขปั ญหาในการดําเนิ นงาน ประชุ มร่ วมกับหัวหน้าข่าวต่าง ๆ เพื่อกําหนดข่าวที่จะลง
ตีพิมพ์และมอบหมายงานให้แก่ช่างภาพและผูส้ ื่ อข่าวไปแสวงหาและติดตามข้อมูลจากแหล่งข่าว เขียน
บทบรรณาธิ การหรื อบทความอื่ นที่ มีความเชี่ ยวชาญ อาจเก็บข่าวด้วยการสัมภาษณ์ รวมถึ งค้นคว้า
ข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ เพื่อเป็ นวัตถุดิบสําหรับการเขียน อาจมีชื่อเรี ยกแตกต่างกันตามความเชี่ ยวชาญ
ตรวจแก้ตน้ ฉบับ ตรวจดูการสะกดคํา เครื่ องหมายวรรคตอน การใช้ไวยากรณ์ จัดทําแผนผังหรื อดัมมี่
(dummy) หน้าพิมพ์ ประสานงานกับพนักงานแทรฟฟิ คก่อนการจัดทําแผนผัง คัดเลือกและตัดส่ วน

(167)
ที่ ไม่ ตอ้ งการออกเพื่อประหยัดเนื้ อที่ เขี ยนข้อความพาดหัว กําหนดขนาดตัวอักษรและพิจารณา
เพิ่มเติมหรื อลดเนื้อหาให้สอดคล้องและพอดีกบั เนื้อที่ ดูแลและตรวจสอบเจ้าหน้าที่จดั หน้าหนังสื อพิมพ์
ให้จดั หน้าตามแผนที่ ได้กาํ หนดไว้ อาจดู แลความเรี ยบร้ อยของเพลท ฟิ ล์ม และหนังสื อพิมพ์ที่ ผลิ ต
ออกมา
2451. 22

บรรณาธิการบริหารหนังสื อพิมพ์ (Editorial administrator, newspaper)
รั บผิด ชอบ ควบคุ ม ดู แลการดําเนิ นงานของกองบรรณาธิ การ การตลาด และการจั ด
จําหน่ ายหนังสื อพิมพ์ให้ บรรลุเป้าหมายของหน่ วยงาน
2451. 24

ผู้เรียบเรียงข่ าวหนังสื อพิมพ์ (Rewriter, newspaper)
รับและรวบรวมข่าวที่ผสู ้ ื่ อข่าวส่ งให้ทางโทรศัพท์ โทรสาร ส่ งด้วยตนเองหรื อทาง
อินเตอร์ เน็ต จับประเด็นข่าวและเรี ยบเรี ยงข่าวให้อยูใ่ นรู ปแบบการเขียนข่าวหนังสื อพิมพ์ที่ดี โดยคํานึ งถึง
ลําดับความสําคัญของประเด็นต่าง ๆ อาจตัดข้อมูลที่ไม่สาํ คัญหรื อไม่เหมาะสมออก และ/หรื อเพิ่มเติมข้อมูล
เพื่อเพิ่มความชัดเจนและความครอบคลุมของการรายงานข่าว อาจเขียนโปรยข่าวด้านบนของ เนื้ อข่าวและ
เขียนหัวตอน (subhead) เพื่อสรุ ปแต่ละประเด็นสําคัญในข่าวหนึ่ง ๆ นําเสนอข่าวทั้งหมดที่เรี ยบเรี ยงได้ในแต่
ละวันต่อหัวหน้าข่าวหรื อบรรณาธิ การข่าวเพื่อพิจารณาคัดเลือกข่าว ติดตามอ่านข่าวของหนังสื อพิมพ์ฉบับ
อื่น ๆ และหนังสื อพิมพ์ของตนเองเพื่อให้ทนั สถานการณ์และเปรี ยบเทียบเนื้ อหาตลอดจนค้นหาประเด็นที่
น่าสนใจ และมอบหมายประเด็นเหล่านั้นให้ผสู ้ ื่ อข่าวได้ติดตามหาข้อมูล อาจสัมภาษณ์แหล่งข่าวพิเศษอื่น ๆ
ที่อยูน่ อกเหนือขอบข่ายความรับผิดชอบของผูส้ ื่ อข่าว
2451. 26

ผู้สื่อข่ าวหนังสื อพิมพ์ (Reporter, journalist)
เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็ นวัตถุดิบสําหรั บการเขียนข่าวโดยวิธีการสัมภาษณ์
สอบถาม เข้าร่ วมในที่ประชุ ม ค้นคว้าจากเอกสาร หรื อโดยวิธีอื่น ๆ ที่จะทําให้ข่าวมีขอ้ มูลที่ถูกต้องและ
สมบูรณ์เพียงพอและเสนอข่าวที่เขียนต่อบรรณาธิ การ หัวหน้าข่าว หรื อผูเ้ รี ยบเรี ยงข่าวเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ
และปรั บปรุ งแก้ไข รวบรวมศึ กษา ค้นคว้า และจัดเตรี ยมข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นข่าว ติดต่อประสานงาน
สัมภาษณ์ บันทึก และเก็บข้อมูลจากแหล่งข่าว ตรวจสอบ คัดเลือกข้อมูลและเขียนข่าว ติดตามข่าวสาร
อย่า งต่ อเนื่ อ งสมํ่าเสมอเพื่อ เป็ นข้อ มูล พื้นฐานในการจัดทําข่า ว อาจเชี่ ยวชาญในการหาข่า วประเภทใด
ประเภทหนึ่ งโดยเฉพาะ และอาจมีชื่อเรี ยกตามงานที่ทาํ อาจส่ งรายงานข่าวจากท้องถิ่นที่อยูห่ ่ างไกลให้แก่
สํานักพิมพ์ อาจได้รับมอบหมายให้จดั ทําข่าวพิเศษหรื อข่าวเจาะในประเด็นที่สาํ คัญ อาจเขียนบทความ บท
วิจารณ์ตามความถนัดและตามที่ได้รับมอบหมาย อาจคิดริ เริ่ มและค้นหาประเด็นที่น่าสนใจสําหรับการจัดทํา
ข่าวและเสนอต่อบรรณาธิการ หัวหน้าข่าวเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ

2451. 30

บรรณาธิการข่ าววิทยุกระจายเสี ยง (Editor, radio news)
วางแผนจัดกําลังคนด้านข่าวและจัดรู ปแบบการนําเสนอข่าว คัดเลือก กลัน่ กรอง ตัด
ต่อ แก้ไข เรี ยบเรี ยง และลําดับความสําคัญของข่าว เพื่อนํามาออกอากาศในแต่ละวัน ควบคุ มการผลิ ต
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ข่าวให้เป็ นไปตามนโยบายของสถานี ทันเหตุการณ์ ถูกต้อง เที่ยงตรง เป็ นกลางและเป็ นธรรมและไม่ขดั
ต่อจรรยาบรรณนักวิชาชี พข่าว สร้ างสรรค์และพัฒนาการนําเสนอข่าวรู ปแบบใหม่ ๆ แก้ปัญหาเฉพาะ
หน้าเมื่อต้องการการตัดสิ นใจขณะออกอากาศ ติดตาม ตรวจสอบการออกอากาศข่าววิทยุกระจายเสี ยงใน
แต่ละวัน ทั้งสถานี ของตนและสถานี อื่น ๆ ติ ดตาม ศึกษาและวิเคราะห์ ขอ้ มูลข่าวสารด้านข่าวใน
ประเด็นต่าง ๆ เพื่อเป็ นแนวทางในการผลิตข่าว ให้คาํ แนะนําหรื อให้แนวทางในการสื่ อข่าว เขียนข่าว
หรื อการรายงานข่าว แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
2451. 34

ผู้เรียบเรียงข่ าววิทยุกระจายเสี ยง (Rewriter, radio news)
นํา เนื้ อ หาข่ า วจากผูส้ ื่ อ ข่ า ว ผูแ้ ปลข่ า ว กองบรรณาธิ ก าร หรื อแหล่ ง ข่ า วอื่ น ๆ เช่ น
หนังสื อพิมพ์ สํานักข่าวในประเทศ เป็ นต้น มาเขียนใหม่ โดยอาจตัดต่อ แก้ไข ปรั บเปลี่ยน หรื อเพิ่มเติ ม
ข้อความ ทั้งนี้ ตอ้ งไม่ทาํ ให้ผิดความหมายหรื อเบี่ยงเบนไปจากประเด็นข่าวเดิ ม ตรวจทานจนอยูใ่ น รู ป
ของข่าวที่ สมบูร ณ์ พร้ อมออกอากาศ อาจพิมพ์ข่าวเอง หรื ออาจส่ ง ให้พ นัก งานพิมพ์ดีดดําเนิ นการ แล้ว
นําเสนอกองบรรณาธิการเพื่ออนุมตั ิก่อนให้ผปู ้ ระกาศข่าวนําเสนอออกอากาศต่อไป
2451. 36

ผู้สื่อข่ าววิทยุกระจายเสี ยง (Reporter, radio news)
เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข่าว ตรวจสอบ คัดเลือกข้อมูล และเขียนข่าว ; เก็บข่าวด้วย
วิธีการ ต่ าง ๆ เช่ น สัมภาษณ์ ซักถาม พูดคุ ย เข้าร่ วมการประชุ ม การสัมมนา หรื อโดยวิธีการ อื่ นๆ
ติ ด ต่ อ ประสานงานเพื่ อ สั มภาษณ์ บุ ค คลในข่ า ว บันทึ ก และเขี ยนข่ า ว นํา เสนอข่ า วต่ อ
กอง
บรรณาธิ การเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ อาจรายงานข่าวจากสถานที่ เกิ ดเหตุ หรื อสถานที่อื่นใดที่ จัดขึ้นเพื่อการ
รายงานข่า ว อาจเป็ นการรายงานสดหรื อ บันทึ ก เทปแล้ว นํา มาออกอากาศภายหลัง อาจเก็บ ข่า วส่ ง กอง
บรรณาธิ การเพื่อนํามาวิเคราะห์ เรี ยบเรี ยง และจัดทําเป็ นบทความ สกู๊ปข่าว หรื อบทวิเคราะห์ อื่น ๆ
หรื อตัดต่อเพื่อนํามาเป็ นส่ วนประกอบของข่าวในช่วงเวลาต่อมา รายงานข่าวหรื อนําเสนอข้อมูลที่รวบรวม
ได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง ทันเหตุการณ์ ศึกษา ค้นคว้า และติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่ อง อาจปฏิบตั ิภารกิจ
อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย อาจเชี่ยวชาญในการสื่ อข่าวประเภทใดประเภทหนึ่ งโดยเฉพาะ และอาจมีชื่อเรี ยก
ตามประเภทข่าวที่รับผิดชอบ

2451. 40

บรรณาธิการข่ าวโทรทัศน์ (Editor, television news)
ควบคุ ม ดูแล คัดเลื อก แก้ไข ตรวจสอบการจัดทําข่าว หรื อบทความต่างๆให้เหมาะสม
เพื่อแพร่ ภาพออกอากาศในรายการข่าวโทรทัศน์ในช่ วงเวลาต่าง ๆ ประชุ ม วางแผนเพื่อกําหนดหรื อ
คัดเลื อกเรื่ องที่น่าสนใจและมอบหมายให้ผสู ้ ื่ อข่าวที่เชี่ ยวชาญเฉพาะทางเกี่ยวกับการทําข่าวประเภทใด
ประเภทหนึ่ ง เช่ น ข่าวกี ฬา ข่าวการเมือง ข่าวเศรษฐกิ จ ข่าวการเกษตร ข่าวการศึกษา ข่าวอาชญากรรม
เป็ นต้น ติ ดต่ อ ประสานงาน ติ ดตาม ให้คาํ ปรึ กษา แนะนํา ตัดสิ นใจและแก้ปัญหาในการดําเนิ นการ
ตรวจดูเรื่ องที่ เขี ยนเสนอขึ้ นมาว่ามีคุณภาพในเชิ งการเขี ยนและความถูกต้องตรงตามจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ พิจารณาการจัดลําดับข่าวและปริ มาณข่าวให้เหมาะสมกับช่วงเวลา
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2451. 46

ผู้สื่อข่ าวโทรทัศน์ (Reporter, television news)
เก็บข่าวด้วยวิธีการสัมภาษณ์ สอบถาม หรื อโดยวิธีอื่น ๆ ที่ จะทําให้การเก็บข่าวถูกต้อง
เสนอข่าวในลักษณะที่ชดั เจน รัดกุมและถูกต้อง รับและศึกษาประเด็นข่าวที่ได้รับมอบหมาย รวบรวม
ค้นคว้า และจัดเตรี ยมข้อมู ลเกี่ ยวกับประเด็ นข่าว ติ ดต่ อประสานงาน สัมภาษณ์ บุคคล บันทึ กและเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข่าว ตรวจสอบ คัดเลือกข้อมูลและเขียนข่าว เสนอข่าวที่เขียนต่อกองบรรณาธิ การ
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ ศึกษา ค้นคว้า ติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่ องเพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการทําข่าว ปฏิบตั ิงาน
อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย อาจส่ งรายงานข่าวจากท้องถิ่นที่ห่างไกลให้แก่สถานี อาจเชี่ยวชาญในการหาข่าว
ประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะและอาจมีชื่อเรี ยกตามสายงานที่ทาํ

2451. 50

ผู้เขียนบทวิทยุกระจายเสี ยง (Writer, radio script)
เขี ยนบทวิ ทยุ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกับ แนวคิ ด หลัก และวัต ถุ ประสงค์ ข องรายการหรื อ ความ
ต้ องการของกลุ่มเป้าหมาย ; รับทราบข้ อมูลที่เป็ นภาพรวมของรายการจากผู้ผลิตรายการหรื อผู้เกี่ยวข้ อง
กําหนดแนวคิดหลักของเรื่ องที่จะเขียน หรื อนําแนวคิดหลักจากผู้ผลิตรายการหรื อผู้เกี่ยวข้ องมาดัดแปลง
เป็ นบทวิทยุ ศึกษา ค้ นคว้ าและติดตามข้ อมูลข่ าวสารและเทคโนโลยีต่างๆ เพือ่ ประกอบการเขียนบทวิทยุ
นําเสนอบทวิทยุแก่ ผ้ ูผลิตรายการหรื อผู้เกี่ยวข้ อง อาจปรั บแต่ ง เปลี่ยนแปลง แก้ ไข หรื อเพิ่มเติมคําหรื อ
ข้ อ ความตามความเหมาะสม อาจจั ด พิมพ์ เพื่อ เสนอในการผลิต รายการต่ อไป อาจประสานงานกับ
เจ้ าหน้ าทีห่ ้ องสมุดและห้ องสมุดเสี ยง ผู้ประสานงานรายการ หรือเจ้ าหน้ าทีอ่ นื่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ อง
2451. 54

ผู้เขียนบทภาพยนตร์ (Writer, script, motion picture)
แต่งเรื่ องหรื อดัดแปลงบทประพันธ์ให้เป็ นบทภาพยนตร์ ศึกษารายละเอียดของเนื้ อเรื่ อง
ลักษณะท่าทางของตัวละคร ขนบธรรมเนียมประเพณี ลักษณะการพูดในแต่ละยุคแต่ละสมัย สถานที่ที่จะ
ใช้ในการแสดง และรายละเอี ยดอื่ นที่ ใช้ป ระกอบการเขี ยนบทภาพยนตร์ ติ ด ต่ อ และประสานงานกับ
ผูอ้ ํา นวยการสร้ า งและผู ้ก าํ กับ ภาพยนตร์ เพื่ อ แก้ไ ขหรื อเปลี่ ย นแปลงให้ เ ป็ นไปตามคํา แนะนํา ของ
ผูอ้ าํ นวยการสร้างและผูก้ าํ กับภาพยนตร์

2451. 56

ผู้เขียนบทรายการโทรทัศน์ (Writer, script, television)
เขียนบทรายการโทรทัศน์จากข้อมูลและเนื้ อหา ตามความต้องการของผูผ้ ลิตรายการ นํา
ข้อมูลมาเรี ยบเรี ยงให้สอดคล้องกับรู ปแบบรายการโดยระบุรายละเอียดของเสี ยงบรรยายและ/หรื อเสี ยงพูด
เสี ยงดนตรี และเสี ยงประกอบอื่ น ๆ รวมถึ งองค์ประกอบด้านภาพ การใช้มุมกล้อง การตัด ต่ อ เพื่อให้ผูท้ ี่
เกี่ยวข้องกับการผลิตรายการสามารถจินตนาการได้ถึงเนื้ อหารายการได้อย่างชัดเจน ประชุมร่ วมกับผูผ้ ลิต
รายการพร้อมกับทีมงานอื่นๆ เพื่อรับทราบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและปรับปรุ งแก้ไขจนได้เนื้ อหาสาระที่
เหมาะสม และแจกจ่ายบทให้กบั ทีมงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการผลิตรายการต่อไป
2451. 58
ผู้เขียนบทละครโทรทัศน์ (Writer, darma / dramalist)
เขี ย นบทละครโทรทัศ น์ โดยแต่ ง เรื่ องหรื อดัด แปลงบทประพัน ธ์ ใ ห้ เ ป็ นบทละคร
โทรทัศ น์ ศึ กษารายละเอี ย ดของเนื้ อ เรื่ อ ง ลัก ษณะท่ า ทางของตัว ละคร ขนบธรรมเนี ย มประเพณี

(170)
ลักษณะการพูดในแต่ละยุคสมัย สถานที่ที่จะใช้ในการแสดงและรายละเอียดอื่นที่ใช้ประกอบการเขียนบท
ละคร เพื่อให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องกับการผลิตสามารถจินตนาการได้ถึงภาพ บุคลิกตัวละครและเรื่ องราวอย่างชัดเจน
ติดต่อและประสานงานกับผูอ้ าํ นวยการสร้ าง เพื่อแก้ไขหรื อเปลี่ยนแปลงบทให้เป็ นไปตามคําแนะนําของ
ผูอ้ าํ นวยการสร้าง ผูเ้ ขียนบทโทรทัศน์ ต้องเป็ นผูม้ ีความเชี่ยวชาญในการเล่าเรื่ อง รวมถึงมีความสามารถ
ในการสื่ อสารด้วยภาพ เช่น การใช้มุมกล้องและการตัดต่อเป็ นอย่างดี
2451.60

นักเขียนนวนิยาย (Novelist)
เขียนบทประพันธ์ประเภทนวนิ ยาย : กําหนดเรื่ องราวที่จะเขียน ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม
ข้อมู ลที่ เกี่ ยวข้อ งและจําเป็ นสํา หรั บการเขียนนวนิ ยาย วางโครงเรื่ อ ง จัด ลํา ดับ เรื่ องราวและเขียนเรื่ อ ง
กําหนดชื่อเรื่ อง แก้ไขบทประพันธ์ตามที่ตอ้ งการ
2451. 65

นักเขียนบทโฆษณา (Copy writer, advertising)
จัดทําบทโฆษณาเพื่อนําออกเผยแพร่ ผ่านสื่ อต่างๆ ออกความคิดโฆษณาและนําไปเขียน
ข้อความ ประกอบแนวคิด ตรวจข้อความให้ได้เรื่ องที่เหมาะสมกับโฆษณาที่ดีที่สุด ทํางานร่ วมกับผู ้
กํากับศิลป์ ในการควบคุมการผลิต

2451. 70

นักวิจารณ์ (Critic)
7227

พิจารณาคุณค่าของงานศิลปะ ดนตรี วรรณคดี หนังสือ ละคร
ภาพยนตร์ รายการต่างๆ และเขียนข้ อคิดเห็นวิจารณ์ งานเหล่านัน้ ในเชิ ง
วิชาการ ความรู้ สึกส่วนตัว เพื่อการพิมพ์เผยแพร่ อาจมีชื่อเรี ย กตามสาขา
ของงานที่วิจารณ์

2451.90

นักประพันธ์ นักหนังสื อพิมพ์ และนักเขียนอืน่ ๆ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในกลุ่มนี้ รวมถึง นักประพันธ์ นักหนังสื อพิมพ์และนักเขียน
ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
หน่ วย 2452 ช่ างแกะสลัก ช่ างปั้น ช่ างหล่อ จิตกรและผู้ทาํ งานศิลปะอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ อง
( Sculptors , Painters and Related Artists )
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่คิดหรื อสร้างสรรค์งานแกะสลัก ปั้ น หล่อรู ปสาม
มิติ หรื อรู ปสลักลอยตัวที่เหมือนจริ งหรื อตามที่จินตนาการขึ้น ทําการจัดรู ปทรงโดยใช้วตั ถุต่าง ๆ ประกอบ
กัน เช่น ไม้ หิ น ดินเหนียวหรื อโลหะ วาดภาพที่เหมือนจริ งตามที่คิดขึ้น โดยใช้ดินสอ หมึก
ชอล์ค สี น้ าํ มัน สี น้ าํ หรื ออุปกรณ์อื่น ๆ เขียนการ์ ตูน รวมถึงการเขียนการ์ ตูนรวมถึงการเขียนการ์ ตูนเพื่อ
บรรยายเหตุการณ์ หรื อล้อเลียนบุคคล ออกแบบและวาดภาพประกอบเรื่ องในหนังสื อนิ ตยสาร เพื่อการ
โฆษณาและอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน เขียนภาพจําลอง ย่อส่ วน ขนาดของสิ่ งของให้เล็กลง ทําการบูรณะ

(171)
ซ่ อมแซมศิลปะวัตถุหรื อภาพวาดที่ชาํ รุ ดเสี ยหาย รวมทั้งปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแล
ผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดงั นี้

2452.10

ประติมากร (Sculptor)
สร้างสรรค์ผลงานสามมิติ ด้วยกระบวนการจากจินตนาการ : ร่ างแบบจําลอง ย่อแบบ
ขยายแบบ และใช้เทคนิ ค ทางประติ มากรรม เช่ น การแกะสลัก การปั้ น การหล่ อ เป็ นต้น ใน
รู ปแบบที่มีลกั ษณะนูนตํ่า นูนสู ง และแบบลอยตัว ให้ออกมาเป็ นผลงาน ซึ่ งอาจเป็ นรู ปเหมือน บุคคล
สําคัญ อนุ สาวรี ย ์ ฯลฯ รวมถึ งการคัดเลื อกวัสดุ และกรรมวิธีที่เหมาะสมกับงานประติ มากรรมแต่ละ
ประเภท ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ความสามารถเฉพาะบุคคล
2452.20

จิตรกร (Painter)
สร้างสรรค์ภาพสองมิติ ด้วยกระบวนการจากจินตนาการ : ร่ างแบบจําลอง ย่อแบบ ขยายแบบ
และใช้เทคนิ คทางจิตรกรรม เช่น การใช้สีน้ าํ สี น้ าํ มัน หรื อสี ชนิ ดอื่น ๆ ให้ออกมาเป็ นผลงาน ซึ่ ง
อาจเป็ นภาพเหมือน ภาพบุคคลสําคัญ ภาพวิวทิวทัศน์ ภาพนามธรรม หรื อภาพอื่น ๆ รวมถึงการ
คัดเลื อกวัสดุและกรรมวิธีที่เหมาะสมกับงานจิตรกรรมแต่ละประเภท ซึ่ งขึ้นอยู่กบั ความสามารถเฉพาะ
บุคคล
2452.30

ช่ างเขียนภาพการ์ ตูน (Cartoonist)
เขียนภาพการ์ ตูนบุคคลหรื อเหตุการณ์ เพื่อใช้ประโยชน์ต่าง ๆ กัน : กําหนดเรื่ องราว
ของภาพการ์ ตูนที่จะเขียน;ร่ างภาพลงบนกระดาษแข็งหรื อกระดาษเพื่อเขียนภาพจากความทรงจําจาก
จินตนาการหรื อจากแบบโดยใช้เครื่ องมือ เช่น ปากกา พูก่ นั เป็ นต้น แต่งเติมต่อเส้นและแรเงาให้เสร็ จ
เรี ยบร้อยสมบูรณ์ อาจเขียนการ์ ตูนสําหรับถ่ายทําเป็ นภาพยนตร์ อาจจัดทําบทและคําบรรยายประกอบ
ภาพการ์ตูน
2452.40

ช่ างเขียนภาพโฆษณา (Commercial Artist)
เขี ยนและออกแบบโฆษณาเพื่ อลงในหนังสื อ วารสาร แผ่นป้ ายโฆษณา แผนภู มิ
สลากปิ ดภาชนะและสิ่ งอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน : ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ หรื อ ปรึ กษางานกับผูค้ วบคุมงาน
หรื อลูกค้า เพื่อพิจารณากําหนดแนวคิดที่จะถ่ายทอดทางภาพ เนื้ อที่ที่จะใช้เขียนภาพ และข้อความต่างๆ
ตามความเหมาะสม ; ทําความเข้าใจในข้อความที่เกี่ยวกับเรื่ องที่จะนํามาเขียนภาพประกอบ ; ออกแบบ
ภาพที่จะเขียนให้เป็ นไปตามที่ตอ้ งการ ; ร่ างภาพเสนอผูค้ วบคุ มงาน หรื อลูกค้าเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ ;
เลือกใช้เครื่ องเขียน เช่น ดินสอ หมึก สี น้ าํ ชอล์ก หรื อถ่าน สําหรับเขียนภาพตามที่ตอ้ งการ อาจเขียน
ภาพตัวอักษรหรื อภาพประกอบ ตลอดจนชื่ อเรื่ องกับคําบรรยายประกอบเรื่ องสําหรับภาพยนตร์ อาจ
ชํานาญในการเขียนภาพประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น ภาพแฟชัน่ หรื อภาพประกอบเรื่ อง

(172)
2452.50

ศิลปิ นภาพพิมพ์ (Artist, printing)
สร้ างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์จากจิ นตนาการ : ร่ างแบบ ย่อแบบ ขยายแบบ และใช้
เทคนิ คการทําภาพพิมพ์ ด้วยกระบวนการต่างๆ เช่น ภาพพิมพ์แกะไม้ (Wood-Cut ) , ภาพพิมพ์ร่องลึก
(Relief Process) , ภาพพิมพ์โลหะ ( Intaglio Process ) , ภาพพิมพ์แผ่นราบ หรื อภาพพิมพ์หิน
( Planographic Process หรื อ Lithography ) และ ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม ( Serigraphy หรื อ Silk-screen )
เพื่อให้ออกมาเป็ นผลงาน ทั้งนี้ จะต้องพิจารณาเลือกใช้เทคนิ คหรื อกระบวนการ และวัสดุให้เหมาะสมกับ
งานภาพพิมพ์แต่ละประเภท ซึ่ งขึ้นอยู่กบั ความสามารถเฉพาะบุคคลและอาจมีชื่อเรี ยกตามความสามารถ
เฉพาะอย่าง
2452.60

ช่ างหัวโขน (Mask maker)
เป็ นช่ างที่สร้ างงานหัวหุ่ นเพื่อใช้ในการแสดงหรื อตั้งประดับ:ศึกษาเรื่ องราวทางวรรณคดี
โดยเฉพาะเรื่ องรามเกี ยรติ์ หรื อเรื่ องอื่น ๆ ถ่ายทอดลักษณะรู ปหน้าของตัวละคร เช่ น เทพยดา มนุ ษย์
ยักษ์ ลิง เป็ นต้น กําหนดสี ตามลักษณะ รู ปร่ าง ขนาด สัดส่ วน ชนิ ดของหัวหุ่ นแต่ละประเภท ปั้ นหุ่ น
ด้วยดิ นเหนี ยว แล้วเผาเป็ นหุ่ นดิ นเผา หรื อขึ้นหุ่ นด้วยดิ นเหนี ยว แล้วถอดพิมพ์เป็ นหุ่ นปูนปลาสเตอร์ ได้
เช่นกัน พอกหุ่ นปิ ดด้วยกระดาษข่อยชุบนํ้า หรื อกระดาษสา ( ชั้นแรกปิ ดด้วยนํ้า ชั้นต่อไปทาด้วยแป้ ง
เปี ยก หรื อนํ้ากาวปิ ดทีละชั้น ) จนได้ความหนาตามต้องการ ผึ่งให้แห้ง ผ่าด้านหลังเอากระดาษออกจาก
หุ่ น เย็บรอยผ่าให้แน่ นสนิ ทตลอดแนว ปิ ดกระดาษทับรอยที่เย็บไว้ดว้ ยกระดาษทั้งด้านในและด้านนอก
ปั้ นแต่ งหน้าด้วยรั กสมุ ก เน้นส่ วนที่ตอ้ งการ เช่ น ขอบปาก หางคิ้ว แล้วปิ ดด้วยกระดาษสาบางเรี ยบ
กวดผิ ว กระดาษให้ เ รี ยบเสมอกัน ประดับ ลายส่ ว นต่ า ง ๆ ของศี ร ษะ เกี้ ยวมงกุ ฎ ด้ว ยการตี ล าย
(กระแหนะลาย) ด้วยรักสมุก จากแม่พิมพ์หินสบู่ ประดับลายติดด้วยรักเทือก ฉลุหรื อสลักหนังวัว ทํา
กรรเจียกจร กุณฑล ยอดที่ประกอบด้วยหนัง เช่น ยอดกระหนก หรื อยอดนาค ส่ วนของชฎา มงกุฎ
หรื อเครื่ องยอดกลึ งด้วยไม้ เช่ น ยอดบัด ยอดชัย ยอดนํ้าเต้า ใช้ไม้ที่มีน้ าํ หนักเบา กลึ ง [ เช่ น ไม้
ทองหลาง ] ประดับลายส่ วนต่างๆ แล้วลงรักปิ ดทอง ติดฟั น
ตา เขี้ยว ด้วยเปลือกหอยมุกหรื องา
ลงสี หวั โขน เขียนลายผ้าโพก (ลายหลังผ้า) เขียนเส้นฮ่อ ประดับลายด้วยกระจก หรื อพลอยอัด ทั้งนี้ อาจ
ปรับเปลี่ยนวัสดุทดแทนได้ตามความเหมาะสม
2452.61

ช่ างลายรดนํา้ (Lacquer painter)
เป็ นช่ างประณี ตศิลป์ ด้านการตกแต่งประเภทหนึ่ ง โดยการปิ ดทองลงบนลวดลายหรื อ
ภาพที่เขียนด้วยนํ้ายาหรดาลตามกรรมวิธี : ออกแบบ เขียนแบบ ปรุ แบบลายลงบนกระดาษไข เตรี ยม
พื้นวัสดุ เช่น ไม้ โลหะ ดินเผา ไม้ไผ่สาน หนังสัตว์ เป็ นต้น [ ด้วยการลงรักนํ้าเกลี้ยง บ่มให้แห้งขัดให้
เรี ยบ ทําหลาย ๆ ครั้งจนพื้นอิ่มตัวได้ที่ ลูบฝุ่ นชักเงาด้วยฝุ่ นถ่านเขากวางเผาละเอียดจนขึ้นเงา ] เตรี ยมพื้น
วัสดุที่จะทําลายรดนํ้า ถ่ายแบบลวดลายลงบนพื้นที่เตรี ยมเรี ยบร้อยแล้ว ด้วยการลูบฝุ่ นโรยแบบ เขียนลาย
ด้วยนํ้ายาหรดาล ถมพื้นลายในส่ วนที่ตอ้ งการให้เป็ นสี ดาํ ผึ่งให้แห้ง นํามาเช็ดด้วยรัก [รักตั้งไฟอ่อน เพื่อ
ไล่น้ าํ ] ปิ ดทองคําเปลว [ คัด 100% ] ให้ทองเกยทับกันเพื่อมิให้เกิดรอยต่อ กวดทองโดยใช้นิ้วกดตาม
รอยต่อให้แน่นและเรี ยบทั้งแผ่น ทําการรดนํ้าโดยใช้แผ่นกระดาษที่ห่อแผ่นทองคําเปลวหรื อเปลือกทองชุบ

(173)
นํ้าปิ ดให้ทวั่ ทิ้งไว้สักครู่ ให้น้ าํ ยาละลายตัว ล้างออกด้วยนํ้าสะอาดให้หมดนํ้ายา ใช้ผา้ สะอาดนิ่ มๆ ซับให้
แห้ง ทั้งนี้อาจปรับเปลี่ยนวัสดุทดแทนได้ตามความเหมาะสม
2452.62

ช่ างไม้ ประณีตศิลป์ (Carpenter, wood work designer)
เป็ นช่ างที่ ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม พัฒนารู ปแบบ โดยการออกแบบ เขี ยนแบบ
ขยายแบบโครงสร้ าง รวมทั้งพัฒนาเทคนิ ค กรรมวิธีงานไม้ประณี ต : จัดทําโครงสร้ างงานไม้ ต่อไม้
ปรุ งหุ่นให้เข้ารู ปทรง ลักษณะ ขนาด สัดส่ วน ตามรู ปแบบที่กาํ หนด เช่น บุษบก ธรรมาสน์ แท่น
ฐาน เป็ นต้น ทําเชิงชั้น ย่อมุม ย่อเก็จ ยกชั้นฐาน ซ้อนชั้น ทําลวดบัว คิ้วบัวต่าง ๆ เตรี ยมวัสดุ
ไม้ ตัด ไส ปรับแต่งให้ได้ขนาด ประกอบไม้โดยการเพลาะไม้ เข้าปากเข้าเดือย ยึดตรึ ง สลัก (กล
ไม้) และกลึงไม้ ประกอบชิ้นส่ วนเข้าด้วยกันเป็ นชิ้นงานสําเร็ จ รวมทั้งการซ่ อมแซมบูรณะศิลปวัตถุ
เสริ มความมัน่ คงแข็งแรงโครงสร้างงาน เครื่ องไม้แกะสลัก
2452.63

ช่ างแกะสลัก (Wood carver)
เป็ นช่ างที่สร้ างสรรค์ผลงานจากประสบการณ์ ผสานความคิด รู ปลักษณะศิลปกรรม
ไทย ประเภทลวดลาย หรื อรู ปร่ างให้ปรากฏด้วยวิธีการ แกะ กลึง สลัก ฉลุ แทง คว้าน บนวัสดุถาวร
หรื อวัสดุชวั่ คราว : ใช้เครื่ องมือหรื อของมีคม เช่นสิ่ ว มีดและอื่น ๆ [ วัสดุที่ใช้ เช่น ไม้ ] แกะสลัก
ลวดลาย เครื่ องประกอบประดับตกแต่ง อาคาร สถาปั ตยกรรมไทยและสิ่ งถวายเป็ นเครื่ องพุทธบูชา
บุษบก ธรรมาสน์ ภาพพระ นาง ครุ ฑ ยักษ์ ฯลฯ ออกแบบ เขียนแบบ ขยายแบบ เพื่อใช้ในการ
แกะสลัก กําหนดรู ปแบบ ถ่ ายทอดรู ปแบบลวดลายลงบนชิ้ นงาน ลักษณะนู นตํ่า นู นสู ง และภาพ
ลอยตัว โกลนหุ่ น แกะสลัก ปาดแต่งแรลายให้มีความตื้น ลึก หนา บาง หลายระดับ ทําให้เกิด
ความงามตามรู ปแบบที่ตอ้ งการ และสร้ างงานแกะแม่พิมพ์หิน งานโกรกฉลุลาย โกรกลายซ้อนไม้
หรื อซ่ อมแซมอนุ รักษ์ศิลปวัตถุ เครื่ องไม้จาํ หลัก นอกจากนี้ อาจทําการสลักวัสดุ อื่น ๆ นอกจากไม้
เช่น หนัง กระดาษ กระดูก งา หยวกกล้วย เป็ นต้น
2452.64

ช่ างปิ ดทอง (Gold leaves fitter)
เป็ นช่างที่ตกแต่งผิวงานศิลปวัตถุที่ทาํ ด้วยวัสดุต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ทองคําให้ดูแล้วเหมือนว่า
วัสดุน้ นั ๆ เหมือนทองคํา เช่น การปิ ดทองพระพุทธรู ป รู ปสาวก เทวรู ป อาคารสถาน เครื่ องพุทธ
บูชา ฐานชุกชี บุษบก ฯลฯ : เตรี ยมพื้นผิววัสดุ เช่น ไม้ ปูน และโลหะ ด้วยการทารักทําพื้น ขัด
แต่งผิวให้เรี ยบ 2-3 ครั้ง แล้วลงรักซํ้าอีกครั้ง ทิ้งไว้ให้แห้งสนิ ท ใช้แผ่นทองคําเปลว [ 100% ] ปูพ้ืน
ปิ ดเรี ยงกัน ให้เกยทับกันเล็กน้อยไม่ให้เห็นรอยต่อ กวดทองโดยใช้นิ้วรี ดผิวทองและกดตามรอยต่อให้
แน่ นสนิ ทเป็ นเนื้ อเดี ยวกัน หากปิ ดบนพื้นผิวที่มีลวดลายซับซ้อน ต้องทําการซ่ อมทอง (ใช้แปรงจีน
หรื อพูก่ นั จิม้ แผ่นทอง ราดแทรกไปตามลวดลายนั้น ๆ ใช้แปรงปั ดผงทองออกให้หมด) การปิ ดทองมี
หลายประเภท เช่น ปิ ดทองลายสลักไม้ ลายปั้ นปูน ลายหล่อโลหะ แล้วยังมีการปิ ดทองลงบนกระดาษ
ที่ฉลุเป็ นลวดลายสอดประดับแววกระจก แล้วนําไปเย็บริ มขอบลายติดบนพื้นผ้าตาด ผ้ากํามะหยี่หรื อ
ผ้าสักกระหลาด เรี ยกว่า การสร้างผ้าลายทองแผ่ลวด ตลอดจนกรรมวิธีการทํางานลายรดนํ้า ทั้งนี้ อาจ
ปรับเปลี่ยนวัสดุทดแทนได้ตามความเหมาะสม

(174)
2452.65

ช่ างประดับกระจก (Stain glass designer)
เป็ นช่ างประดับ ตกแต่ งบนผิววัสดุ ชิ้นงานด้วยกระจกแก้วหรื อกระจกเกรี ยบฉาบปรอท
ด้านหลังสี ต่างๆ เพื่อเพิ่มความงามโดยการกําหนดลาย : กําหนดสี ขนาด และใช้เทคนิ คศิลปในการจัดวาง
เรี ยงประดับโดยวิธีการออกแบบลวดลาย เช่น ลายดอกพิกุลดุนยกดอก ลายเกล็ดเต่า แก้วชิงดวง ฯลฯ ให้
เหมาะสมกับชิ้นงาน ตัดแบ่ง กระจกเป็ นชิ้นเล็ก ๆ ด้วยเพชรหรื อเครื่ องมือชนิ ดอื่น ๆ ให้มีรูปทรงเรขาคณิ ต
เจี ยรหรื อแต่งให้ได้ขนาดตามรู ปแบบที่กาํ หนดไว้ ประดับหรื อติดลงบนชิ้นงานพื้นผิวราบ โดยใช้กระจก
สลับสี ประดับให้เป็ นลวดลายต่าง ๆ ประดับบนพื้นไม้ ปิ ดทองที่ที่ขดุ ร่ องเป็ นลายสําหรั บฝั ง เรี ยกว่า
กระจกลายยา ประดับกระจกใส่ แววในลายและประดับปูพ้ืนคัดช่องไฟของตัวลายแกะสลักและลายปูนปั้ น
เรี ยกว่า ปิ ดทองร่ องกระจก โดยการทารักที่ผสมสมุกหรื อวัสดุ อื่นใด เพื่อเป็ นตัวยึดกระจกให้ติดอยู่บน
ชิ้นงานอย่างคงทน เป็ นต้น
2452.66

ช่ างเขียน (Drawer ; painting artist)
เป็ นช่างสร้างสรรค์งานที่เกี่ยวกับศิลปไทย ทั้งแบบไทยโบราณและไทยร่ วมสมัย : วาด
ภาพ เขียนภาพ ออกแบบ กําหนดรู ปแบบเพื่อใช้ในการสร้างชิ้นงาน กําหนดโครงร่ างความนึ กคิด โดย
ยึดหลักเกณฑ์ที่จะทําการสร้ างชิ้ นงานแต่ละประเภท ชนิ ด ตามวัสดุ โดยคํานึ งถึ งขนาด สัดส่ วน
ความถูกต้อง การใช้มาตราวัดระยะ ขนาด สัดส่ วน ย่อ ขยาย ภาพเขียนลักษณะเส้ น ลวดลาย
ลวดลายประกอบการใช้สี เขี ยนภาพลายไทย รวมทั้งซ่ อมหรื ออนุ รัก ษ์งานทางด้านช่ างเขี ยน ทั้ง นี้
ลักษณะการสร้างงานอาจร่ วมกับช่างเฉพาะสาขาด้านอื่น ๆ
2452.67

ช่ างมุก (Mother of pearl designer)
เป็ นช่ างที่ ส ร้ า งสรรค์ง านตกแต่ง ส่ วนประกอบของอาคารทางสถาปั ตยกรรมไทย
และภาชนะใช้สอยด้วยกรรมวิธีการประดับเปลือกหอยมุก ( เปลือกหอยมุกที่นิยมใช้ประดับมีอยูด่ ว้ ยกัน
2 ชนิด คือ หอยมุกไฟ และหอยมุกด้าน ) เช่น เตียบ พานแว่นฟ้ า ตะลุ่ม ตู ้ ต่าง ใบประกับ
คัมภีร์ และส่ วนประกอบของอาคาร เช่น บานประตู หน้าต่าง เป็ นต้น การประดับมุกแบ่งออก เป็ น
2 ประเภท คือ ประดับมุกแบบถมลาย (แบบไทย) และประดับมุกแบบฝังลาย (แบบจีน โดยขุดเนื้ อ
ไม้ให้พอดี กบั ผิวมุ กแล้วฝั ง) กรรมวิธีโดยสังเขป นําหอยมุกมาปอกเปลื อกผิวชั้นนอกที่เป็ นหิ นปูน
และผิวชั้นกลางที่เป็ นสี เขียวแก่จนถึงผิวชั้นในที่เป็ นสี ขาวใสมีประกายวาว ด้วยเครื่ องเจียร ตัดแบ่งเป็ น
ชิ้ น ๆ ปรับหน้าให้เรี ยบ ออกแบบลวดลายมุ กที่ จะประดับให้เหมาะสมกับชิ้ นงาน ลายที่ใช้เป็ นแบบ
เส้นประ โดยให้มีขนาดเท่ากับของจริ ง ทําแบบเหมือนกัน 2 แผ่น ใช้ปรุ ลายแผ่นหนึ่ ง และอีกแผ่น
นํา ไปตัดแยกลายเป็ นชิ้ นเล็ ก ๆ ติ ดบนเปลื อกหอยแล้วโกรกฉลุ ด้วยเลื่ อยฉลุ ชนิ ดเดี ยวกับ เครื่ องมื อ
ช่ างทอง โกรกลายให้ขาดเป็ นตัว ๆ แต่งรู ปร่ างโค้งมนให้เข้ารู ป ตามกระบวนลายสะบัดไหวด้วย
ตะไบขนาดเล็ก เตรี ยมหุ่ นภาชนะที่จะใช้ประดับ ทาด้วยยางรักสมุกให้หนาประมาณ 2-3 มม. ผึ่งให้
แห้งแล้วนําลายที่ปรุ ไว้โรยแบบ ประดับลายมุกที่โกรกแต่งเรี ยบร้อยแล้วลงบนชิ้นงาน ใช้ยางรักทาเป็ น
ตัวประสาน ปล่ อยทิ้งไว้ให้แห้งจนยางรั กจับชิ้ นมุ กดี แล้ว ถมด้วยรั กสมุ กและนํ้ารั กผึ่งไว้ให้แห้งทํา

(175)
เช่ นนี้ ที ละชั้น จนนํ้า รั ก เอ่อล้นปิ ดหน้า ผิวมุ ก เมื่ อรั กที่ ถมไว้แห้งสนิ ท ใช้หินฟองนํ้า ขัดปราบหน้า
จนเห็นผิวชิ้นมุก จึงใช้ฝนถ่
ุ่ านเขากวางขัดย้อมหน้าให้ดาํ สนิท หรื อใช้รักเช็ดขัดหน้าผิวให้มนั ขึ้นวาว
2452.68

ช่ างโลหะประดิษฐ์ (Metal work designer)
เป็ นช่ างที่สร้างสรรค์ชิ้นงานที่ทาํ จากโลหะ : ออกแบบรู ปลักษณะโดยต้องคํานึงถึง
วัสดุที่จะนํามาใช้งาน เช่น ทองคํา เงิน ทองเหลือง ทองแดง ฯลฯ นํามาหลอม รี ด ตัด และขึ้นรู ป
ด้วยวิธีการเคาะ ทุบ บัดกรี ตดั ต่อ การปั๊ ม แล้วแต่รูปแบบของงาน ตกแต่งด้วยการสลักลวดลาย โดย
ใช้เครื่ องมือแกะสลัก ทําผิวโลหะให้เกิดความเงางามด้วยการขัดเงาผิวมัน หรื อทําการชุบทอง เงิน นิ
เกิล การรมดําและอื่นๆ อาจเพิ่มสี ดว้ ยการนํามาลงยาสี หรื อฝังเพชรพลอย
2452.69

ช่ างปั้น ช่ างหล่ อหุ่นและลาย (Mould sculptor)
เป็ นช่ า งที่ ส ร้ า งสรรค์ง านประติ มากรรมไทย : ถ่ ายทอดรู ป ลักษณ์ ทางศิ ล ปกรรมไทย
ประเภทพระพุทธรู ป เทพ สัตว์หิมพานต์ และลวดลายประดับอาคาร สถาปั ตยกรรมไทย โดยการปั้ น
ด้วยวัสดุ เช่น ดินเหนี ยว ดินนํ้ามัน ปูนตํา (ปูนไทย ปูนจีน) ปูนซี เมนต์ เป็ นต้น ออกแบบ เขียนแบบ
เพื่อใช้ในการสร้างงานปั้ นให้มีขนาดสัดส่ วนเท่าจริ ง ผูกโครงติดกับฐานรองรับชิ้นงาน ขึ้นหุ่ น และปั้ นให้
ได้รูปทรงตามต้องการ การปั้ นปูนเพื่อสร้ างชิ้นงานมีหลายวิธี คือ การปั้ นปูนสด (ปั้ นสําเร็ จปูนจะแห้ง
และแข็งคงตัว) และการกดตีพิมพ์(นําไปประดับตกแต่งชิ้นงานให้เข้ารู ปทรงที่ตอ้ งการ) การปั้ นดินเหนี ยว
ทําเป็ นต้นแบบแล้วถอดพิมพ์ ด้วยการทําพิมพ์ทุบ พิมพ์ชิ้น ด้วยปูนปลาสเตอร์ และพิมพ์ยางซิ ลิโคน
นําแม่พิมพ์ที่ได้ไปทําการหล่อปูน เรซิ่ น หรื อวัสดุสังเคราะห์อื่น ๆ เป็ นชิ้นงานสําเร็ จ
2452.90

ช่ างผู้ทํางานศิลปะที่เกีย่ วเนื่องกับประติมากรและจิตรกร
ผูป้ ฏิ บตั ิงานอาชี พในกลุ่มนี้ รวมถึง ผูท้ ี่ปฏิ บตั ิงานศิ ลปะที่เกี่ยวเนื่ องกับประติมากรและ
จิตรกร ซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น เช่ น ผูซ้ ่ อมศิลปะวัตถุ ผูซ้ ่ อมหรื อบูรณะภาพเขียน เครื่ องเรื อน
และเครื่ องไม้ที่ชาํ รุ ด สี จาง หรื อเสื่ อมคุณภาพ ช่างทําแม่พิมพ์ เช่น พิมพ์ทุบ พิมพ์ชิ้น พิมพ์ยาง
ซิ ลิโคน ฯลฯ ช่างหล่อ เช่น ปูนปลาสเตอร์ โลหะ ไฟเบอร์ ช่างรมผิวโลหะ ช่างขัดผิวโลหะ ช่างพิมพ์
ด้วยแม่พิมพ์ชนิดต่างๆ เช่น แม่พิมพ์ไม้ แม่พิมพ์ร่องลึกแม่พิมพ์โลหะ แม่พิมพ์หินและแม่พิมพ์ตะแกรง
ไหม
หน่ วย 2453 นักประพันธ์ เพลง นักดนตรีและนักร้ อง
( Composers , Musicians and Singers )
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ประพันธ์บทเพลงต่าง ๆ ที่เกิดจากจิตนาการ และ
เรี ยบเรี ยงเสี ยงดนตรี ดว้ ยเครื่ องดนตรี เพียงเครื่ องเดียว หรื อหลายเครื่ องเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบท
เพลง แสดงดนตรี เป็ นกลุ่ม เป็ นวง หรื อแสดงเดี่ ยว ขับร้ องเพลงด้วยการเป็ นผูข้ บั ร้ องเดี ยว หรื อร้อง
ประสานเสี ยงเป็ นหมู่คณะ ปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้อง และควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ

(176)
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดงั นี้

2453.10

นักประพันธ์ เพลง , นักแต่ งเพลง (Composer, music)
บันทึกงานประพันธ์ทางดนตรี ที่สร้ างจากจินตนาการ ถ่ายทอดทํานองเพลงและเสี ยง
ประสานที่สร้างสรรค์ข้ ึนมาด้วยตนเอง ให้ออกมาในรู ปลักษณ์ของโน้ตเพลงหรื อเครื่ องหมายชนิ ดอื่น ๆ
(ตามหลักวิชาการดนตรี สากล) ประพันธ์บทเพลงที่เป็ นแบบฉบับของตนเองโดยเฉพาะให้ออกมาใน
ลักษณะต่าง ๆ เพื่อใช้บรรเลงหรื อขับร้อง อาจประพันธ์เนื้อร้องด้วยก็ได้
2453.15

นักประพันธ์ เนือ้ ร้ อง (Writer, sons)
ประพันธ์เนื้ อร้ องจากจิ นตนาการ หรื อจากข้อมูลของผูว้ ่าจ้างให้ออกมาในลักษณะต่าง ๆ
แต่งเนื้อร้องให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของเพลง และถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของบทร้องกรอง หรื อมีสัมผัสต่าง ๆ
อาจประพันธ์เนื้อร้องก่อนหรื อหลัง หรื อพร้อมกับทํานองด้วยก็ได้
2453.20

นักเรียบเรียงเสี ยงประสาน (Arranger, music)
นาทานองที ่ผูอ้ ื น่ (หรื อตนเอง) ได้ประพันธ์ ไว้แต่เดิ มมาเรี ยบเรี ยงใหม่
โดยอาจรับเสี ยงประสาน จังหวะ และทานองมากหรื อน้อยตามความเหมาะสม เรี ยบเรี ยงเพื ่อ
บรรเลง หรื อขับร้องโดยเครื ่องดนตรี หรื อเสียงร้อง หลากหลายประเภท จานวน และส่วนผสมตาม
ความ เหมาะสมการเรี ยบเรี ยงจะต้องบันทึกเป็ นโน้ตเพลงใน โน้ตรวมแนว (Conductor Score )
แล้วผูเ้ รี ยบเรี ยงอาจจะลอกออกเป็ น แนวแยก ( Parts ) เองหรื อไม่ก็ได้
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2453.30

ผู้อาํ นวยเพลงวงดุริยางค์ และวงหัสดนตรี , วาทยากร (Conductor)
ในด้านการบรรเลง มีหน้าที่ วางแผน ควบคุม และดําเนินการฝึ กซ้อมให้นกั ดนตรี ทุก
คนบรรเลงถูกต้องทุกกระบวนการดนตรี คือ ตัวโน้ต ความดังเบา สั้นยาว และลี ลาความรู ้สึกต่าง ๆ
และอํานวยเพลงในการแสดงจริ งเพื่อให้เสี ยงเพลงที่วงบรรเลงออกมาสมบูรณ์ และตรงตามเจตนาของ
ผูป้ ระพันธ์ มากที่สุด อาจได้รับมอบหมายให้บริ หารบุคลากรด้วย
2453.40

ผู้ควบคุมวงดนตรี , ผู้จัดการวงดนตรี (Manager, band)
มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุ ม ดูแลการปฏิ บตั ิงานของนักดนตรี / นักร้ อง และ
บุคลากรอื่น ๆ ของวง พร้อมทั้งติดต่อประสานงานกับผูว้ า่ จ้าง
2453.50

หัวหน้ าวงหัสดนตรี (Band master)

มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดสรรหาบุคลากรทางด้านนักดนตรี / นักร้อง และ
บุคลากรอื่นๆ ของวง ตลอดจนสรรหาบทเพลง / โน้ตเพลง และเลือกเพลงในการบรรเลงและ
การขับร้องให้ได้มาตรฐานสมบูรณ์ที่สุด

(177)
2453.55

หัวหน้ าวงซิมโฟนี่ ออเคสตรา (Orchestrator)

เป็ นผูบ้ รรเลงไวโอลิน แนวที่ 1 ( นัง่ เก้าอี้แรก ) ทําหน้าที่เป็ นผูน้ าํ ของนักดนตรี

ทั้งวง
เป็ นผูก้ าํ กับการบรรเลงของนักไวโอลิน แนวที่ 1 ทั้งกลุ่ม ในการซ้อมและการแสดงจะเป็ นผู้
เทียบเสี ยง
เครื่ องดนตรี ท้ งั วงก่อนที่ผอู้ าํ นวยเพลงจะปฏิบตั ิหน้าที่
2453.60

นักดนตรี ; ผู้ปฏิบัติเครื่องดนตรี (Musician, instrument)
ปฏิบตั ิ (บรรเลง) เครื่ องดนตรี ของตนให้ดีที่สุด โดยมีความถูกต้อง แม่นยําด้านระดับ
เสี ยง ( Pitch ) จังหวะ ความดังเบา และคุณภาพของเสี ยง ( Tone Quality & articulation ) เตรี ยมตัว
ศึกษา ฝึ กฝน และสะสมประสบการณ์ เพื่ อความสมบูรณ์ ของการแสดงและความสามารถในการ
บรรเลง รวมทั้งสามารถปรับการปฏิบตั ิงานของตนให้เข้ากับทุกสถานการณ์และสภาพการทํางาน
2453.70

นักร้ อง (Singer)
ขับร้ องเพลงให้ดีที่สุด โดยมีความถูกต้อง แม่นยํา ด้านระดับเสี ยง (Pitch) จังหวะ
ความดังเบา และคุณภาพของเสี ยง ( Tone Quality & articulation ) เตรี ยมตัว ศึกษา ฝึ กฝน และ
สะสมประสบการณ์ เพื่อความสมบูรณ์ของการแสดงและความสามารถขับร้อง รวมทั้งสามารถปรับการ
ปฏิบตั ิงานของตนให้เข้ากับทุกสถานการณ์และสภาพการทํางาน
2453.90

นักประพันธ์ เพลง , นักดนตรี และนักร้ องเพลงอืน่ ๆ
ผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง านอาชี พ ในกลุ่ ม นี้ รวมถึ ง ผูท้ ี่ ป ระพันธ์ บ ทเพลง , นัก แสดงดนตรี หรื อ
นักร้องเพลง ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
หน่ วย 2454 นักออกแบบท่าเต้ นและนักเต้ นรํา ( Choreographers and Dancers )
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่คิดหรื อประดิษฐท่าเต้นต่าง ๆ ให้กลมกลื น
กับเนื้ อเพลงและรู ปแบบการแสดง แสดงการเต้นรําแบบแสดงเดี่ยว แสดงคู่หรื อแสดงเป็ นกลุ่ม ปฏิบตั ิ
หน้าที่การงานที่เกี่ยวข้อง และควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
2454.20
นักออกแบบท่าแสดง , ท่าเต้น (Choreographer)

(178)
9386 สร้ างสรรค์ท่าแสดง / ท่าเต้นประกอบเพลงในรู ปแบบต่างๆ โดยออกแบบ
ท่าทางการ
9387 แสดง / ท่าเต้น ให้สอดคล้องกับบทละครและบทเพลง คัดเลือกนักเต้น ฝึ กสอน
และจัดการซ้อม รวมทั้งประสานงานกับฝ่ ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ ายเสื้ อผ้า
ฝ่ ายดนตรี (หากเป็ นการแสดงประกอบดนตรี สด)
2454.30

นักแสดง (นาฏศิลป์ /นาฏศิลปิ น) (Dancer, classical)
แสดงโขน ละครใน ละครนอก ฟ้ อน รํา ประยุกต์สาํ หรับเวทีใหญ่ รวมทั้งการแสดง
บัลเล่ต์ โมเดิร์นดานซ์ แจ๊สดานซ์ รํา และแสดงท่าทางตามแบบฉบับหรื อมาตรฐานที่กาํ หนดของการแสดง
แต่ละประเภท อาจมีความชํานาญเฉพาะด้าน และมีชื่อเรี ยกตามประเภทของการแสดง เช่ น นักแสดง
โขน นักแสดงละครใน ละครนอก นักเต้นบัลเล่ต์
2454.40

นาฏศิลปิ นพืน้ บ้ าน (Dancer, cultural)
แสดงลิ เก ลําตัด เพลงฉ่ อย หมอลํา และการแสดงนาฏศิ ลป์ พื้ นบ้านอื่ น ๆ แสดง
ท่าทางตามแบบฉบับ หรื อลักษณะของการแสดงแต่ละประเภท อาจขับร้องเพลง หรื อนําสิ่ งที่เหมาะสมมา
ประกอบการแสดง อาจมีความชํานาญเฉพาะด้าน และมีชื่อเรี ยกตามประเภทของการแสดงนั้น ๆ
2454.50

นักเต้ นรําประกอบเพลง (หางเครื่อง แดนซ์ เซอร์ ) (Dancer)
เต้นรําประกอบเพลง ในวงดนตรี ลูกกรง หรื อลูกทุ่ง โดยออกลีลา ท่าทางการเต้น
ให้สอดคล้องตามจังหวะเพลง อาจมีชื่อเรี ยกตามประเภทของการเต้น เช่น แดนเซอร์ หางเครื่ อง
2454.90

นักประดิษฐ์ ท่าแสดงและผู้แสดงระบําอืน่ ๆ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในกลุ่มนี้ รวมถึง ผูส้ ร้างสรรค์ท่าแสดงหรื อท่าเต้นแบบต่าง ๆ และผู ้
แสดงระบํา ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
หน่ วย 2455 นักแสดง ผู้กาํ กับภาพยนต์ ละคร และงานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ อง
( Film , Stage and Related Actors and Directors )
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในหน่วยนี้ ได้แก่ นักแสดง ผูก้ าํ กับภาพยนตร์ ละครและงานสาขา
อื่นที่เกี่ยวข้อง หรื อผูด้ ูแลงานการผลิตรายการบันเทิงต่าง ๆ ทั้งทางโทรทัศน์ หรื อวิทยุหรื องานแสดงบน
เวที คัดเลือก / กําหนดนักแสดง เครื่ องแต่งตัว ฉาก ระบบเสี ยงหรื อแสง เล่าเรื่ อง หรื ออ่านออก
เสี ยงงานวรรณกรรมต่างๆ เพื่อให้ความรู ้หรื อความบันเทิงแก่ผฟู ้ ั ง ปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและ
ควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่นๆ

(179)
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
2455. 10

นักแสดง (Actor / actress)
แสดงบทบาทต่างๆ ในละคร ภาพยนตร์ รายการหรื อการแสดงอื่นๆ ศึกษาเนื้ อเรื่ องและ
บทบาทที่ได้รับมอบหมายให้แสดง ซ้อมและแสดงบทบาทโดยการใช้ถอ้ ยคํา สี หน้า แววตา กริ ยา
ท่าทาง อาจร้ องเพลง เต้นรําหรื อฟ้ อนรํา อาจชํานาญในการแสดงบทบาทอย่างใดอย่างหนึ่ ง หรื อการ
แสดงประเภทใดประเภทหนึ่ง และอาจมีชื่อเรี ยกตามบทบาทหรื อประเภทของการแสดง
2455.12

นักแสดงละครวิทยุ (Actor, radio dramatic)
แสดงบทบาทต่าง ๆ ในการแสดงละครวิทยุ โดยการแสดงเป็ นเสี ยงของตัวละครตามบท
ละคร : อ่านบทละครอย่างละเอียดเพื่อศึกษาเนื้ อเรื่ องและลักษณะอุปนิ สัยของตัวละครที่แสดง ซ้อมและ
แสดงบทบาทตามบทละครโดยการใช้ถอ้ ยคําแสดงอารมณ์ ความรู ้ สึก และท่ วงทํานองของการสนทนา
หรื อทํากิริยาท่าทางแสดงประกอบ ทําเสี ยงประกอบการแสดงด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น ใช้วสั ดุอุปกรณ์ช่วยให้
เกิดเสี ยงเพื่อความสมจริ ง เปิ ดและปิ ดสวิตซ์เครื่ องควบคุมเสี ยงเท่าที่จาํ เป็ น อาจแสดงเป็ นเสี ยงของตัวละคร
มากกว่าหนึ่งเสี ยงหรื อแสดงเป็ นเสี ยงของตัวละครทั้งหมด
2455.14

นักเล่ านิทาน (Story teller, radio and television)
เล่านิทานให้กบั เด็ก เพื่อให้เกิดความสนุ กสนานเพลิดเพลิน แสดงท่าทางประกอบการเล่า
นิ ทาน จัดหาภาพหรื อวัสดุ อุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ทีเกี่ยวข้องกับเรื่ องของนิ ทานเพื่อให้เด็กได้มี การ
สร้างจินตนาการตามเรื่ องที่เล่า หาวิธีการสร้างความสัมพันธ์กบั เด็กและวิธีการให้เด็กเกิดความสนใจในการ
ฟังนิทาน อาจแทรกคําสอนต่าง ๆ ที่ได้จากนิทานแต่ละเรื่ อง
2455. 15

ผู้แสดงแทนนักแสดง (stuntman ; Impersonator)
ทําหน้าที่รับบทบาทการแสดงแทนนักแสดงที่ไม่สามารถจะแสดงเองได้ เช่น ในฉากโลด
โผน เสี่ ยงอันตราย หรื อแสดงแทนนักแสดงหญิงในฉากเลิฟซี น ทั้งนี้ผแู ้ สดงแทนนักแสดงจะต้องมีความ
สู งและรู ปร่ างใกล้เคียงกับตัวแสดงจริ ง การแสดงแต่ละครั้งผูแ้ สดงแทนนักแสดงจะแต่งกาย และทําผม ให้
เหมือนกับนักแสดงจริ ง
2455. 17

ผู้คดั เลือกนักแสดง , เจ้ าหน้ าที่จัดหานักแสดง (Selector, actor)
รับผิดชอบดําเนินการคัดเลือกนักแสดงที่เข้ามาทดสอบความสามารถ ศึกษาบทละครหรื อ
บทภาพยนตร์ เพื่ อวิเ คราะห์ บุ คลิ กตัว ละครทั้ง หมด ประสานงานกับแผนกพิ มพ์บท และแผนกอื่ นๆที่
เกี่ ยวข้อ ง ส่ งบทให้ก ับนักแสดง นัดหมายนักแสดงที่ ส มัครเข้า มาทางไปรษณี ย ์ ให้มาทํา การทดสอบ
ความสามารถ เก็บรั กษาภาพและประวัตินัก แสดงที่ เข้ามาสมัครคัดเลื อ ก ติ ดตามและประสานงานกับ
นักแสดงและตัวประกอบในเรื่ องการแจ้งคิวการถ่ ายทํา การแจ้งยกเลิ ก เปลี่ ยนแปลงคิวถ่ ายละครหรื อ
ภาพยนตร์ หรื อกําหนดการเปิ ดกล้องและกิจกรรมพิเศษอื่นๆ

(180)
2455.20

ผู้กาํ กับการแสดงภาพยนตร์ (Director, motion picture)
ทํา หน้า ที่ ค วบคุ ม การผลิ ตภาพยนตร์ ใ นทุ ก ขั้นตอนเพื่ อ ความสมบู รณ์ ข องภาพยนตร์
นับตั้งแต่งานเตรี ยมการก่อนการถ่ ายทําภาพยนตร์ ระหว่างการถ่ายทําภาพยนตร์ และหลังการถ่ ายทํา
ภาพยนตร์ เพื่ อ ควบคุ ม ให้ ภ าพยนตร์ อ อกมาสมบู ร ณ์ ประชุ ม ร่ ว มกับ ผู ้ร่ ว มงานอื่ น ๆ เพื่ อ แยกบท
ภาพยนตร์ อย่างละเอี ยด (script breakdown) เตรี ยมความพร้ อมสําหรั บการถ่ ายทําภาพยนตร์ สอน
บทบาทการแสดงโดยทัว่ ๆ ไป ให้แก่ผแู ้ สดง ควบคุม ประสานงานกับผูอ้ อกแบบฉาก ผูอ้ อกแบบเครื่ อง
แต่งกาย ช่างเทคนิคทางเสี ยง และผูร้ ่ วมงานอื่นๆ สังเกตและให้คาํ แนะนําแก่ผแู ้ สดงในระหว่างการซ้อม
หรื อในขณะที่แสดงจริ ง กํากับการแสดงของผูแ้ สดง กําหนดมุมกล้องและตัวแสดง (blocking) เพื่อให้
เกิ ดการจัดภาพที่สวยงามและส่ งเสริ มบรรยากาศในเรื่ องให้เด่นขึ้น สั่งให้แสดงและถ่ายภาพใหม่ตาม
ความจําเป็ น จัดวางจังหวะลีลาของภาพยนตร์ ให้เหมาะสม สร้างอารมณ์ให้กบั ผูช้ มได้ตามเพื่อให้การ
แสดงได้รับผลเป็ นอย่างดี อาจแต่งหรื อเปลี่ยนบทการแสดง
2455. 22

ผู้กาํ กับการแสดงละครโทรทัศน์ (Director, television)
กํากับการแสดงละครโทรทัศน์ ควบคุมการผลิตตั้งแต่ข้ นั ตอนก่อนการผลิต ระหว่างการ
ถ่ายทําและหลังการถ่ายทําละคร เพื่อให้การสร้างสรรค์งานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพและสร้าง ผลงานให้
เสร็ จตามเวลาและงบประมาณที่จาํ กัด ศึกษา วิเคราะห์เรื่ องย่อและบทละครอย่างละเอียด รวบรวมข้อมูล
ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับละคร ประสานงานและประชุมร่ วมกับทุกฝ่ ายเพื่อดูความพร้อมของการเตรี ยมงาน
ควบคุมดูแลและให้คาํ แนะนําในระหว่างการซ้อมและแสดงจริ ง กํากับการแสดงของผูแ้ สดงในแต่ละฉาก
ดูแลความต่อเนื่องของการแสดง เสื้ อผ้าและอุปกรณ์ประกอบฉาก แก้ไขปั ญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในขณะถ่าย
ทํา ตรวจสอบเทปที่ถ่ายทํามาแล้วในแต่ละคิว จดรหัสเวลาเพื่อความสะดวกในการตัดต่อ รวมทั้งช่วยฝ่ าย
ตัดต่อเลือกภาพและดูความต่อเนื่องในขณะตัดต่อ

(181)
2455. 24

ผู้กาํ กับการแสดง (ละครเวที) (Director, stage / theatrical)
ควบคุมบทบาทตัวละคร การออกแบบและการนําศิลปะแขนงต่างๆ เช่น การเต้นรําและ
ดนตรี มารวมกันเข้าอย่างได้สัดส่ วน เพื่อความสมบูรณ์ของละครเวที
2455. 30

ผู้กาํ กับภาพ (ภาพยนตร์ ) (Director, picture / motion picture)
ทําหน้าที่เป็ นผูถ้ ่ายทอดจินตนาการของผูเ้ ขียนบทภาพยนตร์ และผูก้ าํ กับภาพยนตร์ ให้เกิด
เป็ นภาพเคลื่อนไหว ที่สามารถเล่าเรื่ องราวให้ผชู ้ มได้รับรู ้และเกิดอารมณ์ ความรู ้สึกตรงตามจินตนาการของ
ผูเ้ ขียนบทและผูก้ าํ กับภาพยนตร์
2455. 32

ผู้กาํ กับภาพ (โทรทัศน์ ) (Director, picture / television)
ทําหน้าที่ตดั สิ นใจเลือกภาพเพื่อถ่ายภาพให้เหมาะสม โดยคํานึ งถึงความมีเอกภาพ
และจุ ดมุ่งหมายของรายการ เพื่อให้รายการที่ผลิตมีความสอดคล้องและกลมกลืนในเรื่ องของบท ภาพและ
เสี ยง
2455. 33

ผู้กาํ กับเสี ยง (ภาพยนตร์ ) (Director, sound / motion picture)
ทําหน้าที่กาํ หนดอารมณ์ของเสี ยงและควบคุมคุณภาพของเสี ยง ตั้งแต่การถ่ายทําภาพยนตร์
จนถึงงานในห้องบันทึกเสี ยง
2455. 34

ผู้กาํ กับเสี ยง (โทรทัศน์ ) (Director, sound / television
ออกแบบเสี ยงและควบคุ มการให้เ สี ยง ตามความต้องการของผูก้ าํ กับ รายการ
โดยการใช้แผงควบคุมเสี ยงหรื อเครื่ องผสมสัญญาณเสี ยง (Audio Mixer) กับแหล่งกําเนิดเสี ยงในลักษณะต่าง
ๆ เช่น เครื่ องเล่นแผ่นเสี ยง เครื่ องบันทึกเสี ยง ไมโครโฟน เทปบันทึกภาพ เครื่ องเล่นซี ดี เครื่ องเล่นดีวีดี
เป็ นต้น
2455. 35

ผู้กาํ กับเทคนิค (โทรทัศน์ ) (Director, technical / television)
ควบคุ มแผงควบคุมการผลิต (Switch) โดยเลื อกภาพต่าง ๆ ตามความต้องการ
ของ ผูก้ าํ กับรายการ หรื อทําภาพพิเศษ (Special Effects) จากความรู ้ และประสบการณ์ ทําหน้าที่ควบคุม
และประสานงานกับบุคลากรด้านเทคนิ คต่าง ๆ เช่น ผูก้ าํ กับเสี ยง ผูก้ าํ กับแสง และผูค้ วบคุมสัญญาณภาพ
เป็ นต้น

(182)
2455. 36

ผู้กาํ กับแสง (โทรทัศน์ ) (Director, light / television)
ออกแบบการให้ แ สง ดู แ ลและควบคุ ม การปรั บ แสงในการผลิ ต รายการ
ประสานงานกับผูก้ าํ กับรายการเกี่ยวกับการใช้แสงให้เหมาะสมกับรู ปแบบของรายการและให้ได้ภาพที่สื่อ
ความหมายได้ตรงตามบทมากที่สุด จัดเตรี ยม บํารุ งรั กษาและซ่ อมแซมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดแสง
รวมถึงระบบไฟฟ้ าให้พร้อมสําหรับการใช้งาน
2455.38

ผู้ถ่ายภาพนิ่ง (ภาพยนตร์ ) (Photographer, motion picture)
ทําหน้าที่บนั ทึกภาพการแสดงในการถ่ายทําแต่ละชอต บันทึกภาพเบื้องหลังการทํางานของ
ทีมงานกองถ่ายทําภาพยนตร์ ด้วยกล้องภาพนิ่ ง ซึ่ งจะเป็ นส่ วนเสริ มในการบันทึกรายละเอียดสําหรั บการ
ควบคุมความต่อเนื่ อง และนําไปใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์ เช่ น แจกหนังสื อพิมพ์และ
นิตยสาร ทํารู ปโชว์ติดหน้าโรงภาพยนตร์ ทําโปสเตอร์ (ใบปิ ด)
2455. 40

ผู้ควบคุมการผลิตรายการโทรทัศน์ (Producer, programme / television)
ควบคุ มดูแลงานการผลิตรายการในทุกกระบวนการ อาจทํางานร่ วมกับผูก้ าํ กับรายการ
ตั้งแต่ ข้ นั ก่อนการผลิต ขั้นการผลิตและขั้นหลังการผลิต จนถึงขั้นออกอากาศ วางแผนบริ หารจัดการ
เพื่อให้ข้ นั ตอนต่ างๆ เป็ นไปอย่างราบรื่ น สามารถผลิ ตรายการให้ออกอากาศได้ตรงตามเวลา มีคุณภาพ
และอยู่ภายใต้งบประมาณที่นาํ เสนอฝ่ ายบริ หารพัฒนาและปรั บปรุ งรายการให้อยู่ในความสนใจของผูช้ ม
ตลอดเวลา
2455. 41

ผู้จัดรายการโทรทัศน์ (Manage, programme / television)
ควบคุม ดู แล วางแผนรายการโทรทัศน์ ประสานงานกับสถานี โทรทัศน์เพื่อจัด
รายการให้สอดคล้องกับนโยบายของสถานี โทรทัศน์ท้ งั ด้านรู ปแบบและเนื้ อหาตลอดจนเวลาที่ออกอากาศ
กําหนดผูร้ ั บผิดชอบงานด้านต่ า งๆ บริ หารรายรั บและรายจ่ ายของรายการ ตรวจสอบและประเมิ นผล
รายการเพื่อเป็ น แนวทางในการจัดรายการครั้งต่อไป
2455. 42

ผู้ควบคุมรายการโทรทัศน์ (Controller, programme / television)
จัด เตรี ยมรายการโทรทัศน์ที่ จ ะนํา ออกอากาศให้ครบถ้ว นตามผัง รายการที่ ไ ด้
ระบุไว้ และควบคุม ดูแลการออกอากาศให้เป็ นไปตามผังรายการประจําวัน รวมทั้งการแก้ไขปั ญหาเฉพาะ
หน้าเมื่อเกิดการผิดพลาด

2455. 43

ผู้กาํ กับรายการโทรทัศน์ (Director, programme / television)
ควบคุมดูแลการผลิตรายการให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และรู ปแบบของรายการ
บันทึกเทปหรื อถ่ายทอดรายการสด ควบคุมและสั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบตั ิงานตามคําสั่ง ตั้งแต่

(183)
ขั้นตอนการเตรี ยมการก่ อนการผลิ ต ขั้นตอนการผลิ ต และขั้นตอนหลังการผลิ ต เพื่อให้รายการที่ ผลิ ต
มีคุณภาพที่ดี
2455. 44

เจ้ าหน้ าที่สถานที่รายการละครโทรทัศน์ (Television programme, officer)
รับผิดชอบในการศึกษาบทละครเพื่อจัดเตรี ยมสถานที่ถ่ายทํา จัดทํางบประมาณในส่ วน
สถานที่ ดูแลความเรี ยบร้อยของสถานที่ ทั้งก่อนและหลังสิ้ นสุ ดการถ่ายทําละคร และประสานงานกับ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ธุ รกิจกองถ่าย ผูก้ าํ กับ ทีมงานกราฟิ ค เป็ นต้น
2455. 45

เจ้ าหน้ าที่จัดผังรายการวิทยุกระจายเสี ยง , เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายรายการ
(Setter, radio broadcasting programme)
จัดทําแผนงานและงบประมาณของฝ่ ายรายการ วางแผนเพื่อกําหนดสัดส่ วนรายการในผัง
รายการ จัดสรรเวลาสําหรั บรายการแต่ละประเภทให้สอดคล้องกับนโยบายหลักของสถานี วางแผนจัด
กํา ลั ง คนและตารางเวรการออกอากาศ พิ จ ารณาตั ด สิ นระงั บ การออกอากาศ หรื อสั่ ง ปรั บ ปรุ ง
เปลี่ยนแปลงรายการที่ขดั ต่อนโยบายสถานี ควบคุมและประเมินคุณภาพของรายการและการถ่ายทอดเสี ยง
นอกสถานที่ รับผิดชอบการออกอากาศตามผังรายการและสับเปลี่ยนรายการในกรณี ฉุกเฉิ น เช่น การเสนอ
ข่าวด่วน การถ่ายทอดสด เป็ นต้น อาจให้ขอ้ คิดเห็น คําแนะนํา และคําปรึ กษาแก่ผดู ้ าํ เนิ นรายการทั้งด้านเนื้ อหา
สาระ และรู ปแบบรายการ ปรับปรุ งผังรายการให้น่าติดตามตลอดเวลา โดยการสับเปลี่ยน หรื อโยกย้าย หรื อ
นําเสนอรายการใหม่แทนรายการเดิม อาจเรี ยกตําแหน่งนี้ว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายการ
2455. 47

เจ้ าหน้ าที่ข้อมูลรายการโทรทัศน์ (Data officer, television)
ศึ ก ษาค้น คว้า วิ เ คราะห์ ประมวลผล จัด เก็ บ และประสานงานรวมถึ ง การ
ให้บริ การ ข้อมูลด้านสารสนเทศต่าง ๆ ที่ใช้เพื่อการเขียนบทและ / หรื อการผลิตรายการโทรทัศน์ประเภท
ต่าง ๆ โดยอาจเป็ นศูนย์กลางในการผลิตงานวิจยั บทความเพื่อการประชาสัมพันธ์ รวมถึงการประมวลข้อมูล
จากความคิด เห็ นของกลุ่ มผูช้ มรายการและสื่ อมวลชน เพื่ อ นํามาใช้เ ป็ นเครื่ อ งมื อ ประกอบสํา หรั บ การ
วางแผน ปรับปรุ งและพัฒนางานโทรทัศน์เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีกบั องค์กร
2455. 48

เจ้ าหน้ าที่ข้อมูลรายการภาพยนตร์ (Data officer, motion picture)
ทําหน้าที่ศึกษาค้นคว้ารายละเอียดและหลักฐาน เพื่อหาข้อเท็จจริ งเชิ งลึกมาเป็ นข้อมู ล
สําหรับการเขียนบทภาพยนตร์ เพื่อให้ภาพยนตร์ ที่สร้างมีความถูกต้อง และสมจริ ง

2455. 49

ผู้ประสานงานรายการและงานข่ าว (Co-ordinator, programme and news)
ประสานงานระหว่างฝ่ ายต่างๆ ที่เกี่ ยวข้องในทีมการผลิตนั้นๆ เพื่อแลกเปลี่ยน จัดหา
นําเสนอข้อมูลและอํานวยความสะดวกทุกด้าน เพื่อให้การออกอากาศของรายการและการนําเสนอข่าว
เป็ นไปอย่างสมบูรณ์ จัดเตรี ยม เบิก – จ่ายและจัดเก็บ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตรายการและการ
ทําข่าว ติดต่อผูร้ ่ วมรายการเพื่อนัดหมาย สัมภาษณ์ออกอากาศสดหรื อบันทึกเทป หรื อบันทึกเสี ยง รวมทั้ง

(184)
ให้การต้อนรับอาจช่วยจัดตารางเวลาและการนัดหมายของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตนั้น ๆ ด้วย อาจ
ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับผูด้ าํ เนินรายการและผูค้ วบคุมการออกอากาศในกรณี ถ่ายทํารายการนอกสถานที่
2455. 50

ผู้กาํ กับศิลปกรรม (โทรทัศน์ และภาพยนตร์ )
(Art director, Television and motion picture)
รั บผิดชอบ กํากับ และดู แลการปฏิ บตั ิ งานด้านศิ ลปะในการผลิ ตรายการ การถ่ ายทํา
ละครหรื อภาพยนตร์ เช่ น การออกแบบฉาก เวที ควบคุ มการสร้ างและการติดตั้งฉากและอุปกรณ์
ประกอบฉาก ตามรู ปแบบที่กาํ หนด หรื อเป็ นไปตามจินตนาการที่มีอยู่ในบทละครหรื อบทภาพยนตร์
เป็ นผูม้ ีความรู ้ ความชํานาญทางด้านศิลปะเป็ นอย่างดี
2455. 51

เจ้ าหน้ าทีง่ านฉากและศิลปกรรมรายการละครโทรทัศน์
(Assistant prop handler, television)
รั บผิดชอบในการจัดฉาก วิเคราะห์ บทและสรุ ปสิ่ งที่ต้องใช้ ในการประกอบฉาก โดยผ่ าน
การตรวจสอบในเรื่ องความถูกต้ องของข้ อมู ล จัดทํ างบประมาณและการเบิกจ่ ายวางแผนเพื่อจัดเตรี ย ม
รายการของประกอบฉากในแต่ ละคิว ติดต่ อประสานงานกับร้ านค้ าและบุคคลต่ างๆ เพื่อที่จะเช่ า หรื อซื้ อ
หรื อ ขอสปอนเซอร์ เพื่ อ นํ า ของมาประกอบฉาก จั ด หาและจั ด ทํ า ของประกอบฉากที่ ไ ม่ มี จํ า หน่ า ย
ตรวจสอบดู ค วามต่ อเนื่ อ งของสิ่ ง ของประกอบฉากในแต่ ละคิ ว จั ด ตกแต่ ง สถานที่ ถ่า ยทํ า ดู แ ลรั กษา
จัดเก็บ/ขนย้ ายเพื่อส่ งคืน ตรวจความเรี ยบร้ อยของอุปกรณ์ ประกอบฉาก และซ่ อมแซมให้ พร้ อมใช้ งานได้
เสมอ
2455. 52

ผู้กาํ กับเวที (โทรทัศน์ ) (Stage director, television)
รั บคําสั่งจากผูก้ าํ กับรายการและถ่ ายทอดให้เจ้าหน้าที่ ฝ่ายต่าง ๆ ในห้องส่ งหรื อห้อง
แสดงในขณะผลิตรายการ โดยใช้สัญญาณมือหรื อท่าทางต่าง ๆ ฝึ กซ้อมบทของนักแสดง จัดคิวสําหรับ
การแสดงในช่วงต่างๆ ดูแลความต่อเนื่ องระหว่างการบันทึกเทปโทรทัศน์ รวมถึงการดูแลผูช้ มให้อยูใ่ น
ความเรี ยบร้อย และการดําเนินรายการตรงตามเวลาที่กาํ หนด
2455. 53

ผู้กาํ กับเวที (ละครเวที) (Stage director, theatre)
ดําเนิ นงานให้งานของทุ กฝ่ ายด้านการแสดงเป็ นไปอย่างราบรื่ นและประสานกันอย่าง
เรี ยบร้ อย ตั้งแต่เริ่ มการซ้อมจนถึ งวันปิ ดการแสดง ควบคุ มงานด้านต่างๆ เช่น คิวการเข้า-ออกของ
นักแสดง การเปลี่ยนฉาก การเปลี่ยนเครื่ องแต่งกายให้ตวั ละคร ตลอดจนจัดอุปกรณ์การแสดงให้
เป็ นไปอย่างเรี ยบร้อย
2455. 55
ผู้กาํ กับศิลป์ (งานโฆษณา) (Art director, advertising)
ออกความคิดโฆษณา สร้างภาพโฆษณา เลือกและจัดองค์ประกอบของงานโฆษณา
เช่น การจัดเลย์เอาต์ การจัดทําเค้าโครงเรื่ อง ควบคุมการผลิตชิ้นงานโฆษณาในขั้นตอนต่างๆ เช่น
การถ่ายทําภาพยนตร์ โฆษณา

(185)
2455. 60

เจ้ าหน้ าทีส่ ร้ างสรรค์ รายการโทรทัศน์ (Creator, television programme)
คิด ริ เริ่ ม สร้ างสรรค์ รายการโทรทัศน์ ในรู ปแบบต่ าง ๆ พัฒนาการวางรู ปแบบ แนวคิด
แก่นเรื่องหลัก เค้ าโครงร่ างรายการ เพื่อให้ เป็ นบทรายการโทรทัศน์ ที่มีจุดขายเป็ นของตนเอง เสนอแนะกฎ
กติกา และวิธีการแข่ งขันในรายการเกมโชว์ พัฒนาวิธีการนําเสนอรายการให้ เป็ นที่น่าสนใจของ ผู้ชม
ตลอดจนปรับปรุ งรู ปแบบรายการให้ ได้ ตามเป้าหมายที่ต้งั ไว้ อาจศึกษารู ปแบบการนําเสนอรายการโทรทัศน์
ต่ าง ๆ ทั้งในและต่ างประเทศเพือ่ นํามาใช้ กบั การปรับกลยุทธ์ การสร้ างสรรค์ รายการ
2455. 65

นักสร้ างสรรค์ รายการวิทยุกระจายเสี ยง (Creator, radio broadcasting programme)
คิด ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์ และหาวิธี ก ารในการพัฒนาหรื อเปลี่ ยนแปลงรู ปแบบและเนื้ อ หา
รายการ ให้มีคุณภาพและน่ าสนใจมากขึ้น เสนอแนะการผลิ ตรายการที่ มีเนื้ อหาแปลกใหม่ ดัดแปลง
แก้ไ ข ต่ อ เติ ม หรื อปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบตามความนิ ย ม หรื อความต้อ งการ ของกลุ่ ม เป้ าหมาย หรื อ
ผูส้ นับสนุ นรายการ ศึ กษาการดําเนิ นรายการของสถานี อื่นๆ ทั้งในและต่ างประเทศ และเทคโนโลยีการ
กระจายเสี ยงใหม่ๆ เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนางานรายการ ประสานงานหรื อให้ความช่วยเหลือแก่ฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง
2455. 70

ผู้ควบคุมความต่ อเนื่อง (ภาพยนตร์ )
(Controller, continuing picture, motion picture)
ทําหน้าที่จดบันทึกรายละเอียดทุกอย่างที่อยูใ่ นชอตการถ่ายทําของฉากนั้น เช่น เครื่ องแต่ง
กาย ตัวละคร การแต่งหน้าของตัวละคร ฉากและอุปกรณ์ประกอบฉาก เพื่อประโยชน์ในการ คงสภาพ
เดิ ม สํา หรั บ เชื่ อ มโยงความต่ อ เนื่ อ งในการถ่ า ยทํา ชอตต่ อ ไป และเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความสะดวกเมื่ อ นํา ฟิ ล์ม
ภาพยนตร์ ไปตัดต่อลําดับภาพ

2455. 80

เจ้ าหน้ าทีธ่ ุรกิจและผู้ช่วยธุรกิจกองถ่ ายรายการละครโทรทัศน์ (Home economist)
ติดต่ อประสานงานกับฝ่ ายต่ างๆ ดูแลและเตรี ยมการดําเนินงานทั้งหมดของกองถ่ า ย
ตั้งแต่ ข้นั ตอนก่ อนการถ่ ายทํา ระหว่ างการถ่ ายทําและหลังการถ่ ายทํารายการละครโทรทัศน์ ให้ เป็ นไปอย่ าง
เรี ยบร้ อย จัดลําดับการถ่ ายทํา ติดต่ อฝ่ ายจัดหานักแสดง นัดคิวกับนักแสดง พิจารณา ควบคุมดูแล
และประเมิ น ค่ า ใช้ จ่ า ยต่ า งๆ ทั้ ง หมด ทํ า งานร่ วมกัน กับ ผู้ กํา กับ และที ม งานตามคิว การถ่ า ยทํ า ทุ ก ฉาก
ประสานกับทุกฝ่ าย รวมทั้งดูแลพนักงานและงานที่เกีย่ วข้ อง

2455. 85

ผู้ควบคุมดูแลเสื้อผ้ าและเครื่องแต่ งกาย (Wardrober)
รับผิดชอบในการจัดเตรี ยมเสื้อผ้ าและเครื่ องแต่ งกาย เครื่ องประดับสํ าหรั บนักแสดงในการถ่ าย
ทําละคร ภาพยนตร์ หรื อการแสดงอื่นๆ โดยการจั ดซื้ อ จัดหาหรื อขอสปอนเซอร์ จัดเตรี ยมและดูแลการ
แต่ งตั วให้ กับนั กแสดงก่ อนการแสดง ดู แลจัดเก็บและตรวจความเรี ยบร้ อยของเสื้ อผ้ าและเครื่ องแต่ งกาย

(186)
ทั้งหมดเมื่อเสร็ จงานแต่ ละวัน รวมถึงการส่ งซั กรี ดและส่ งคืนสิ นค้ าที่ยืมมา อาจดัดแปลง ตัดเย็บเสื้ อผ้ าให้
ตรงตามวัตถุประสงค์ ของผู้ออกแบบเครื่องแต่ งกาย

2455.90

นักแสดง ผู้กาํ กับการแสดงและผู้ประกอบอาชี พทีเ่ กีย่ วข้ องอืน่ ๆ
ผูป้ ฏิ บตั ิ งานอาชี พในกลุ่ มนี้ รวมถึ ง นักแสดง ผูก้ าํ กับการแสดง และผูป้ ระกอบ
อาชีพที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
หมู่

246

ผู้ประกอบวิชาชี พด้ านศาสนา ( Religious Professionals )
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในหมู่น้ ี ได้แก่ผทู ้ ี่ให้บริ การทางศาสนา พิธีกรรมการบูชา ให้คาํ แนะนํา
ทางศาสนาทั้งเรื่ องจิตวิญญาณและจริ ยธรรม ปฏิบตั ิศาสนกิจตามความเชื่ อมัน่ และตามศาสนพิธีของลัทธิ
หรื อนิกาย รวมทั้งทําหน้าที่ดาํ เนินการด้านพิธีกรรมทางศาสนา เช่น พิธีเกี่ยวกับการไถ่บาป การล้างบาป
หรื อพิธีบวงสรวงเทพเจ้าต่างๆ หรื อพระเจ้า เป็ นต้น จัดเตรี ยมการเทศนาธรรมและคําสวด บริ หารงาน
ภายในองค์กรทางศาสนาให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ และควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่อื่นๆ
กลุ่มอาชีพในหมู่นี้ มีดงั นี้
6125

2460

นักบวชและผู้ปฏิ บัติงานที่ เกี่ยวข้ องกัน

หน่ วย 2460 นักบวชและผู้ปฏิบัติงานทีเ่ กีย่ วข้ อง ( Religious Professionals )
ผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง านอาชี พ ในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ ใ ห้บ ริ ก ารทางศาสนา ให้ค าํ แนะนําทาง
ศาสนาทั้งเรื่ องจิตวิญญาณและจริ ยธรรม ปฏิบตั ิศาสนกิจตามความเชื่อมัน่ และตามศาสนา ลัทธิ หรื อนิ กาย
รวมทั้ง ทํา หน้า ที่ ดาํ เนิ นการด้า นพิ ธี ก รรมทางศาสนา โดยได้รับ ใบอนุ ญาตหรื ออนุ ญาตให้ป ระกอบ
ศาสนกิ จ เช่น พิธีกรรมเกี่ยวกับการเข้ารี ต การไถ่บาปและการทําพิธีบวงสรวงเทพเจ้าต่าง ๆ หรื อพระ
เจ้า เป็ นต้น เผยแพร่ หลักคําสอนทางศาสนาในประเทศหรื อต่างประเทศ จัดเตรี ยมการเทศนาธรรมและ
คําสวด บริ หารงานภายในองค์กรทางศาสนา รวมถึงการเข้าร่ วมเป็ นคณะกรรมการและการประชุ มของ
องค์กรทางศาสนาต่าง ๆ ปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
2460.10

พระสงฆ์ ; นักบวช (ผู้ทไี่ ด้ บวชตามพิธีกรรมทางศาสนา ; ผู้บวชตามพิธีกรรมอืน่ ๆ)
(Minister, religion ; Ordained)
ดําเนินการในการปฏิบตั ิทางศาสนกิจ ควบคุมการปฏิบตั ิงานในด้านศึกษาทางศาสนาใน
ฐานะที่ได้รับการบวชและแต่งตั้งให้มีอาํ นาจหน้าที่ในอันที่ จะปฏิ บตั ิ กิจกรรมนั้น ๆ โดยได้รับหนังสื อ
อนุ ญาตหรื อการอนุ ญาตโดยวิธีอื่น อันเป็ นที่ยกย่องรับรองกันโดยทัว่ ไป เตรี ยมการเทศน์และเทศน์ให้
บุคคลหรื อประชาชนทัว่ ไปฟัง ปฏิบตั ิศาสนพิธีต่าง ๆ ได้แก่ งานประเพณี พิธีกรรมทางศาสนาพุทธ เช่น
การบรรพชา อุปสมบทการสวดและการประกอบพิธีกรรมในวันนักขัตฤกษ์ต่าง ๆ การรับศีลล้างบาป

(187)
หรื อพิธีกรรมทางศาสนาคริ สต์การประกอบพิธีทางศาสนาอิสลาม เป็ นต้น ควบคุ มการสอนศาสนาแก่
ผูม้ าชุ ม นุ ม ; อาจทํา หน้า ที่ อื่นที่ เอื้ อประโยชน์ ต่อชุ ม ชน เช่ น เยี่ย มเยีย นช่ วยเหลื อให้ก าํ ลัง ใจและให้
คําปรึ กษาแนะนําแก่ผปู ้ ระสบความยุง่ ยากลําบากใจ การทุกข์การทุกข์ใจในชีวติ อาจทําหน้าที่เป็ นนักบวช
ประจําเรื อนจํา โรงพยาบาล เรื อเดินทะเลหรื อโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีชื่อเรี ยกตามศาสนา ลัทธิ หรื อ
นิ กาย เช่ น พระสงฆ์ ภิกษุ สามเณร(พระพุทธศาสนา), มุขนายกมิซซัง บาทหลวง (คริ สต์-คาทอลิก),
(อิสลาม) , ประธานหรื อหัวหน้าพราหมณ์ (ฮินดู) ประธาน (ซิกข์) เป็ นต้น
2460.20

ศาสนาจารย์ (ผู้ทไี่ ด้ รับการแต่ งตั้งให้ ทาํ หน้ าทีเ่ ผยแพร่ ศาสนาคริสต์ -โปรแตสแตนท์)
(Non – ordained)
ปฏิบตั ิงานทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับศาสนพิธีของศาสนาคริ สต์นิกายโปรแตสแตนท์ และ
ปฏิ บตั ิกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้องกับศาสนา : เทศนาให้หลักธรรมตามคําสอนของพระคริ สต์ธรรมพระ
คัมภีร์เยีย่ มเยียนสมาชิกคริ สตจักร ให้คาํ แนะนําปรึ กษาปั ญหาชีวติ อาจได้รับการแต่งตั้งพิเศษให้เป็ น ผู ้
ทํางานด้านเยาชน สตรี หรื อปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับสวัสดิการ
2460.25

ศิษยาภิบาล (ผู้ทไี่ ด้ รับการแต่ งตั้งให้ ทาํ หน้ าทีเ่ กีย่ วกับศาสนาพิธีของศาสนาคริสต์ ใน
คริสตจักรท้องถิ่นโปรแตสแตนท์) (Pastor)
ปฏิ บตั ิงานทุกอย่างที่เกี่ ยวข้องกับศาสนพิธีของศาสนาคริ สต์นิกายโปรแตสแตนท์และ
ปฏิบตั ิกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศาสนา : เทศนาให้หลักธรรมตามคําสอนของพระคริ สต์ธรรม พระ
คัมภีร์เยีย่ มเยียนสมาชิกคริ สตจักร ให้คาํ แนะนําด้านจริ ยธรรม คําหนุ นใจแก่ผเู ้ จ็บป่ วย และให้คาํ แนะนํา
เรื่ องการประกอบอาชี พ และให้คาํ ปรึ ก ษาปั ญหาชี วิตในคริ ส ตจักรท้องถิ่ น ตามวาระการทํางานของ
คริ สตจักรท้องถิ่นนั้น ๆ ที่เชิญอาจได้รับการแต่งตั้งพิเศษให้เป็ นผูท้ าํ งานด้านเยาวชน สตรี หรื อปฏิบตั ิงาน
เกี่ยวกับสวัสดิการ
2460.30

ผู้ประกาศศาสนา ; มิซซัง ; มิชชันนารี (Missionary)
นํา ศาสนาไปเผยแพร่ และประกาศศาสนาให้ก ับ ประชาชน อาจจัดให้มี บริ ก ารทาง
การศึกษา การแพทย์ การพยาบาล และบริ การสังคม
2460.90

นักบวชและผู้ปฏิบัติงานทีเ่ กีย่ วข้ องกันอืน่ ๆ
ผูป้ ฏิ บตั ิ งานอาชี พในกลุ่มนี้ รวมถึ งนักบวชและผูป้ ฏิ บตั ิ งานที่ เกี่ ยวข้องกันซึ่ งมิ ได้จดั
ประเภทไว้ในที่อื่น ตัวอย่างเช่น ผูท้ ี่เข้าไปปฏิบตั ิงานประจําอยูใ่ นศูนย์หรื อองค์การกลาง หรื อสํานักงาน
กลาง ซึ่ งทําหน้าที่เป็ นผูก้ าํ หนดและประสานงานทางศาสนา กิจกรรมทางศาสนา และการสอนศาสนา
เป็ นต้น

(188)

หมวดใหญ่ 3
ช่ างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกีย่ วข้ อง
( Technicians and Associate Professionals )
ผูป้ ฏิ บ ัติ ง านอาชี พ ในหมวดใหญ่ น้ ี ได้แ ก่ ผูท้ ี่ ท าํ งานทางเทคนิ ค ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การ
ค้นคว้าวิจยั และการประยุกต์ใช้ความคิดและวิธีปฏิ บตั ิงานด้านวิทยาศาสตร์ และศิลปะ เช่ น วิทยาศาสตร์
กายภาพ วิศ วกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ วิทยาศาสตร์ ก ารแพทย์ สังคมวิทยา
มนุษยศาสตร์ การศึกษา ศาสนา ศิลปะและการกีฬา รวมถึงการควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่นๆ
กลุ่มอาชี พในหมวดใหญ่ นี้ มีดังนี้
31 ผูป้ ฏิบตั ิงานเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ กายภาพและวิศวกรรมศาสตร์
32 ผูป้ ฏิบตั ิงานเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับสิ่ งมีชีวติ และสุ ขอนามัย
33 ผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับการสอน
34 ผูป้ ฏิบตั ิงานเทคนิคที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
หมวดย่อย 31 ผู้ปฏิบัติงานเทคนิคทีเ่ กีย่ วข้ องกับวิทยาศาสตร์ กายภาพและวิศวกรรมศาสตร์
( Physical and Engineering Science Associate Professionals )
ผูป้ ฏิ บตั ิง านอาชี พในหมวดย่อยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ทาํ งานทางเทคนิ คที่เกี่ ย วข้องกับ การ
ค้นคว้า วิจ ัย การประยุกต์ใช้ความคิ ด หลักการ และวิธี ปฏิ บ ัติงานทางเทคนิ คด้านวิทยาศาสตร์ กายภาพ
การประมวลผลด้านวิศวกรรม การควบคุมอุปกรณ์ทางเทคนิค การขับเคลื่อนอากาศยาน การนําร่ องเรื อเดิ น
ทะเล การตรวจสอบคุ ณ ภาพและความปลอดภัย กระบวนการผลิ ต ผลิ ต ภัณ ฑ์ ต่ า งๆ การปฏิ บ ัติ ง าน
ดังกล่าวจะต้องได้รับการแนะนําจากผูจ้ ดั การหรื อผูช้ าํ นาญพิเศษ รวมถึงการควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่นๆ
กลุ่มอาชี พในหมวดย่ อยนี้ มีดังนี้
9151
311 ช่างเทคนิคด้านวิทยาศาสตร์ กายภาพและวิศวกรรมศาสตร์
312 ผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
313 ผูป้ ฏิบตั ิงานอุปกรณ์ทศั นศาสตร์และอิเล็กทรอนิกส์
314 ผูค้ วบคุมและช่างเทคนิคประจําเรื อและอากาศยาน
315 ผูต้ รวจสอบด้านคุณภาพและความปลอดภัย
หมู่ 311

ช่ างเทคนิคด้ านวิทยาศาสตร์ กายภาพและวิศวกรรมศาสตร์
( Physical and Engineering Science Technicians )
ผูป้ ฏิ บตั ิงานอาชี พในหมู่น้ ี ได้แก่ ผูท้ ี่ทาํ งานด้านเทคนิ คที่เกี่ ยวกับการค้นคว้า การวิจยั
การประยุกต์ใช้ความคิด หลักการและวิธีการปฏิบตั ิงานต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ กายภาพ เช่ น
ฟิ สิ กส์ ธรณี วิ ทยา อุ ตุ นิ ยมวิ ทยา ดาราศาสตร์ รวมทั้งงานทางด้านวิ ศวกรรมศาสตร์ การออกแบบ
ดําเนิ นการและควบคุมเทคนิ คด้านประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการผลิตต่าง ๆ ซึ่ งการปฏิ บตั ิงานดังกล่าว

(189)
จะต้องได้รับคําแนะนําจากผูจ้ ดั การหรื อผูป้ ระกอบวิชาชี พที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงาน
อื่นๆ
กลุ่มอาชี พในหมู่นี้ มีดังนี้
3111 ช่างเทคนิคด้านวิทยาศาสตร์ กายภาพและเคมี
9152
3112 ช่างเทคนิควิศวกรรมโยธา
3113 ช่างเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้ า
3114 ช่างเทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
3115 ช่างเทคนิควิศวกรรมเครื่ องกล
3116 ช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี
3117 ช่างเทคนิควิศวกรรมเหมืองแร่ และโลหวิทยา
3118 ช่างเขียนแบบ
3119 ช่างเทคนิควิทยาศาสตร์ กายภาพและวิศวกรรมที่มิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
หน่ วย 3111 ช่ างเทคนิคด้ านวิทยาศาสตร์ กายภาพและเคมี
( Chemical and Physical Science Technicians )
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ทาํ งานด้านเทคนิ คเกี่ยวกับการค้นคว้า วิจยั ทาง
เคมี ฟิ สิ กส์ ธรณี วิทยา ภูมิฟิสิ กส์ อุตุนิยมวิทยาและดาราศาสตร์ รวมถึงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม
การแพทย์ การทหาร และการประยุกต์ใช้ผลจากการค้นคว้าวิจยั จัดเตรี ยมรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
ของโครงการวิจยั เก็บรวบรวมตัวอย่าง จัดเตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์ และช่ วยเหลื อในเรื่ องการออกแบบ
และดําเนิ นการทดลอง ทดสอบ และวิเคราะห์ ใช้เทคนิ คต่าง ๆ แก้ไขปั ญหาที่เกิ ดขึ้นในระหว่างการ
ปฏิ บตั ิงาน จัดระบบการบํารุ งรักษาและซ่ อมแซมอุ ปกรณ์ คน้ คว้าวิจยั ปฏิ บตั ิ หน้าที่การงานที่เกี่ ยวข้อง
และควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
3111.10

เจ้ าหน้ าทีเ่ ทคนิคเคมี , ช่ างเทคนิค (อินทรีย์เคมี , ยาง , พลาสติก, โพลิเมอร์ , สี ,
กระดาษ , นํา้ มัน , เส้ นใย , อาหารและเครื่องดื่ม) (Chemistry technician)
ทํางานทางเทคนิคภายใต้ การแนะนําและควบคุมของนักเคมี : ทํางานวิจัยทางเคมี เพื่อ
การพัฒนาหรื อปรั บปรุ งเทคนิค วิธีการ และกรรมวิธีและเพื่อค้ นคว้ าการใช้ อุปกรณ์ เพื่อการวิเคราะห์
ช่ วยนักเคมี ทําการวิเคราะห์ ทั้งเชิ งคุณภาพ และปริ มาณของสารประกอบอินทรี ย์หรื ออนินทรี ย์ เพื่อ
หาส่ วนประกอบและคุณสมบัติทางเคมีและทางฟิ สิ กส์ โดยใช้ เทคนิคต่ าง ๆ เช่ น โครมาโตกราฟฟี สเปก
โตรสโกปี และสเปกโตรโฟโตเมตรี วิเคราะห์ หาธาตุและสารประกอบ โดยการสั งเกตและบันทึกสเปกตรา
จากการใช้ สเปกโตรกราฟและวิธีการอื่นๆ ยืนยันความสั มพันธ์ ระหว่ างโครงสร้ างโมเลกุลและคุณสมบัติ
ทางเคมีและฟิ สิ กส์ เพื่อช่ วยในการวิเคราะห์ สารประกอบ ช่ วยนักเคมีในการสร้ าง พัฒนาและปรั บปรุ ง
กรรมวิธี ทดสอบและวิเคราะห์ การควบคุมคุณภาพ อาจเชี่ ยวชาญในงานวิจัยบริ สุทธิ์หรื ออาจช่ วยนักเคมี

(190)
อุตสาหกรรมทํางานในกรรมวิธีการผลิต และทํางานเกี่ยวกับการปรั บปรุ งปริ มาณและคุณภาพของการผลิต
อาจมีชื่อเรียกตามความเชี่ ยวชาญหรื อตามประเภทของอุตสาหกรรมทีท่ ําอยู่

3111.20

เจ้ าหน้ าทีเ่ ทคนิคฟิ สิ กส์ (Physics technician)
ทํา งานทางเทคนิ ค ภายใต้ก ารแนะนําและควบคุ มของนัก ฟิ สิ ก ส์ : ทํา วิจยั เกี่ ย วกับ
ปรากฏการณ์ ทางฟิ สิ กส์ เพื่อสร้ างทฤษฎี และกฎต่างๆที่ ได้จากการสังเกตและการทดลอง แล้วนําไป
ดัดแปลงใช้กฎและทฤษฎีทางฟิ สิ กส์เหล่านั้นในงานอุตสาหกรรม งานทางการแพทย์ และงานสาขาอื่นๆ ;
ทํา งานเกี่ ย วกับ การทดลองภายใต้การควบคุ ม ของนัก ฟิ สิ ก ส์ โดยการใช้เครื่ องมื อพื้ นฐานทางฟิ สิ ก ส์
สํา หรับ ตรวจโครงสร้ าง และคุ ณสมบัติของสสาร การเปลี่ ย นรู ปและการเคลื่ อนที่ ของพลังงาน และ
ปรากฏการณ์ทางฟิ สิ กส์อื่นๆ ; ให้คาํ อธิบายและแสดงผลที่ได้จากการสังเกตและผลสรุ ปเชิงคณิ ตศาสตร์ ;
ช่วยนักฟิ สิ กส์ สร้ างกรรมวิธีสําหรับทดสอบคุ ณสมบัติทางฟิ สิ กส์ ของวัสดุต่าง ๆ ; ใช้เครื่ องมือต่างๆทํา
การวิเคราะห์เพื่อหาคุณสมบัติทางฟิ สิ กส์ ของวัสดุต่าง ๆ อาจเชี่ ยวชาญในการนําปรากฏการณ์ทางฟิ สิ กส์
ชนิดใดชนิดหนึ่งไปใช้ในงานอุตสาหกรรม
3111.25

เจ้ าหน้ าทีเ่ ทคนิคนิวเคลียร์ (Nuclear technician)
ทํา งานทางเทคนิ ค ภายใต้ก ารแนะนํา และควบคุ ม ของนัก ฟิ สิ ก ส์ นิ ว เคลี ย ร์ : ช่ ว ย
ดําเนินงานทั้งในห้องปฏิบตั ิการและกิจกรรมการผลิต การบํารุ งรักษา และการควบคุมคุณภาพ ; ทดสอบ
คุ ณ สมบัติ ทางฟิ สิ กส์ เคมี และโลหวิทยาของวัสดุ ที่ ใช้ในการทดลองให้เป็ นไปตามกระบวนการที่ ได้
มาตรฐาน โดยใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์ในการวัดและทดสอบ; ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในการควบคุมรังสี
หรื อการเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ ให้สอดคล้องกับข้อกําหนด ; เก็บรวบรวมและทดสอบตัวอย่างเพื่อติดตามผล
จากการทดลองทางนิวเคลียร์ และสิ่ งเจือปนในสภาพแวดล้อม
3111.30

เจ้ าหน้ าทีเ่ ทคนิคอุตุนิยมวิทยา (Meteorological technician) ,
ช่ างเทคนิคอุตุนิยมวิทยา
ทํางานด้านเทคนิคโดยประสานงานร่ วมกับนักอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด : ทําการสํารวจ
ตรวจ วัด บันทึก รายงานสภาพลมฟ้ าอากาศและภูมิฟิสิ กส์ ; วิเคราะห์และบริ การข้อมูลเบื้องต้น รวมถึ ง
การบํารุ งรักษาเครื่ องมือ และอุปกรณ์ทางด้านอุตุนิยมวิทยาและภูมิฟิสิ กส์
3111.40

เจ้ าหน้ าทีเ่ ทคนิคธรณีวทิ ยา (Geological technician)
ทํางานทางเทคนิ คภายใต้การแนะนําและควบคุ มของนักธรณี วิทยา : ช่ วยดําเนิ นการ
สํารวจทางธรณี วิทยา ธรณี ฟิสิ กส์ ธรณี เคมี ธรณี อุทกวิทยา หรื อสมุทรศาสตร์ ; สํารวจการขุดเจาะบ่อ
นํ้ามัน บ่อแก๊ส หรื อโครงการสํารวจเหมืองแร่ ใต้ดิน ; ช่ วยนักธรณี วิทยาจัดเตรี ยมการบันทึก ภาพส
เก็ตซ์ และแผนที่ทางธรณี วิทยา รวมทั้งตัวอย่างหิ น แร่ หรื อโลหะเพื่อทําการทดสอบทางฟิ สิ กส์และ
เคมี ; ช่วยวิเคราะห์การไหวสะเทือนของแผ่นดิน ความถ่วงและข้อมูลจากการสํารวจ ตลอดจนช่วยเหลื อ

(191)
ทําการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนา วิธีการทําเหมืองแร่ ระบบการถ่ายเทอากาศ การระบายนํ้า และการ
ควบคุมพื้นผิวดิน

3111.90

เจ้ าหน้ าทีเ่ ทคนิควิทยาศาสตร์ กายภาพและเคมีอนื่ ๆ (Other physical science
technician)
ผูป้ ฏิ บตั ิงานอาชี พในกลุ่มนี้ รวมถึ งเจ้าหน้าที่เทคนิ ควิทยาศาสตร์ กายภาพและเคมีซ่ ึ ง
มิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น เช่น ผูท้ ี่ทาํ งานทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั และพัฒนา ซึ่ งอยูภ่ ายใต้การ
แนะนําและควบคุมของนักดาราศาสตร์ นักภูมิศาสตร์ และนักวิทยาศาสตร์กายภาพอื่น ๆ เป็ นต้น
9388 หน่วย 3112 ช่างเทคนิควิศวกรรมโยธา ( Civil Engineering Technicians )

ผูป้ ฏิ บตั ิงานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ ทาํ งานด้านเทคนิ คที่ เกี่ ยวข้องกับงาน
วิศวกรรมโยธา ได้แก่ งานออกแบบ ก่อสร้าง บํารุ งรักษาและซ่ อมแซมสิ่ งปลูกสร้าง อาคารและ
โครงสร้างอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับงานด้านโยธา เช่น ระบบท่อประปา ท่อนํ้าเสี ย สะพาน ถนน เขื่อน
และสนามบิ นต่ า ง ๆ ทํางานด้า นการทดสอบดิ น วัสดุก่อ สร้ า ง โดยเป็ นช่ างเทคนิ คดูแลการ
ก่อสร้ างสิ่ งปลูกสร้ าง และโครงสร้ างอื่ น ๆ รวมทั้งทําหน้าที่ สํารวจดิ น จัดทํารายงานการ
สํารวจ จัดเตรี ยมรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการในเรื่ องปริ มาณและต้นทุนของวัสดุ รวมถึง
ค่าแรง เป็ นตัวแทนสถาปนิ กและวิศวกรโยธาในการตรวจสอบสิ่ งปลูกสร้างและโครงสร้างอื่น
ๆ ให้เป็ นไปตามแบบและมาตรฐานที่กาํ หนดไว้ในเรื่ องของวัสดุและฝี มือการก่อสร้าง รวมทั้ง
การใช้ความรู้ ทางเทคนิ คในการแก้ไขปั ญหาที่ เกิ ดขึ้น จัดเตรี ยมงานด้านการบํา รุ งรั กษาและ
ซ่อมแซม ปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่วยนี้ มีดงั นี้

3112.10

ช่ างเทคนิควิศวกรรมโยธา (Civil engineering technician general)
ทํางานทางเทคนิ คภายใต้การแนะนําและควบคุมงานของวิศวกรโยธา เกี่ยวกับการเขียน
แบบโครงสร้างของสิ่ งปลูกสร้างต่างๆ เช่น อาคารที่พกั อาศัย โรงงาน สะพาน ท่อ เขื่อน ถนน ฯลฯ :
สํา รวจภู มิ ป ระเทศเพื่ อ ทํา แผนที่ ใ นงานก่ อ สร้ า งทุ ก ชนิ ด ทั้ง ก่ อ นหน้ า หรื อ ระหว่ า งการดํา เนิ น การ
ก่อสร้าง รวมทั้งหลังจากก่อสร้างแล้วเสร็ จ ; วิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ คุณสมบัติของดินและ
วัส ดุ ที่ ใช้ใ นการก่ อสร้ า งงานโยธาทุ ก ชนิ ด ;
ควบคุ ม กํา กับ ดู แลการก่ อสร้ า งให้ ถู ก ต้อ งตาม
รายละเอียดที่กาํ หนดไว้ในแบบรู ปและรายการ ; ตรวจสอบแบบรู ป และรายละเอียดการก่อสร้างต่าง ๆ
พร้อมคํานวณราคาที่เกี่ยวกับงานก่อสร้ างและงานโยธาทุกประเภท ปฏิ บตั ิงานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการ
ก่อสร้างตามที่ได้รับมอบหมายจากวิศวกรโยธา

(192)
3112.20

ช่ างเทคนิควิศวกรรมโยธา (ก่อสร้ าง) (Civil engineering technician , construction)
ทํางานทางเทคนิคภายใต้การแนะนําและควบคุมงานของวิศวกรโยธา เกี่ยวกับการเขียนแบบ
โครงสร้างอาคารทัว่ ไป : สํารวจพื้นที่ คิดปริ มาณงาน ประมาณราคางานก่อสร้าง ; วางแผนการก่อสร้างใน
ส่ วนรายละเอียดที่รับผิดชอบหรื อตามที่ได้รับมอบหมายจากวิศวกรโยธา รวมทั้งวิเคราะห์และแก้ไขปั ญหาที่
เกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้างอาคาร ; ทดสอบและตรวจสอบการรับกําลังของคอนกรี ต และวัสดุที่ใช้ใน
งานก่อสร้ าง ควบคุมและตรวจสอบงานก่อสร้ างให้ถูกต้องตามรายละเอียดที่กาํ หนดไว้ในแบบรู ปและ
รายการ ปฏิบตั ิงานด้านอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากวิศวกรโยธา
3112.90
ช่ างเทคนิควิศวกรรมโยธาอืน่ ๆ
ผูป้ ฏิ บ ัติ ง านอาชี พ ในกลุ่ มนี้ รวมถึ ง ช่ า งเทคนิ ควิ ศ วกรรมโยธา ซึ่ งมิ ได้จัด ประเภทไว้
ในที่อื่น
หน่ วย 3113 ช่ างเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้ า ( Electrical Engineering Technicians )
ผูป้ ฏิ บ ัติ ง านอาชี พ ในหน่ ว ยนี้ ได้แ ก่ ผูท้ ี่ ท าํ งานด้า นเทคนิ ค ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การ
ค้นคว้าวิจยั ทางวิศวกรรมไฟฟ้ า การออกแบบ ผลิต ประกอบ บํารุ งรักษาและซ่ อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้ า
รวมถึ งการวางระบบการจัดจําหน่ าย จัดเตรี ยมรายละเอียดต่างๆ ในเรื่ องปริ มาณและต้นทุนค่าใช้จ่าย
เกี่ ยวกับวัสดุ และค่าแรงในการผลิ ตและติดตั้งอุปกรณ์ ไฟฟ้ า ออกแบบและจัดเตรี ยมแบบเพื่อการติดตั้ง
ทําการทดสอบและพัฒนาอุปกรณ์ ไฟฟ้ าและสิ่ งอํานวยความสะดวกต่างๆ ควบคุ มด้านเทคนิ คการผลิ ต
การติ ดตั้ง การใช้งาน การบํารุ งรั กษา การบํารุ งซ่ อมแซมอุปกรณ์ ไฟฟ้ าและระบบการจัดจําหน่ ายให้
เป็ นไปตามข้อกําหนดและกฎข้อบังคับ ใช้ความรู ้ทางเทคนิ ควิศวกรรมไฟฟ้ าเพื่อแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้น
ในการปฎิบตั ิงาน ปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่นๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
3113.10

ช่ างเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้ า (Electrical engineering technician)
ทํางานทางเทคนิคภายใต้การแนะนําและควบคุมของวิศวกรไฟฟ้ า โดยใช้ทฤษฎีความรู้
เกี่ ยวกับหลักการทางไฟฟ้ า วิธีการทดสอบไฟฟ้ า และวิชาการที่เกี่ ยวข้องกันมาใช้ในการผลิต การ
ก่อสร้ าง การติดตั้ง การทดสอบ การใช้และการบํารุ งรักษา การพัฒนาและแก้ไขเปลี่ ยนแปลงระบบ
ไฟฟ้ าอุปกรณ์ และส่ วนประกอบต่างๆ : เตรี ยมแผนงาน รายการปฏิบตั ิงาน ภาพสเกตซ์ รู ปแบบ
แผนภาพ ข้อมูล รายงาน และรายละเอียดต่างๆ สําหรับการปฏิบตั ิงาน ใช้มือหรื อเครื่ องมือประกอบ
ติดตั้ง ตรวจสอบ ทดสอบ ใช้งาน ปรับ ทําบันทึก ดูแล แก้ไข เปลี่ยนแปลง ซ่ อม และปฏิบตั ิงาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้ า อุปกรณ์และส่ วนประกอบอื่นๆ ตรวจหาสาเหตุที่ทาํ ให้ระบบ ไฟฟ้ า
หรื ออุปกรณ์ไฟฟ้ าขัดข้องหรื อไม่ทาํ งานเพื่อหาทางแก้ไขปรับปรุ งและป้ องกัน รวมทั้งทํางานด้านการ
บํารุ งรักษาและซ่อมแซม ปฏิบตั ิงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากวิศวกรไฟฟ้ า

(193)
3113.20

ช่ างเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง (Electrical engineering technician , electric power)
ทํางานทางเทคนิ คภายใต้การแนะนําและควบคุ มของวิศวกรไฟฟ้ า เกี่ ยวกับการเขียน
แบบ ออกแบบ ติดตั้งระบบไฟฟ้ า ระบบแสงสว่าง ระบบควบคุมภายในภายนอกอาคารและในงาน
อุตสาหกรรม : วิเคราะห์ ตรวจสอบ แก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้ าและเครื่ องกลไฟฟ้ า รวมถึงการออกแบบ
และทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้ า อิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม ; ออกแบบ ติดตั้งและประมาณการงาน
เครื่ องทําความเย็นและปรับอากาศ ; ใช้งานและบํารุ งรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้ า ปรับปรุ ง ดัดแปลงและ
ออกแบบวงจรควบคุมเครื่ องกลไฟฟ้ า ปฏิบตั ิงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากวิศวกรไฟฟ้ า
3113.30

ช่ างเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องมือวัดและควบคุม
(Electrical engineering technician , Instrument and control)
ทํางานทางเทคนิ คภายใต้การแนะนําและควบคุ มของวิศวกรไฟฟ้ า เกี่ ยวกับการเขียน
แบบ ออกแบบ ติดตั้ง ใช้งานและบํารุ งรักษาอุปกรณ์วดั และควบคุมกระบวนการในงานอุตสาหกรรม :
วิ เ คราะห์ แ ละสอบเที ย บเครื่ องมื อ วัด อุ ต สาหกรรม รวมทั้ง การออกแบบควบคุ ม ระบบไฟฟ้ า
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ปฏิบตั ิงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากวิศวกรไฟฟ้ า
3113.90

ช่ างเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้ าอืน่ ๆ
ผูป้ ฏิ บตั ิงานอาชี พในกลุ่มนี้ รวมถึง ช่ างเทคนิ ควิศวกรรมไฟฟ้ าซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้

ในที่อื่น
หน่ วย 3114 ช่ างเทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
( Electronics and Telecommunications Engineering Technicians )
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ทาํ งานด้านเทคนิ คที่เกี่ยวกับการค้นคว้า วิจยั
ทางวิศวกรรมอิ เล็ กทรอนิ กส์ และโทรคมนาคม ออกแบบ ผลิ ต ประกอบ ติ ดตั้ง บํา รุ ง รั ก ษา และ
ซ่ อมแซมอุปกรณ์ ระบบอิเล็กทรอนิ กส์ และโทรคมนาคม จัดเตรี ยมรายละเอียดต่างๆ ในเรื่ องปริ มาณ
งาน ต้นทุน วัสดุและแรงงานในการผลิต ออกแบบและจัดเตรี ยมแบบเพื่อการผลิต การติดตั้ง การใช้
งาน การบํารุ งรักษาและการซ่ อมแซมอุปกรณ์ เพื่อให้เป็ นไปตามข้อกําหนดและกฎข้อบังคับ ใช้ความรู ้
ทางเทคนิ ควิศ วกรรมอิ เล็ก ทรอนิ กส์ และโทรคมนาคม แก้ไขปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นระหว่างการปฏิ บตั ิ งาน
ปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่นๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
3114.10

ช่ างเทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic engineering technician)
ทํางานทางเทคนิคภายใต้การแนะนําและควบคุมของวิศวกรอิเล็กทรอนิ กส์ เกี่ยวกับการ
ปฏิ บตั ิ งานในงานอิเล็กทรอนิ กส์ ทวั่ ไป อิ เล็กทรอนิ กส์ อุตสาหกรรม เทคนิ คคอมพิวเตอร์ เทคนิ ค
ระบบสื่ อสาร และเครื่ องกลอิเล็กทรอนิกส์ : ออกแบบ สร้าง และบํารุ งรักษาเครื่ องอิเล็กทรอนิกส์ โดย

(194)
อาศัยหลัก การและขบวนการทางอิเล็กทรอนิ ก ส์ ; วิเคราะห์ วางแผน ควบคุ มโครงงานทางด้าน
อิเล็กทรอนิกส์ตลอดจนการประเมินผลงานและเขียนรายงานจากการค้นคว้า วิจยั ; บํารุ งรักษาและ
ตรวจซ่ อ มเครื่ อ งจัก รกลอัต โนมัติ ที่ ใ ช้ ร่ ว มกับ ระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เช่ น หุ่ น ยนต์ อุ ต สาหกรรม
เครื่ องจักรกลซี เอ็นซี ตลอดจนเครื่ องจักรกลที่ใช้ฐานควบคุมด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ ในอุตสาหกรรม
ปฏิบตั ิงานด้านอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์
3114.20

ช่ างเทคนิควิศวกรรมโทรคมนาคม (Telecommunication engineering technician)
ทํางานทางเทคนิ คภายใต้การแนะนําและควบคุมของวิศวกรโทรคมนาคม เกี่ ยวกับการ
ปฏิ บตั ิงานในระบบสื่ อสารโทรคมนาคม เช่ น ระบบโทรศัพท์ ระบบส่ งสัญญาณ ระบบสื่ อสารวิทยุ
ไมโครเวฟ ดาวเทียม ระบบสายตอนนอกและระบบโทรทัศน์ : วิเคราะห์ วางแผน ควบคุม โครงงาน
ทางด้านสื่ อสารโทรคมนาคม ตลอดจนการประเมิ นผลงานและการเขียนรายงานได้อย่างเป็ นระบบ ;
ใช้งาน ควบคุมเครื่ องและงานสื่ อสารโทรคมนาคมด้วยเทคโนโลยีช้ นั สู งและเฉพาะงาน บํารุ งรักษาและ
ตรวจซ่อมเครื่ องระบบสื่ อสารโทรคมนาคม รวมทั้งการใช้ความรู ้ทางเทคนิ ควิศวกรรม โทรคมนาคม
ในการแก้ ไ ขและวิ เคราะห์ ปั ญ หาที่ เ กิ ดขึ้ นได้ ปฏิ บ ัติ ง านด้ า นอื่ น ๆที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากวิ ศ วกร
โทรคมนาคม
3114.30

ช่ างเทคนิควิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer engineering technician)
ทํางานทางเทคนิ คภายใต้การแนะนําและควบคุ มของวิศวกรคอมพิวเตอร์ เกี่ยวกับการ
ปฏิ บตั ิงานในงานคอมพิวเตอร์ ฮาร์ ดแวร์ คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ มลั ติมิเดี ย และงาน
เทคนิคสารสนเทศ : วิเคราะห์ วางแผน ควบคุมโครงงานทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
การประเมินผลงานและการเขียนรายงานจากการค้นคว้า วิจยั ใช้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ในการแก้ไขวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น ปฏิบตั ิงานด้านอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากวิศวกรคอมพิวเตอร์
3114.90

ช่ างเทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคมอื่นๆ
ผู ้ป ฏิ บ ัติ ง านอาชี พ ในกลุ่ ม นี้ รวมถึ ง ช่ า งเทคนิ ค วิ ศ วกรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละ
โทรคมนาคม ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
หน่ วย 3115 ช่ างเทคนิควิศวกรรมเครื่องกล ( Mechanical Engineering Technicians )
9389
ผู้ปฏิบัติงานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้ แก่ ผู้ที่ทํางานด้ านเทคนิคที่
เกี่ยวข้ องกับการค้ นคว้ า วิจัย ด้ านวิศวกรรมเครื่องกล การออกแบบ ผลิต
ประกอบ ติ ด ตั้ ง บํ า รุ ง รั ก ษา และซ่ อมแซมเครื่ อ งจั ก รกล จั ด เตรี ย ม
รายละเอียดต่ าง ๆ ในเรื่ องปริ มาณงาน ต้ นทุน วัสดุ และแรงงาน ในการผลิต
และติดตั้งอุปกรณ์ ออกแบบและจัดเตรี ยมการวางผังเครื่ องจักร ทดสอบและ
พัฒนาติดตั้งระบบอุปกรณ์ และสิ่ งอํานวยความสะดวกต่ าง ๆ ควบคุมเทคนิค
การผลิต การใช้ งาน การบํารุ งรั กษาและการซ่ อมแซมเครื่ องจักรและระบบ

(195)
อุปกรณ์ การติดตั้ง สิ่ งอํานวยความสะดวกและอุปกรณ์ ประกอบให้ เป็ นไปตาม
ข้ อกําหนดและกฎข้ อบังคับ ใช้ ความรู้ ทางเทคนิ ควิศวกรรมเครื่ องกลในการ
แก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่างการปฏิบัติงาน พัฒนาและติดตามผลการบังคับ
ใช้ มาตรฐานและขั้นตอนความปลอดภัยสํ าหรั บงานสํ ารวจทะเลที่เกี่ยวกับเรื อ
เครื่ องมือและอุปกรณ์ ประสานงานและดูแลการทํางานของ คนงานบนเรื อ
ให้ ทําความสะอาด ทาสี และซ่ อมแซมเรือ ปฏิบัติหน้ าที่การงานที่เกี่ยวข้ องและ
ควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานอืน่ ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
9390 3115.10
ช่ า งเทคนิ ค วิ ศ วกรรมเครื่ อ งกลทั่ว ไป
(Mechanical
engineering technician)
9391
ทํางานทางเทคนิ คภายใต้ การแนะนํ าและควบคุ มของวิศวกร
เครื่ องกล โดยใช้ ความรู้ ทางด้ านวิศวกรรมเครื่ องกลมาใช้ ในการออกแบบ การ
สร้ าง การติดตั้ง และการใช้ อุปกรณ์ ทางด้ านวิศวกรรมเครื่ องกล รวมทั้งการ
พัฒนาและทดสอบอุปกรณ์ เครื่ อ งกล ใช้ ความรู้ ท้ ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบั ติ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางวิศวกรรมเครื่ องกลขั้ นสู งในการแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นใน
ระหว่างปฏิบัติงาน ควบคุมช่ างหรื อพนักงานอื่น ๆ ที่ทํางานเกี่ยวกับการผลิต
ติดตั้งและใช้ เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ ต่าง ๆ ปฏิบัติงานด้ านอื่น ๆ ตามที่ได้ รับ
มอบหมายจากวิศวกรเครื่องกล
9392

9393 3115.20
ช่างเทคนิควิศวกรรมเครื่ องยนต์ เครื่ องจักรและอุปกรณ์
9394
(Technician engineering ,engine , machine and equipment)
9395
ทํางานทางเทคนิ คภายใต้ การแนะนํ าและควบคุ มของวิศวกร
เครื่องกล เกี่ยวกับการออกแบบ การติดตั้ง การตรวจสอบและการใช้ เครื่องจักร
เครื่องยนต์ และอุปกรณ์ ทางวิศวกรรมอื่น ๆ : ออกแบบ ติดตั้ง ตรวจสอบและ
บํ า รุ ง รั ก ษาระบบเครื่ อ งทํ า ความเย็ น และปรั บ อากาศ ควบคุ ม การบริ ห าร
ประกอบการผลิต การใช้ และการบํารุ งรั กษาเครื่ องจักรกลและเครื่ องต้ นกําลัง
ต่ าง ๆ วางแผน ควบคุม วิเคราะห์ ปัญหาให้ คําแนะนําและจัดการเกี่ยวกับการ
ถอด ประกอบ ซ่ อมแซม ทดสอบ และบํ า รุ ง รั ก ษายานยนต์ เครื่ อ งกล
เครื่ องกลเกษตร และอุปกรณ์ อื่น ๆ รวมทั้งใช้ ความรู้ ทางวิศวกรรมเครื่ องกล
แก้ ไ ขปั ญหาที่เกิด ขึ้นในการปฏิ บัติงาน ปฏิบั ติงานด้ า นอื่น ๆ ตามที่ไ ด้ รับ
มอบหมายจากวิศวกรเครื่องกล
3115.30

ช่ างเทคนิควิศวกรรมการต่ อเรือ (Marine engineering technician)
ทํางานทางเทคนิคภายใต้การแนะนําและควบคุมของวิศวกรเครื่ องกล (การต่อเรื อ) โดย
ใช้ความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการต่อเรื อ การซ่ อมเรื อ : วางแผนดําเนินการและควบคุมการ

(196)
ปฏิบตั ิงานด้านต่อเรื อและการซ่ อมเรื อ วิเคราะห์งาน แก้ไขปั ญหา ศึกษาและพัฒนาการด้านการต่อเรื อ
และซ่ อมเรื อตลอดจนการให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา ปฏิ บตั ิงานด้านอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากวิศวกร
เครื่ องกล (การต่อเรื อ)
3115.40

ช่ างเทคนิควิศวกรรมพลังงานนิวเคลียร์ (Technician , nuclear power)
ทํา งานทางเทคนิ ค ภายใต้ก ารแนะนํา และควบคุ ม ของวิ ศ วกรเครื่ อ งกล (พลัง งาน
นิวเคลียร์ ) โดยใช้ทฤษฎีและเทคโนโลยีพลังงานนิ วเคลียร์ : ออกแบบ ติดตั้ง บํารุ งรักษาและ
ซ่อมแซมเครื่ องจักรและอุปกรณ์นิวเคลียร์ รวมถึงการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิ วเคลียร์ ใช้ความรู ้ทาง
เทคโนโลยีพลังงานนิ วเคลี ยร์ วิเคราะห์และแก้ไขปั ญหาที่เกิ ดขึ้น ปฏิ บตั ิงานด้านอื่น ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมายจากวิศวกรเครื่ องกล (พลังงานนิวเคลียร์ )
9396 3115.50
ช่างเทคนิ ควิศวกรรมอากาศยาน (Aeronautical engineering
technician)
9397
ทํางานทางเทคนิ คภายใต้ การแนะนํ าและควบคุ มของวิศวกร
เครื่องกล (อากาศยาน) โดยนําเทคนิคและวิศวกรรมเครื่องกลมาใช้ ในงานซ่ อม
บํารุ งเครื่ องมืออิเล็กทรอนิ กส์ ทางการบิน งานซ่ อมบํารุ งอากาศยาน เครื่ อง
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอาศัยหลักการและกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ บํารุ งรั กษา
และตรวจซ่ อมอากาศยาน เช่ น ลําตัว โครงสร้ างและ/หรือความเสี ยหายที่เกิด
ขึ้น กั บ อากาศยานในลั ก ษณะต่ า ง ๆ เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่
เกี่ยวข้ องกับการดําเนินการบิน วิเคราะห์ ร่ างแบบและควบคุมการตรวจซ่ อม
บํารุ งรั กษาเครื่ องมืออิเล็กทรอนิกส์ การบิน และตัวอากาศยาน ประเมินความ
เสี ยหาย ประเมินผลงานและการเขียนบันทึกรายงาน รายการซ่ อมบํารุ งอากาศ
ยาน ตลอดจนสามารถวิ เ คราะห์ แ ละแก้ ไ ขปั ญ หาในงานด้ า นอากาศยาน
ปฏิบัติงานด้ านอืน่ ๆ ตามทีไ่ ด้ รับมอบหมายจากวิศวกรเครื่องกล (อากาศยาน)
3115.60

ช่ างเทคนิคแมคคาทรอนิกส์ (Meckatronic engineering technician)
ทํา งานทางเทคนิ ค ภายใต้ก ารแนะนํา และควบคุ ม ของวิศ วกรเครื่ องกล เกี่ ย วกับ การ
วางแผน วิเคราะห์ ปั ญหา ให้ค าํ แนะนํา และจัดการเกี่ ย วกับ การสร้ า ง การประกอบ การซ่ อมแซม
เครื่ องจักรกลและการจัดการในโรงงานอุตสาหกรรม ; บํารุ งรักษาและตรวจซ่ อมเครื่ องจักรกลอัตโนมัติ
ที่ใช้ร่วมกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม เครื่ องจักรกลซี เอ็นซี และเครื่ องจักรกลที่ใช้ฐาน
ควบคุมด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ในงานอุตสาหกรรม ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3115.70

ช่ างเทคนิคการหล่อ (Casting engineering technician)
ทํา งานทางเทคนิ ค ภายใต้ก ารแนะนําและควบคุ ม ของวิศ วกรเครื่ องกล เกี่ ย วกับ การ
วิเคราะห์ วางแผน ควบคุม ประเมินผลและรายงานผลในงานหล่อ : ช่วยวิศวกรในการออกแบบสร้าง

(197)
กระสวน หล่อชิ้ นส่ วนเครื่ องจักรกล แยกรายการวัสดุ และประมาณการในงานอุตสาหกรรมการหล่ อ
ตรวจสอบคุณภาพและแก้ไขปั ญหาในงานหล่อ ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3115.80

ช่ างเทคนิควิศวกรรมระบบปรับอากาศ (Technician engineering , air – conditioning)
ทํา งานทางเทคนิ ค ภายใต้ก ารแนะนําและควบคุ ม ของวิศ วกรเครื่ อ งกล (ระบบปรั บ
อากาศ) โดยใช้ความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการการปรับอากาศ ร่ วมวางแผนการติดตั้งและซ่ อม
บํารุ ง ดัดแปลงอุปกรณ์ และควบคุมการปฏิ บตั ิงาน วิเคราะห์งาน แก้ไขปั ญหา ศึกษาและพัฒนาด้าน
การปรับอากาศใหม่ ๆ และปฏิ บตั ิงานด้านอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากวิศวกรเครื่ องกล (ระบบ
ปรับอากาศ)
3115.85

ช่ างเทคนิควิศวกรรมระบบทําความเย็น (Technician engineering , refrigeration)
ทํางานทางเทคนิ คภายใต้การแนะนําและควบคุมของวิศวกรเครื่ องกล (ระบบทําความเย็น)
โดยใช้ความรู ้ เกี่ ยวกับหลักการและกระบวนการการทําความเย็น ร่ วมวางแผนการติดตั้งและซ่ อมบํารุ ง
ดัดแปลง อุปกรณ์ และควบคุมการปฏิบตั ิงาน วิเคราะห์ งาน แก้ไขปั ญหา ศึกษาและพัฒนาด้านการทํา
ความเย็นใหม่ ๆ และปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากวิศวกรเครื่ องกล (ระบบทําความเย็น)
3115.90

ช่ างเทคนิควิศวกรรมเครื่องกลอืน่ ๆ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในกลุ่มนี้ รวมถึ ง ช่ างเทคนิ ควิศวกรรมเครื่ องกล ซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้

ในที่อื่น
หน่ วย 3116 ช่ างเทคนิควิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering Technicians)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั สาขาวิศวกรรม
เคมี ควบคุมดูแลงานเทคนิ ค การออกแบบ การผลิต การก่อสร้าง การดําเนิ นงาน การบํารุ งรักษาและ
ซ่ อมแซมโรงงานเคมี ภณ
ั ฑ์ และช่ วยงานทางเทคนิ คด้านเทคโนโลยีของวัสดุ ผลิ ตภัณฑ์และกรรมวิธี
ต่างๆ โดยเฉพาะ : ช่วยปฏิ บตั ิงานเกี่ ยวกับการค้นคว้า วิจยั และการพัฒนากรรมวิธีทางเคมีอุตสาหกรรม
ออกแบบและจัดเตรี ยมการวางผังโรงงานเคมีภณั ฑ์ รวมทั้งจัดเตรี ยมประมาณการเกี่ยวกับปริ มาณและ
ต้นทุ นค่าใช้จ่ายของวัสดุ และค่าจ้างแรงงานในการติ ดตั้งและการผลิ ตตามรายละเอียดของข้อกําหนด
ประยุกต์ใช้ความรู ้ตามหลักเกณฑ์การปฏิบตั ิงานวิศวกรรมเคมีในการหาสาเหตุและวิธีการแก้ไขปั ญหาที่
เกิดขึ้นในขณะปฏิบตั ิงาน ตลอดจนปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่นๆ

(198)
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
3116.10

ช่ างเทคนิควิศวกรรมเคมีทวั่ ไป (General chemical engineering technician)
ทํางานทางเทคนิ คภายใต้การแนะนําและควบคุ มของวิศวกรเคมีทวั่ ไป โดยนําเทคนิ ค
ทางวิ ศ วกรรมเคมี ม าใช้ใ นงานอุ ต สาหกรรม และในการควบคุ ม ปฏิ ก ริ ย าและกรรมวิธี ท างเคมี :
ตรวจสอบขอบเขตลักษณะและกรรมวิธีพิเศษที่เกี่ยวข้องกับสายการผลิต ตรวจสอบปั ญหาต่างๆ ด้วย
การทดสอบ หรื อริ เริ่ มให้ทาํ การทดสอบในห้องปฏิ บตั ิการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ได้รายละเอียดมาก
ยิ่งขึ้ น วิเคราะห์ ผลการทดสอบและการทดลอง พร้ อมกับเสนอคําแนะนําแก่ วิศวกรเคมี เกี่ ยวกับการ
ปรับปรุ งมาตรการทางเทคนิ คการปฏิบตั ิงาน วัสดุที่ใช้ โรงงานที่ติดตั้งอุปกรณ์ หรื อเครื่ องจักร เขียน
แผนภูมิ กราฟ และรายงานการปฏิ บ ตั ิ งานทางกรรมวิธี เคมี แสดงให้เห็ นอุ ปสรรค ข้ อบกพร่ อ ง
และเหตุผลที่ทาํ ให้คุณภาพและปริ มาณของผลิตภัณฑ์ลดลง ช่ วยวิศวกรเคมีแก้ปัญหาเกี่ ยวกับปฏิ กิริยา
ทางเคมี กรรมวิธีทางเคมีอุตสาหกรรม หรื อสายการผลิตที่เกี่ยวข้องกัน
3116.15

ช่ างเทคนิควิศวกรรมเคมี (ปิ โตรเลียมและก๊าซ)
(Chemical engineering technician petroleum and natural gas)
ทํางานทางเทคนิคภายใต้การแนะนําและควบคุมของวิศวกรปิ โตรเลียม โดยนําเทคนิค
ทางวิศวกรรมเคมีมาใช้ในกระบวนการกลัน่ นํ้ามันปิ โตรเลียม รวมทั้งการออกแบบ การก่อสร้าง การ
ดําเนิ นการ การบํารุ งรักษาและซ่ อมแซมโรงงานกลัน่ นํ้ามัน : ปฏิบตั ิงานหลักมูลฐานเช่นเดียวกันกับ
ช่ างเทคนิ ควิศวกรรมเคมี ทวั่ ไป แต่มีความเชี่ ยวชาญเกี่ ยวกับการกลัน่ นํ้ามันและผลิ ตภัณฑ์จากนํ้ามัน
ปิ โตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ
3116.90

ช่ างเทคนิควิศวกรรมเคมีอนื่ ๆ (Other chemical engineering technician)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในกลุ่มนี้ รวมถึงช่างเทคนิ ควิศวกรรมเคมีซ่ ึ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่
อื่น เช่ น ผูป้ ฏิ บตั ิงานหลักมูลฐานเช่ นเดี ยวกันกับช่ างเทคนิ ควิศวกรรมเคมีทวั่ ไป แต่เชี่ ยวชาญในงาน
ด้านเทคนิ คเกี่ยวกับการพัฒนาและการใช้ประโยชน์จากเชื้ อเพลิงอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ; การ ออกแบบ
การก่อสร้าง การดําเนิ นการ การบํารุ งรักษาและซ่ อมแซมโรงงานซึ่ งแปรสภาพสารทางเคมีและฟิ สิ กส์
เพื่อการผลิตสิ นค้าชนิดต่างๆ เช่น ยาปฏิชีวนะ พลาสติก วัตถุระเบิด ยาง หรื อสี ยอ้ ม หรื อโรงงานเพื่อ
ผลิตหรื อจ่ายแก๊ส เชื้อเพลิงไปยังภาคอุตสาหกรรม ครัวเรื อน หรื ออื่นๆ
หน่ วย 3117 ช่ างเทคนิควิศวกรรมเหมืองแร่ และโลหวิทยา (Mining and Metallurgical Technicians)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูป้ ฏิบตั ิงานด้านเทคนิ คที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั
ด้านโลหะกรรม เพื่อพัฒนาวิธีการสกัดแร่ นํ้ามันและแก๊ส การออกแบบ การก่อสร้าง การดําเนิ นงาน
การบํารุ งรักษาและซ่อมแซมเหมืองแร่ ระบบการลําเลียงและการจัดเก็บนํ้ามันและแก๊สธรรมชาติ และ
โรงงานสกัดโลหะจากสิ นแร่ : ช่วยปฏิ บตั ิงานด้านเทคนิ คเกี่ยวกับการวิจยั และการพัฒนากรรมวิธีเพื่อ
ค้นหาคุณสมบัติต่างๆ ของโลหะและโลหะผสมแบบใหม่ หรื อการพัฒนาวิธีการสกัดแร่ นํ้ามันและแก๊ส
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ธรรมชาติ วิธีการขนส่ งและการเก็บรักษา หรื อการทดสอบต้นแบบ รวมทั้งการสํารวจทางธรณี วิทยา
การออกแบบการวางผัง ระบบการสกัดและการขนส่ ง นํ้า มัน แก๊ ส ธรรมชาติ แ ละแร่ ธ าตุ จัด เตรี ย ม
ประมาณการเกี่ ยวกับปริ มาณและต้นทุนค่าใช้จ่ายของวัสดุและค่าจ้างแรงงาน ในโครงการสํารวจค้นหา
การสกัดและขนถ่ายแร่ ธาตุ นํ้ามันและแก๊สธรรมชาติ ประยุกต์ใช้ความรู ้ ทางด้านเทคนิ คเกี่ ยวกับการ
เหมืองแร่ การสกัดแยกนํ้ามันและแก๊สธรรมชาติ การขนถ่ายและการเก็บรักษาและหลักเกณฑ์การปฏิบตั ิ
ด้านโลหะวิทยาในการแก้ไขปั ญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบตั ิงาน ตลอดจนปฏิ บตั ิหน้าที่การงานที่
เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่นๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
3117.10

ช่ างเทคนิควิศวกรรมเหมืองแร่ ทวั่ ไป (General mining engineering technician)
ทํางานทางเทคนิ คภายใต้การแนะนําและควบคุมของวิศวกรเหมืองแร่ เกี่ยวกับการนํา
เทคโนโลยี เหมืองแร่ มาใช้ในการขุดโลหะ ถ่านหิ น (ลิกไนต์) และผลิตภัณฑ์แร่ ธรรมชาติอื่นๆ : ช่วย
วิศวกรเหมืองแร่ ทาํ การวิจยั เพื่อพัฒนาวิธีการสกัดแร่ ; วางแผนงานขุดเจาะและทําปล่องขึ้นลงเพื่อสํารวจ
แร่ ; วิเคราะห์ผลการสํารวจและเสนอรายงานพร้ อมทั้งข้อเสนอแนะแก่วิศวกรเหมืองแร่ ; ตรวจสอบ
สภาพของหิ น เพื่อประเมินถึ งการใช้โรงจักรที่เหมาะสมสําหรับการทําเหมืองแร่ ; เขียนแผนภูมิและ
กราฟแสดงความก้าวหน้าในการทําเหมืองแร่ ท้ งั ด้านเวลาที่ใช้ทาํ งานและผลผลิต ; ตรวจสอบ โรงจักร
และเครื่ องจักรเพื่อประเมินความจําเป็ นในการเปลี่ ยนแปลงให้การผลิ ตดี ข้ ึน อาจทดสอบ คุ ณสมบัติ
ของแร่ และแจ้งผลให้วิศวกรเหมืองแร่ ทราบ ; ประยุกต์ใช้ความรู ้เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีดา้ นการทํา
เหมืองแร่ เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นขณะปฏิบตั ิงาน
3117.20

ช่ างเทคนิควิศวกรรมปิ โตรเลียมและแก๊ สธรรมชาติ
(Petroleum engineering technician)
ทํางานทางเทคนิ คภายใต้การแนะนําและควบคุ มของวิศวกรปิ โตรเลี ยม เกี่ ยวกับการ
ศึกษา วิจยั วางแผนและพัฒนาการออกแบบหรื อการดัดแปลงเครื่ องจักรอุปกรณ์ในการขุดเจาะบ่อแก๊ส
และบ่อนํ้ามันโดยใช้หลักการด้านวิศวกรรม ; ศึ กษาวิธีการสกัด การจัดเก็บ และการลําเลี ยงขนส่ ง
นํ้ามันปิ โตรเลียมและแก๊สธรรมชาติ ; ทดสอบเครื่ องจักร อุปกรณ์ที่ใช้ปฏิบตั ิงานเพื่อความปลอดภัยและ
ให้สอดคล้องกับข้อกําหนด ; รายงานการปฏิบตั ิงานทางเทคนิ ค ติดตามอัตราการผลิตและวางแผน
กรรมวิธีทาํ งานใหม่เพื่อปรับปรุ งการผลิตให้ดีข้ ึน ; ช่ วยงานวิศวกรและบุคคลอื่นในการแก้ไขปั ญหา
ที่เกิดขึ้นขณะปฏิบตั ิงาน
3117.30
ช่ างเทคนิควิศวกรรมโลหะ (Metallurgical engineering technician)
ทํางานทางเทคนิคภายใต้การแนะนําและควบคุมของวิศวกรโลหการ โดยนําเทคโนโลยี
ด้านโลหกรรมมาใช้ในการถลุง การหล่อ และการหลอมโลหะและโลหะผสม : ช่วยวิศวกรโลหการทํา
การรวบรวมข้อมูล ศึกษา ค้นคว้า และทดลองเพื่อศึกษาโครงสร้างและค้นหา คุ ณสมบัติต่างๆ ของ
โลหะและโลหะผสม ; ตรวจสอบความเรี ยบร้อยของเครื่ องมือ เครื่ องใช้และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ใน
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งานโลหกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับรายละเอียดของข้อกําหนด ; ช่วยงานการวิจยั ทางโลหวิทยาเพื่อพัฒนา
กรรมวิธีในการทดสอบคุณสมบัติและควบคุมคุณภาพของการผลิตโลหะและสารประกอบโลหะ
3117.40

ช่ างเทคนิคโลหกรรม (Metallurgical technician)
ทํา งานภายใต้ก ารแนะนํา และควบคุ ม ของนัก โลหกรรม โดยใช้เ ทคโนโลยี ท าง
โลหกรรม ทําการถลุงโลหะ นําตัวอย่างมาทดสอบเพื่อหาคุณสมบัติต่างๆ ทางโลหวิทยา ตรวจสอบ
วัสดุ แบบทําลายและไม่ทาํ ลายสภาพ ตรวจและวิเคราะห์โครงสร้ างของโลหะเบื้องต้น ; ช่ วยนัก
โลหกรรมปรับปรุ งการเตรี ยมแร่ โลหะด้วยวิธีลอยตัว หลอมถลุ ง แยกโลหะด้วยไฟฟ้ า และกรรมวิธี
อื่ น ๆ ที่ ใ ช้ใ นการสกัด โลหะจากสิ น แร่ เ พื่ อ ผลิ ต เหล็ ก และเหล็ ก กล้า หรื อ เพื่ อ สกัด ดี บุ ก สั ง กะสี
ทองแดง หรื อโลหะอื่ นๆ ให้บริ สุทธิ์ ;
ทําการทดลองและทดสอบ และทํารายงานพร้ อมด้วย
ข้อเสนอแนะแก่นกั โลหกรรม อาจมีความชํานาญในการถลุงโลหะหรื อโลหวิทยาทางฟิ สิ กส์และทางกล
อาจมีชื่อเรี ยกตามความชํานาญนั้นๆ
3117.90

ช่ างเทคนิควิศวกรรมเหมืองแร่ และโลหวิทยาอืน่ ๆ
(Other mining engineering technician)
ผูป้ ฏิ บตั ิงานอาชี พในกลุ่มนี้ รวมถึ งช่ างเทคนิ ควิศวกรรมเหมืองแร่ และโลหวิทยา ซึ่ ง
มิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น เช่น ผูป้ ฏิบตั ิงานหลักมูลฐานเช่นเดียวกันกับช่างเทคนิ ควิศวกรรมเหมืองแร่
ทัว่ ไป แต่เชี่ ยวชาญงานด้านเทคนิ คเกี่ ยวกับการค้นหาวิธีการสกัดและการขุดแร่ ชนิ ดแข็งต่างๆ เช่ น
ถ่านหิ น หิ น ดินเหนียว เกลือ หรื อเพชร
หน่ วย 3118 ช่ างเขียนแบบ ( Draughtspersons )
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่เขียนแบบและแก้ไขแบบเขียนจากภาพสเก็ตซ์
ต่า ง ๆ ตามที่ วิศ วกร สถาปนิ ก และผูอ้ อกแบบกํา หนดไว้ เพื่ อใช้ใ นการผลิ ต การสร้ า ง การติ ดตั้ง
เครื่ องจัก รอุ ป กรณ์ แ ละสิ่ ง ก่ อ สร้ า งต่ า ง ๆ เช่ น เขื่ อ น สะพาน ถนน อาคารในโครงการด้ า น
สถาปั ตยกรรมและวิศวกรรมโยธาอื่น ๆ รวมทั้งเพื่อไว้ใช้ในการบํารุ งรักษาและการซ่ อมแซม เป็ นผูจ้ ดั ทํา
แผนที่ลกั ษณะต่าง ๆ เช่น แผนที่เกี่ยวกับเส้นทาง ความสู ง ตํ่า ทางนํ้า สาธารณู ปโภคและแผนที่สําคัญ
อื่ น โดยทํา การคัด ลอกแบบเขี ย นและภาพต่ า ง ๆ ลงบนกระดาษไขหรื อ ลงบนแผ่น แม่ พิ ม พ์ห รื อ
เครื่ องมือเขียนแบบโดยใช้อุปกรณ์เครื่ อง (คอมพิวเตอร์ ) “คณิ ตกรณ์” ปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้อง
และควบคุมดูแล ผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
3118.10

ช่ างเขียนแบบทัว่ ไป (Draughtsman , general)
เขียนแบบรายละเอียดและรู ปแบบทางด้านเทคนิ คจากภาพสเก็ตซ์หรื อจากบันทึกแสดง
รายการต่าง ๆ เพื่อใช้ในงานวิศวกรรม งานสถาปั ตยกรรม งานเครื่ องกล งานไฟฟ้ า งานผลิ ต ได้แก่
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เครื่ องปั้ นดิ นเผา บรรจุภณ
ั ฑ์ สิ่ งพิมพ์ เขียนลายผ้าและงานอื่น ๆ : เขียนภาพเสก็ตช์ของรู ปแบบที่จะ
เสนอเป็ นขั้นสุ ดท้าย ตรวจสอบตัวเลขระบุขนาดส่ วนต่าง ๆ ของวัสดุ ที่จะต้องใช้ความสัมพันธ์ของ
ชิ้ นส่ วนต่ า ง ๆ ที่ มี อยู่ใ นโครงสร้ างทั้ง หมด ; ปรับปรุ งหรื อเปลี่ ย นแปลงเล็ก ๆ น้อย ๆ ตามความ
จําเป็ นหรื อความต้องการ ; เขียนรู ปแบบขั้นสุ ดท้ายจากภาพสเก็ตช์ต่าง ๆ โดยการคํานวณและใช้ความรู ้
ทางด้านเครื่ องจักร ทางด้านช่ าง และวิชาการอื่น ๆ มาประกอบการเขี ยนรู ปแบบ ; ทําแผนภูมิและ
แผนภาพต่าง ๆ เพื่อแสดงสถิ ติและข้อมูลอื่ น ๆ ทําแผนงานตามข้อมูลที่ ได้มา อาจคัดลอกแบบจาก
แปลนและรู ป แบบต้นฉบับด้วยกระดาษแก้วหรื อผ้าแก้ว คัดลอกด้วยดิ นสอหรื อหมึ ก โดยใช้ไ ม้ฉ าก
เข็มทิศ ปากกาและเครื่ องมือเขียนแบบต่าง ๆ
3118.15

ช่ างเขียนแบบสถาปัตยกรรม (Draughtsman , architecture)
เขียนแบบรายละเอียดและรู ปแบบทางด้านเทคนิคจากภาพเสก็ตช์ หรื อจากบันทึกแสดง
รายการต่ า ง ๆ เพื่ อใช้ใ นการก่ อสร้ า งอาคารเพี ย งบางส่ วนหรื อทั้ง หมด : ปฏิ บ ัติง านหลัก มูล ฐาน
เช่นเดียวกันกับช่างเขียนแบบทัว่ ไป แต่ชาํ นาญงานเขียนแบบอาคาร
3118.20

ช่ างเขียนแบบโครงสร้ าง (โยธา) (Draughtsman , structural civil engineering)
เขียนแบบรายละเอียดและรู ปแบบทางด้านเทคนิ คจากภาพเสก็ตช์ หรื อโครงสร้างอื่น ๆ
: ปฏิบตั ิงานหลักมูลฐานเช่นเดียวกันกับช่างเขียนแบบทัว่ ไป แต่ชาํ นาญงานเขียนแบบโครงสร้าง อาคาร
สะพานและนัง่ ร้านรับโครงสร้างพื้นและคาน
3118.30

ช่ างเขียนแบบงานเครื่องกล (Draughtsman , mechanical engineering)
เขียนแบบรายละเอียดและรู ปแบบทางด้านเทคนิ คจากภาพเสก็ตช์ หรื อจากบันทึกแสดง
รายการต่ า ง ๆ เพื่ อ ใช้ สํ า หรั บ การผลิ ต และติ ด ตั้ง เครื่ อ งจัก รกลต่ า ง ๆ : ปฏิ บ ัติ ง านหลัก มู ล ฐาน
เช่ นเดี ย วกันกับ ช่ า งเขี ย นแบบทัว่ ไป แต่ ช ํา นาญงานเขี ย นรู ป แบบและแผนภาพการผลิ ต และติ ด ตั้ง
เครื่ องจักรกล
3118.35

ช่ างเขียนแผนที่ (Draughtsman , map)
เขี ย นแผนที่ แผนภาพ รู ป แสดงเส้ นรอบนอก รู ป ด้า นตัดจากภาพเสก็ ตซ์ หรื อจาก
บันทึกแสดงรายการต่าง ๆ : ปฏิบตั ิงานหลักมูลฐานเช่นเดียวกันกับช่างเขียนแบบทัว่ ไป แต่ชาํ นาญงาน
เขียนแผนที่ แผนภาพ รู ป แสดงระดับและรู ปตัด เพื่อใช้แสดงถึ งจุดยุทธศาสตร์ ภาคพื้นดิ น สถานที่ที่
เป็ นแหล่งแร่ และสถานที่ทาํ งาน
3118.40

ช่ างเขียนแบบงานไฟฟ้า (Draughtsman , electrical engineering)
เขียนแบบรายละเอียดและรู ปแบบทางด้านเทคนิคจากภาพเสก็ตช์ หรื อจากบันทึกแสดง
รายการต่ า ง ๆ เพื่ อ ใช้สํ า หรั บ การเดิ น สายไฟและอุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ าต่ า ง ๆ : ปฏิ บ ัติ ง านหลัก มู ล ฐาน

(202)
เช่นเดียวกันกับช่างเขียนแบบทัว่ ไป แต่ชาํ นาญงานเขียนรู ปแบบและแผนการเดินสายไฟ เพื่อใช้ในการ
ติดตั้ง และการเดินสายสําหรับอุปกรณ์ไฟฟ้ าต่าง ๆ
3118.50

ช่ างเขียนแบบเรือ (Draughtsman , marine engineering)
เขี ยนแบบรายละเอียดและรู ปแบบทางด้านเทคนิ คต่าง ๆ แสดงโครงสร้ างเรื อเฉพาะ
บางส่ วนหรื อทั้งหมด จากภาพเสก็ตซ์ หรื อจากบันทึ กแสดงรายการต่าง ๆ : ปฏิ บตั ิงานหลักมูลฐาน
เช่นเดียวกันกับช่างเขียนแบบทัว่ ไป แต่ชาํ นาญงานเขียนแบบโครงสร้างต่าง ๆ ของเรื อ เขียนแบบอู่เรื อ
ตลอดจนโครงสร้างและอุปกรณ์การเดินเรื ออื่น ๆ
3118.90

ช่ างเขียนแบบอืน่ ๆ
9153
ผูป้ ฏิ บ ัติ ง านอาชี พ ในกลุ่ มนี้ รวมถึ ง ช่ า งเขี ยนแบบซึ่ งมิ ได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น

หน่ วย 3119 ช่ างเทคนิควิทยาศาสตร์ กายภาพและวิศวกรรมทีม่ ิได้ จัดประเภทไว้ในทีอ่ นื่
( Physical and Engineering Science Technicians Not Elsewhere Classified )
ผู ้ป ฏิ บ ัติ ง านอาชี พ ในหน่ ว ยนี้ ได้แ ก่ ผู ้ป ฏิ บ ัติ ง านที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ งานด้า นเทคนิ ค
วิท ยาศาสตร์ ก ายภาพและวิ ศ วกรรมที่ มิ ไ ด้จดั ประเภทไว้ใ นที่ อื่ น ทํา หน้า ที่ เป็ นผูช้ ่ วยวิศ วกรในการ
รวบรวม ข้อมูลต่างๆ และช่ วยปฏิ บตั ิงานในเรื่ องของการวางแผนการผลิ ต การใช้บุคลากร วัสดุ และ
อุปกรณ์ อย่างประหยัด ปลอดภัยและมีประสิ ทธิ ภาพ รวมถึงการควบคุมการปฏิ บตั ิงาน การจัดระเบียบ
การทํางาน การศึกษาเรื่ องเวลาการดําเนิ นงาน การจัดวางผังโรงงานหรื อสถานที่อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มี
ส่ ว นร่ ว มในการวิเ คราะห์ สิ่ ง ที่ เ ป็ นอันตรายและแนะนํา การใช้อุ ป กรณ์ ป้ องกัน ความปลอดภัย และ
วิธีการใช้ ติดตามผลการประเมินค่าใช้จ่ายการก่อสร้างและโครงการด้านสถาปั ตยกรรม ปฏิบตั ิหน้าที่การ
งานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่นๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
3119.20

ช่ างเทคนิควิศวกรรมควบคุมประสิ ทธิภาพ (อุตสาหกรรมการผลิต)
(Technician , efficiency industrial engineering)
ทํา งานทางเทคนิ ค ภายใต้ก ารแนะนําและควบคุ มของวิศวกรควบคุ มประสิ ท ธิ ภ าพ
เกี่ยวกับการวางแผน ควบคุม จัดหา ประกอบ ทดสอบ ดูแลอุปกรณ์การผลิตและการซ่ อมบํารุ งรักษา
เครื่ องจักร : ช่ วยวิศวกรควบคุ มประสิ ทธิ ภาพ ควบคุ มสายงานการผลิ ต การใช้ และบํารุ งรั กษา
เครื่ อ งจัก รกล ออกแบบ ติ ด ตั้ง ทดสอบ และใช้อุ ป กรณ์ ท างวิ ศ วกรรมในงานอุ ต สาหกรรม
ควบคุม คุณภาพและการประกันคุณภาพการผลิต รวมทั้งการจัดทํารายงาน สรุ ปผลการปฏิบตั ิงานเสนอ
วิศวกรควบคุมประสิ ทธิ ภาพ เพื่อนําข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุ งและแก้ไขในส่ วนที่บกพร่ องต่อไป

(203)
3119.30

ช่ างเทคนิควิศวกรรมระบบ (ยกเว้นคอมพิวเตอร์ )
(Technician , system engineering , excel computer)
ทํางานทางเทคนิคภายใต้การแนะนําและควบคุมของวิศวกรในการจัดวางและ ควบคุม
ระบบการทํางานของส่ วนต่าง ๆ : รวบรวมข้อมูลและช่วยปฏิบตั ิงานในการวางแผนจัดระบบการทํางาน
การใช้เทคนิคหรื อเทคโนโลยีต่าง ๆ และควบคุมให้เป็ นไปตามระบบงานที่วางไว้ ตรวจสอบข้อบกพร่ อง
และจัดทํารายงานเสนอวิศวกรผูค้ วบคุมเพื่อทําการปรับปรุ งแก้ไข
3119.40

ช่ างเทคนิควิศวกรรมการผลิต (Technician , production engineering)
ทํางานทางเทคนิ คภายใต้การแนะนําและควบคุ มของวิศวกรการผลิ ต เกี่ ยวกับการใช้
เทคโนโลยีช่วยวางแผนและจัดระบบงานการผลิตผลิตภัณฑ์ : ช่วยวิศวกรการผลิตในการควบคุมเกี่ยวกับ
การออกแบบ กระบวนการผลิ ต เครื่ อ งมื อ กลและเครื่ อ งจัก รกล ช่ ว ยวางแผนการผลิ ต กํา หนด
เครื่ องจักรเครื่ องมือและจํานวนแรงงานที่ตอ้ งใช้ ตลอดจนการใช้และบํารุ งรักษา ติดตั้ง ทดสอบและ
ใช้อุปกรณ์ทางวิศวกรรม อุตสาหกรรมเครื่ องมือกล การควบคุมคุณภาพและตรวจสอบกรรมวิ ธีการผลิต
เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและปริ มาณที่ดีข้ ึน
3119.50

ช่ างเทคนิควิศวกรรมความปลอดภัย (Technician , safety system)
ทํางานทางเทคนิ คภายใต้การแนะนําและควบคุมของวิศวกรความปลอดภัยเกี่ยวกับการ
พัฒนาระบบบริ หารและเทคนิคการปฏิบตั ิการ การค้นหา ตรวจสอบ วิเคราะห์ตามความเสี่ ยงที่จะเกิ ด
อุบตั ิภยั การประเมินค่าความสู ญเสี ยที่อาจจะเกิดขึ้นตามความเสี่ ยงพร้อมเสนอแนะมาตราการป้ องกัน :
ออกแบบ ติดตั้ง ตรวจสอบระบบการป้ องกันอัคคีภยั ตรวจแบบก่อสร้าง ตรวจการก่อสร้างและการใช้
อาคารให้เป็ นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย จัดทํากฎ ระเบียบมาตรฐานในการปฏิบตั ิงาน ปรึ กษาให้
คําแนะนํา การดํา เนิ นการจัดอบรมให้ความรู้ ทางด้านเทคนิ คและด้านการบริ หารงาน ควบคุ มความ
ปลอดภัย / ความสู ญเสี ยเพื่อให้มีการปฏิบตั ิงานที่เป็ นไปตามกฎระเบียบและมาตรฐาน
3119.60

ช่ างเทคนิคการสํ ารวจ (Technician , surveyor)
ช่วยวิศวกรสํารวจ เตรี ยมงาน วางแผนงานสํารวจ จัดทําข้อกําหนดการสํารวจ การ
เจาะสํารวจ และการทดสอบ จัดเตรี ยมเครื่ องมืออุปกรณ์ กําลังคนที่ใช้ในงานสํารวจหาระยะระดับ หา
ค่าพิกดั ของจุดตําแหน่งต่างๆ กําหนดค่าระดับอ้างอิง ตรวจสอบผังและค่าระดับให้เป็ นไปตามแผน ทํา
บันทึกข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ที่ได้จากการสํารวจ ทําแผนที่ต่างๆ โดยอาศัยข้อมูลจากการสํารวจ
สํารวจเพื่อคํานวณราคาที่ดินทรัพย์สินในงานจัดกรรมสิ ทธิ์ ที่ดิน ควบคุมงาน และตรวจสอบการปฏิบตั ิ
ในสนามให้เป็ นไปตามแผน
3119.70

ผู้ประมาณการ (งานวิศวกรรม) (Technician engineering , estimator)
คํานวณค่าใช้จ่ายและปริ มาณงานตามโครงการงานวิศวกรรม : รวบรวมรายชื่อและทํา
บัญชีวตั ถุที่ตอ้ งใช้พร้อมด้วยรายละเอียดและราคาจากแบบพิมพ์เขียว ; ทํารายการเครื่ องมือเครื่ องใช้ที่

(204)
บริ ษทั สามารถผลิตได้เอง หรื อต้องซื้ อจากที่อื่น ประมาณการราคาทุนของวัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆ ค่าจ้าง
แรงงาน เพื่อคํานวณค่าใช้จ่ายและกําไรที่ได้จากงานตามโครงการ ตลอดจนปั ญหาเรื่ องค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
อาจมีข้ ึนในระหว่างดําเนินการ จัดทํารายงานเสนอฝ่ ายวิศวกรรมของบริ ษทั เพื่อรับทราบปั ญหาค่าใช้จ่าย
และต้นทุน
3119.90

ช่ างเทคนิควิทยาศาสตร์ กายภาพและวิศวกรรมทีม่ ิได้ จัดประเภทไว้ในทีอ่ นื่
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในกลุ่มนี้ รวมถึง ช่างเทคนิ ควิทยาศาสตร์ กายภาพและวิศวกรรม ซึ่ ง
มิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
หมู่

312

ผู้ปฏิบัติงานทีเ่ กีย่ วข้ องกับคอมพิวเตอร์ ( Computer Associate Professionals )
ผู้ปฏิบัติงานอาชี พในหมู่นี้ ได้ แก่ ผู้ให้ บริ การแก่ ผ้ ูใช้ ไมโครคอมพิวเตอร์ และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ในเรื่ องเกี่ยวกับการติดตั้ง การแก้ ไขปั ญหา การบํารุ งรั กษาโปรแกรม รวมถึงการบันทึก
ข้ อ มู ล การจั ด ระบบงานประมวลผล การสํ า รองข้ อ มู ล การเขี ย นและป้ อนโปรแกรมแก่ ห่ ุ น ยนต์
ปฏิบัติงาน ควบคุมการการปฏิบัติงานของหุ่นยนต์ ผู้ปฏิบัติงานอาชี พนี้อาจต้ องได้ รับการแนะนําจาก
ผู้จัดการหรือผู้ประกอบวิชาชี พอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ อง รวมทั้งการควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานอืน่ ๆ
กลุ่มอาชี พในหมู่นี้ มีดังนี้
3121 ผูช้ ่วยงานด้านคอมพิวเตอร์
3122 ผูท้ าํ งานด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
3123 ช่างเทคนิคควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
หน่ วย 3121 ผู้ช่วยงานด้ านคอมพิวเตอร์ ( Computer Assistants )
ผูป้ ฏิ บตั ิงานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูใ้ ห้บริ การแก่ผใู ้ ช้ไมโครคอมพิวเตอร์ และ
ซอฟแวร์ ดูแลการติดตั้งและแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ เกิดขึ้น ติดตั้งโปรแกรมใหม่ลงในอุปกรณ์ฮาร์ ดแวร์ และ
ระบบการทํางานในแต่ละรู ปแบบ ติดตั้งอุปกรณ์ ต่อพ่วง บํารุ งรักษา แก้ไขและปรับปรุ งโปรแกรมที่ใช้
งานอยูใ่ ห้ทนั สมัย สามารถนําความรู ้ในเรื่ องการเขียนโปรแกรมและการประมวลผลมาใช้ในการ แก้ไข
ปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นจากการปฏิ บ ตั ิ งานได้ การปฏิ บตั ิ ง านดัง กล่ า วอยู่ภายใต้ก ารแนะนํา ของผูป้ ฏิ บตั ิ ง าน
วิชาชีพคอมพิวเตอร์ ปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
3121.20

ผู้ช่วยงานด้ านคอมพิวเตอร์ ( Computer assistant )
ช่วยนักวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ ในการติดตั้ง บํารุ งรักษาเครื่ องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
และโปรแกรมต่างๆ : ทําการปรับปรุ งหรื อติดตั้งโปรแกรมใหม่ลงในเครื่ องคอมพิวเตอร์ หรื อติดตั้ง

(205)
อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ตามคําสั่งหรื อคําแนะนําของนักวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ ;
ความช่วยเหลือแก่ผใู ้ ช้บริ การ เมื่อติดตั้งระบบใหม่หรื อเมื่อมีปัญหา

ให้คาํ แนะนําหรื อ

3121.30

พนักงานขายด้ านไอที (ตัวแทนบริการไอที) ( Sale representative , IT)
ขายสิ นค้าหรื อบริ การไอที : วิเคราะห์ความต้องการ ดําเนิ นการติดต่อลูกค้าหรื อผูท้ ี่
สนใจ นํา เสนอและสาธิ ตการใช้ค อมพิ วเตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ต่า งๆ ประสานงานระหว่า งลู ก ค้า กับ
บริ ษทั ผูผ้ ลิต ศึกษาเทคนิคใหม่ๆ ด้านสารสนเทศคอมพิวเตอร์ อาจติดตั้งโปรแกรม ให้คาํ แนะนําและ
ให้บริ การทางเทคนิคและแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นกับลูกค้าภายหลังการขาย
หน่ วย 3122 ผู้ทาํ งานด้ านอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ( Computer Associate Professionals )
ผูป้ ฏิ บตั ิงานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ ทาํ การควบคุ มอุปกรณ์ ต่อพ่วงและอุปกรณ์ ที่
เกี่ ย วข้องกับ คอมพิวเตอร์ ที่ ใช้ใ นการบันทึ ก การเก็ บ รั ก ษา การถ่ า ยทอดและการประมวลผลข้อมูล
การแสดงผลข้อมูลในรู ปแบบตัวอักษร ตัวเลขหรื อกราฟบนจอแสดงผลบนกระดาษ หรื อบนแผ่นฟิ ล์ม
จัดระบบงานประมวลผลให้มีประสิ ทธิ ภาพเพื่อให้ผใู ้ ช้บริ การเกิ ดความมัน่ ใจ ดูแลการใส่ เทปบันทึ ก
แม่เหล็กและแผ่นดิสก์บรรจุขอ้ มูล บันทึกข้อมูลในโปรแกรมที่เครื่ องคอมพิวเตอร์ สามารถอ่านได้ และ
ทําการสํารองข้อมูล รวมถึงการเก็บรักษาแผ่นดิสก์ ม้วนเทปและบันทึกการประมวลผล นําความรู ้ทาง
ด้านคอมพิวเตอร์ มาประยุกต์ใช้และแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบตั ิงาน ปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่
เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
3122.10

ช่ างเทคนิคระบบคอมพิวเตอร์ (Technician , computerize system)
ตรวจสอบ และแก้ไขปั ญหาที่ มี ผลต่อการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ และอุ ปกรณ์ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถทํางานได้ตามปกติ
3122.20

ผู้ปฏิบัติงานด้ านระบบคอมพิวเตอร์ (Computer operator)
ปฏิบตั ิการ ควบคุม ดูแลรักษาและตรวจสอบการทํางานของระบบคอมพิวเตอร์ และ/
หรื อ ระบบงานคอมพิวเตอร์ : ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ทําหน้าที่ควบคุม ดูแลการทํางาน
ของระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพ บันทึกข้อมูลโดยการพิมพ์หรื อ
ด้วยการใช้อุปกรณ์ อ่านภาพ และดําเนิ นงานตามคํา สั่งในโปรแกรมที่ กาํ หนด เช่ น ใช้โปรแกรมการ
ออกแบบภาพกราฟฟิ ก การนําเสนอผลงานผ่านคอมพิวเตอร์ หรื ออุ ปกรณ์ แสดงผลต่างๆ ควบคุ มการ
ประมวลผลข้อมูล รวมถึงบํารุ งรักษาอุปกรณ์ในเบื้องต้น ให้อยูใ่ นสภาพที่ใช้งานได้
หน่ วย 3123 ช่ างเทคนิคควบคุมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรม (Industrial Robot Controllers )

(206)
ผูป้ ฏิ บตั ิ งานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ ควบคุ มการทํางานของหุ่ นยนต์อุตสาหกรรม
โดยการออกแบบและปรับปรุ งโปรแกรมคําสั่งเฉพาะ ในการทํางานของหุ่ นยนต์แต่ละประเภท ควบคุม
การปฏิ บตั ิ การ บํารุ งรั กษาและปรั บปรุ งแก้ไขกลไกการทํางานของหุ่ นยนต์ ปฏิ บตั ิ หน้าที่ การงานที่
เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
3123.20

ช่ างเทคนิคควบคุมหุ่นยนต์ (Robot controller , technician)
ออกแบบและติ ดตั้ง โปรแกรมการทํา งานของหุ่ นยนต์ที่ ใช้ในโรงงานอุ ตสาหกรรม :
ดําเนินการควบคุมดูแลให้หุ่นยนต์ทาํ งานตามระบบโปแกรมที่วางไว้
ตั้ง ปรับหรื อเปลี่ยนโปรแกรม
คําสั่งให้กบั หุ่ นยนต์เพื่อการทํางานเฉพาะอย่าง ปรับปรุ งแก้ไขกลไกการทํางานของหุ่ นยนต์ กรณี ที่
หุ่นยนต์เสี ยหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ณ จุดที่ใช้งาน
หมู่
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ผู้ปฏิบัติงานอุปกรณ์ ทศั นศาสตร์ และอิเล็กทรอนิกส์
(Optical and Electronic Equipment Operators)
ผูป้ ฏิ บตั ิงานอาชี พในหมู่น้ ี ได้แก่ ผูท้ ี่ทาํ การถ่ายภาพและควบคุ มกล้องถ่ายภาพยนต์
วีดีทศั น์ และอุปกรณ์ อื่น ๆ ที่ใช้ในการบันทึกและตัดต่อภาพและเสี ยง ควบคุ มอุปกรณ์ ระบบกระจาย
เสี ยง ระบบแพร่ ภาพ และระบบโทรคมนาคมต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ในการวินิจฉัย
หรื อบําบัดรักษาโรค
กลุ่มอาชี พในหมู่นี้ มีดังนี้
3131 ช่างภาพและเจ้าหน้าที่อุปกรณ์บนั ทึกภาพและเสี ยง
3132 เจ้าหน้าที่ควบคุมอุปกรณ์การแพร่ ภาพ กระจายเสี ยงและโทรคมนาคม
3133 เจ้าหน้าที่ควบคุมอุปกรณ์ทางการแพทย์
3139 เจ้าหน้าที่อุปกรณ์ดา้ นทัศนศาสตร์และอิเล็คทรอนิกส์ที่มิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
หน่ วย 3131 ช่ างภาพและเจ้ าหน้ าทีอ่ ุปกรณ์ บันทึกภาพและเสี ยง
( Photographers and Image and Sound Recording Equipment Operators )
ผูป้ ฏิ บตั ิงานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ถ่ายภาพบุคคลหรื อกลุ่มบุคคล เพื่องานโฆษณา
งานพาณิ ชย์ งานอุตสาหกรรม หรื องานทางวิทยาศาสตร์ การใช้ภาพแสดงประกอบเรื่ องราวและบทความ
ต่าง ๆ ในหนังสื อพิมพ์ นิ ตยสาร และสิ่ งพิมพ์อื่น ๆ ทําการปรับตั้งและบันทึกภาพต่าง ๆ ด้วยกล้องถ่าย
ภาพยนตร์ วีดีทศั น์ และกล้องชนิ ดพิเศษอื่น ๆ รวมทั้งกล้องถ่ายภาพทางอากาศ ทําการควบคุ มอุปกรณ์
ตัดต่อ บันทึกภาพและเสี ยงของภาพยนตร์ วีดีทศั น์ แผ่นเสี ยง เทปบันทึกเสี ยง แผ่นดิสก์ดิจิตลั เพื่อให้
ได้คุณภาพเป็ นที่พึงพอใจ ใช้ความรู ้เกี่ยวกับหลักการตัดต่อ การบันทึกภาพและเสี ยงในการแก้ไขปั ญหา
ที่เกิดขึ้นขณะปฏิบตั ิงาน ปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
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3131.10

ช่ างถ่ ายภาพบุคคล (Photographer , portrait)
ถ่ ายภาพบุ คคลหรื อกลุ่ มบุ คคลทั้งในและนอกสถานที่ เพื่ อถ่ ายทอดภาพที่ แสดงถึ ง
ลักษณะของบุคคลให้ได้ตามเป้ าหมายที่ตอ้ งการ จัดเตรี ยมอุปกรณ์ การถ่ายภาพ ปรับ ตั้งกล้อง จัดแสง
จัดฉาก และท่าทางให้เป็ นไปตามความต้องการ ถ่ายภาพด้วยกล้องถ่ายภาพนิ่ งแบบธรรมดาหรื อใช้กล้อง
ชนิดพิเศษอื่น ๆ และเทคนิคการถ่ายภาพต่าง ๆ เพื่อให้ได้ภาพที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของงานถ่ายภาพ
3131.12

ช่ างภาพโฆษณา (Photographer , commercial ; Lustration)
ถ่ายภาพบุคคล สถานที่ เครื่ องจักร สิ นค้าหรื อสิ่ งอื่นๆ เพื่อใช้ในการโฆษณา
และการค้า ปฏิ บตั ิงานตามแผนงานที่กาํ หนด ประสานงานและทํางานร่ วมกับฝ่ ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
จัดเตรี ยมอุปกรณ์การถ่ายภาพ ปรับ ตั้งกล้อง จัดแสง จัดฉาก หรื อจัดวางสิ่ งที่ตอ้ งการถ่ายภาพ
และถ่ายภาพให้เป็ นไปตามแบบที่ได้มีการออกแบบไว้แล้ว
3131.14

ช่ างภาพหนังสื อพิมพ์ (Photographer , press)
9398
ถ่ ายภาพถ่ ายเพื่อประกอบการนําเสนอข่ าว บทความ
หรื อ สารคดี รั บ มอบหมายงานและประสานงานกับ โต๊ ะ ข่ า ว จั ด เตรี ย ม
อุ ป กรณ์ ก ารถ่ า ยภาพให้ พ ร้ อ ม ติ ด ตามความเคลื่ อ นไหวของสถานการณ์
บ้ านเมือง เก็บ ภาพบุ คคล เหตุ การณ์ จากแหล่ งข่ าวประจํ า ในสถานที่ต่างๆ
คัดเลือกภาพที่มีคุณค่ าเพื่อนําเสนอทางหนังสื อพิมพ์ อาจดูแลการย่ อ/ ขยาย /
ตัดส่ วนภาพเพื่อให้ เข้ ากับหน้ าหนังสื อพิมพ์ ใช้ อุปกรณ์ กล้ องและเทคนิคการ
ถ่ ายภาพต่ าง ๆ ให้ เหมาะสมกับสภาพเพื่อให้ ได้ ภ าพคมชั ดและสอดคล้ องกับ
เหตุการณ์ หรื อข่ าว ศึ กษาชื่ อ ตําแหน่ ง และความสํ าคัญของแหล่ งข่ าวต่ าง ๆ
จดบันทึกชื่ องาน บุคคล วันที่ที่ทําการถ่ ายภาพบนซองฟิ ล์ มแต่ ละม้ วน อาจ
เขียนคํ าบรรยายใต้ ภ าพที่ถ่า ย อาจรวบรวม จั ดหมวดหมู่ ภ าพที่ใ ช้ งานแล้ ว
สํ า หรั บ การใช้ งานครั้ ง ต่ อ ไป ประชุ ม กั บ บรรณาธิ ก ารภาพ และหั ว หน้ า
ช่ างภาพเพื่อกําหนดเหตุการณ์ และประเด็นข่ าวที่มีความสํ าคัญและมีคุณค่ าต่ อ
การนําเสนอ

3131.16

ช่ างภาพสารคดี (Photographer , feature)
ถ่ายภาพบุคคล ทิวทัศน์ สถานที่ หรื อภาพอื่นๆ เพื่อใช้แสดงประกอบเรื่ องราว
หรื อบทความ สารคดี ในนิตยสารและสิ่ งพิมพ์อื่นๆ ถ่ายทอด เรื่ องราวต่างๆ เป็ นภาพประกอบเพื่อเสริ ม
การถ่ายทอดเนื้อหาของสารคดีให้ชดั เจนขึ้น
3131.18

ช่ างภาพเพือ่ การประชาสั มพันธ์ (Photographer , public relation)
ดําเนินการถ่ายภาพ ผูบ้ ริ หาร บุคลากร อาคารสถานที่ กิจกรรม เพื่อจัดทําภาพ / ภาพข่าว
ที่นาํ เสนอถึงมุมมองที่ดี แสดงถึงความสร้างสรรค์ สง่างาม มัน่ คง และมีรสนิยมขององค์กร
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3131.20

ช่ างภาพประจํากล้องโทรทัศน์ (Cameraman television)
ใช้ กล้ องถ่ ายภาพโทรทัศ น์ ท้ังในและนอกสถานที่เพื่อถ่ ายภาพส่ งโทรทัศน์ โดยตั้งกล้ อง
วางมุ มจับภาพ และปรั บเลนส์ เพื่อให้ ภาพมีระยะคมชั ดอยู่ตลอดเวลา เคลื่อนหน้ ากล้ องเพื่อติดตาม
ถ่ ายภาพเหตุการณ์ หรือฉากการแสดง และคอยตรวจภาพทีป่ รากฏในจอจับภาพทีต่ ิดอยู่กบั กล้ องตลอดจน
เปลี่ยนมุมหรื อระยะภาพตามคําสั่ งของผู้กํากับรายการหรื อผู้ควบคุมการผลิต นอกจากนี้ต้องดูแลรั กษา
อุปกรณ์ ทเี่ กีย่ วกับกล้ องให้ พร้ อมทีจ่ ะใช้ งานได้ ตลอดเวลา
3131.25

ช่ างถ่ ายภาพยนตร์ , ช่ างกล้ อง (Cameraman , motion picture)
ถ่ายภาพยนตร์ โดยทําหน้าที่ จัดแสง การประกอบภาพ การกําหนดมุมกล้อง การเลือกใช้
อุ ปกรณ์ และควบคุ มการทํางานของกล้องเพื่ อถ่ ายทอดจิ นตนาการของผูก้ าํ กับภาพ และผูก้ าํ กับภาพยนตร์
ตรวจสอบและจดจําการถ่ายภาพยนตร์ ในแต่ละชอตในช่วงการซ้อมการแสดงและถ่ายทําในช่วงการแสดงจริ ง

3131.30

ช่ างเทคนิคงานกํากับภาพรายการโทรทัศน์ (Technician , picture director , television)
ควบคุ ม การปรั บ แต่ ง สั ญ ญาณภาพจากกล้อ งโทรทัศ น์ ให้ มี ค วามคมชัด และคอย
ตรวจสอบภาพจากกล้องทุกตัวที่มาจากห้องส่ ง ควบคุมการเปิ ดหน้ากล้อง ปรับระดับความเข้ม ความมืด
ความสว่างของภาพ ปรับสี ของกล้องแต่ละตัวให้เข้ากัน ซ่อมแซมกล้องที่ชาํ รุ ดและดูแลอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่
ใช้ในการถ่ายทํา รวมทั้งรถที่ใช้ในการถ่ายทอดสด
9399 3131.35
เจ้าหน้าที่ ตดั ต่อรายการโทรทัศน์ (Program editor ,
television)
รับผิดชอบดําเนิ นการตัดต่อ ลงเพลง ผสมเสี ยง แก้ไขตามบทรายการหรื อตามที่ผกู ้ าํ กับ
รายการหรื อผูค้ วบคุมการผลิตมอบหมาย ตรวจสอบความเรี ยบร้อยและส่ งสถานี เพื่อการออกอากาศตาม
ระยะเวลาที่ ก าํ หนด ดู แลรั ก ษาเครื่ องมื อและอุ ปกรณ์ ที่ ใ ช้ตดั ต่ อให้พ ร้ อมตลอดเวลา สามารถซ่ อม
อุปกรณ์ ตดั ต่อเบื้องต้นได้ในกรณี ที่ฉุกเฉิ น ตัดต่อรายการให้ทนั กับช่วงเวลาออกอากาศหรื อกําหนดการ
ส่ งเทปล่ วงหน้า เก็บภาพประกอบเรื่ องอันได้แก่ ภาพทิ วทัศน์ สถานที่สําคัญ หรื อภาพอื่ นใดเพื่อ
รวบรวมไว้ใช้กบั การผลิตรายการต่อไป
3131.37

เจ้ าหน้ าทีก่ ราฟฟิ กรายการโทรทัศน์ (Graphic designer , television)
ออกแบบกราฟฟิ กสํ า หรั บ รายการประเภทต่ า ง ๆ เช่ น ชื่ อรายการ ชื่ อบุ ค ลากรหรื อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรื อข้อมูลทางสถิติ ทั้งนี้โดยอาจเป็ นข้อความ แผนที่ แผนภูมิ ตารางหรื อสัญลักษณ์
อื่นใดที่ใช้ประกอบเนื้ อหาของรายการ รวบรวมรายชื่ อนักแสดงและทีมงานเพื่อจัดทําตัวหนังสื อสําหรับ
ไตเติ้ล รายการ จัดทํารวบรวมเครื่ องหมายตราสิ นค้าของผูอ้ ุ ปถัม ภ์รายการเพื่ อขึ้ นไตเติ้ล ท้ายรายการ
ออกแบบ KEY SCENE ของรายการที่ได้รับมอบหมาย ดําเนิ นการใส่ คาํ บรรยายใต้ภาพในกรณี ที่ตวั
แสดงพูดภาษาต่างประเทศและ/หรื อภาษาท้องถิ่น จัดเตรี ยมรหัสเวลาของรายการให้ห้องตัดต่อ

(209)
3131.40

ช่ างเทคนิคบันทึกภาพ (โทรทัศน์ ) (Technician , camera)
บันทึกเทป เล่นเทป เปลี่ ยนระบบสัญญาณหรื ออัดรายการต่างๆ เพื่อการออกอากาศ
คอยตรวจเช็คดูสัญญาณภาพที่ถูกส่ งมาจากห้องกํากับภาพ จัดเตรี ยมและตรวจสอบคุณภาพของสัญญาณ
ภาพก่อนการบันทึกเทป ตรวจเช็คอุปกรณ์การบันทึกภาพและซ่ อมบํารุ งให้พร้อมที่จะใช้งานได้ตลอดเวลา
3131.45

ผู้ตัดต่ อลําดับภาพยนตร์ (Negative cutter)
ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการตัดต่อและลําดับภาพยนตร์ ที่ได้มาจากการถ่ายทํา ร่ วมตัดสิ นใจกับ ผู ้
กํากับภาพยนตร์ ผูเ้ ขียนบทภาพยนตร์ ผูอ้ าํ นวยการสร้างภาพยนตร์ นําฟิ ล์มส่ วนต่าง ๆ ที่บนั ทึกภาพไว้มา
ตัดต่อเรี ยงกันให้เป็ นเรื่ องราวตามบทภาพยนตร์ และให้ได้อารมณ์ตามเนื้ อเรื่ อง เพื่อให้ภาพยนตร์ ถ่ายทอด
เรื่ องราวได้อย่างสมจริ งจะต้องเลือกภาพที่สามารถนํามาตัดต่อเข้าหากันได้อย่างสอดคล้อง กลมกลืน ทั้งใน
ด้า นภาพและเสี ยง มี ศิล ปะในการตัด ต่ อสร้ า งความต่ อ เนื่ องโดยเลื อ กจังหวะการตัดต่ อภาพที่ เ หมาะสม
นอกจากนั้นยังทําหน้าที่ประสานงานกับห้องแล็ปภาพและเสี ยงเพื่อใช้เทคนิคช่วยแก้ไขภาพหรื อเสี ยงให้ดีข้ ึน

3131.50

ช่ างเทคนิค , ผู้ช่วยกล้ อง (Assistant camera man , technician)
จัดเตรี ยมกล้องและอุปกรณ์ประกอบที่ใช้สาํ หรับการถ่ายทํา ติดตั้งกล้องในห้องส่ งหรื อ
นอกสถานที่ที่ถ่ายทําเพื่อการบันทึ กเทป ช่ วยเหลื ออํานวยความสะดวกในการปฏิ บตั ิ งานของ ช่ าง
กล้อง รวมถึงการบํารุ งรักษากล้องและอุปกรณ์การถ่ายทําอื่นๆ
3131.60

ช่างเทคนิคงานเสี ยง , ผูบ้ นั ทึกเสี ยง , เจ้าหน้าที่บนั ทึกเสี ยงและทําสําเนาเทปละครโทรทัศน์
(Sound engineer ; sound mixer , sound recorder, technician)
ควบคุมเครื่องและดําเนินการบันทึกเสี ยง รั บผิดชอบดูแลเทปละครที่ออกอากาศแล้ ว พร้ อมทั้งจดบันทึกทํา
ประวัติ ดําเนินการอัดเสี ยง ทําสํ าเนาเทปละครและงานอื่นๆ ดูแลเทปที่จะใช้ ทํา ต้ นฉบับละครทุกเรื่ อง
จัดส่ งเอกสารเกี่ย วกับ ละครที่ ออกอากาศซํ้ า ให้ ฝ่ายบั ญชี ประสานงาน จั ด การแจ้ ง กลับ เกี่ย วกับ ละครที่
ออกอากาศแล้ ว ระบุวนั เวลาออกอากาศรวมถึงการตรวจพิจารณาละครโทรทัศน์
3131.70

เจ้ าหน้ าทีเ่ ทคนิคและซ่ อมบํารุ งอุปกรณ์ การถ่ ายทําละครโทรทัศน์
(Maintenance technician , television)
รับผิดชอบการซ่ อมและบํารุ งรักษา ตลอดจนปรับปรุ งคุณภาพของอุปกรณ์ถ่ายทํา รวมทั้ง
เครื่ องมือตัดต่อ ดูแลรั กษาเครื่ องมือในห้องเทคนิ คและฝึ กสอนพนักงานด้านเทคนิ ค ติดต่อ สอบถามหา
ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จะซื้ อใหม่หรื อส่ งซ่ อม ประสานงานกับทีมเทคนิ คในเรื่ องการยืมและคืน
อุปกรณ์
3131.90

ช่ างภาพและเจ้ าหน้ าทีอ่ ุปกรณ์ บันทึกภาพและเสี ยงอืน่ ๆ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในกลุ่มนี้ รวมถึง ผูถ้ ่ายภาพต่าง ๆ และผูท้ าํ การบันทึกภาพและเสี ยง
ด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น

(210)
หน่ วย 3132 เจ้ าหน้ าทีค่ วบคุมอุปกรณ์ การแพร่ ภาพ กระจายเสี ยงและโทรคมนาคม
( Broadcasting and Telecommunications Equipment Operators )
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ควบคุมระบบการส่ ง การแพร่ กระจายภาพเสี ยง
และระบบสัญญาณดาวเทียมสําหรับรายการวิทยุ และโทรทัศน์ ควบคุมระบบการสื่ อสารทางวิทยุระบบ
ดาวเที ย ม และระบบมัล ติ เพล็ กส์ ท้ งั บนบก ในทะเลและในอากาศยาน ควบคุ ม อุ ป กรณ์ การฉาย
ภาพยนตร์ นําความรู ้ ในเรื่ องดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปั ญหาที่เกิ ดขึ้นขณะปฏิบตั ิงานรวมถึ ง
การบํา รุ ง รั กษาอุ ปกรณ์ การบันทึ กและเก็ บรั กษา ปฏิ บ ตั ิ หน้าที่ การงานที่ เกี่ ยวข้องและควบคุ มดู แล
ผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
3132.20

พนักงานประจําสถานีวทิ ยุกระจายเสี ยง ; ผู้ควบคุมการออกอากาศรายการวิทยุ
กระจายเสี ยง (Operator , radio broadcasting station)
กํากับ ดูแล ให้ดาํ เนิ นการออกอากาศเป็ นไปตามผังรายการที่กาํ หนด จัดเตรี ยมอุปกรณ์
ที่ จาํ เป็ นและบันทึ ก เกี่ ย วกับ การออกอากาศในแต่ ล ะวัน จัดเตรี ย มลํา ดับ การออกอากาศในวันถัดไป
ช่วยเหลือผูด้ าํ เนิ นรายการในกรณี การออกอากาศสด อาจท้วงติงสิ่ งบกพร่ อง หรื อขัดต่อนโยบายสถานี
และรายงานแก่ฝ่ายผังรายการ ประสานงานการถ่ายทอดเสี ยงนอกสถานที่ อาจปฏิบตั ิภารกิจอื่น ๆ ตามที่
ได้รับมอบหมายหรื อเห็นชอบจากผูบ้ งั คับบัญชา
3132.25

เจ้ าหน้ าทีเ่ ทคนิคประจําสถานีวทิ ยุกระจายเสี ยง (Technician , radio broadcasting)
ควบคุมการกระจายเสี ยง การบันทึกเสี ยง การถ่ ายทอดเสี ยงนอกสถานที่ และการซ่ อม
บํารุ งด้ านเทคนิค วิเคราะห์ และปรั บปรุ งคุณภาพการออกอากาศ อาจพิจารณาขอสั่ งซื้ออุปกรณ์ หรื อ
เทคโนโลยี ทันสมัยเพื่อใช้ ในการออกอากาศ ซ่ อมแซม หรื อบํารุ ง เพื่อให้ การกระจายเสี ยงมีคุณภาพ
ยิง่ ขึน้ ติดตามข่ าวสารด้ านเทคโนโลยีและอุปกรณ์ การกระจายเสี ยงอยู่เสมอ ประจําอยู่ที่สถานีตลอดเวลา
ที่สถานีออกอากาศ บันทึกผลการออกอากาศ ตัดสิ นใจแก้ ไขปัญหาเฉพาะหน้ าที่เกิดขึน้ ขณะออกอากาศ
อาจระบุปัญหาทางเทคนิคทีส่ ่ งผลต่ อการออกอากาศพร้ อมนําเสนอเพือ่ แก้ ไข
3132.30

ผู้เชี่ยวชาญติดตั้งเครื่องฉายภาพยนตร์ และปรับแต่ งระบบเสี ยง
(Setter , projection and mixing sound)
ทํา หน้ า ที่ ติ ด ตั้ง เครื่ องฉายภาพยนตร์ เพื่ อ ให้ ไ ด้ภ าพตามขนาดสั ด ส่ ว นของโรงฉาย
ภาพยนตร์ ติดตั้งระบบเสี ยงและปรับแต่งระบบเสี ยงให้ได้คุณภาพเป็ นไปตามชนิดของระบบเสี ยงที่บนั ทึกใน
ฟิ ล์มภาพยนตร์

(211)
3132.35

ผู้ฉายภาพยนตร์ (Projectionist , cinema)
ทํา หน้ า ที่ ดู แ ลเครื่ องฉายภาพยนตร์ ใ ห้ อ ยู่ใ นสภาพที่ ใ ช้ก ารได้ไ ม่ ติ ด ขัด เตรี ยมฟิ ล์ ม
ภาพยนตร์ ที่จะฉาย ใส่ ฟิล์มฉายภาพยนตร์ ตามวันและเวลาในตารางการฉายภาพยนตร์ เมื่อฉายภาพยนตร์ จบ
แล้ว จึ ง กรอฟิ ล์มกลับเพื่อ เตรี ยมฉายรอบต่ อ ไป หากเกิ ด ความขัด ข้อ งระหว่า งการฉายภาพยนตร์ จะต้อ ง
สามารถแก้ไขสถานการณ์ในเบื้องต้นได้

3132.40

พนักงานประจําสถานีโทรทัศน์ ; เจ้ าหน้ าทีเ่ ทคนิคงานแพร่ ภาพสถานีโทรทัศน์
(Operator , television broadcasting station)
ใช้ และปรั บอุปกรณ์ ที่เกี่ยวเนื่องกับเครื่ องส่ งของสถานีโทรทัศน์ ศึ กษารายละเอียดของ
รายการแสดงต่ าง ๆ ปิ ดและเปิ ดสวิทซ์ เครื่ องส่ ง ตรวจดู ภาพรายการที่ส่งไปยังเครื่ องรั บโทรทัศน์ ทาง
มอนิเตอร์ ของโทรทัศน์ และปรับภาพที่ส่งออกไปให้ ได้ คุณภาพ ฟั งรายการที่ส่งออกจากลําโพงหรื อหูฟัง
สั งเกตเครื่องหมายสั ญญาณต่ าง ๆ และปรับระดับเสี ยงหรือความกังวานของเสี ยงให้ เหมาะสม อาจทํางาน
ซ่ อมแซมเบือ้ งต้ น
3132.50
ช่ างเทคนิคงานไมโครเวฟ (Technician , microwave)
สํ ารวจและตรวจสอบสั ญญาณเพื่อติดตั้งสั ญญาณไมโครเวฟ จัดเตรี ยมและทดสอบ
อุปกรณ์ ไมโครเวฟ และติดตั้งจานไมโครเวฟสํ าหรั บการรั บ-ส่ งสั ญญาณ ระหว่ างสถานีกับจุ ดที่ทําการ
ถ่ ายทอดรายการให้ เชื่อมสั ญญาณได้ ต่อเนื่อง ประสานงานร่ วมกันระหว่ างเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายส่ งสั ญญาณกับ
เจ้ าหน้ าทีฝ่ ่ ายรับสั ญญาณ ตรวจสอบ ควบคุมสั ญญาณภาพและเสี ยงในระหว่างการถ่ ายทอดสั ญญาณโดย
ใช้ ไมโครเวฟรวมถึงการซ่ อมบํารุ งรักษาอุปกรณ์ และแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ เป็ นการเบือ้ งต้ น
3132. 55

ช่างเทคนิคด้านดาวเทียมและเครื่ องส่ ง (Technician satellite)
ดําเนินการรั บ-ส่ งสั ญญาณดาวเทียม ให้ สามารถแพร่ ภาพออกอากาศให้ ครอบคลุมพืน้ ที่
รั บผิดชอบ ดําเนินการส่ งสั ญญาณโทรทัศน์ เพือ่ แพร่ ภาพออกอากาศ ติดต่ อและประสานงานในการรั บ -ส่ ง
สั ญญาณดาวเทียมกับเจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ อง ดูแลรั กษาเครื่ องรั บ-ส่ งดาวเทียม เครื่ องส่ ง
โทรทัศน์ จาน
ดาวเทียม เสาอากาศ อุปกรณ์ เทคนิค อาจซ่ อมบํารุ งอุปกรณ์ ทางด้ านดาวเทียม

3132.60

ผู้ควบคุมสั ญญาณ (Signalling controller)
มี หน้าที่ ควบคุ มดู แลคุ ณภาพของสัญญาณภาพและเสี ยง รวมทั้ง ระบบไฟฟ้ าสําหรั บ
ออกอากาศ ตรวจสอบและซ่ อมบํารุ งเครื่ องส่ งสั ญญาณในเบื้ องต้นและตัดสิ นใจแก้ ไขปั ญหาเมื่ อเกิ ด
เหตุขดั ข้อง
3132.70

พนักงานวิทยุประจําเรือ ; พนักงานสื่ อสารประจําเรือ (Technician , slip radio)
ควบคุมอุปกรณ์สื่อสารรวมทั้งเครื่ องทัศนสัญญาณในเรื อ :รับ - ส่ งข่าวสารด้วยสัญญาณ
ต่างๆ เช่นสัญญาณธง โทรเลข คลื่นวิทยุหรื อเรดาร์ แจ้งข่าวเรื อเข้าและออก รับข่าวอากาศและอื่นๆ ;

(212)
ดูแลตรวจตราความเรี ยบร้อยของอุปกรณ์และเครื่ องมือให้พร้อมปฏิบตั ิการ บํารุ งรักษาและซ่ อมแซมทาง
เทคนิคตามกฎข้อบังคับวิทยุ แจ้งความผิดปกติต่อนายเรื อ
3132.90

เจ้ าหน้ าทีอ่ ุปกรณ์ แพร่ ภาพกระจายเสี ยงและโทรคมนาคมอืน่ ๆ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในกลุ่มนี้ รวมถึง ผูค้ วบคุมอุปกรณ์เกี่ยวกับการแพร่ ภาพการกระจาย
เสี ยง และโทรคมนาคมต่าง ๆ ซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
หน่ วย 3133 เจ้ าหน้ าทีค่ วบคุมอุปกรณ์ ทางการแพทย์ ( Medical Equipment Operators )
ผูป้ ฏิ บตั ิงานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูค้ วบคุ มอุปกรณ์ ทางเทคนิ คที่ใช้ในการวินิจฉัย
และรักษาโรคภัยไข้เจ็บและความผิดปกติต่าง ๆ : ควบคุมอุปกรณ์ทางเทคนิคที่ใช้ในการวินิจฉัย และ
รักษาโรคภัยไข้เจ็บและความผิดปกติต่าง ๆ ของระบบประสาทและอวัยวะต่าง ๆ หรื ออุปกรณ์ ที่ใช้ใน
การฉายรั งสี หรื ออุ ปกรณ์ เกี่ ยวกับการดมยาสลบ นําความรู ้ เกี่ ยวกับอุ ปกรณ์ ทางเทคนิ ค หลักการและ
เวชปฏิ บตั ิ ม าประยุก ต์ใ ช้ใ นการค้นหาสาเหตุ และวิธี ก ารแก้ไ ขปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นในระหว่า งปฏิ บ ตั ิ ง าน
รวมทั้งการบํารุ งรักษาอุปกรณ์ ปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
3133.20

เจ้าหน้าที่ควบคุมอุปกรณ์การวัดคลื่นไฟฟ้ าหัวใจ
(Operator , electrocardiograph equipment)
ควบคุ มทางด้านเทคนิ คเกี่ ยวกับอุ ปกรณ์ ไฟฟ้ าที่ ใช้วดั คลื่ นหัวใจ : เตรี ยมคนไข้หรื อ
แนะนําคนไข้ก่อนการวัดคลื่ นหัวใจ ; ควบคุมและใช้เครื่ องวัด ดูแลภาพที่แสดงคลื่นหัวใจของคนไข้ ;
ส่ งผลให้แพทย์เพื่ อทํา การอ่านผล อาจบันทึ ก ข้อสั งเกตลงในแบบฟอร์ มส่ ง แพทย์ เพื่อประกอบการ
วินิจฉัยโรค
3133.30

พนักงานเอกซเรย์ ; เจ้าหน้าที่ควบคุมอุปกรณ์เอกซเรย์
(Operation , medical x – ray equipment)
เตรี ยมผูป้ ่ วยก่ อนเข้าถ่ ายภาพ และนําผูป้ ่ วยออกหลังถ่ายภาพรังสี เสร็ จแล้ว ล้างฟิ ล์ม
ช่วยผสมนํ้ายาล้างฟิ ล์ม ช่วยทํางานซ่อมเครื่ องมือเล็ก ๆ น้อย ๆ ช่วยทําความสะอาดเครื่ องมือและอุปกรณ์
ทางรังสี ทําบันทึกเก็บฟิ ล์มเข้าแฟ้ ม
3133.40

เจ้าหน้าที่ควบคุมอุปกรณ์สแกนนิ่ง (Operator , scanning equipment)
ควบคุ มเครื่ องสแกนในการสแกนภาพส่ วนต่าง ๆ ของร่ างกายผูป้ ่ วย : แนะนําผูป้ ่ วย /
คนไข้ในเรื่ องการปฏิบตั ิตนก่อนการสแกน ; ควบคุมเครื่ องให้สแกนภาพตามส่ วนต่าง ๆ ของร่ างกาย
นําผลส่ งแพทย์ผสู ้ ั่งการ ; อาจให้ยาหรื อสี แก่ ผูป้ ่ วยก่ อนทําการสแกน อาจบันทึกข้อสังเกตลงใน
แบบฟอร์ มส่ งแพทย์ เพื่อประกอบการวินิจฉัยโรค
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3133.50

เจ้าหน้าที่รังสี การแพทย์ (Operator , radio active equipment)
ให้การบริ การทางเทคนิ คในงานของรังสี วินิจฉัย รังสี รักษา และเวชศาสตร์ นิวเคลียร์
ในการตรวจวิเคราะห์ส่วนต่าง ๆ ของร่ างกาย ร่ วมตรวจสอบคุณภาพของภาพรังสี และช่วยปฏิบตั ิงาน
ในการตรวจพิเศษเพื่อช่วยแพทย์ในการวินิจฉัยโรค หรื อการฉายรังสี เพื่อการรักษาด้วยเครื่ องมือทางรังสี
เทคนิคอื่น ๆ รับผิดชอบในการถ่ายภาพส่ วนต่าง ๆ ของร่ างกายผูป้ ่ วยด้วยรังสี ประเภทต่าง ๆ ตามคําสั่ง
แพทย์ ใช้อุปกรณ์ถ่ายภาพ เช่น เครื่ องเอกซเรย์ เครื่ องฉายรังสี เครื่ องนับวัดรังสี เครื่ องอัลตราซาวนด์
เครื่ องเอกซเรย์ระบบคอมพิวเตอร์ จัดท่าผูป้ ่ วยให้อยูใ่ นตําแหน่งที่เหมาะสมกับเครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ใน
การฉายรังสี นําบันทึกผลจากภาพถ่ายรังสี บันทึกจากการฉายรังสี ให้รังสี แพทย์เพื่อรายงานผลกับแพทย์
ผูท้ าํ การรักษา จัดเตรี ยมฟิ ล์มเอกซเรย์และนํ้ายาล้างฟิ ล์ม ร่ วมจัดเตรี ยมและดูแลอุปกรณ์ที่ใช้ในงานรังสี
เทคนิค รวมทั้งการป้ องกันอันตรายจากรังสี แก่ผปู ้ ่ วย
3133.90

เจ้าหน้าที่ควบคุมอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในกลุ่มนี้ รวมถึง เจ้าหน้าที่ควบคุมอุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่ งมิได้จดั
ประเภทไว้ในที่อื่นใด

หน่ วย 3139 เจ้ าหน้ าทีอ่ ุปกรณ์ ด้านทัศนศาสตร์ (ออฟติคัล) และอิเล็กทรอนิกส์ ทมี่ ิได้ จัด
ประเภทไว้ในทีอ่ นื่ ( Optical and Electronic Equipment Operators Not
Elsewhere Classified )
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ทาํ งานด้านเทคนิ คเกี่ยวกับอุปกรณ์ทศั นศาสตร์
และอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ที่มิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
3139.20

เจ้ าหน้ าทีอ่ ุปกรณ์ ด้านทัศนศาสตร์ (ออฟติคัล) และอิเล็กทรอนิกส์ ทมี่ ิได้ จัด
ประเภทไว้ในทีอ่ นื่ (Others operator , optical and electronic equipment)
ปฏิ บตั ิงานด้านเทคนิ คอุปกรณ์ ทศั นศาสตร์ และอิเล็กทรอนิ กส์ ต่าง ๆ นอกเหนื อจากที่
กําหนดไว้ใน หมู่ 313 อื่น ๆ
หมู่

314

ผู้ควบคุมและช่ างเทคนิคประจําเรือและอากาศยาน
( Ship and Aircraft Controllers and Technicians )
ผูป้ ฏิ บตั ิงานอาชี พในหมู่น้ ี ได้แก่ ผูท้ ี่ควบคุ มด้านเทคนิ คและการทํางานของอุปกรณ์
เครื่ องกล ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิ กส์ บนเรื อหรื อในอากาศยาน รวมทั้งผูท้ ี่ทาํ หน้าที่เป็ นต้นหนเพื่อบังคับ
เรื อหรื ออากาศยาน ให้เคลื่อนที่อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและปลอดภัย
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กลุ่มอาชี พในหมู่นี้ มีดังนี้
3141 ช่างเทคนิคหรื อช่างเครื่ องประจําเรื อ
3142 เจ้าหน้าที่ประจําห้องบังคับการเรื อและผูน้ าํ ร่ อง
3143 นักบินและวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการบิน
9154
3144 ผูค้ วบคุมจราจรทางอากาศ
9155
3145 ช่างเทคนิคความปลอดภัยด้านจราจรทางอากาศ
หน่ วย 3141 ช่ างเทคนิคหรือช่ างเครื่องประจําเรือ ( Ships’ Engineers )
ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหน่ วยนี้ ได้ แก่ ผู้ควบคุม บํารุ งรั กษา และซ่ อมแซมอุปกรณ์ เครื่ องกล
ไฟฟ้ า อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่ องจักรต่ าง ๆ บนเรื อ ; สั่ งซื้อเชื้อเพลิงและสิ่ งของพัสดุอื่น ๆ ที่จําเป็ น กํากับ
ควบคุมดูแลทางเทคนิคในการติดตั้ง บํารุ งรั กษาและซ่ อมแซมเครื่ องจักรและอุปกรณ์ ต่างๆ บนเรื อ ปฏิบัติ
หน้ าที่การงานที่เกีย่ วข้ องและควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานอืน่ ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
3141.20

นายช่ างใหญ่ทางวิศวกรรม (เรือ) ; ผู้ควบคุมงานฝ่ ายช่ าง (Supervisor ship engineer)
ควบคุมการบํารุ งรักษา การซ่ อมและการเปลี่ยนเครื่ องมือกลต่างๆ : ตรวจเครื่ องมือกล
ต่างๆ ของเรื อ เมื่อเรื ออยูใ่ นท่าหรื ออู่ ; กําหนดลักษณะและขอบเขตของการซ่ อมตัวเรื อหรื อการเปลี่ยน
อุปกรณ์ตามที่คู่มือกําหนด ; กําหนดรายละเอียดของการทํางาน ตรวจตราและอนุ มตั ิวสั ดุที่จะใช้ในการ
ทํางาน ; สั่งคนงานให้ทาํ งานหรื อควบคุมผูร้ ับเหมาทํางานตามใบสั่งงาน ; ทําบันทึกรายงานการทํางาน
การซ่ อมบํารุ งตัวเรื อและเครื่ องจักร ให้คาํ แนะนําแก่ บริ ษทั เกี่ ยวกับงานวิศวกรรม ควบคุ มการปฏิ บตั ิ
หน้าที่ของต้นกล และให้คาํ ปรึ กษากับตัวแทนจําหน่าย เครื่ องยนต์ เครื่ องจักรกลต่างๆ ในการปรับปรุ ง
เรื อให้ดีข้ ึน
3141.30

ต้ นกล (Chief Engineer)
รับผิดชอบงานช่างกลบนเรื อทั้งหมด : วางแผน ควบคุมดูแลและบํารุ งรักษาเครื่ องจักร
เครื่ องยนต์เครื่ องมือเครื่ องใช้และอุปกรณ์ในเรื อให้อยูใ่ นสภาพพร้ อมใช้งาน ; ควบคุมปูมห้องเครื่ อง
และควบคุมป้ องกันความเสี ยหายตามที่นายเรื อมอบหมาย ดูแลและจัดทําเอกสารเกี่ ยวกับการซ่ อมและ
บํารุ งรักษา
3141.32

รองต้ นกล (Second Engineer)
ปฏิบตั ิงานตามคําสั่งของต้นกล ในการควบคุมดูแลงานช่างกลบนเรื อ : ควบคุมดูแลและ
บํารุ งรั กษาเครื่ องยนต์ เครื่ องจักร เครื่ องมือ เครื่ องใช้และอุปกรณ์ ในเรื อให้อยู่ในสภาพพร้ อมใช้งาน
และเป็ นผูร้ ับผิดชอบแทนต้นกล เมื่อต้นกลไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้
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3141.34

นายช่ างกล (Third Engineer)
ปฏิ บ ตั ิ ง านตามคํา สั่ง ที่ ได้รับมอบหมายจากต้นกล หรื อรองต้นกล ในการดู แลและ
บํารุ งรักษาเครื่ องจักร เครื่ องยนต์ เครื่ องมือ เครื่ องใช้และอุปกรณ์ในเรื อให้อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งาน
3141.36

นายช่ างประจําเรือฝ่ ายช่ างกล (Fourth Engineer)
ปฏิ บตั ิงานตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมายจากต้นกล รองต้นกล หรื อนายช่ างกล ในการ
บํารุ งรักษาเครื่ องจักร เครื่ องยนต์ เครื่ องมือ เครื่ องใช้และอุปกรณ์ในเรื อ ให้อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งาน
3141.90

ช่ างเทคนิคหรือช่ างเครื่องประจําเรืออืน่ ๆ
ผูป้ ฏิ บตั ิงานอาชี พในกลุ่มนี้ รวมถึง ช่างเทคนิ คหรื อช่ างเครื่ องประจําเรื อ ซึ่ งมิได้จดั
ประเภทไว้ในที่อื่น
หน่ วย 3142 เจ้ าหน้ าทีป่ ระจําห้ องบังคับการเรือและผู้นําร่ อง (Ships’ Deck Officers and Pilots)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ทาํ หน้าที่บงั คับและนําร่ องเรื อหรื อยานพาหนะที่
มีลกั ษณะคล้ายคลึ งกันทั้งในทะเลและร่ องนํ้า ควบคุ มและเข้าร่ วมปฏิ บตั ิการต่างๆ ในห้องบังคับการ
เดินเรื อหรื อสะพาน สังเกตการณ์การเดินเรื อ ใช้ความรู ้ความชํานาญพิเศษในการนําร่ องเรื อเข้าสู่ และออก
จากท่าเรื อ ผ่านร่ องนํ้า ช่ องแคบและทะเล ควบคุ มดู แลการขนถ่ ายสิ นค้าทั้งขึ้ นและลงจากเรื อให้
เป็ นไปตามกฎ ข้อบังคับรวมทั้งความปลอดภัยของลูกเรื อและผูโ้ ดยสาร ควบคุมด้านเทคนิคในการ
บํารุ งรักษาและซ่ อมแซมเรื อให้เป็ นไปตามข้อกําหนดและกฎข้อบังคับต่าง ๆ แก้ไขปั ญหาที่ เกิ ดขึ้นใน
ระหว่างการทํางาน ทําการจัดซื้ อวัสดุ เครื่ องใช้ จัดจ้างลูกเรื อ และบันทึกการปฏิบตั ิการต่าง ๆ ปฏิบตั ิ
หน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
3142.20

ผู้บังคับการเรือ/นายเรือเดินทะเล (Ship’s captain , sea)
รั บ ผิ ดชอบการเดิ น เรื อ ทะเล เรื อขนถ่ า ยและเรื อ อื่ นๆ ที่ เกี่ ย วข้อ ง (เรื อเดิ นทะเล
ประกอบด้วย เรื อระหว่างประเทศ เรื อขนส่ งชายฝั่งและเรื อเดินใกล้ฝั่ง) : จัดระบบงานและควบคุม
บังคับบัญชา คนประจําเรื อและกิจการในเรื อให้เกิ ดความปลอดภัย ; ดูแลตรวจตราและเตรี ยมความ
พร้อมของเรื อ รวมทั้งดูแลการเก็บเอกสาร หนังสื อสําคัญตามบทของกฎหมาย
3142.30

นายเรือ / ผู้ควบคุมเรือ (Ship’s master)
ควบคุมการเดินเรื อ เพื่อขนส่ งผูโ้ ดยสารสิ นค้าตามแม่น้ าํ ลําคลอง : จัดระบบสั่งการ
และควบคุมการทํางานของคนประจําเรื อ หรื อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ; ควบคุมความเร็ วและทิศทางของเรื อ ;
ตรวจสอบบํารุ งรักษาเรื อ
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3142.40

ต้ นเรือ (Chief officer)
ทําหน้าที่นายประจําเรื อรองจากนายเรื อ : รับคําสั่งเกี่ ยวกับกิจการทัว่ ไปจากนายเรื อ
แล้วแจ้งไปยังผูม้ ีหน้าที่เกี่ยวข้อง ; จัดระเบียบการขนส่ งผูโ้ ดยสาร และการขนถ่ายสิ นค้า รวมทั้งควบคุม
ดูแลการจัดระบบ ระเบียบ ในเรื อให้เรี ยบร้อย ตรวจตราและรักษาวินยั ในเรื อ
3142.45

นายประจําเรือฝ่ ายเดินเรือ / ต้ นหน , ผู้ช่วยต้ นเรือ (Assistant chief officer , ship)
ทําหน้าที่ในการนําเรื อ / เดิ นเรื อตามคําสั่งโดยใช้เรดาร์ เข็มทิศ แผนที่ และเครื่ อง
ช่ วยการเดิ นเรื ออื่ น ๆ : จัดระเบี ยบและวิธีการใช้เครื่ องมื อสื่ อสารทุกประเภท รวมทั้งดู แลอุ ปกรณ์
ความปลอดภัยและควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่แผนกสื่ อสารและคนประจําเรื อ
3142.50

ผู้นําร่ อง / เจ้ าพนักงานนําร่ อง (Marinetine pilot)
ช่วยเหลือและให้คาํ แนะนํานายเรื อ เฉพาะเรื่ องการเดินเรื อและการบังคับเรื อให้เคลื่อน
เดินไปในเขตท่าหรื อน่านนํ้าที่กาํ หนด จะต้องมีความรู ้ความชํานาญเป็ นพิเศษ เกี่ยวกับร่ องนํ้า ช่องแคบ
ท่าเรื อลักษณะภูมิอากาศ กระแสนํ้า กระแสลม ทางนํ้าในประเทศและพื้นที่ อนั ตรายต่อการเดิ นเรื อ
สามารถบังคับควบคุมเรื อได้ทุกประเภท ตามขนาดของใบอนุญาต
3142. 60

ไต๋ ก๋ง (เรือประมง) (Ship’s captain , fishery)
ควบคุ มและรับผิดชอบการเดิ นเรื อเพื่อทําการประมง : วางแผน ควบคุมการเดิ นเรื อ
เพื่อนําเรื อไปยัง แหล่ งจับสัตว์น้ าํ และนํา เรื อกลับ มายังท่า เที ยบเรื อที่ ประสงค์ ปรั บปรุ ง ดัดแปลงและ
ซ่ อมบํารุ งเครื่ องมือ อุปกรณ์และเครื่ องช่วยอื่น ๆ ให้อยูใ่ นสภาพพร้อมจะปฏิบตั ิงาน ควบคุม ปกครอง
บังคับบัญชาคนประจําเรื อจัดระเบียบภายในเรื อ จัดการสัตว์น้ าํ ที่จบั ได้บนเรื อ ตัดสิ นใจในเรื่ องการ
ป้ องกันภัยและระวังอันตรายที่อาจเกิดกับเรื อและคนประจําเรื อ รับผิดชอบในการดูแลหนังสื อสําคัญต่าง
ๆ ที่ตอ้ งมีไว้โดยบทบังคับของกฎหมาย
ทํารายงานการเดิ นเรื อ ปูมเรื อ และรายงานอื่น ๆ ตาม
ข้อบังคับ มีอาํ นาจสั่งการแทนเจ้าของเรื อเมื่อเรื ออยูใ่ นทะเล
3142. 70

ช่ างยนต์ , อินจิเนียร์ (เรือประมง) ; ช่ างไฟประจําเรือ (Fireman , ship)
บํารุ งรักษาและใช้บรรดาเครื่ องจักร เครื่ องกําเนิ ดไฟฟ้ าและอุ ปกรณ์ อื่น ๆ ดูแลและ
ควบคุมการซ่ อมเครื่ องจักรและเครื่ องมือต่าง ๆ ดําเนิ นการเกี่ยวกับสถิติงานและการสิ้ นเปลืองทุกชนิ ด
ของช่างกล จัดทําและรักษาเอกสารต่าง ๆ ของแผนก
3142. 75

ช่างนํ้ามัน , ลูกมืออินจิเนียร์ ; พนักงานห้องเครื่ องเรื อ (Mechanical officer)
เป็ นผูช้ ่ วยของอินจิเนี ยร์ มี หน้าที่เฝ้ าดูแลเครื่ องยนต์ อุปกรณ์ ในห้องเครื่ อง ให้อยู่ใน
สภาพเรี ยบร้อยพร้อมใช้งาน ตรวจเช็ค เปลี่ยนถ่ายนํ้ามัน หรื อปฏิบตั ิหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องตามคําสั่ง
ของอินจิเนียร์
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3142.90

เจ้ าหน้ าทีป่ ระจําห้ องบังคับการเรือและผู้นําร่ องอืน่ ๆ
ผูป้ ฏิ บตั ิ งานอาชี พในกลุ่มนี้ รวมถึ ง เจ้าหน้าที่ประจําห้องบังคับการเรื อและผูน้ าํ ร่ อง
ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
หน่ วย 3143 นักบินและวิชาชีพทีเ่ กีย่ วข้ องกับการบิน (Aircraft Pilots and Related Associate
Professionals )
ผูป้ ฏิ บตั ิงานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูท้ าํ หน้าที่ ควบคุ มอุปกรณ์ เครื่ องกล ไฟฟ้ า
และอิเล็กทรอนิ กส์ เพื่อบังคับการบินและนําร่ องอากาศยาน รับส่ งผูโ้ ดยสาร ไปรษณี ยภ์ ณ
ั ฑ์หรื อสิ นค้า
จัดทําแผนการบินหรื อตรวจสอบแผนการบินมาตรฐาน ตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่ องมือวัดและอุปกรณ์
ควบคุมอื่น ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ดงั กล่าวสามารถใช้งานได้ ใช้ความรู ้ ตามหลักวิชาการและข้อ
ปฏิบตั ิในการบินเพื่อแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบตั ิงาน ปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและ
ควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
3143.10

นักบิน (Pilot)
บังคับอากาศยานที่ใช้ในการขนส่ งผูโ้ ดยสาร ไปรษณี ยภัณฑ์ หรื อสิ นค้า : ควบคุมอากาศ
ยานซึ่ งทําการบินในเที่ยวบินตามตาราง หรื อในเที่ยวบินเช่าเหมา ; ศึกษาสภาพอากาศ ณ สนามบิน ,
เส้นทางบิน บรรยายสรุ ปแก่ลูกเรื อ ;
เฝ้ าตรวจสอบเครื่ องมือ เครื่ องวัดที่ใช้ควบคุมอากาศยาน ;
ตรวจความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเครื่ องยนต์หรื ออุปกรณ์หรื อเครื่ องมือต่าง ๆ ที่ช่วยในการบินและควบคุม
เส้นทางบิน ; อาจเป็ นผูค้ วบคุมอากาศยาน (กัปตัน) ซึ่ งรับผิดชอบลูกเรื อทั้งหมด หรื อเป็ นนักบินผูช้ ่วย
ซึ่งทําการบินภายใต้ความรับผิดชอบของผูค้ วบคุมอากาศยาน (กัปตัน)
3143.20

นักบินเฉพาะงาน (Pilot , specialised)
บังคับอากาศยานโดยมีวตั ถุประสงค์พิเศษ เช่น ทดสอบเครื่ องยนต์ , ฉี ดยาฆ่าแมลงเพื่อ
ควบคุมการระบาด , สํารวจทางอากาศ , ถ่ายภาพทางอากาศ : ควบคุมอากาศยานซึ่ งทําการบินใน
เที่ยวบินตามตารางหรื อในเที่ยวบินเช่าเหมา , เฝ้ าตรวจสอบเครื่ องมือ เครื่ องวัด ที่ใช้ควบคุมอากาศยาน
ตรวจความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเครื่ องยนต์ อุปกรณ์ หรื อเครื่ องมือต่าง ๆ ที่ช่วยในการบิน และควบคุม
เส้นทางบิน , อาจเป็ นผูค้ วบคุมอากาศยาน (กัปตัน)ซึ่ งรับผิดชอบลูกเรื อทั้งหมด หรื อเป็ นนักบินผูช้ ่วย ซึ่ ง
ทําการบินภายใต้ความรับผิดชอบของผูค้ วบคุมอากาศยาน (กัปตัน)
3143.30

ต้ นหนประจําอากาศยาน (Flight Navigator)
ควบคุ ม เส้ นทางบิ นของอากาศยาน บอกตําแหน่ งของอากาศยานโดยอาศัย เรดาห์ ,
สัญญาณวิทยุ , แผนที่, การสังเกตดวงดาว , ภูมิประเทศ หรื อเครื่ องช่วยในการเดินอากาศอื่นๆ : แก้เข็มบิน
ให้ถูกต้องเมื่ออากาศยานหันเหจากเส้นทาง ; ติดต่อประสานกับหน่วยควบคุมการจราจรทางอากาศของ
สถานีต่าง ๆ เพื่อนําอากาศยานขึ้นและลงสู่ พ้นื ; บันทึกปูมการบิน
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3143.40

นายช่ างประจําอากาศยาน (Flight engineer)
ให้ บริการและซ่ อมอากาศยานในขณะทําการบิน และแนะนํานักบินเกี่ยวกับเครื่องยนต์ :
คอยตรวจดูเครื่ องวัดมิเตอร์ และเครื่ องวัดประกอบการบินอย่ างอื่น เพื่อกันความผิดพลาดทางเทคนิค ;
ตรวจข้ อขัดข้ องของเครื่องยนต์ และทํางานซ่ อมด่ วนและซ่ อมเล็ก ๆ น้ อย ๆ พร้ อมทั้งแจ้ งให้ นักบินทราบ
ถึงข้ อขัดข้ องต่ าง ๆ ; บันทึกรายงานเกี่ยวกับเครื่องยนต์ และการปฏิบัติงานของอากาศยาน ตลอดจน
ข้ อขัดข้ องที่เกิด ขึ้น และการซ่ อมแซมในระหว่ างทํา การบิ นอาจตรวจสอบเครื่ องยนต์ ชิ้ นส่ วนของ
เครื่องบินและอุปกรณ์ ต่างๆ ก่ อนทําการบิน
หน่ วย 3144 ผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศ ( Air Traffic Controllers )
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่กาํ กับและควบคุมอากาศยานที่บินอยูใ่ นน่าน
ฟ้ าที่กาํ หนดหรื ออากาศยานที่กาํ ลังจะบินขึ้นและลงจอดในสนามบิน รวมทั้งอากาศยานที่วงิ่ อยูบ่ นลาน
โดยใช้สัญญาณแบบวิทยุ เรดาร์ และไฟแสงสว่าง ให้ขอ้ มูลแก่ผปู ้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ลูกเรื อและ
เจ้าหน้าที่ปฏิ บตั ิงานเกี่ ยวกับสภาวะภูมิอากาศ อุปกรณ์ การปฏิ บตั ิ งานต่างๆ สภาพจราจรทางอากาศ
ตรวจสอบและอนุ มตั ิแผนการบิน ใช้ความรู ้ดา้ นการควบคุ มการจราจรทางอากาศเพื่อแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ
ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบตั ิงาน ปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
3144.20

ผู้ควบคุมจราจรทางอากาศ (Air Traffic Controller)
กํากับดู แลและควบคุ มการเดิ นทางของอากาศยานภายในอาณาเขตที่ ได้รับมอบหมาย
เพื่อให้อากาศยานเดินทางจากจุดหนึ่ งไปยังอีกจุดหนึ่ ง หรื อขึ้น – ลง ณ สนามบินใดสนามบินหนึ่ งด้วย
ความปลอดภัย : ตรวจสอบตารางการบินของสายการบินที่แจ้งการขึ้น – ลง ; มีความรู้ความเชี่ยวชาญใน
เรื่ องระบบสื่ อสารวิทยุ เรดาร์ สัญญาณไฟ ธงหรื ออื่นๆ เพื่อใช้ในการควบคุมการเดินอากาศของอากาศ
ยาน ; แจ้งข่าวสารสภาพอากาศ ข่าวสารเพื่อความปลอดภัยและสะดวกสบายในการบิน และบันทึก
รายงานข่าวที่ได้รับจากอากาศยาน การระวังภัย (Alerting Service) ; ควบคุมการจราจรทางอากาศเขต
ประชิ ดสนามบิน การควบคุมการขึ้น – ลงของอากาศยาน ; ควบคุมสั่งการในกรณี ฉุกเฉิ น, ให้บริ การ
การจราจรทางอากาศกับบุคคลสําคัญ (VIP) ; รายงานเหตุและผลการปฏิ บตั ิต่อผูบ้ งั คับบัญชา ตลอดจน
การดูแลเครื่ องมือ รวมทั้งอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้ในการดําเนิ นการตามความรับผิดชอบดังกล่าว ให้ใช้การ
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
หน่ วย 3145 ช่ างเทคนิคความปลอดภัยด้ านการจราจรทางอากาศ
( Air Traffic Safety Technicians )
ผูป้ ฏิ บตั ิงานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ทาํ งานด้านเทคนิ คเกี่ ยวกับการออกแบบ
ก่อสร้าง ติดตั้ง ปฏิบตั ิการการบํารุ งรักษา การซ่ อมแซมระบบอุปกรณ์และระบบควบคุมการจราจรทาง
อากาศและระบบการนําร่ องทางอากาศ การทดสอบและพัฒนา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่ องมือกล
ต่าง ๆ ของระบบนําร่ องทางอากาศ ประมาณการค่าใช้จ่าย เตรี ยมข้อกําหนดรายละเอียดทางเทคนิ ค

(219)
และการฝึ กอบรมเจ้าหน้าที่ในเรื่ องการควบคุมการจราจรทางอากาศและอุปกรณ์ความปลอดภัย ควบคุม
และปรับตั้งเครื่ องมือวัดการนําร่ องทางอากาศที่ติดตั้งบนภาคพื้นดิ นให้มีประสิ ทธิ ภาพและปลอดภัยใน
การบินขึ้นและร่ อนลง ปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
3145.20

ช่ างเทคนิคความปลอดภัยด้ านการจราจรทางอากาศ (Technician , air traffic safety)
ทํางานด้านเทคนิ คเกี่ยวกับการออกแบบ ติดตั้ง บํารุ งรักษา และซ่ อมแซมอุปกรณ์และ
ระบบควบคุมการจราจรทางอากาศ : ทดสอบและพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ และเครื่ องมือต่าง ๆ ของ
ระบบการนําร่ องทางอากาศ ; เตรี ยมข้อกําหนดและรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์ และเครื่ องมือเพื่อความ
ปลอดภัย อาจประมาณการค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง บํารุ งรักษาและซ่อมแซม รวมทั้งฝึ กอบรมเจ้าหน้าที่
หมู่

315

ผู้ตรวจสอบด้ านคุณภาพและความปลอดภัย ( Safety and Quality Inspectors )
ผูป้ ฏิ บตั ิ งานอาชี พในหมู่น้ ี ได้แก่ ผูท้ ี่ ท าํ การตรวจสอบการดําเนิ นงานเกี่ ยวกับสิ่ งปลู ก
สร้างอาคารต่าง ๆ การป้ องกันอัคคีภยั และภัยอันตราย รวมทั้งความปลอดภัยในการทํางาน การคุม้ ครอง
สุ ขภาพและสิ่ งแวดล้อม การตรวจสอบความปลอดภัยในขั้นตอนการผลิต การนําไปใช้และการจําหน่าย
สิ นค้าให้เป็ นไปตามมาตรฐานคุณภาพ และข้อกําหนดต่าง ๆ ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในหมู่น้ ี อาจปฏิบตั ิงาน
ในนามของเจ้าหน้าที่รัฐหรื อหน่ วยงานภาคอุ ตสาหกรรมหรื อองค์กรธุ รกิ จอื่ น ๆ เพื่อให้การดําเนิ นการ
เป็ นไปตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมทั้งการควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
กลุ่มอาชี พในหมู่นี้ มีดังนี้
3151 ผูต้ รวจสอบอาคารสิ่ งก่อสร้างและอัคคีภยั
9400
3152 ผู้ตรวจสอบด้ านความปลอดภัย สุ ขภาพและคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์
หน่ วย 3151 ผู้ตรวจสอบอาคารสิ่ งก่ อสร้ างและอัคคีภัย ( Building and Fire Inspectors )
ผูป้ ฏิ บ ัติ ง านอาชี พ ในหน่ ว ยนี้ ได้แ ก่ ผูท้ ี่ ป ฏิ บ ัติ ง านในนามของเจ้า หน้า ที่ ของรั ฐ หรื อ
หน่วยงานภาคอุตสาหกรรมและองค์กรธุรกิจอื่น ๆ เพื่อตรวจสอบ บ้าน โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรมและ
อาคารสิ่ งปลูกสร้าง รวมทั้งโครงสร้างในระหว่างและหลังการก่อสร้างเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว เพื่อให้เป็ นไปตาม
แบบมาตรฐาน ข้อกําหนดที่ขออนุ ญาต และตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาคาร รวมทั้งการให้
คําแนะนําแก่บุคคลหรื อหน่วยงานต่าง ๆ ที่จะทําการก่อสร้างอาคารสิ่ งปลูกสร้างและ โครงสร้างอื่นๆ ให้
ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยอาคาร พิจารณาตรวจสอบการฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยอาคาร หรื อสภาพที่เป็ นภัย
อันตรายของสิ่ งก่อสร้าง เช่น โรงแรม โรงภาพยนตร์ และอาคารสิ่ งปลูกสร้างและโครงสร้างอื่น ๆ เพื่อสื บ
หาจุดที่อาจเป็ นสาเหตุของอัคคีภยั และให้คาํ แนะนําเพื่อกําจัดสาเหตุ ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้และ
ระบบฉี ดพ่นนํ้าดับไฟ การใช้วตั ถุในการก่อสร้างอาคารและวิธีการขนย้าย เพื่อลดความเสี่ ยงของเพลิงไหม้

(220)
ความเสี ยหายและภัยอันตรายหากมี เพลิ งไม้เกิดขึ้น ตรวจสภาพที่เกิดเพลิ งไหม้เพื่อหาสาเหตุ ของการเกิ ด
อัคคีภยั ปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ

อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
3151.20

ผู้ตรวจสอบอาคารสิ่ งก่ อสร้ าง (Building inspector)
ตรวจสอบบ้าน โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรมและอาคารสิ่ งก่อสร้างต่าง ๆ ให้เป็ นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยสิ่ งก่อสร้างแต่ละประเภท : ให้คาํ แนะนําแก่ผทู ้ ี่จะทําการก่อสร้างอาคาร โครงสร้าง
และสิ่ งปลูกสร้างต่าง ๆ ให้เป็ นไปตามแบบแปลนที่ได้ขออนุ ญาตไว้ หรื อตรวจสอบเพื่อพิจารณาถึงการ
ดําเนิ นการ ปรับปรุ ง บํารุ งรั กษาสิ่ งก่อสร้ างให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย อาจทํารายงานเพื่อสั่งระงับการ
ก่อสร้างหรื อรื้ อถอน เมื่อพบสภาพที่ไม่ถูกต้องหรื อไม่ปลอดภัย โดยทัว่ ไปผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พนี้ จะทํางาน
ในนามของเจ้าหน้าที่ภาครัฐหรื อองค์กรที่ได้รับการรับรองหรื อจดทะเบียบกับทางราชการ
3151.30

ผู้ตรวจสอบอัคคีภัย (Fire inspector)
ตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม หรื ออาคารสิ่ งปลูกสร้างต่าง ๆ เพื่อสื บหาจุด
ที่เป็ นสาเหตุของอัคคีภยั : ให้คาํ แนะนําในการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับระบบป้ องกันอัคคีภยั และระบบ
พ่นนํ้าเพื่อดับไฟ ; ตรวจสอบระบบป้ องกันอัคคีภยั และทําการสอบสวนสถานที่เกิดเพลิ งไหม้ เพื่อหา
สาเหตุสรุ ปและจัดทํารายงานเสนอ โดยทัว่ ไปผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพนี้จะทํางานในนามของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ

หน่ วย 3152 ผู้ตรวจด้ านความปลอดภัย สุ ขภาพและคุณภาพผลิตภัณฑ์
( Safety, Health and Quality Inspectors )
ผู้ปฏิบัติงานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้ แก่ ผ้ ูปฏิบัติงานในนามของรั ฐ (เจ้ าหน้ าที่ของรั ฐ หรื อ
เจ้ าหน้ าที่ขององค์ กรเอกชนที่ได้ รับสิ ทธิจากรั ฐ ) ในการตรวจสอบสภาพที่ทํางาน (เครื่ องจักร อุปกรณ์
กระบวนการผลิต การเก็บรั กษา การขนส่ ง ) ความปลอดภัยในการทํางาน สิ่ งแวดล้ อม และคุณภาพ
ผลิต ภั ณ ฑ์ เพื่อ ให้ เป็ นไปตามระเบี ย บข้ อบั ง คับ และมาตรฐานกํา หนด รวมถึ ง การตรวจสอบมาตรฐาน
ยานพาหนะ และการให้ คําแนะนําแก่ องค์ กรและธุรกิจเอกชนให้ ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้ อบังคับต่ าง ๆ การ
รักษาสุ ขภาพและความสะอาดในที่ทํางานรวมทั้งมาตรฐานด้ านเทคนิคต่ างๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
3152.10

ผู้ตรวจสอบด้ านความปลอดภัยและสุ ขอนามัย (ด้ านมลภาวะสิ่ งแวดล้อม)
(Safety and health inspector , environment)
ทํา การตรวจสอบและให้ค าํ แนะนําแก่ ส ถานประกอบการต่า ง ๆ รวมทั้ง แรงงานให้
ปฏิบตั ิตามกฎว่าด้วยเรื่ องความปลอดภัย สิ่ งแวดล้อมและสุ ขอนามัย : ให้คาํ แนะนําแก่ตวั แทนนายจ้าง

(221)
และลูกจ้างในการดําเนิ นการตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการในเรื่ องความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อม ;
ตรวจสอบสถานที่ทาํ งานและบริ เวณข้างเคียง และทดสอบหาภาวะมลพิษและของเสี ยที่เกิ ดจากสถาน
ประกอบการต่าง ๆ ; แจ้งดําเนิ นการเพื่อให้ทาํ การปรับปรุ งแก้ไขให้ถูกต้อง หรื อออกคําสั่งระงับการ
ดําเนินการหากพบภาวะที่ก่อให้เกิดมลพิษ โดยทัว่ ไปผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พนี้ จะทํางานในนามของเจ้าหน้าที่
ภาครัฐหรื อองค์กรที่ได้รับการรับรองและจดทะเบียนกับทางราชการ
3152.20

เจ้ าหน้ าทีค่ วามปลอดภัยในการทํางาน (Safety officer , working condition)
แนะนํา กํากับดูแลให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบแห่ งความปลอดภัย
สํารวจตรวจสอบสภาพการทํางานของเครื่ องจักรและบุคคลากรให้อยูใ่ นสภาพปลอดภัย : ให้คาํ แนะนํา
แก่ พ นัก งาน สํา รวจสภาพการทํา งานและรายงานสภาพความไม่ ป ลอดภัย แก่ ผูบ้ งั คับ บัญชาพร้ อ ม
เสนอแนะแนวทางแก้ไขและป้ องกัน ส่ งเสริ ม และสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยในทํางาน อาจ
ทําการฝึ กสอนอบรมผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
3152.25

เจ้ าหน้ าทีต่ รวจสภาพอากาศยาน (Aircraft engineering inspector)
9401 ทํา หน้ า ที่อ ย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง หรื อ หลายอย่ า งในการ
ตรวจสอบงานวิศวกรรมการบิน ความสมควรเดินอากาศ การปฏิบัติการบิน
และการสอบสวนอากาศยานประสบอุบัติเหตุ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติการบินและความสมควรเดินอากาศของอากาศยาน : ตรวจสอบและ
พิจารณาให้ การรั บรองแบบ ระบบการซ่ อมบํารุ ง และอุปกรณ์ ของอากาศยาน
แบบต่ าง ๆ , ตรวจสอบสภาพอากาศยาน , อุปกรณ์ และการทํางานของระบบ
ต่ าง ๆ เพื่อความสมควรเดินอากาศของอากาศยาน ; ตรวจสอบการปฏิบัติการ
บินของผู้ดําเนิ นอากาศให้ เป็ นไปด้ วยความปลอดภัย เช่ น ตรวจสอบความรู้
ความสามารถของเจ้ าหน้ าที่ มาตรฐานอุปกรณ์ หลักสู ตรการฝึ กอบรมและ
คู่มือการปฏิบัติงานต่ าง ๆ ,
ตรวจสอบให้ คําแนะนําและติดตามผลการ
ดําเนินงานด้ านนิรภัยการบิน , รวบรวมพยานหลักฐานเอกสาร สํ ารวจความ
เสี ยหายจากอุบัติเหตุ การบิน เพื่อทําการวิเคราะห์ สรุ ปสาเหตุ ของอุบัติเหตุ
เสนอหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง เพื่อดําเนินการแก้ ไข อาจมี ชื่อเรี ยกแตกต่ างตาม
ลักษณะงานหลักทีป่ ฏิบัติ

3152.27

นายตรวจอากาศยาน ; สารวัตรช่ าง (Inspector aircraft) ; นายตรวจ
9402
ตรวจสภาพอากาศยานและอุปกรณ์ อากาศยานให้ อยู่ในสภาพ
พร้ อมใช้ งาน:ตรวจเช็ คเพื่อหาข้ อบกพร่ องหรื อผิดปกติภายหลังจากการซ่ อม
บํ า รุ ง รั ก ษา เพื่ อ ความปลอดภั ย ของอากาศยาน สั่ ง การแก้ ไ ขหากพบ
จุดบกพร่ อง ทํารายงานการตรวจเสนอผู้บังคับบัญชาหรือหน่ วยงานที่เกีย่ วข้ อง

(222)

3152.30

ผูต้ รวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์สินค้า (ไฟฟ้ า อิเล็กทรอนิกส์)
(Inspector , quality product , electrical and electronic)
ตรวจสอบและทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ไฟฟ้ าหรื ออิเล็คทรอนิกส์ ตามมาตรฐานที่
กํา หนด : ตรวจสอบอุปกรณ์ แ ละชิ้ นส่ วนของผลิต ภั ณฑ์ โดยใช้ เครื่ องมื อวัด – ทดสอบเฉพาะ เช่ น
เครื่องวัดกําลังไฟฟ้ า , กําลังวัตต์ , ค่ าความถ่ วงแรงดัน เป็ นต้ น แยกอุปกรณ์ หรื อชิ้นส่ วนที่ไม่ สมบูรณ์ ออก
จัดทํารายงานไปยังฝ่ ายผลิตหรือสถานประกอบการเพือ่ แจ้ งถึงสิ่ งผิดปกติ หรือความไม่ สมบูรณ์ อาจมีความ
ชํานาญในการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ แต่ ละชนิด และมีชื่อเรียกตามผลิตภัณฑ์ ที่ทําการตรวจสอบ
3152.40

ผูต้ รวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สินค้า (เส้นใย เสื้ อผ้า และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ)
(Inspector , quality product textile)
ตรวจสอบและทดสอบคุ ณภาพของชิ้ นส่ วนเส้ นใยหรื อผลิ ตภัณฑ์เสื้ อผ้าต่ า ง ๆ ตาม
มาตรฐานที่กาํ หนด : ตรวจสอบผลิตภัณฑ์และชิ้ นส่ วนของเสื้ อผ้าและผลิ ตภัณฑ์ดว้ ยเครื่ องมือวัดหรื อ
อุปกรณ์สาํ หรับทดสอบเส้นใยโดยเฉพาะ แยกชิ้นส่ วนหรื อผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานออก แจ้งรายการ
ข้อผิดพลาดให้ฝ่ายผลิ ตทําการแก้ไข อาจมีความชํานาญในการตรวจสอบคุ ณภาพของผลิตภัณฑ์เฉพาะ
อย่าง และมีชื่อเรี ยกตามผลิตภัณฑ์ที่ทาํ การทดสอบ
3152.45

พนักงานตรวจสอบเส้นใยสิ่ งทอสิ่ งถัก (Inspector , fibre , textile)
ตรวจสอบคุณภาพของเส้นใยสิ่ งทอสิ่ งถักที่เกิดจากการทอ : ทําเครื่ องหมายตรงจุด
ที่บกพร่ อง รายงานความเสี ยหายต่อผูค้ วบคุ มงานหรื อให้คาํ แนะนําแก่ ช่างทอเพื่อแก้ไขงานให้ดีข้ ึ น ;
ชัง่ นํ้าหนักม้วนเส้นใยให้เท่ากับจํานวนเส้ นใย ; อาจเช็ คเส้ นด้ายด้วยการใช้แว่นขยายเพื่อตรวจสอบ
คุณภาพของการทอ ; อาจตรวจสอบคุณภาพของเส้นใยด้วยวิธีการดูความกลมกลืนของสี และความเรี ยบ
ของเส้นใย

3152.47

พนักงานตรวจผืนผ้า (Cloth examiner)
วางผืนผ้า บนเครื่ องจักรที่ มีแสงสว่าง ตรวจดู ความบกพร่ องของผืนสิ่ ง ทอสิ่ งถัก ว่ามี ความ
บกพร่ องที่เกิ ดจากการทอหรื อการถักแล้วทําเครื่ องหมายตรงจุดที่บกพร่ อง รายงานความบกพร่ องต่อผู ้
ควบคุ มงานหรื อชี้ แจงให้ช่างทอ ช่างถัก ช่ างซ่ อม หรื อคนงานอื่น ๆ ทราบเพื่อแก้ไขให้ดีข้ ึน รวมทั้ง
การตรวจดูคุณภาพและลักษณะของผืนผ้า เช่น ความกลมกลืนของสี ความเรี ยบร้อยและทรงกว้างของ
ผ้า อาจหยอดนํ้ามันและทําความสะอาดเครื่ องจักร

(223)
9403 3152.50
ผูต้ รวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ไม้ (Inspector , quality product
, wood)
ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ไม้ เครื่ องเรื อนและชิ้นส่ วน โดยแยกเป็ นประเภท ชนิ ด คุณสมบัติ
ความแข็งแรง การใช้งาน ความชื้นและอื่นๆ ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานกําหนด

3152.60

ผู้ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ อาหาร
(Quality controller raw material and food product)
ตรวจสอบวัตถุ ดิบ กระบวนการผลิ ต และผลิ ตภัณฑ์ประเภทอาหารให้เป็ นไปตาม
มาตรฐานหรื อเกณฑ์ที่กาํ หนด : นําตัวอย่างวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่สําเร็ จแล้วไปทําการทดสอบเพื่อหา
สิ่ งเจือปน สิ่ งผิดปกติ หรื อวัดหาค่าต่าง ๆ ที่กาํ หนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานของอาหารแต่ละประเภท เช่น
วัด สารตกค้า ง วัด หาค่ า จุ ลิ น ทรี ย ์ สิ่ ง เจื อ ปน เป็ นต้น ; อาจตรวจสอบดู ก ระบวนการผลิ ต เพื่ อ หา
ข้อบกพร่ องที่เกิดขึ้น ให้คาํ แนะนําแก่เจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุ งแก้ไข
3152.70

ผู้ตรวจสอบคุณภาพ (ด้ านบริการ) (Inspector , service)
ตรวจสอบการดํา เนิ น การหาสถานประกอบการหรื อ กิ จ การที่ ใ ห้ ก ารบริ การตาม
มาตรฐานที่กาํ หนด : ให้คาํ แนะนําวิธีการและการดําเนิ นการในการให้บริ การในกิ จการประเภทต่าง ๆ
แก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กาํ หนด ตรวจสอบการดําเนิ นการเป็ นระยะ ให้
คํารับรองหรื อจัดทํารายงานเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3152.90

ผู้ตรวจสอบด้ านความปลอดภัย สุ ขภาพ และคุณภาพผลิตภัณฑ์ อนื่ ๆ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในกลุ่มนี้ รวมถึง ผูต้ รวจสอบด้านความปลอดภัยสุ ขภาพและคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ซ่ ึงมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
หมวดย่อย 32 ผู้ปฏิบัติงานด้ านเทคนิคทีเ่ กีย่ วข้ องกับวิทยาศาสตร์ เกีย่ วกับสิ่ งมีชีวติ และสุ ขอนามัย
( Life Science and Health Associate Professionals )
ผูป้ ฏิ บตั ิ งานอาชี พในหมวดย่อยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ ทาํ งานด้านเทคนิ คในการค้นคว้า วิจยั
และการประยุกต์ใช้ความคิด ทฤษฎีหลักการและวิธีปฏิบตั ิทางชี ววิทยา การเกษตร ป่ าไม้ สุ ขอนามัย
การแพทย์ สัตวแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล ผดุงครรภ์ การรักษาด้วยวิธี การแพทย์แผนโบราณและ
การรักษาตามความเชื่ อความศรั ทธา ปฏิ บตั ิงานอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้องโดยได้รับการแนะนําจากผูป้ ระกอบ
วิชาชีพทางชีววิทยาศาสตร์และสุ ขภาพอนามัย รวมถึงการควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
กลุ่มอาชี พในหมวดย่ อยนี้ มีดังนี้
321 เจ้าหน้าที่เทคนิคด้านวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับสิ่ งมีชีวติ และอาชีพที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
322 ผูป้ ระกอบวิชาชีพที่เกี่ยวกับสุ ขภาพแผนปั จจุบนั (ยกเว้นการพยาบาล)

(224)
323
324

หมู่

ผูป้ ระกอบวิชาชีพที่เกี่ยวกับการพยาบาลและผดุงครรภ์
ผูร้ ักษาโรคด้วยการแพทย์แผนโบราณ และผูร้ ักษาโรคด้วยความเชื่อความ
ศรัทธา

321

เจ้ าหน้ าทีเ่ ทคนิคด้ านวิทยาศาสตร์ เกีย่ วกับสิ่ งมีชีวติ และอาชีพทีเ่ กีย่ วข้ องอื่น ๆ
( Life Science Technicians and Related Associate Professionals )
ผูป้ ฏิ บตั ิ งานอาชี พในหมู่น้ ี ได้แก่ ผูท้ าํ งานด้านเทคนิ คในการค้นคว้า วิจยั และการ
ประยุกต์ใช้ความคิด หลักการและวิธีปฏิบตั ิทางชี ววิทยา พฤษศาสตร์ สัตวศาสตร์ วิชาว่าด้วยบักเตรี
ชีวเคมี ปฐพีศาสตร์ เกษตรกรรมและป่ าไม้เพื่องานทางด้านการแพทย์ และการผลิตยารักษาโรค
กลุ่มอาชี พในหมู่นี้ มีดังนี้
3211 เจ้าหน้าที่เทคนิคด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3212 เจ้าหน้าที่เทคนิคด้านเกษตรกรรมและการป่ าไม้
3213 ที่ปรึ กษาด้านเกษตรกรรมและการป่ าไม้
หน่ วย 3211 เจ้ าหน้ าทีเ่ ทคนิคด้ านวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ (Life Science Technicians)
ผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง านอาชี พ ในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ ป ฏิ บ ตั ิ ง านด้า นเทคนิ ค ซึ่ ง เกี่ ย วข้องกับ การ
ศึกษาวิจยั ทางชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ ชีวภาพอื่นๆ รวมทั้งการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม
การแพทย์ การสาธารณสุ ข และประยุกต์ใช้ประโยชน์จากผลของการค้นคว้าวิจยั : ช่ วยปฏิ บตั ิงานการ
ทดลอง ทดสอบ และวิเคราะห์ตวั อย่างต่างๆ เช่น เซลล์ของพืช สัตว์ มนุษย์ และเนื้อเยือ่ จัดเตรี ยมและ
จัดระบบบํา รุ ง รั ก ษาและซ่ อ มแซมวัส ดุ และอุ ป กรณ์ ใ นการทดลองด้า นการวิจ ัย รวบรวมข้อมู ล และ
ประเมินปริ มาณและต้นทุนค่าวัสดุ และแรงงานที่จาํ เป็ นในโครงการต่างๆ ประยุกต์ใช้องค์ความรู ้ ดา้ น
หลัก การและข้อ ปฏิ บ ัติ ท างวิท ยาศาสตร์ เ พื่ อ จํา แนกแยกแยะและแก้ไ ขปั ญหาที่ เกิ ด ขึ้ นระหว่า งการ
ปฏิบตั ิงาน ตลอดจนปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่นๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
3211.20

เจ้ าหน้ าทีเ่ ทคนิคด้ านชีววิทยา (Biological Technician)
ทํ า งานให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ และสนั บ สนุ น งานด้ า นเทคนิ คและการบริ การแก่
นักวิทยาศาสตร์ วิศวกร และนักวิชาชีพอื่นๆ ที่ทาํ งานในสาขาเกษตรกรรม ชี ววิทยาของพืชและสัตว์ และ
สาขาอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข้อง : ช่ วยดําเนิ นการทดสอบทางด้านชี ววิทยา จุล ชี ววิทยา ชี วเคมีวิทยา เซลล์วิทยา
เทคโนโลยี ชี ว ภาพ พัน ธุ วิ ศ วกรรม การเพาะเลี้ ยงเนื้ อ เยื่ อ นิ เ วศวิ ท ยา และทํา การวิ เ คราะห์ ใ น
ห้องปฏิ บตั ิการวิทยาศาสตร์ เพื่อสนับสนุ นงานควบคุ มคุ ณภาพของผลิ ตภัณฑ์อาหาร ผลิ ตภัณฑ์ยา และ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นๆ ; ปฏิบตั ิงานด้านเทคนิคในการสนับสนุนงานวิจยั ทางด้านเกษตรกรรม การผสมพันธุ์

(225)
และการขยายพันธุ์พืชและสัตว์ ; ช่ วยงานด้านการวิจยั ภาคสนามและการสํารวจเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและ
ตัวอย่า งของนํ้า ดิ น ประชากรพืช สั ตว์ และจุ ลินทรี ย ์ ตลอดจนช่ วยในการวิเคราะห์ ข้อมูล และจัดเตรี ย ม
เอกสารรายงาน
3211.90

เจ้ าหน้ าทีเ่ ทคนิคด้ านวิทยาศาสตร์ ชีวภาพอืน่ ๆ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในกลุ่มนี้ รวมถึงเจ้าหน้าที่เทคนิคด้านวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ ซึ่ งมิได้จดั
ประเภทไว้ที่อื่น ตัวอย่างเช่น ผูท้ าํ การทดสอบพิเศษเกี่ยวกับปฏิกิริยาของสารปฏิชีวนะ การเกาะกันและ
การตกตะกอนของสาร ; ผูต้ ้ งั เครื่ องมื อเครื่ องใช้และทํางานทดสอบเป็ นประจําในห้องปฏิ บตั ิ การทาง
วิทยาศาสตร์ และในศูนย์วิจยั เพื่อช่วยนักวิทยาศาสตร์ ชีวภาพในการนําเทคนิ คใหม่ๆ มาใช้แก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับชีวติ
หน่ วย 3212 เจ้ าหน้ าทีเ่ ทคนิคด้ านการเกษตรกรรมและการป่ าไม้
(Agronomy and Forestry Technicians)
ผูป้ ฏิ บตั ิ งานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ปฏิ บตั ิงานด้านเทคนิ คซึ่ งเกี่ ยวข้องกับการวิจยั
ค้นคว้าด้านการเกษตรกรรม และการป่ าไม้ : ช่ วยงานและดําเนิ นการทดลอง ทดสอบ และวิเคราะห์
ตัว อย่า งต่ า งๆ เช่ น เซลล์ ข องพื ช สั ต ว์ เนื้ อ เยื่ อ หรื อ อวัย วะส่ ว นต่ า งๆ ของสั ต ว์ จัด เตรี ย มจัด ระบบ
บํารุ งรักษาและซ่ อมแซมวัสดุ และอุ ปกรณ์ ในการทดลอง ค้นคว้าวิจยั วิเคราะห์ ตัวอย่างของเมล็ดพันธุ์
ต่างๆ เพื่อจัดอันดับคุ ณภาพ ความบริ สุทธิ์ และอัตราการงอก รวบรวมข้อมูลและประเมินปริ มาณและ
ต้นทุนค่าวัสดุและแรงงานที่จาํ เป็ นในโครงการต่างๆ ประยุกต์ใช้องค์ความรู ้ดา้ นหลักการและข้อปฏิบตั ิ
ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อจําแนกแยกแยะและแก้ไขปั ญหาที่ เกิ ดขึ้นระหว่างการปฏิ บตั ิงาน ตลอดจนปฏิ บตั ิ
หน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่นๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
3212.20

เจ้ าหน้ าทีเ่ ทคนิคด้ านการเกษตรกรรม (Agricultural Technician)
ทํางานด้านเทคนิ คเกี่ยวกับงานการวิจยั ในสาขาพืช สัตว์ ดิ น นํ้า และการจัดการอนุ รักษ์
ดิ นและนํ้า : ช่ วยนักวิทยาศาสตร์ ชีวภาพหรื อสาขาที่ เกี่ ยวข้องกับการเกษตรกรรมในการดําเนิ นการ
ทดสอบ ทดลอง ศึกษาวิจยั เพื่อปรับปรุ งการเพิ่มจํานวนและคุ ณภาพของผลผลิ ตทางการเกษตรหรื อเพื่อ
เพิ่มการต้านทานโรคและแมลงที่เป็ นศัตรู ของพืชและสัตว์ ; ทําการทดสอบและเพาะเมล็ดพืชในพื้นที่
ทดลอง ในกระบะ หรื อภาชนะ และนับจํานวนต้นพืชที่ปลูกเพื่อพิจารณาถึงอัตราการงอกของเมล็ดพืช ;
ช่วยงานด้านเทคนิคในห้องปฏิบตั ิการเพื่อศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของดินและพืช โดยเฉพาะ
องค์ประกอบที่เป็ นธาตุอาหารพืช ; ใช้เครื่ องมือในการวิเคราะห์ดินและพืชและนําผลการวิเคราะห์เพื่อ
ประกอบการพิจารณาแนะนําวิธีการเพาะปลูกที่เหมาะสม ; ทําการสํารวจดินและจัดทําแผนที่การใช้
ที่ดินและทรั พยากรธรรมชาติ ที่เกี่ ยวข้อง ; ช่ วยศึกษาวิจยั ถึ งสาเหตุและวิธีการควบคุ มการสึ กกร่ อน
พังทลายของดิน ; ให้ความรู ้และคําแนะนําเกี่ยวกับการจัดการดินเพื่อการเพาะปลูก กรรมวิธีในการผลิ ต
ปุ๋ ยและการใช้ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชและดิ น รวมถึ งการปลู กพืชหมุนเวียน ตลอดจนช่ วยงานด้านเทคนิ ค

(226)
เกี่ยวกับการผสมพันธุ์สัตว์และโภชนาการของสัตว์ ; เก็บตัวอย่างเลื อดของสัตว์เพื่อทําการทดลอง ; วัด
และชัง่ นํ้าหนักของส่ วนผสมที่ใช้ในการทดลองเพื่อทําอาหารสัตว์ และทําความสะอาดและบํารุ งรักษา
ห้องปฏิบตั ิการทดลองและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษาวิจยั
3212.30

เจ้ าหน้ าทีเ่ ทคนิคด้ านป่ าไม้ (Forestry Technician)
ทํา งานด้า นเทคนิ ค และสนับสนุ นงานวิจยั ทางด้านวนศาสตร์ เช่ น การจัดการป่ าไม้
การป้ องกันรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรป่ าไม้ การปลูกบํารุ งป่ าไม้ วนผลิตภัณฑ์ วิศวกรรมป่ าไม้ การ
วิเคราะห์วิจยั เนื้ อไม้ รวมถึงการควบคุมโรคแมลงป่ าไม้ : ช่วยปฏิบตั ิงานด้านเทคนิ คในการจัดการป่ าไม้
แผนการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากป่ าไม้โดยใช้เทคนิ คและเครื่ องมือเขียนแผนที่จากรู ปถ่ายทางอากาศ (Stereo
Plotter) การดําเนิ นงานทางวนวัฒนวิทยา รวมถึงการจัดเตรี ยมการปลูกและดูแลรักษาต้นไม้ในสวนป่ า
การเพาะชํากล้าไม้ การขนย้ายกล้าไม้ ; ประสานงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น การวัดขนาดท่อนไม้
การตัดฟั นต้นไม้ การขนย้ายไม้ซุง การป้ องกันไฟป่ าและการควบคุ มโรคหรื อแมลงป่ าไม้ เป็ นต้น ;
ประเมินผลกิ จกรรมของบริ ษทั ทําไม้และผูร้ ับสัมปทานทําไม้ และบังคับใช้กฎระเบียบต่างๆ เช่ น การ
ป้ องกันสิ่ งแวดล้อม การป้ องกันอุ บตั ิ เหตุ และไฟป่ าและการใช้ประโยชน์สู งสุ ดจากทรั พยากรป่ าไม้
ตลอดจนให้คาํ แนะนําและข้อเสนอแนะด้านวนศาสตร์ แก่ผปู ้ ระกอบกิจการสวนป่ าและบุคคลทัว่ ไป
หน่ วย 3213 ทีป่ รึกษาด้ านเกษตรกรรมและการป่ าไม้ (Farming and Forestry Advisers)
ผูป้ ฏิ บตั ิ งานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูท้ าํ หน้าที่ ให้ความช่ วยเหลื อทางเทคนิ คและให้
คําแนะนําด้านวิธีการและปั ญหาต่างๆ เกี่ ยวกับการเกษตรกรรมและการป่ าไม้ : แนะนําวิธีการยกระดับ
คุณภาพของผลิตผลและรายได้ ประยุกต์ใช้ความรู ้และเทคโนโลยีเพื่อจัดทําแนวทางและมาตรการต่างๆ ที่
จะเพิ่ ม ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บั ติ ง านและเป็ นการอนุ รั ก ษ์ สิ นทรั พ ย์ ท างธรรมชาติ แ ละ
สิ่ งแวดล้อม รวมทั้งแนะนํามาตรการในการจัดการเพื่อแก้ไขปั ญหาต่างๆ เช่ น การผลิ ต การตลาด การ
ปรับปรุ งดิน การป้ องกันกําจัดศัตรู พืชที่ระบาด เผยแพร่ โดยการจัดงานการแสดงสาธิ ต การบรรยายและ
แจกจ่ายข้อมูลข่าวสารเพื่อส่ งเสริ มเทคนิ คและวิธีการปฏิ บตั ิที่ปรับปรุ งแล้ว รวบรวมข้อมูลและประเมิน
ปริ มาณและต้นทุนค่าวัสดุและแรงงานที่จาํ เป็ นในโครงการต่างๆ ประยุกต์ใช้องค์ความรู ้ดา้ นหลักการและ
ข้อปฏิบตั ิทางวิทยาศาสตร์ เพื่อจําแนกแยกแยะและแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบตั ิงาน ตลอดจน
ปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้อง และควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่นๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
3213.20

ทีป่ รึกษาและผู้ชํานาญการด้ านเกษตรกรรม (Farming Adviser)
ให้ความช่วยเหลือและแนะนําแก่ผปู ้ ระกอบการด้านการเกษตรกรรมเกี่ยวกับการจัดการ
และการแก้ไขปั ญหาในฟาร์ มเกษตรกรรม : ศึกษาและติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับเทคนิ คการเกษตรทั้ง
การปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ประมงและกิจกรรมการเกษตรอื่นๆ ที่ก่อให้เกิดรายได้จากการจัดการใช้ทรัพยากร
การผลิต ที่ดิน ทุน แรงงาน พร้อมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน ; ทําการทดสอบ

(227)
และให้คาํ แนะนําแก่เกษตรกรที่เกี่ยวกับวิธีการเพิ่มคุณภาพ เพิ่มจํานวนผลผลิตทางการเกษตร การใช้ปุ๋ย
การเก็บเกี่ ยวผลผลิ ต การดูแลรักษาสัตว์เลี้ ยง สัตว์ปีก การป้ องกันโรค และการบริ หารจัดการงานด้าน
ฟาร์ ม รวมถึ งมาตรการในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ งาน และการอนุ รักษ์ทรั พย์สินทางการ
เกษตรกรรม ; ดําเนินการวิจยั วิเคราะห์ขอ้ มูลทางการเกษตรกรรม และ จัดเตรี ยมรายงานผลงานการ
วิจยั ; ตรวจเยี่ยมฟาร์ มเพื่อตรวจสอบปั ญหาที่ได้รับรายงานมา เช่น การ กัดกร่ อนของดิน การรบกวน
จากศัตรู พืช และให้คาํ แนะนําในการแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้น ; เขียนและเผยแพร่ บทความและเอกสารทาง
วิชาการเพื่อส่ งเสริ มการปรับปรุ งเทคนิคและการปฏิบตั ิงานด้านเกษตรกรรมอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

3213.30

ทีป่ รึกษาและผู้ชํานาญการด้ านการป่ าไม้ (Forestry Adviser)
ให้ความช่วยเหลือและแนะนําแก่ผปู ้ ระกอบการด้านป่ าไม้เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรป่ า
ไม้ : ทําการทดสอบ วิเคราะห์ ศึกษาวิจยั ทางด้านวนศาสตร์ เพื่อค้นหาเทคนิ คและวิธีการเพิ่มผลผลิตป่ าไม้
และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมป่ าไม้ ; ให้คาํ แนะนําด้านเทคนิ คแก่เกษตรกรในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรป่ าไม้ ดิน และนํ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด โดยคํานึ งถึงวัตถุประสงค์ท้ งั ทางด้าน
นิ เวศวิทยา เศรษฐกิ จและสังคม ; แนะนํามาตรการและเทคนิ คในการเก็บเมล็ดและผลิ ตกล้าไม้ การปลูก
และการบํารุ งรักษาพันธุ์ไม้ การทําไม้ การปลูกสวนป่ า การปลูกและบํารุ งรักษาสวนป่ า หลักเกณฑ์ใน
การป้ องกันและปราบปรามอิ ท ธิ พ ลของมนุ ษ ย์ สั ต ว์ พื ช โรค แมลง ไฟป่ า และภัย ธรรมชาติ ที่
ก่อให้เกิ ดอันตรายแก่ป่าไม้ รวมทั้งให้คาํ แนะนําในการแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้น ; เขียนและเผยแพร่ บทความ
และเอกสารวิ ชาการเพื่ อส่ งเสริ มการปรั บปรุ งเทคนิ ค และการปฏิ บ ัติ งานด้านการจัดการป่ าไม้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
หมู่
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ผู้ประกอบอาชี พทีเ่ กีย่ วข้ องกับสุ ขภาพแผนปัจจุบัน (ยกเว้นการพยาบาล)
( Modern Health Associate Professionals ( except nursing ) )
ผูป้ ฏิ บ ัติ ง านอาชี พ ในหมู่ น้ ี ได้แก่ ผูท้ ี่ ท ํา งานด้านเทคนิ ค ในการค้นคว้า วิ จ ัย การ
ประยุกต์ใช้และวิธีการปฏิบตั ิงานในด้านการแพทย์ สัตวแพทย์ ทันตกรรม เภสัชกรรม สุ ขอนามัย การ
ส่ งเสริ มสุ ขภาพและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทําหน้าที่ให้คาํ แนะนําและวินิจฉัยโรคที่มีขอบเขตจํากัด การ
ป้ องกันและการรั ก ษาทางการแพทย์ ทัน ตแพทย์ และสั ต วแพทย์ ให้ค าํ ปรึ ก ษาในเรื่ องการพัฒนา
สุ ขอนามัยและความสะอาด วิธีการควบคุมอาหารและหลักโภชนาการ การทําแว่นสายตาหรื อคอนแทค
เลนส์ การป้ องกันและการรักษาความพิการในระบบกระดูกและกล้ามเนื้ อ ความพิการด้านการพูดและด้าน
อื่น ๆ ช่วยงานในด้านการจ่ายยารักษาโรคและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พนี้ อาจอยูภ่ ายใต้การ
ควบคุมและแนะนําของผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านสุ ขภาพ (ยกเว้นการพยาบาล) ควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงาน
อื่นๆ

(228)
กลุ่มอาชี พในหมู่นี้ มีดังนี้
3221 ผูช้ ่วยด้านการแพทย์
3222 ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านสุ ขอนามัย
3223 นักโภชนาการและผูเ้ ชี่ยวชาญด้านโภชนาการ
3224 ผูว้ ดั สายตาประกอบแว่นและช่างทําแว่นและอุปกรณ์เกี่ยวกับสายตาอื่น ๆ
3225 ผูช้ ่วยด้านทันตกรรม
3226 นักกายภาพบําบัดและผูป้ ระกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
3227 ผูช้ ่วยสัตวแพทย์
3228 ผูช้ ่วยด้านเภสัชกรรม
3229 ผูป้ ระกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสุ ขอนามัยแผนปั จจุบนั (ยกเว้นการพยาบาล) ที่
มิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
9156 หน่ วย 3221 ผู้ช่วยด้ านการแพทย์ ( Medical Assistants )
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูใ้ ห้คาํ แนะนํา วินิจฉัย ป้ องกันและรักษาโรคโดย
มีขอบเขตที่จาํ กัดและต้องเป็ นโรคที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนที่ตอ้ งรักษาโดยแพทย์ อาจทํางานอย่างอิสระหรื อ
โดยการได้รับคําแนะนําหรื อการควบคุมจากแพทย์ในสถานพยาบาลหรื อในภาคสนาม ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของการบริ การด้านสาธารณสุ ข และอาจต้องทํา งานที่เกี่ยวข้องกับโรคและความผิดปกติที่เกิดขึ้นประจํา
ในท้องที่น้ นั ๆ หรื อเป็ นการให้การรักษาบางอย่างโดยเฉพาะ ให้คาํ แนะนําต่อชุ มชนและบุคคลทัว่ ไปใน
ด้านคุมกําเนิ ดหรื อส่ งต่อคนไข้ไปให้แพทย์ สั่งจ่ายยาและให้การรักษาโรค ความผิดปกติหรื อบาดแผล
รวมทั้งการทําศัลยกรรมอย่างง่าย ๆ ปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้

3221.20

ผู้ช่วยด้ านการแพทย์ ; เจ้ าหน้ าทีส่ าธารณสุ ข (Medical assistant)
ให้คาํ แนะนําแก่ชุมชนและบุคคลต่าง ๆ ในเรื่ องการคุ มกําเนิ ด การวางแผนครอบครัว
สุ ขอนามัย การควบคุ มอาหารและการป้ องกันโรคต่าง ๆ ตรวจและวินิจฉัยเบื้องต้นในกลุ่มอาการที่ไม่
ซับซ้อนในกรณี ที่รุนแรงหรื ยุ่งยาก แนะนําให้พบแพทย์เพื่อทําการรักษา สั่งยาพื้นฐานเพื่อการบําบัด
ทําการผ่าตัดอย่างง่าย ๆ อาจมีความชํานาญด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น ด้านการวางแผนครอบครัว
9157 หน่ วย 3222 ผู้เชี่ยวชาญด้ านสุ ขอนามัย ( Sanitarians )
ผูป้ ฏิ บตั ิงานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูท้ าํ งานด้านเทคนิ คและให้คาํ แนะนําเพื่อฟื้ นฟู
หรื อปรับปรุ งสุ ขอนามัยให้ดีข้ ึน : สอบถามปั ญหาเกี่ยวกับสุ ขอนามัยสิ่ งแวดล้อม ให้คาํ แนะนําการใช้
เทคนิคและวิธีการแก้ไขปั ญหา ; ริ เริ่ มกิจกรรมในการรักษาและพัฒนาคุณภาพทางสุ ขอนามัยและป้ องกัน
การก่อมลพิษทางนํ้า ทางอากาศ อาหารหรื อพื้นดิน ; ส่ งเสริ มมาตรการการป้ องกันและการแก้ไขปั ญหา
ที่เกิดขึ้น เช่น การควบคุมพาหะของโรคและสารอันตรายในอาหาร การจัดอาหารให้ถูกสุ ขลักษณะ การ
ทิ้งขยะ และการทําความสะอาดสถานที่ สาธารณะอย่างถูกต้อง สาธิ ต บรรยาย และเผยแพร่ เอกสาร
ส่ งเสริ มการปฏิ บตั ิหรื อการนําเทคนิ คทางสุ ขอนามัยที่เหมาะสมมาปฏิ บตั ิ รวบรวมข้อมูลและประเมิ น

(229)
ปริ มาณและค่าใช้จ่ายของวัสดุและค่าแรงงานในโครงการต่างๆ นําความรู ้และหลักการทางสุ ขอนามัยมา
ประยุกต์ใช้เพื่อให้รู้ปัญหาและวิธีการแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างปฏิบตั ิงาน ปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่
เกี่ยวข้องและควบคุมดูและปฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
3222.20

นักอาชีวอนามัย (Occupational health)
ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ และประเมิ นผลเพื่อกํา หนดนโยบายและวางแผนการ
ดําเนิ นงาน
ส่ งเสริ ม ควบคุ ม ป้ องกัน ด้านอาชี วอนามัย : ป้ องกันโรคที่ เกิ ดจากการทํางาน ;
ดําเนินการให้มีการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับสุ ขอนามัย ความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อมให้เป็ นไปตามกฎหมาย
และมาตรฐานสากล ผูป้ ฏิ บตั ิง านอาชี พ นี้ จะต้องมี ความรู ้ ค วามสามารถและวุฒิก ารศึ กษาไม่ต่ าํ กว่า
ปริ ญญาตรี ทางด้านอาชีวอนามัย
3222.30
ผู้เชี่ ยวชาญด้ านสุ ขอนามัย ; นักสุ ขอนามัย ; นักสุ ขาภิบาล (Specialist , health)
ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบและประเมิ นผลเพื่อกําหนดนโยบายและวางแผนงานด้าน
สุ ขาภิบาลและสุ ขอนามัย : กําหนดมาตราการควบคุมโรค การแก้ปัญหาภาวะสิ่ งแวดล้อมต่อสุ ขภาพ
อนามัย การกําจัด นํ้าเสี ย การกําจัดขยะมูลฝอยสิ่ งปฏิ กูล การจัดสุ ขาภิบาล – อาหาร การจัดอาคาร
สถานที่ให้ถูกสุ ขลักษณะและการควบคุ มพาหะนําโรค พิจารณาปั ญหาอุปสรรค เพื่อหาวิธีการป้ องกัน
และแก้ไขปั ญหาด้านสุ ขอนามัยรวมถึง การให้คาํ แนะนําและควบคุมให้เป็ นไปตามมาตรฐานที่กาํ หนดไว้
; เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ฝึ กอบรม ส่ งเสริ ม ติดตามและประเมินผลงานด้านสุ ขาภิบาล หรื อด้าน
สาธารณสุ ขทัว่ ไป ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พนี้ จะต้องมีความรู ้ความสามารถและวุฒิการศึกษาไม่ต่าํ กว่าปริ ญญา
ตรี ดา้ นสุ ขอนามัย
3222.40

นักสาธารณสุ ข, ผู้เชี่ ยวชาญด้ านสาธารณสุ ข (Sanitarian)
ศึ ก ษา วิเคราะห์ และวินิจฉัย ปั ญหาด้า นสาธารณสุ ข กํา หนดนโยบาย วางแผนและ
ดําเนิ นงานด้านสาธารณสุ ขตามแผน วัดและประเมินผล กําหนดระบบและวิธีการด้านนิ เทศ ควบคุ ม
ติดตามผล และประเมิ นผลงานด้า นสาธารณสุ ข ศึ ก ษา ค้นคว้า วิจยั งานด้า นสาธารณสุ ข เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์งานด้านสาธารณสุ ขให้สาธารณชนทราบโดยทัว่ กัน ให้คาํ ปรึ กษา ข้อเสนอแนะ กําหนด
และสร้างมาตรฐานด้านสาธารณสุ ข ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพนี้จะต้องมีความรู ้ความสามารถและวุฒิการศึกษาไม่
ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี ทางด้านสาธารณสุ ข
3222.50

นักสุ ขศึกษา (Educational health)
ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ วิ จ ัย ค้น คว้า ทางด้า นสุ ข ศึ ก ษา เพื่ อ สนับ สนุ น การให้ บ ริ การ
สาธารณสุ ข ในโครงการต่าง ๆ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ : กําหนดท้องที่และชุ มชนเพื่อให้การสุ ขศึกษา
โดยการสํ า รวจสภาพท้อ งถิ่ น สภาพความเป็ นอยู่ การศึ ก ษา ทัศ นคติ และความเชื่ อ ทางศาสนา
ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของประชาชน เพื่อนําข้อมูลมาศึกษาวิเคราะห์สําหรับวางแผน
ให้การ สุ ขศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและแผนสาธารณสุ ข เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ทางด้านสุ ขศึกษา

(230)
ให้สาธารณชนทราบโดยทัว่ กัน ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พนี้ จะต้องมีความรู ้ความสามารถและวุฒิการศึกษาไม่ต่าํ
กว่าปริ ญญาตรี ทางด้านสุ ขศึกษา
3222.90

ผู้เชี่ ยวชาญด้ านสุ ขอนามัยอืน่ ๆ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในกลุ่มนี้ รวมถึง ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านสุ ขอนามัย ซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น

หน่ วย 3223 ผู้เชี่ ยวชาญด้ านโภชนาและนักโภชนาการ ( Dieticians and Nutritionists )
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูว้ ิจยั และปรับปรุ งหรื อพัฒนาแนวคิดและวิธีการ
เกี่ ย วกับ การเตรี ย มและการประยุก ต์หลัก โภชนาการเพื่ อการบํา บัดรั ก ษาโรคและอื่ นๆ : พัฒนาและ
ทดสอบด้านโภชนาการและอาหาร วางแผนและจัดเตรี ยมอาหารเพื่อการรักษาและอาหารสําหรับเฉพาะ
บุคคลหรื อกลุ่มคนหรื อ โรงพยาบาล หรื อพนักงานในหน่วยงานเฉพาะ เข้าร่ วมโครงการให้การศึกษา
ด้านโภชนาการและกิจกรรมพื้นฟูดา้ นโภชนาการ ให้คาํ แนะนําแก่ชุมชนและโครงการสุ ขภาพต่าง ๆ ใน
ด้านโภชนาการ ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและติดต่อประสานงานกับผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับงานในสาขา
นี้ จัด สั ม มนาหรื อ บรรยายเกี่ ย วกับ อาหารและโภชนาการ ปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ ก ารงานที่ เ กี่ ย วข้อ งและ
ควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
3223.20

นักโภชนาการ ; ผู้เชี่ ยวชาญด้ านโภชนาการ (Consultant , dietetic)
วางแผน ควบคุ ม สั่งงาน เตรี ยมและกําหนดอาหารตามหลักโภชนาการสําหรับผูป้ ่ วย
หรื อบุคคล ทัว่ ไป : ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั ปั ญหาทางโภชนาการด้านต่าง ๆ เพื่อวางแผนและป้ องกันโรค
ขาดสารอาหาร เพื่อกําหนดเครื่ องชี้ วดั ทางโภชนาการและเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้เหมาะสม
ทดลองตํารั บ อาหารใหม่ พัฒนาสู ตรอาหารตามหลักวิชาการและโภชนาการ กําหนดรายการอาหาร
คํานวณคุณค่าของอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารที่ใช้บริ โภค ควบคุมและให้คาํ แนะนําการประกอบอาหาร
เฉพาะโรค การถนอมอาหารหรื อแปรรู ปอาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหาร รวมถึงการเผยแพร่ ความรู ้ดา้ น
โภชนาการแก่สาธารณชน ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พนี้ จะต้องมีความรู ้ความสามารถและวุฒิการศึกษาไม่ต่าํ กว่า
ปริ ญญาตรี ทางด้านโภชนาการ
3223.30

นักกําหนดอาหาร (Consultant , nutritionist)
วิเคราะห์ วิจยั และให้คาํ แนะนําปั ญหาทางด้านโภชนาการเพื่อการควบคุม : ปรับปรุ ง
แก้ไขและส่ งเสริ มทางโภชนาการของผูบ้ ริ โภคให้เหมาะสม อาจพัฒนารายการอาหาร และให้คาํ แนะนํา
ในการประกอบเฉพาะบุคคลหรื อกลุ่ม
3223.90

ผู้เชี่ ยวชาญด้ านโภชนาการ และนักโภชนาการอืน่ ๆ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในกลุ่มนี้ รวมถึง ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านโภชนาการ และนักโภชนาการซึ่ ง
มิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น

(231)
9158 หน่ วย 3224 ผู้วัดสายตาประกอบแว่ น และช่ างทําแว่ น ( Optometrists and
Opticians )
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูส้ ั่งทําแว่นและคอนแทคเลนส์ และให้คาํ แนะนํา
เกี่ยวกับวิธีการใช้หรื อการใช้เครื่ องช่วยให้มองเห็นชัด รวมทั้งการให้แสงที่เหมาะสมกับการทํางานและ
การอ่านหนังสื อ : ตรวจสายตาและสั่งทําแว่น คอนแทคเลนส์ หรื อการรักษาอื่น ๆ เพื่อทําให้มองเห็นชัดขึ้น
หรื ออาจส่ งต่อคนไข้เพื่อรับการรักษาทางการแพทย์ ให้คาํ แนะนําเกี่ยวกับการใช้แว่นและคอนแทคเลนส์ ที่
ถูกต้อง ระดับแสงสว่างในการทํางานหรื อการอ่านหนังสื อ และการใช้เครื่ องช่วยสายตาต่าง ๆ ใส่ เลนส์
เข้าไปในกรอบแว่นและปรับกรอบแว่นหรื อคอนแทคเลนส์ ให้เหมาะสมกับการใช้ ปฏิบตั ิหน้าที่การงาน
ที่เกี่ยวข้อง และควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานด้านอื่น ๆ

อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
9159
9160 3224.10
ผู้ ต ร ว จ วั ด ส า ย ต า ; ผู้ เ ชี่ ย ว ช า ญ ก า ร ต ร ว จ วั ด ส า ย ต า
(Optometrist)
ตรวจสายตาและสั่งให้ทาํ แว่นตา หรื อให้การรักษาตาด้วยวิธีที่ไม่เกี่ยวกับการให้ยาหรื อ
การผ่าตัด ; ตรวจสายตาให้ทราบข้อบกพร่ องโดยใช้เครื่ องมือและวิธีการทดสอบต่าง ๆ ; แจ้งให้แพทย์
ทราบถึงโรคในตาของคนไข้ ; สั่งขนาดของเลนซ์สําหรับประกอบแว่นตา หรื อให้คาํ แนะนําในการฝึ ก
สายตาตามความจําเป็ นเพื่อรักษาสายตาให้ดีข้ ึน ; ทดสอบเลนซ์ที่จดั เตรี ยมไว้เพื่อให้ตรงตาม ใบสั่ง
อาจมีความชํานาญในเรื่ องการวัดสายตาทางใดทางหนึ่ ง เช่ น การสั่ง และประกอบเลนซ์สัมผัส และ
แว่นดูไกล หรื อการตรวจและแก้สายตาที่ไม่ถูกลักษณะของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมให้ดีข้ ึน
9161

9162 3224.20
ช่ างตัดและประกอบแว่ นตา ; ช่ างทําแว่ น (Optician)
ทําเลนซ์สายตาจากเลนซ์เปล่า ตามใบสั่งและประกอบเข้าแว่นตา : เลือกเลนซ์ที่มีความ
แรงได้มาตรฐานโดยให้มีโฟกัส ใกล้เคี ยงกับรายการที่ ระบุ ไ ว้ใ นใบสั่ง ; ฝนและขัดผิวของเลนซ์ใ ห้
เป็ นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ; ตัดและฝนเลนซ์และใส่ เข้าในกรอบ ; ใส่ เลนซ์อนั เดิมเป็ นแนวทางใน
การเปลี่ยนเลนซ์อนั ใหม่ให้มีความแรงขนาดเดียวกัน

3224.90

ผู้วดั สายตาประกอบแว่นและช่ างทําแว่นอืน่ ๆ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในกลุ่มนี้ รวมถึง ผูว้ ดั สายตาประกอบแว่นและช่างทําแว่นซึ่ งมิได้จดั
ประเภทไว้ในที่อื่นใด

(232)
9163 หน่ วย 3225 ผู้ช่วยด้ านทันตกรรม ( Dental Assistants )
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูใ้ ห้คาํ แนะนํา วินิจฉัย ป้ องกันและรักษาด้านทัน
ตกรรม โดยมีขอบเขตจํากัดและมีความซับซ้อนน้อยกว่าทันตแพทย์ ช่ วยทันตแพทย์ดูแลอุปกรณ์การทํา
ฟันและอุปกรณ์อื่น ๆ จัดเตรี ยมวัสดุและผูป้ ่ วยที่ตอ้ งทําการรักษา : ให้คาํ แนะนําต่อชุ มชนและบุคคลต่าง
ๆ ในด้านอนามัยของช่องปาก วิธีการป้ องกันและรักษาฟัน ตรวจฟั นเพื่อวินิจฉัยและส่ งต่อ ผูป้ ่ วยที่ตอ้ ง
รับการรักษาจากทันตแพทย์ ทําความสะอาดฟั น เตรี ยมการอุดฟั น ใส่ ฟันปลอมหรื อช่ วยการผ่าตัดใน
ช่องปาก จัดเตรี ยมและดูแลรักษาวัสดุและอุปกรณ์ทนั ตกรรม รวมทั้งจัดเตรี ยมผูป้ ่ วยเพื่อเข้ารับการตรวจ
หรื อการรักษาจากทันตแพทย์ ปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้

3225.20

ผู้ช่วยทันตแพทย์ (Dentist assitant)
ให้บ ริ การทางทันตกรรมแก่ ผูป้ ่ วย ตามที่ ท นั ตแพทย์ไ ด้ก าํ หนดไว้ ช่ วยทันตแพทย์
ปฏิบตั ิงานในขณะบําบัดรักษาผูป้ ่ วย ; ถ่ายภาพเอ็กซเรย์และล้างฟิ ล์มทางทันตกรรมให้กบั แพทย์เพื่อ
วินิจฉัยโรค และกําหนดวิธีการรักษา จัดทําสถิ ติการรักษาพยาบาล แนะนําผูป้ ่ วยเกี่ ยวกับการรักษา
สุ ขภาพของปากและฟัน และปฏิบตั ิงานอื่นตามที่ทนั ตแพทย์มอบหมาย
3225.30

ผู้เชี่ ยวชาญด้ านสุ ขภาพ (ฟัน) ; ทันตนามัย ; นักอนามัยเกีย่ วกับฟัน
(Preventive and public health dentist)
ป้ องกันโรคและบําบัดรักษาผูป้ ่ วยทางทันตกรรม และให้คาํ แนะนําแก่สาธารณชนใน
การรักษาสุ ขภาพของเหงือกและฟัน : ตรวจฟั น ถอนฟั น กรอฟั น ขูดหิ นปูน หรื อเอ็กซเรย์ภายในช่อง
ปาก เพื่อป้ องกันและรักษาสุ ขภาพของเหงื อกและฟั นภายใต้คาํ แนะนําของทันตแพทย์ ให้คาํ ปรึ กษา
แนะนําการตรวจหาข้อบกพร่ องของฟั น และวิธีการป้ องกันและรักษาฟั น ความสะอาดในช่องปากและ
เหงือกให้กบั กลุ่มบุคคล รายบุคคลหรื อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
3225.90

ผู้ช่วยด้ านทันตกรรมอืน่ ๆ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในกลุ่มนี้ รวมถึง ผูช้ ่วยด้านทันตกรรมซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น

หน่ วย 3226 นักกายภาพบําบัดและผู้ประกอบวิชาชี พทีเ่ กีย่ วข้ อง
( Physiotherapists and Related Associate Professionals )
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูใ้ ห้การรักษาความผิดปกติของกระดูก กล้ามเนื้ อ
และส่ วนของระบบไหลเวียนโลหิ ตและระบบประสาท โดยวิธีการนวด การใช้อลั ตราซาวด์ ความร้อน
แสงเลเซอร์ หรื อวิธีการที่คล้ายคลึงกัน หรื อให้การรักษาแบบกายภาพบําบัดและการรักษาที่เกี่ยวข้อง อัน
เป็ นส่ วนหนึ่ งของการรักษาผูพ้ ิการทางกาย ผูพ้ ิการทางจิต หรื อผูไ้ ม่สมประกอบ : แนะนําชุมชนหรื อ
บุคคลในอิริยาบทที่ถูกต้อง ในการทํางานหรื อกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อให้หลีกเลี่ยงต่อการบาดเจ็บ หรื อการ
เมื่อยล้า หรื อเพื่อทําให้กล้ามเนื้ อแข็งแรง
ตรวจร่ างกายเพื่อการวินิจฉัยความผิดปกติ ของกระดูก

(233)
กล้ามเนื้อ และส่ วนต่าง ๆ ของระบบไหลเวียนโลหิ ตและระบบประสาท เพื่อหาวิธีรักษาที่ถูกต้อง หรื อ
ส่ งผูป้ ่ วยต่อไปให้แพทย์เมื่อจําเป็ น รักษาความผิดปกติของกระดูก กล้ามเนื้ อ และส่ วนต่าง ๆ ของระบบ
ไหลเวียนโลหิ ต หรื อระบบประสาทโดยการใช้อลั ตราซาวด์ การใช้ความร้อน การใช้แสงเลเซอร์ หรื อ
เทคนิ คที่คล้ายคลึ งกัน นวดลูกค้าหรื อผูป้ ่ วยเพื่อทําให้ระบบไหลเวียนโลหิ ตดี ข้ ึน กระตุน้ ประสาทช่วย
ด้านการขับถ่ายของเสี ย ยืดเส้นเอ็นที่หดตัว และให้ผลการรักษาในทางอื่น ตรวจดูความบิดเบี้ยวและ
ความผิดปกติของรู ปร่ าง เพื่อให้รู้และเพื่อการเขียนแบบอย่างเฉพาะเจาะจงของแขนหรื อขาเทียม หรื อ
การใช้อุปกรณ์อื่น ช่วยใส่ อุปกรณ์และอธิ บายวิธีใช้ ทํากายภาพบําบัดและเทคนิ คที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็ น
ส่ วนหนึ่ งของการรักษาโรคทางจิต ประสาท หรื อความไม่สมดุ ลอื่นๆ ปฏิ บตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ ยวข้อง
และควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
3226.20

นักกายภาพบําบัด (Physiotherapist)
บําบัดรั กษาผูป้ ่ วยที่เป็ นโรคเกี่ ยวกับกล้ามเนื้ อ โรคทางกระดู ก โรคทางข้อ โรคทาง
ระบบประสาท และความพิการต่าง ๆ ที่เกิดจากโรคหรื ออุบตั ิเหตุ ตามคําสั่งแพทย์ดว้ ยวิธีกายภาพบําบัด
เพื่อฟื้ นฟูให้กลับสู่ สภาพปกติ ใช้ความร้อน แสง เสี ยง ไฟฟ้ า หลักกลศาสตร์ การดัด การดึง การนวด
การบริ หารร่ างกายตลอดจนการใช้เครื่ องมื อทางกายภาพชนิ ดต่าง ๆ เพื่อฟื้ นฟู ป้ องกัน ปรั บปรุ ง
แก้ไขสมรรถภาพของร่ างกายที่เสื่ อมสภาพหรื อพิการให้กลับสู่ สภาพปกติ อาจมีความชํานาญในการรักษา
แบบใดแบบหนึ่ งโดยเฉพาะ เช่ น การรักษาด้วยนํ้า (วารี บาํ บัด) รักษาด้วยเครื่ องกล ไฟฟ้ า หรื อความ
ร้ อ น ผู ้ป ฏิ บ ัติ ง านอาชี พ นี้ จะต้อ งมี ค วามรู ้ ค วามสามารถและมี วุ ฒิ ไ ม่ ต่ าํ กว่ า ปริ ญญาตรี ท างด้ า น
กายภาพบําบัด
3226.90

นักกายภาพบําบัดอืน่ ๆ
9404
ผู้ปฏิบัติงานอาชี พในกลุ่มนี้ รวมถึง นักกายภาพบําบัด และผู้
ประกอบวิชาชีพทีเ่ กีย่ วข้ อง ซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในทีอ่ นื่

หน่ วย 3227 ผู้ช่วยสั ตวแพทย์ ( Veterinary Assistants )
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ดาํ เนิ นการให้คาํ แนะนํา วินิจฉัยและปฏิบตั ิงาน
ด้านสัตวแพทย์ท้ งั ในด้านการป้ องกันและรักษา แต่มีความซับซ้อนน้อยกว่างานที่ปฏิบตั ิโดยสัตวแพทย์ ทํา
การตรวจรั กษาโรคของสัตว์ เพื่อวินิจฉัยและรักษาสัตว์ที่เจ็บป่ วยหรื อบาดเจ็บในระดับหนึ่ ง ช่ วยสัตว
แพทย์ในการจัดเตรี ยมสัตว์ให้พร้อมที่จะทําการรัก ษาและช่ วยจับยึดสัตว์ไว้ในขณะที่ทาํ การรักษา ดูแล
รักษาเครื่ องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการรักษาสัตว์ ทําการผสมเทียมสัตว์ ให้คาํ แนะนําแก่ชุมชน
และบุ คคลทัว่ ไปเกี่ ยวกับการป้ องกันโรคและการรั กษาการบาดเจ็บของสั ตว์ ปฏิ บตั ิ หน้า ที่ การงานที่
เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้

(234)
ผูช้ ่วยสัตวแพทย์ (Veterinary assistant)
ผูท้ ี่ทาํ งานในโรงพยาบาลสัตว์ สถานพยาบาลสัตว์หรื อฟาร์ มเลี้ ยงสัตว์ ซึ่ งทําหน้าที่ทาํ
ความสะอาดอุ ปกรณ์ และเครื่ องมื อต่างๆ ที่ใช้ประกอบการตรวจรักษาสัตว์ รวมถึ งการฆ่าเชื้ อโรคใน
อุปกรณ์ดว้ ยวิธีการทางสัตวแพทย์ที่เหมาะสม จัดเตรี ยมอุปกรณ์ที่จาํ เป็ นสําหรับการตรวจรักษา เช่น ผ้า
ก๊อซ สําลี แอลกอฮอล์ กระบอกและเข็มฉี ดยา เป็ นต้น และช่วยสัตวแพทย์ดูแลสุ ขาภิบาลสัตว์เป็ น
การเบื้องต้น
3227.20

3227.30

เจ้าหน้าที่ผสมเทียม (Artificial insemination officer)
ทําหน้าที่ ผสมเที ยมกับ สัตว์ตวั เมี ยในช่ วงเวลาที่ สัตว์ตวั เมี ยมี ค วามพร้ อมและสมบูรณ์
เพื่อขยายพันธ์ต่อไป
3227.40

นักเทคนิคการสัตวแพทย์ (Technical veterinarian)
ทําหน้าที่ตรวจโลหิ ต อุจจาระ ปั สสาวะ ชิ้ นส่ วนอวัยวะ นํ้า อาหารจากสัตว์และฟาร์ ม
เลี้ ยงสัตว์และการถ่ายภาพรั งสี เพื่อค้นหาข้อมูลสําหรั บใช้ในการวินิจฉัยและการรักษาโรค รวมถึ งการ
วิเคราะห์หาสารตกค้างหรื อการปนของผลิตภัณฑ์จากสัตว์ และการตรวจสอบคุณภาพของนํ้าเชื้ อที่จะทําการ
ผสมเทียม
ผูช้ ่วยสัตวแพทย์อื่นๆ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในกลุ่มนี้ รวมถึงผูช้ ่วยสัตวแพทย์ ซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
หน่ วย 3228 ผู้ช่วยด้ านเภสั ชกรรม ( Pharmaceutical Assistants )
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูเ้ ตรี ยมยา จ่ายยา และผสมยาภายใต้การแนะนํา
ของเภสัชกรภายในร้ านขายยา โรงพยาบาลและสถานที่จ่ายยา เตรี ยมยาและเครื่ องปรุ งยาภายใต้คาํ แนะนํา
ของเภสัชกร จ่ายยาและเขียนวิธีใช้ยาตามใบสั่งของแพทย์ สัตวแพทย์หรื อผูท้ าํ งานที่เกี่ยวข้อง ทํา
ความสะอาดและเตรี ยมเครื่ องมือ อุ ปกรณ์ หรื อภาชนะที่ใช้ในการปรุ งยา จ่ายยา ปฏิ บตั ิหน้าที่การงานที่
เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
3227.90

อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
3228.20

ผู้ช่วยด้ านเภสั ชกรรม (Pharmacist assistant)
ช่วยเภสัชกรในการจัดและจ่ายยาให้กบั คนไข้ ; จัดเตรี ยมเครื่ องมือและอุปกรณ์ในการ
ผสมและปรุ งยาตามคําสั่งของเภสัชกรและช่วยเภสัชกรผสมและปรุ งยา ; ดําเนิ นการจ่ายยาและจัดซื้ อยา
และเวชภัณฑ์ตามที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบการหมดอายุและจํานวนของยาและเวชภัณฑ์ในสต็อก
จัดทําทะเบียนหรื อบัญชีการเพิกจ่ายและเวชภัณฑ์และปฏิบตั ิหน้าที่อื่น ๆ ตามที่เภสัชกรมอบหมาย

(235)
หน่ วย 3229 ผู้ประกอบอาชี พทีเ่ กีย่ วข้ องกับสุ ขอนามัยแผนปัจจุบัน (ยกเว้นการพยาบาล)
ทีม่ ิได้ จัดประเภทไว้ในทีอ่ นื่ ( Modern Health Associate Professionals (except
nursing ) Not Elsewhere Classified )
ผูป้ ฏิ บ ตั ิง านอาชี พ ในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูท้ าํ งานที่ เกี่ ย วข้องกับ สุ ข อนามัย (ยกเว้นการ
พยาบาล) ที่มิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น เช่น ผูท้ ี่ทาํ เวชปฏิบตั ิโดยการให้ยาเพียงเล็กน้อย วางแผนและให้
กิจกรรมการรักษาเพื่อช่วยผูไ้ ม่สมดุลทางจิต ผูป้ ่ วย หรื อผูพ้ ิการทางกาย เกี่ยวกับการรักษาด้านการออก
เสี ยง การฝึ กออกกําลังทางสายตาเพื่อการรักษา หรื อการรักษาเกี่ยวกับทิศทางให้แก่คนตาบอด : รักษา
โรคเฉพาะโดยการให้สารบางอย่างแต่เพียงเล็กน้อย เพื่อกระตุน้ ให้เกิดโรคที่คล้ายคลึงกัน วางแผนและ
ใช้กิจกรรมทางการศึกษา การฝึ กอาชี พ หรื อสันทนาการ เพื่อช่ วยรักษาผูไ้ ม่สมดุ ลทางจิตผูป้ ่ วย หรื อผู ้
พิการทางกาย บําบัดรั กษาด้านการออกเสี ยงเพื่อแก้ไขปั ญหาในการพูดและการออกเสี ยง รั กษาการ
ทํางานของกล้ามเนื้ อตา โดยการออกกําลังกล้ามเนื้ อตา รวมทั้งให้การรักษาเกี่ยวกับทิศทางให้แก่คนตา
บอด ปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
9164

9165 3229.20
นักอาชีวบําบัด (Occupational therapist)
บําบัดและฟื้ นฟูสมรรถภาพผูป้ ่ วยโรคจิต โรคประสาท ยาเสพติด บุคคลปั ญญาอ่อน
และผูป้ ่ วยที่มีบุคลิกภาพแปรปรวนหรื อพิการ ตามแผนของการบําบัดเพื่อให้ผพู้ ิ การหรื อผูป้ ่ วยสามารถ
ประกอบอาชี พต่อไปได้ : วางแผนจัดระบบงานและร่ วมวางโครงการอาชี วบําบัดทั้งทางร่ างกายและ
จิตใจในโรงพยาบาลหรื อสถาบันประเภทเดียวกัน จัดกิจกรรมทางด้านศิลปะเชิ งประดิษฐ์ งานฝี มือ งาน
บันเทิ ง กิ จกรรมการศึ กษา และกิ จกรรมทางสั งคมมาใช้ใ นงานอาชี วบําบัดเพื่ อให้ผูป้ ่ วยและผูพ้ ิ การ
สามารถเรี ยนรู ้และนํามาประกอบอาชี พพร้อมกับประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ปรึ กษาหารื อกับนักอาชี วบําบัด
รายอื่น ๆ เพื่อประสานงานเกี่ยวกับการบําบัดทางยาและกายบริ หารแก่ผพู ้ ิการเฉพาะราย เขียนรายงาน
ความก้าวหน้าและผลของการปฏิบตั ิงานอาชี วบําบัด จัดหาเครื่ องมือเครื่ องใช้ที่จาํ เป็ นสําหรับงานอาชี ว
บําบัด และบํารุ งรักษาเครื่ องมือเหล่านั้นให้อยูใ่ นสภาพที่พร้อมใช้งาน ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พนี้ ต้องมีความรู ้
ความสามารถเฉพาะด้านและมีวฒ
ุ ิไม่ต่าํ กว่าปริ ญญาตรี

3229.30

นักกิจกรรมบําบัด (Practitioner , homeopathic)
บําบัดและฟื้ นฟูสมรรถภาพและความพิการทางด้านร่ างกาย จิตใจและสังคมของผูป้ ่ วย
ด้วยวิธีการทางกิ จกรรมบําบัด ภายใต้การควบคุ มและความร่ วมมือของแพทย์ และนักกายภาพบําบัด :
ตรวจสอบหาข้อบกพร่ องของผูป้ ่ วยที่มีปัญหาในด้านต่าง ๆ เช่น ปั ญหาด้านการพัฒนาการ ความเสื่ อม
สมรรถภาพ ปั ญหาด้านอารมณ์และพฤติกรรม จัดกิจกรรมในรู ปแบบต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับปั ญหาของ
แต่ละบุคคล เพื่อช่วยกระตุน้ ฟื้ นฟูและส่ งเสริ มความสามารถของผูป้ ่ วย รวมทั้งให้คาํ แนะนําในการขจัด
ความเครี ยด ความวิ ต กกัง วล การปรั บ ปรุ งทัก ษะและการปฏิ บ ัติ ต ัว ในที่ อ ยู่ อ าศัย หรื อในสั ง คม
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพนี้จะต้องมีความรู ้ความสามารถเฉพาะด้านและมีวฒ
ุ ิไม่ต่าํ กว่าปริ ญญาตรี

(236)
3229.40

ผู้เชี่ ยวชาญด้ านการแก้ ไขข้ อบกพร่ องในการพูดและออกเสี ยง (Orthophonist)
ตรวจ วินิจฉัย ให้คาํ แนะนําและรักษาผูท้ ี่บกพร่ องในการพูดและออกเสี ยง : ตรวจหา
สาเหตุของความผิดปกติ ; กําหนดวิธีการและดําเนิ นการแก้ไขความผิดปกติตามสาเหตุ เช่น การออกเสี ยง
คําบางคํา การพูดไม่ชดั หรื อการพูดช้า เป็ นต้น ; ให้คาํ แนะนําแก่ผปู ้ กครองหรื อผูด้ ูแลเพื่อกระตุน้ หรื อ
เสริ มการรักษา อาจประสานงานหรื อปรึ กษากับแพทย์ดา้ นอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อผลของการรักษา
3229.90

ผู้ประกอบอาชี พทีเ่ กีย่ วข้ องกับสุ ขอนามัยแผนปัจจุบัน (ยกเว้นการพยาบาล)
ทีม่ ิได้ จัดประเภทไว้ในทีอ่ นื่
ผูป้ ฏิ บตั ิ ง านอาชี พ ในกลุ่ มนี้ รวมถึ ง ผูป้ ระกอบอาชี พที่ เกี่ ย วข้องกับสุ ข อนามัย แผน
ปัจจุบนั (ยกเว้นการพยาบาล) ซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น เช่น ผูว้ ินิจฉัยโรคโดยการกระตุน้ ด้วยสาร
ปริ มาณน้อย ๆ ผูร้ ักษากล้ามเนื้อตา ผูช้ ่วยการฝึ กออกเสี ยงให้กบั ผูม้ ีปัญหาด้านการพูดและการออกเสี ยง
เป็ นต้น
9166 หมู่ 323 ผู้ประกอบวิชาชีพที่เกีย่ วกับการพยาบาลและผดุงครรภ์
( Nursing and Midwifery Associate Professionals )
ผูป้ ฏิ บตั ิ ง านอาชี พ ในหมู่น้ ี ได้แก่ ผูท้ ี่ นาํ ความรู ้ และหลักการทางด้านการแพทย์การ
พยาบาลและผดุงครรภ์ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานในเรื่ องของการป้ องกันและรักษาโรคภัย ทําหน้าที่
ช่วยงานแพทย์ พยาบาล และผดุงครรภ์ ทําการวินิจฉัยโรคและรักษาในกรณี ที่ไม่มีแพทย์หรื อพยาบาล
หรื อกรณี ฉุกเฉิ น ให้บริ การด้านการพยาบาล ดูแลและให้คาํ แนะนําแก่ผปู ้ ่ วย บุคคลผูพ้ ิการทางร่ างกาย
และจิตใจ และบุคคลทัว่ ไปที่ตอ้ งการการดูแลรักษา ทําคลอดหรื อช่วยปฏิบตั ิงานการคลอดทารก ให้
คําแนะนําแก่มารดาในเรื่ องการเลี้ยงดูเด็กทารก ควบคุมผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ

กลุ่มอาชี พในหมู่นี้ มีดังนี้
3231 ผูป้ ระกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล
3232 ผูป้ ระกอบอาชีพที่เกี่ยวกับการผดุงครรภ์

9167 หน่ วย 3231 ผู้ประกอบอาชี พที่เกี่ยวข้ องกับการพยาบาล ( Nursing Associate
Professionals )
ผูป้ ฎิบตั ิงานอาชีพในหน่ วยนี้ ได้แก่ผใู ้ ห้การพยาบาลต่อผูป้ ่ วย ผูบ้ าดเจ็บ และผูท้ ี่ตอ้ งการ
การดูแลรักษา รวมทั้งปฏิบตั ิการแพทย์ฉุกเฉิ นในกรณี ที่ไม่มีแพทย์หรื อพยาบาลวิชาชีพอยู่ : ให้การดูแลด้าน
พยาบาล ให้ก ารรั กษาและคํา แนะนํา ต่ อ ผูป้ ่ วย ผูบ้ าดเจ็บ ผูท้ ุ พลภาพ และผูท้ ี่ ต ้องการการ ดู แลรั กษา
ช่ วยเหลื อการปฏิ บตั ิ งานของแพทย์และพยาบาลวิชาชี พ จ่ ายยา ทําแผลและให้การรั กษาในรู ปแบบอื่ น
ภายใต้ก ารควบคุ มของแพทย์ห รื อ พยาบาลวิ ชาชี พ ช่ ว ยเหลื อ ด้า นปฐมพยาบาลในกรณี ฉุก เฉิ น ช่ ว ย
เตรี ยมการรั กษาทางกายและทางจิ ตใจให้แก่ผูป้ ่ วยทางจิ ต ช่ วยเตรี ยมความพร้ อมด้านการปรั บตัวในสังคม

(237)
การพัฒนาและการศึกษาให้แก่ผพู ้ ิการทางจิ ตและทางกาย ให้การพยาบาลแก่ผปู ้ ่ วยที่บา้ น ให้การพยาบาล
ดูแล และแนะนําแก่ชุมชน หรื อสํานักงาน ปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแล ผูป้ ฏิบตั ิงาน
อื่น ๆ

อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
3231.20

ผู้ช่วยพยาบาล (Assistant nurse)
ให้ บ ริ การพยาบาลซึ่ งไม่ ต ้อ งใช้ค วามรู ้ ท างทฤษฎี และทางปฏิ บ ัติ ใ นระบบวิ ช าชี พ
เหมือนกับพยาบาลวิชาชี พ : ดูแลเด็ก ผูส้ ู งอายุ ผูอ้ ่อนแอ ผูพ้ ิการ หรื อผูป้ ั ญญาอ่อน ซึ่ งไม่จาํ เป็ นต้องรับ
บริ การจากพยาบาลวิชาชีพ ; ดูแลผูป้ ่ วยภายใต้การควบคุมของแพทย์หรื อพยาบาลวิชาชีพ ; ให้ยาตามเวลา
แต่งแผลและรายงานอาการที่ผิดปกติ เช่น การหายใจเร็ ว หรื อการเขียวคลํ้าแก่พยาบาลวิชาชีพ ; ช่วยเหลือ
ผูป้ ่ วยในการเดินหรื อช่วยเข็นเก้าอี้ลอ้ เลื่อน ; ทํางานอื่น ๆ ในหน้าที่ของผูช้ ่วยพยาบาลตามที่ได้รับมอบหมาย
3231.90

ผู้ช่วยพยาบาลอืน่ ๆ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในกลุ่มนี้ รวมถึงผูช้ ่วยพยาบาล ซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
9168
9169 หน่ วย 3232 ผู้ ป ระกอบอาชี พ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การผดุ ง ครรภ์ (Midwifery
Associate Professionals)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูท้ าํ คลอด หรื อช่ วยแพทย์หรื อผดุ งครรภ์ในการทํา
คลอดทารก ให้การดูแลก่อนและหลังคลอด และให้คาํ แนะนําบิดามารดาในการดูแลทารก : ให้คาํ แนะนําต่อ
หญิงตั้งครรภ์เกี่ยวกับโภชนาการ การออกกําลังกาย และการปฏิบตั ิตนเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงในระหว่าง
ตั้งครรภ์และเพื่อให้คลอดบุตรง่ าย จดบันทึกสุ ขภาพและการเจริ ญครรภ์ ทําคลอดหรื อช่วยแพทย์หรื อผดุ ง
ครรภ์ในการทําคลอดทารก ให้การดูแลแม่หลังคลอดเพื่อให้กลับสู่ สภาพปกติ ตรวจความเจริ ญเติบโตของ
ทารก รวมทั้ง ให้ ค าํ แนะนํา ในการดู แ ลบุ ต รและวิ ธี คุ ม กํา เนิ ด ปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ ก ารงานที่ เ กี่ ย วข้อ งและ
ควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ

อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
3232.20

ผู้ช่วยผดุงครรภ์ (Assistant midwife)
ช่วยผดุงครรภ์ทาํ คลอดทารกในโรงพยาบาล (สถานี อนามัย) คลินิก หรื อตามบ้านเรื อน
ส่ วนบุคคล ให้คาํ ปรึ กษาแนะนําแก่มารดาในเรื่ องของอาหาร การออกกําลังกาย การเลี้ยงดูทารก และการ
คุมกําเนิด ด้วยวิธีการต่าง ๆ ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ตามที่ผดุงครรภ์อาชีพมอบหมาย
3232.90

ผู้ช่วยผดุงครรภ์ อนื่ ๆ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในกลุ่มนี้ รวมถึง ผูช้ ่วยผดุงครรภ์ ซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น

(238)
หมู่

324

ผู้รักษาโรคด้ วยการแพทย์ แผนโบราณและผู้รักษาโรคด้ วยความศรั ทธา
( Traditional Medicine Practitioners and Faith Healers )
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในหมู่น้ ี ได้แก่ ผูท้ ี่ทาํ การรักษาผูป้ ่ วยโดยการใช้พืชที่มีคุณสมบัติทาง
ยาหรื อสมุนไพรและวิธีการตามประเพณี นิยม ซึ่ งเชื่ อว่าสามารถรั กษาโรคภัยให้หายได้ รวมทั้งการ
บําบัดรักษาด้วยพลังแห่งความศรัทธาและการชี้แนะทางด้านจิตวิญญาณ รวมถึงการควบคุมผูป้ ฏิบตั ิงาน
อื่นๆ
กลุ่มอาชี พในหมู่นี้ มีดังนี้
3241 ผูป้ ระกอบอาชีพแพทย์แผนโบราณ
3242 ผูร้ ักษาโรคโดยอาศัยความศรัทธา
หน่ วย 3241 ผู้ประกอบอาชี พแพทย์ แผนโบราณ ( Traditional Medicine Practitioners )
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูร้ ั กษาผูป้ ่ วยทางจิ ตและทางกายโดยใช้ยาสมุนไพร
และตําราแพทย์แผนโบราณที่ใช้ในชุ มชน เป็ นผูท้ ี่เชื่ อถือการรั กษาโรคภัยให้หายโดยธรรมชาติ บาํ บัด และ
ให้คาํ แนะนําวิธีการที่จะทําให้สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ : ให้การรั กษาผูป้ ่ วยหรื อผูบ้ าดเจ็บด้วยสมุนไพร
แมลงต่าง ๆ และใช้เทคนิ คที่ใช้กนั ในชุมชน ซึ่ งเชื่ อว่ารั กษาให้หายได้โดยธรรมชาติบาํ บัด แนะนําชุ มชน
และบุคคลทัว่ ไปเกี่ยวกับโภชนาการและพฤติกรรมที่จะรักษาสุ ขภาพให้แข็งแรงอยูเ่ สมอ ปฏิบตั ิหน้าที่การ
งานที่เกี่ยวข้อง และควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
3241.20

แพทย์แผนโบราณ (Traditional medicine practitioner)
ตรวจร่ างกาย วินิจฉัยโรค และให้การรักษาโรคต่าง ๆ ตามวิธีการของแพทย์แผนโบราณ
: ตรวจคนไข้ วินิจฉัยโรคและให้การรั กษา ; ใช้ยาสมุนไพรหรื อผลิ ตผลอื่น ๆ จากธรรมชาติ โดย
วิธีการของเภสัชกรรมแผนโบราณ อาจผสมยาตามตําหรับแผนโบราณ เพื่อจําหน่ายหรื อจ่ายแก่คนไข้
3241.30

หมอนวดแผนโบราณ (Traditional massage)
นวดลูกค้าหรื อคนไข้เพื่อให้การหมุนเวียนของเลือดลมดี ข้ ึน เพื่อให้ระงับหรื อกระตุน้
ประสาทดี ข้ ึ น เพื่อให้ระบบการขับถ่ ายสะดวกขึ้ น เพื่อยืดหรื อคลายเอ็นที่ หดตัวในร่ างกายและใช้ยา
รักษาเพื่อให้เกิดผลดีข้ ึน : นวดลูกค้าโดยการใช้น้ าํ มันถู นวด ทุบ และบีบตามร่ างกายลูกค้า ชี้ แจงและ
ควบคุมลูกค้าเกี่ยวกับการออกกําลังกายเพื่อลดความอ้วน ดัดร่ างกายและบริ หารร่ างกายท่าอื่นๆ อาจให้
การรักษาด้วยการให้ลูกค้าแช่ในอ่างนํ้าร้อน ให้การรักษาด้วยความร้อนและฉายอัลตราไวโอเลต หรื อ
อินฟราเรดพร้อมกับการนวด
3241.90

ผู้ประกอบอาชี พแพทย์ แผนโบราณอืน่ ๆ

(239)
ผูป้ ฏิ บตั ิงานอาชี พในกลุ่ มนี้ รวมถึ ง ผูป้ ระกอบอาชี พแพทย์แผนโบราณ ซึ่ งมิ ได้จดั
ประเภทไว้ในที่อื่น เช่น ผูร้ ักษาโรคโดยไม่ใช้ยา ผูร้ ักษาโรคประจําหมู่บา้ น เป็ นต้น
หน่ วย 3242 ผู้รักษาโรคโดยอาศัยความศรัทธา ( Faith Healers )
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูร้ ักษาโรคทางจิตและทางกายด้วยพลังความเชื่ อ
พลังแห่งศรัทธา และการชี้ แนะทางจิตวิญญาณ : มุ่งมัน่ ในการรักษาโรคทางจิตและทางกายโดยใช้พลัง
แห่ งศรั ทธา แนะนําชุ มชนและบุคคลทัว่ ไปเกี่ ยวกับพฤติกรรมที่เหมาะสม และพลังแห่ งความศรัทธา
เพื่อรักษาสุ ขภาพและความเป็ นอยูท่ ี่ดี ปฏิบตั ิหน้าที่การงานทีเกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
4111

อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
3242.20

ผู้รักษาโรคโดยใช้ พลังจิต (ความศรัทธา) (Faith healer)
รักษาโรคด้วยพลังจิต : ให้คาํ ปรึ กษาแนะนําและให้กาํ ลังใจแก่ ผปู ้ ่ วยเพื่อให้ผปู ้ ่ วยมี
กําลังใจที่จะ ต่อสู ้กบั โรคภัยไข้เจ็บ สวดมนต์ อธิ ษฐาน ใช้ฝ่ามือสัมผัสกายผูป้ ่ วยเพื่อถ่ายทอดพลังจิต
หรื อใช้วิธีการอื่ น ๆ ที่ จะทําให้พลังจิตแข็งแกร่ ง เพื่อรั กษาโรคภัยให้หายเป็ นปกติและทําให้สุขภาพ
ร่ างกายแข็งแรง โดยปราศจากการรักษาด้วยยา หรื อการผ่าตัด
3242.90

ผู้รักษาโรคโดยอาศัยความศรัทธาอืน่ ๆ
ผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง านอาชี พ ในกลุ่ ม นี้ รวมถึ ง ผูร้ ั ก ษาโรคโดยอาศัย ความศรั ท ธา ซึ่ ง มิ ไ ด้จ ัด
ประเภทไว้ในที่อื่น
4112

หมวดย่อย 33 ผู้ปฏิบัติงานทีเ่ กีย่ วข้ องกับการสอน ( Teaching Associate Professionals )
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในหมวดย่อยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ทาํ การสอนวิชาต่าง ๆ ในระดับประถม
ศึกษาและก่อนประถมศึกษา สอนผูท้ ี่มีความพิการทางด้านร่ างกาย จิตใจ หรื อผูท้ ี่มีปัญหาทางด้านการ
เรี ยนรู ้ รวมทั้งการสอนการขับอากาศยาน ยานยนต์ หรื อเครื่ องยนต์ต่าง ๆ
กลุ่มอาชี พในหมวดย่ อยนี้ มีดังนี้
331 ผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับการสอนในระดับประถมศึกษา
332 ผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับการสอนในระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล)
333 ผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับการสอนการศึกษาพิเศษ
334 ผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับการสอนในด้านอื่น ๆ

(240)
6126 หมู่

331 ผูป้ ฏิ บตั ิ งานที เ่ กี ่ยวข้องกับการสอนในระดับประถมศึกษา
9405
( Primary Education Teaching Associate Professionals )
9406
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านอาชี พ ในหมู่ นี้ ได้ แ ก่ ผู้ ส อนวิ ช าต่ า ง ๆ ใน
ระดับประถมศึกษา จัดเตรี ยมโปรแกรมการเรี ยน/การสอน และจัดกิจกรรม
เพื่อการศึกษาในระดับประถมศึ กษา (ระดับการศึ กษาของอาชี พในหมู่นี้จะมี
วุฒิตํ่ากว่ าระดับปริ ญญาตรี ) จัดเตรี ยมรายงานต่ าง ๆ และอาจรวมถึง การ
ควบคุมการทํางานของผู้ปฏิบัติงานอืน่ ๆ ด้ วย
กลุ่มอาชี พในหมู่นี้ มีดังนี้
3310 ผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับการสอนในระดับชั้นประถมศึกษา

หน่วย

3310

ผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับการสอนในระดับชั้นประถมศึกษา

9407
( Primary Education Teaching Associate Professionals )
ผูป้ ฏิ บตั ิ ง านอาชี พในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูส้ อนวิช าต่า งๆ ตามหลักสู ตรการศึ กษาขั้น
พื้นฐานในระดับประถมศึกษา จัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนเพื่อกระตุน้ ให้ผเู้ รี ยนมีการพัฒนาการทาง
บุคลิกภาพ มีความรู ้และประสบการณ์ เพิ่มขึ้น วัดและประเมินผลการเรี ยนการสอน ร่ วมปรึ กษาหารื อ
กับ ผูบ้ ริ หารสถานศึ ก ษาและผูป้ กครอง เกี่ ย วกับ ปั ญ หาของผูเ้ รี ย นและความก้า วหน้า ด้า นการเรี ย น
การสอน ดูแลความประพฤติและความปลอดภัยของผูเ้ รี ยน จัดทํารายงานต่างๆ ปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่
เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่นๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
3310.20

ผู้สอนในระดับประถมศึกษา (ประกาศนียบัตร) (Teacher , primary education)
ทําหน้าที่หลักทางด้านการเรี ยนการสอนและส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ ของผูเ้ รี ยนด้วยวิธีการ
ต่างๆในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน เพื่อสอนรายวิชาตามหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กบั
ผูเ้ รี ยนในระดับประถมศึกษา : จัดเตรี ยมแผนการสอน ควบคุ มดูแลและอบรมสั่งสอนให้ผเู ้ รี ยนอยู่ใน
ระเบียบวินยั ของโรงเรี ยน ควบคุมการทํางานของผูเ้ รี ยนในชั้นเรี ยน วัดและประเมินผลการเรี ยนการ
สอน จัดทํารายงานผลการเรี ยนและความประพฤติของผูเ้ รี ยนให้ผปู ้ กครองทราบ รวมทั้งปฏิบตั ิหน้าที่
อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

(241)
9170 หมู่
332
(อนุบาล)

ผู้ปฏิบัติงานที่เกีย่ วกับการสอนในระดับก่ อนประถมศึกษา
9171 ( Pre – Primary Education Teaching Associate

Professionals )
9172 ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในหมู่น้ ี ได้แก่ ผูส้ อนและจัดกิจกรรม
ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาการทางด้านภาษา ร่ างกาย และสังคมของเด็กนักเรี ยนใน
ระดับ ก่ อ นประถมศึ ก ษา (อนุ บ าล)
รวมทั้ง กํา กับ ควบคุ มการทํา งานของ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอื่ น ๆ ด้วย (ระดับการศึกษาของอาชี พในหมู่น้ ี จะมีวุฒิ ตํ่ากว่าระดับ
ปริ ญญาตรี )

กลุ่มอาชี พในหมู่นี้ มีดังนี้
3320 ผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับการสอนในระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล)
หน่ วย 3320 ผู้ปฏิบัติงานทีเ่ กีย่ วข้ องกับการสอนในระดับก่ อนประถมศึกษา (ชั้ นอนุบาล)
9173 ( Pre – Primary Education Teaching Associate
Professionals )
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูช้ ่วยผูส้ อนในระดับอนุ บาลในการช่วยจัดกิจกรรม
ทางการศึ กษาแก่ เด็กก่ อนวัยเรี ยนเพื่อเตรี ยมความพร้ อม ส่ งเสริ มและสนับสนุ นพัฒนาการทางด้าน
ร่ า งกาย อารมณ์ - จิ ตใจ สติ ปั ญ ญาและสั ง คมของเด็ ก ตามหลัก สู ต รพัฒ นาการของเด็ ก ก่ อ น
ประถมศึ กษา เฝ้ าสั งเกตพฤติ ก รรมและช่ วยประเมิ นพัฒนาการ รวมทั้ง ปั ญหาอื่ นๆ ของเด็ ก ร่ วม
ปรึ กษาหารื อกับผูส้ อนในระดับอนุ บาล และผูป้ กครองเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็ก ปฏิบตั ิหน้าที่การงาน
ที่เกี่ยวข้อง และควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่นๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
3320.20

ครู ผ้ ชู ่ วย (อนุบาล) (Assistant teacher , kindergarten)
ทําหน้าที่ช่วยผูส้ อนในระดับอนุบาลในด้านการเรี ยนการสอนและการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ยนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน เพื่อเตรี ยมความพร้อมและพัฒนาการ
ทางด้านร่ างกาย อารมณ์ - จิตใจ สติปัญญาและสังคมของเด็กชั้นอนุ บาล ช่วยจัดกิจกรรมที่เหมาะสม
ให้กบั เด็ก เฝ้ าสังเกตพฤติกรรมและช่วยประเมินพัฒนาการ รวมทั้งปั ญหาอื่นๆ ของเด็กเพื่อให้ผสู ้ อนใน
ระดับอนุบาลรายงานให้ผปู ้ กครองทราบ รวมทั้งปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

(242)
6127 หมู่

333 ผูป้ ฏิ บตั ิ งานที เ่ กี ่ยวข้องกับการสอนการศึกษาพิ เศษ
( Special Education Teaching Associate Professionals )
ผูป้ ฏิ บ ัติ ง านอาชี พ ในหมู่ น้ ี ได้แ ก่ ผูส้ อนเด็ ก เยาวชนหรื อ ผูใ้ หญ่ ที่ มี ค วามพิ ก าร
ทางด้านร่ างกายหรื อจิตใจ และผูท้ ี่มีปัญหาด้านการเรี ยนรู ้ในแต่ละระดับการศึกษา ปรับปรุ งหลักสู ตร
ให้เหมาะสมกับกลุ่ม เช่น สอนคนหูหนวกโดยการอ่านริ มฝี ปาก สอนคนตาบอดให้อ่านหนังสื อโดยการ
ใช้อกั ษรเบลล์ รวมทั้งการใช้สื่อและเทคนิ คต่าง ๆ จัดเตรี ยมรายงานต่าง ๆ รวมทั้งควบคุ มดูแลการ
ทํางานของผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ ด้วย
กลุ่มอาชี พในหมู่นี้ มีดังนี้
3330 ผู้ปฏิบัติงานที่เกีย่ วข้ องกับการสอนการศึกษาพิเศษ ; ครู ผ้ ชู ่ วยการศึกษาพิเศษ

หน่ วย 3330 ผู้ปฏิบัติงานทีเ่ กีย่ วข้ องกับการสอนการศึกษาพิเศษ ; ครู ผ้ ชู ่ วยการศึกษาพิเศษ
(Special Education Teaching Associate Professionals )
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูช้ ่วยครู การศึกษาพิเศษในการช่วยจัดการเรี ยน
การสอนให้กบั ผูพ้ ิการทางด้านร่ างกายและจิตใจ หรื อบุ คคลที่มีปัญหาด้านการเรี ยนรู ้ ช่ วยสร้ างหรื อ
พัฒนาหลักสู ตรการศึกษาพิเศษ ช่ วยเตรี ยมบทเรี ยนและกิ จกรรมให้เหมาะสมกับกลุ่ม โดยใช้เทคนิ ค
หรื อสื่ อพิเศษ เช่น อักษรเบรลล์ การอ่านริ มฝี ปาก ช่ วยควบคุ มดูแลและเอาใจใส่ การทํางานในชั้น
เรี ยนเพื่อกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนมีความเชื่ อมัน่ ในตัวเอง ช่วยประเมินผลและบันทึกการพัฒนาการเรี ยนรู้ของ
ผูเ้ รี ยนแต่ละคน ร่ วมปรึ กษาหารื อกับครู การศึกษาพิเศษ ผูป้ กครอง อาจารย์ใหญ่ แพทย์บาํ บัดและนัก
สั ง คมสงเคราะห์ เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ผู ้เ รี ย นกลุ่ ม นี้ ปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ ก ารงานที่ เ กี่ ย วข้อ งและควบคุ ม ดู แ ล
ผูป้ ฏิบตั ิงานอื่นๆ
9408
3330.20

อาชีพในหน่วยนี้ มีดงั นี้

ครู ผ้ ชู ่ วยการศึกษาพิเศษ (Assistant teacher , special education)
ทําหน้าที่ เป็ นผูช้ ่ วยครู การศึ กษาพิเศษสอนผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องแต่ละประเภทตาม
หลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถดําเนิ นชี วิตอยูใ่ นสังคมได้ : ช่วยศึกษาประวัติและ
ข้อมูลของผูเ้ รี ยน ช่ วยประเมิ นความสามารถของผูเ้ รี ยนเพื่อช่ วยจัดเตรี ยมแผนการสอน วิธีการสอน
กิ จกรรมการเรี ยนการสอนให้เหมาะสมกับข้อจํากัด ความต้องการและความสามารถของผูเ้ รี ยน ช่ วย
สอนและบันทึกผลการเรี ยนอย่างต่อเนื่ อง รวมถึงช่วยสร้างสื่ อการเรี ยนการสอนหรื อการนําอุปกรณ์การ
เรี ยนการสอนที่ จาํ เป็ นมาใช้ให้เหมาะสมกับความบกพร่ องของผูเ้ รี ยนแต่ละประเภท ช่ วยเตรี ยมความ
พร้ อมด้านการศึ ก ษา ร่ างกาย อารมณ์ และสังคมของผูเ้ รี ยนเพื่ อส่ งเข้าไปเรี ยนในโรงเรี ยนเรี ยนร่ วม
รวมทั้งปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

(243)
9409
9410 หมู่ 334 ผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับการสอนในด้านอื่นๆ
( Other Teaching Associate Professionals )
ผูป้ ฏิ บตั ิงานอาชี พในหมู่น้ ี รวมถึ ง ผูส้ อนในด้านอื่น ๆ ที่นอกเหนื อจากการสอนใน
ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และการสอนการศึกษาพิเศษ ตัวอย่างเช่น ผูท้ าํ การสอน
การขับเครื่ องบิน (อากาศยาน) เรื อ การขับยานยนต์ต่างๆ หรื อการขับหัวจักร (รถไฟ) และเครื่ องยนต์
ประเภทอื่น ๆ
กลุ่มอาชี พในหมู่นี้ มีดังนี้
3340 ผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับการสอนในด้านอื่นๆ
หน่ วย 3340 ผู้ปฏิบัติงานทีเ่ กีย่ วข้ องกับการสอนในด้ านอืน่ ๆ
( Other Teaching Associate Professionals )
ผูป้ ฏิ บตั ิ ง านอาชี พในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูส้ อนวิชาต่ างๆ ที่ นอกเหนื อจากการสอนใน
ระดับก่อนประถมศึกษา / ประถมศึกษาและการศึกษาพิเศษ และจะต้องมีใบอนุ ญาตประกอบอาชีพใน
ด้า นนั้นๆ เช่ น สอนการขับ เครื่ องบิ น การขับ หรื อแล่ นเรื อ การขับรถไฟ การขับยานยนต์หรื อ
เครื่ องยนต์บางประเภท อธิ บายการใช้งานและการปฏิ บตั ิการของการบิน การควบคุมการขับเคลื่อน
ร่ วมเดิ นทางไปกับนักเรี ยนเพื่อฝึ กบิน ขับเคลื่ อนและสาธิ ตการฝึ กบินและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อธิ บาย
ข้อบัง คับ และกฎระเบี ย บต่ า งๆ ในด้า นการบิ นและการขับยานยนต์ต่างๆ ปฏิ บ ตั ิ หน้า ที่ ก ารงานที่
เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่นๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
3340.20

ครู การบิน (Teacher, flying)
สอนหลักการและวิธีการปฏิบตั ิการบินให้แก่ผเู ้ ข้ารับการฝึ ก อธิบายให้ทราบถึงหลักการ
บิ นโดยทั่วไป อธิ บ ายวิ ธี ก ารใช้อุป กรณ์ และเครื่ องมื อต่ า งๆ สอนการบัง คับ อากาศยานและแก้ไ ข
สถานการณ์ต่างๆด้วยเครื่ องฝึ กบิน บรรยายสรุ ปแก่ผเู ้ ข้ารับการฝึ กก่อนฝึ กบิน ร่ วมบินไปกับผูร้ ับการฝึ ก
และแสดงวิธีการในการบังคับอากาศยาน เช่ น การวิ่งขึ้น การเลี้ ยว การลงสู่ พ้ืน รวมถึ งการทดสอบ
ผูเ้ ข้ารับการฝึ ก
3340.30

ครู สอนขับรถยนต์ (Teacher, driving)
สอนหลักการและวิธีการขับรถยนต์ให้แก่ผเู ้ ข้ารับการฝึ กหัดขับรถยนต์ อธิ บายหลักการ
ขับรถทัว่ ไป การใช้เกียร์ การใช้เบรค การบังคับพวงมาลัยรถ กฎจราจรและอื่นๆ ฝึ กปฏิบตั ิจริ งโดยให้
ผูร้ ับการฝึ กหัดขับรถยนต์ขบั รถบนท้องถนน โดยมีครู ผสู ้ อนคอยให้คาํ แนะนําจนผูเ้ รี ยนเกิ ดความมัน่ ใจ
และสามารถขับรถได้

(244)
3340.40

ครู สอนขับเรือ (Teaching, sailing)
สอนหลัก การและวิ ธี ก ารขับ เรื อ ให้ก ับ ผูร้ ั บ การฝึ กหัด : อธิ บ ายหลัก การทัว่ ไป
วิธีการใช้อุปกรณ์และเครื่ องมือต่างๆ การบังคับเรื อและแก้ไขสถานการณ์เมื่อมีเหตุขดั ข้อง ร่ วมขับเรื อ
ไปกับ ผูร้ ับการฝึ กเพื่อทดสอบการขับเรื อของผูฝ้ ึ ก
3340.90

ผู้ปฏิบัติงานทีเ่ กีย่ วข้ องกับการสอนในด้ านอืน่ ๆ
ผูท้ ี่ปฏิบตั ิงานอาชี พในกลุ่มนี้ รวมถึ ง ผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับการสอนในด้านอื่นๆ
ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่ใด
หมวดย่อย 34 ผู้ปฏิบัติงานเทคนิคทีเ่ กีย่ วข้ องอืน่ ๆ ( Other Associate Professionals )
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในหมวดย่อยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ตอ้ งใช้ความรู ้ ความชํานาญเฉพาะด้านใน
การปฏิบตั ิงานทางธุ รกิจ ซึ่ งอาจเป็ นการดําเนินการธุ รกิจเฉพาะด้าน เช่น ธุ รกิจด้านความปลอดภัย ธุ รกิจ
ด้านการประกันภัยหรื อทรัพย์สิน ธุ รกิ จการเดินทาง ธุ รกิจด้านการส่ งสิ นค้าหรื ออื่นๆ ทําหน้าที่เป็ น
นายหน้า หรื อ ตัว แทนของธุ ร กิ จ นั้น ๆ ซึ่ งจะต้อ งใช้ค วามรู้ ความชํา นาญพิ เ ศษเฉพาะด้า นในการ
ปฏิบตั ิงานการเงิน การขาย การบริ หารธุ รกิจ การบัญชี กฎหมาย สถิติ หรื องานบริ การอื่นๆ รวมถึงการ
ปฏิ บตั ิงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ตอ้ งให้บริ การในงานด้านศุลกากร การเดิ นทาง ภาษี สวัสดิ การ
สวัสดิภาพความปลอดภัย การบริ การจัดหางาน การออกใบอนุญาตการทํางาน งานด้านสังคมสงเคราะห์
งานออกแบบสิ นค้าและสร้างสรรค์แผนงานด้านการออกแบบภายใน งานด้านการบันเทิง การกีฬา และ
ศาสนา ซึ่ งการปฏิ บตั ิ งานดังกล่าว ต้องอยู่ภายใต้การควบคุ มดูแล และได้รับคําแนะนําจากข้าราชการ
อาวุโส ผูจ้ ดั การหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญ รวมทั้งทําหน้าที่ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่อื่น ๆ
กลุ่มอาชี พในหมวดย่ อยนี้ มีดังนี้
341 ผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการเงิน และการขาย
342 ตัวแทนบริ การทางธุ รกิจและนายหน้าทางการค้า
343 ผูป้ ฏิบตั ิงานด้านงานบริ หารทัว่ ไป
344 ผูป้ ฏิบตั ิงานด้านศุลกากร สรรพากรและงานราชการอื่น ๆ
345 ตํารวจและนักสื บ
346 ผูป้ ฏิบตั ิงานด้านสังคมสงเคราะห์
347 ผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านศิลปะ บันเทิง และกีฬา
348 ผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับศาสนา
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หมู่

341

ผู้ปฏิบัติงานทีเ่ กีย่ วข้ องกับงานด้ านการเงินและการขาย
( Finance and Sales Associate Professionals )
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในหมู่น้ ี ได้แก่ ผูท้ ี่ทาํ การวิเคราะห์แนวโน้มของตลาดเพื่อการซื้ อขาย
เอกสารสิ ทธิ ทางการเงิ นและการซื้ อขายประเภทต่า ง ๆ เช่ น การประกันภัย การซื้ อขายที่ ดิน การ
เดินทางท่องเที่ยว การซื้ อขายแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ และธุ รกิจอื่น ๆ ทําหน้าที่เป็ นตัวแทนผูซ้ ้ื อหรื อ
ผูข้ ายของธุ รกิ จต่ า ง ๆ ทํา ความตกลงทางการค้า และการแลกเปลี่ ยน ประเมิ นราคาสิ นค้า ที่ ดิน และ
ทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อการขายทอดตลาด รวมทั้งการติดตั้งอุปกรณ์และเทคนิ คต่าง ๆ ในการซื้ อสิ นค้าหรื อ
การบริ ก ารในนามของบริ ษ ัท ปฏิ บ ัติ ง านภายใต้ค ํา แนะนํา ของผู้จ ัด การ หรื อ ผู้ป ระกอบวิ ช าชี พ
ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่อื่น ๆ
กลุ่มอาชี พในหมู่นี้ มีดังนี้
3411 นายหน้าค้าหลักทรัพย์และการเงิน
3412 ตัวแทนขายประกันภัย
3413 ตัวแทนการค้าอสังหาริ มทรัพย์
3414 ผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษาด้านการท่องเที่ยวและผูจ้ ดั นําเที่ยว
3415 ตัวแทนฝ่ ายขายด้านเทคนิคและการค้า
3416 ผูจ้ ดั ซื้ อ ; พนักงานจัดซื้ อ
3417 ผูป้ ระเมินค่าและผูข้ ายทอดตลาด
3419 ผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการเงินและการขายที่มิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
หน่ วย 3411 นายหน้ าค้ าหลักทรัพย์ และการเงิน (Securities and Finance Dealers and Brokers)
ผูป้ ฏิ บ ัติ ง านอาชี พ ในหน่ ว ยนี้ ได้แ ก่ ผูท้ ี่ ท าํ หน้า ที่ ซ้ื อ และซื้ อ ขายหลัก ทรั พ ย์ หุ ้ น
พันธบัตรและเอกสารสิ ทธิ ทางการเงินอื่นๆ การซื้ อขายแลกเปลี่ ยนเงิ นตราต่างประเทศในตลาดซื้ อขาย
ล่วงหน้าหรื อตลาดที่ซ้ื อขายทันทีในนามของบริ ษทั หรื อให้แก่ลูกค้าโดยได้รับผลตอบแทนเป็ นค่านายหน้า
ศึกษาสถานะทางการเงินของลูกค้าและบริ ษทั ที่จะร่ วมลงทุน วิเคราะห์แนวโน้มของตลาดหลักทรัพย์ หุ ้น
พันธบัตร เอกสารสิ ทธิ ทางการเงิน และการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แนะนําและร่ วมในการเจรจา
ตกลงเกี่ยวกับเงื่อนไขข้อสัญญา การจัดระเบียบเงินกู้ การนําหุ ้น และพันธบัตร เข้าสู่ ตลาดการเงิน เพื่อ
ระดมทุนให้แก่ลูกค้า ตลอดจนปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้อง และควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่นๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
3411.20

เจ้ าหน้ าทีก่ ารตลาด (Certified Marketing Representatives)
ติดต่อ ชักชวน ให้คาํ แนะนําเกี่ ยวกับการซื้ อขายหลักทรั พย์ประเภทต่าง ๆ เช่ น หุ ้น
สามัญ หุ ้นบุริมสิ ทธิ หุ ้นกู้ หุ ้นกูแ้ ปลงสภาพ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ หน่วยลงทุน ตัว๋ เงินคลัง พันธบัตร
หรื อ ตราสารอนุพนั ธ์ขององค์การเอกชน รัฐบาล หรื อรัฐวิสาหกิจ ให้แก่ลูกค้า หรื อเป็ นตัวกลางในการ
ซื้ อขายหลักทรั พย์ระหว่างลูกค้าและบริ ษทั หลักทรั พย์ โดยได้รับค่าธรรมเนี ยมการซื้ อขายหรื อ ค่า
นายหน้าเป็ นการตอบแทน : คํานวณ วิเคราะห์ราคาหลักทรัพย์ และให้ขอ้ มูลข่าวสารและคําแนะนํา
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เกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ ; รับคําสั่งจากลูกค้าที่จะซื้ อขายหลักทรัพย์ถ่ายทอดสู่ ตลาดหลักทรัพย์
และยืนยันผลเมื่อการซื้ อขายจริ งเกิ ดขึ้น ; นําเงิ นค่าหลักทรัพย์มาชําระแก่ลูกค้าผูข้ ายและส่ งมอบใบ
หลักทรัพย์แก่ลูกค้าผูซ้ ้ื ออย่างถูกต้องและตรงตามกําหนดเวลา ; ให้บริ การรับฝาก ถอน หรื อโอน
เปลี่ ยนความเป็ นเจ้าของหลักทรั พ ย์และดู แลบัญชี ซ้ื อขายหลักทรั พย์ ภาษี ข้อกฎหมาย และระเบี ย บ
ปฏิบตั ิแทนลูกค้า ; อาจเชี่ยวชาญในงานซื้ อขายหลักทรัพย์ในแต่ละประเภทโดยเฉพาะ เช่น ตราสารทุน
ตราสารหนี้ หรื อตราสารอนุพนั ธ์ เป็ นต้น
3411.30

เจ้ าหน้ าทีป่ ฏิบัติการซื้อขายหลักทรัพย์ (Securities traders)
ให้บริ การซื้ อขายหลักทรัพย์ สิ นค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าและเงิ นตราต่างประเทศในนาม
ของผูด้ าํ เนิ นธุ รกิจซื้ อขายสิ นค้าหรื อหุ ้นเพื่อการลงทุน (Investment dealers) โดยต้องเป็ นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับและมาตรฐานที่ตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด : พัฒนากลยุทธ์ทางการค้าโดยการพิจารณาทบทวน
ข้อมูลข่าวสารการลงทุน และติดตามสถานการณ์การตลาดในห้องค้าหลักทรัพย์ ; จัดทําการเสนอซื้ อหรื อ
การเสนอขายเพื่อซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์ตามคําสั่งของลูกค้า หรื อทําการซื้ อขายหลักทรัพย์เพื่อตนเอง ;
ดําเนิ นการชําระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์ระหว่างสมาชิ กกับสมาชิ กของตลาดหลักทรัพย์ ; ให้บริ การ
รับฝากและถอนหลักทรัพย์ การโอนบัญชีและคืนหลักทรัพย์ ตลอดจนการจดทะเบียนโอนหุ ้น การถอน
หุ น้ การบังคับจํานําขายทอดตลาด การออกใบหุ น้ ใหม่กรณี สูญหายชํารุ ดและการอายัดหุน้
3411.40

ผู้ให้ คําแนะนําการลงทุน ; ทีป่ รึกษาการลงทุน ; ทีป่ รึกษาการเงิน
(Investment Advisors)
ให้คาํ แนะนําแก่บริ ษทั หรื อผูล้ งทุ นเกี่ ยวกับการซื้ อขายหลักทรั พย์ที่เหมาะสมในการ
ลงทุนด้านราคา และระยะเวลาที่ ควรลงทุนในหลักทรัพย์ : เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งปริ มาณ
ซึ่ งส่ งผลต่อแผนการลงทุนขององค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ; ศึกษา คํานวณและวิเคราะห์
ข้อ มู ล ข่ า วสารทางการเงิ น และการลงทุ น เช่ น ปริ ม าณการค้า หลัก ทรั พ ย์ที่ ท าํ การซื้ อขายในตลาด
หลักทรัพย์ ภาพพจน์ของบริ ษทั ผูอ้ อกเสนอขายหลักทรัพย์ ราคาหลักทรัพย์ แนวโน้มในอนาคตของ
หลักทรั พ ย์ และเครื่ องมื อในการลงทุ นอื่ นๆ เพื่ อใช้ในการพยากรณ์ ส ภาวะทางธุ รกิ จ เศรษฐกิ จและ
อุตสาหกรรม ; ให้คาํ ปรึ กษาและคําแนะนําให้แก่บริ ษทั และนักลงทุนต่างๆ ที่ประสงค์ลงทุนในตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยในเรื่ องของการกําหนดราคาหลักทรัพย์ ความเสี่ ยงและผลตอบแทนจากการ
ลงทุน ; จัดเตรี ยมเอกสารข้อมูลต่างๆ ของบริ ษทั มหาชน จํากัด ที่ประสงค์นาํ หลักทรัพย์ประเภทต่างๆ
ออกขายให้ แ ก่ ป ระชาชนทั่ว ไป หรื อ นํา หลัก ทรั พ ย์เ ข้า จดทะเบี ย นกับ ตลาดหลัก ทรั พ ย์ เสนอต่ อ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และการตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย ; อาจบริ การให้คาํ ปรึ กษาในการซื้ อหรื อควบรวมกิจการ
หน่ วย 3412 ตัวแทนขายประกันภัย ( Insurance Representatives )
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ทาํ หน้าที่แนะนําและประกันภัยในรู ปแบบต่างๆ
เช่น ประกันชีวติ ประกันอุบตั ิเหตุ ประกันความรับผิดชอบ ประกันอัคคีภยั ประกันภัยทางทะเล และการ
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ประกันภัยอื่นๆ ให้แก่ ลูกค้า : ศึ กษาข้อมูลเกี่ ยวกับสภาพข้อเท็จจริ งของลูกค้าที่ จาํ เป็ นต่อการกําหนด
ประเภทและเงื่อนไขการประกันภัย เจรจาตกลงและทําสัญญาประกันภัยกับลูกค้า โดยพิจารณาถึงระดับ
ของการเสี่ ย งภัย และเงื่ อนไขการชํา ระเบี้ ย ประกัน ตลอดจนปฏิ บ ัติหน้า ที่ ก ารงานที่ เกี่ ย วข้อง และ
ควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่นๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
3412.20

ตัวแทนประกันภัย ; นายหน้ าประกันภัย (Insurance representative)
ชักชวนหรื อชี้ ช่องบุคคลให้ทาํ สัญญาประกันชี วิต ประกันอุบตั ิ เหตุ ประกันทรั พย์สิน
ประกันอัค คี ภยั ประกันภัยทางทะเล และการประกันภัย ประเภทอื่ นๆ กับผูร้ ั บ ประกันภัย โดยได้รับ
บําเหน็จ : ทําบัญชี รายชื่ อบุคคลที่คาดหมายว่าจะเอาประกันภัยด้วยการติดต่อพบปะกันในวงการธุ รกิ จ
และสังคม และโดยการตรวจสอบจากหนังสื อแสดงรายชื่ อบุคคลในวงการอาชี พและธุ รกิจ ; สัมภาษณ์
บุคคลที่ คาดหมายว่าจะเอาประกัน และพิจารณาถึ งประเภทของประกันภัยที่ บุคคลนั้นๆ ต้องการและ
สนใจ ; วางแผนและพยายามชักจูงให้ซ้ื อกรมธรรม์ประกันภัยโดยอธิ บายถึ งลักษณะของประกันภัย
อัตราเบี้ย ประกันภัย มูลค่าเป็ นเงิ นสด และการได้กยู้ ืม ตลอดจนผลประโยชน์อื่นๆ ที่จะได้รับจากการ
ประกันภัย ; จัดการให้แพทย์ตรวจสอบร่ างกาย ตรวจตราทรัพย์สิน หรื อจัดการให้เป็ นไปตามเงื่อนไขใน
กรมธรรม์ ประกันภัย ; พยายามขายกรมธรรม์ที่บริ ษทั ได้แก้ไขใหม่แล้ว ถ้าผูเ้ อาประกันยังไม่ได้ทาํ
สัญญาประกันภัยกับบริ ษทั ; แจ้งบริ ษทั ให้ทราบจํานวนเงินที่ควรจ่ายแก่ผเู ้ อาประกันที่ร้องขอมา เมื่อมี
ความเสี ยหายเกิดขึ้น อาจเก็บเบี้ยประกันในนามของบริ ษทั และบันทึกรายงานต่างๆ ตามที่ตอ้ งการ อาจ
ช่วยสอบสวนสิ ทธิ เรี ยกร้องต่างๆ โดยการสัมภาษณ์พยาน และเก็บรวบรวมข้อมูลที่ตอ้ งการเพื่อพิจารณา
ค่าสิ นไหมให้อย่างยุติธรรม
3412.30

ผู้รับประกันภัย (Underwriter , insurance)
ตรวจสอบและประเมินการยื่นประกันรู ปแบบต่างๆ เช่น การประกันชี วิตประกันสุ ขภาพ
ประกันอุบตั ิ เหตุ ประกันอัคคี ภยั ประกันภัยทางทะเล การขนส่ ง ประกันความรั บผิดชอบ และการ
ประกันประเภทอื่นๆ เพื่อคํานวณระดับความเสี่ ยงในการสู ญเสี ย และอัตราค่าเบี้ยประกันภัย ; ออกใบ
กรมธรรม์ป ระกันภัย ครอบคลุ ม ความเสี่ ย งที่ อาจเกิ ดขึ้ นให้เป็ นไปตามหลัก เกณฑ์และสอดคล้องกับ
กฎระเบี ย บ ; ให้ ก ารแนะนํา ในการทํา ประกัน ภัย ประเภทบุ ค คลหรื อ การประกัน ภัย กลุ่ ม อาจใช้
คอมพิวเตอร์ ช่วยในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อประเมินหาความเสี่ ยง และปรับอัตราเบี้ยประกันให้สอดคล้อง
กับความเสี่ ยงนั้นๆ
หน่ วย 3413 ตัวแทนการค้ าอสั งหาริมทรัพย์ ( Estate Agents )
ผูป้ ฏิ บตั ิงานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ทาํ หน้าที่ซ้ื อ เช่ าหรื อให้เช่ าอสังหาริ มทรั พย์ใน
นามของลูกค้า โดยได้รับผลตอบแทนเป็ นค่านายหน้า : ศึกษาข่าวสารเกี่ยวกับทรัพย์สินที่จะขายหรื อให้
เช่า สภาพข้อเท็จจริ งของผูเ้ ป็ นเจ้าของและความต้องการของผูซ้ ้ื อหรื อผูถ้ ือครองอสังหาริ มทรัพย์
นํา
ทรัพย์สินที่จะขายหรื อให้เช่าแสดงแก่ลูกค้าและชี้แจงเงื่อนไขสัญญาการขาย การเช่า หรื อให้เช่า จัดการ
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ลงนามในสัญญาและโอนสิ ทธิ์ ในทรัพย์สิน เก็บรวบรวมเงินค่าเช่าและพันธบัตรต่างๆ ในนามของเจ้าของ
รวมทั้ง ตรวจสอบทรั พ ย์สิ นก่ อ น ระหว่า งและภายหลัง การถื อครอง ตลอดจนปฏิ บ ัติหน้า ที่ ก ารงานที่
เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่นๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
3413.20

นายหน้ าซื้อขายอสั งหาริมทรัพย์ ; ตัวแทนซื้อขายอสั งหาริมทรัพย์ (Estate agent)
ให้เช่ า ซื้ อและขายทรั พย์สิน เช่ น ที่ ดิน อาคารพาณิ ชย์ บ้าน ทาวน์เฮ้าส์ ห้องชุ ด และ
อสัง หาริ มทรั พย์ต่างๆ โดยได้รับ ผลตอบแทนเป็ นค่ านายหน้า : ติ ดต่อกับ เจ้า ของหรื อผูค้ รอบครอง
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ที่ ตอ้ งการขายหรื อให้เช่ า ; ประมาณมูล ค่า ของทรั พย์สินเพื่อกํา หนดราคาต่อรอง ;
โฆษณาทรัพย์สินที่ตอ้ งการขายหรื อให้เช่า ; จัดทําบัญชีรายชื่อบุคคลที่คาดหมายว่าจะซื้ อหรื อเช่า รวมทั้ง
แจกแจงรายการทรัพย์สินที่ผซู ้ ้ื อต้องการออกตามประเภท สถานที่ต้ งั และราคา แล้วจัดทําบัญชี รายชื่ อ
ทรัพย์สินที่อยูใ่ นความต้องการของลูกค้า ; พาลูกค้าไปดูสถานที่หรื อทรัพย์สิน หรื อไปติดต่อพบปะกับ
ลูกค้า ; แสดงคุณภาพหรื อข้อดีของทรัพย์สิน เพื่อพยายามชักจูงลูกค้าให้ซ้ื อหรื อเช่าทรัพย์สิน ; ช่วย
ลูกค้าคํานวณจํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายรวมถึงรายการต่างๆ เช่น ค่าภาษี เงินที่ตอ้ งชําระครั้งแรกและเงิ นที่
ต้องชําระในระยะต่อ ๆ ไป การจํานอง จํานวนเงิน ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนี ยมตามกฎหมาย อาจร่ าง
สัญญาและเสนอให้ผซู ้ ้ื อและผูข้ ายพิจารณา อาจทําการค้นหาโฉนดแสดงกรรมสิ ทธิ์ ในที่ดิน อาจทํางาน
ในฐานะตัวแทนของเจ้าของเกี่ยวกับการเก็บค่าเช่า การจัดการบํารุ งรักษาทรัพย์สินและดําเนิ นการให้เป็ นไป
ตามข้อกําหนดการให้เช่าตามที่ศาลสัง่ บังคับ
หน่ วย 3414 ผู้ให้ คําปรึกษาด้ านการท่ องเทีย่ วและผู้จัดนําเทีย่ ว
( Travel Consultants and Organisers )
ผูป้ ฏิ บตั ิ งานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ วางแผนการท่องเที่ ยว กําหนดการเดิ นทาง
และการจัดหาที่พกั และอาหารของลูกค้า จัดเตรี ยมและจําหน่ ายรายการนําเที่ ยวเพื่อธุ รกิ จหรื อเพื่อการ
พักผ่อน สํารวจหาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ ยวกับการท่องเที่ยวในด้านต่างๆ รวมถึ งความต้องการของลู กค้า
และให้คาํ ปรึ กษาแนะนําลูกค้าเกี่ยวกับการจัดการเดินทางท่องเที่ยวและที่พกั อํานวยความสะดวกลูกค้า
ในการจัดหาหนังสื อรับรองหรื อเอกสารการเดินทางที่จาํ เป็ นต้องใช้ ปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและ
ควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
3414.20

ผู้จัดเตรียมการท่ องเทีย่ ว ; ผู้จัดนําเทีย่ ว (Travel Organizer )
ทําหน้าที่วางแผนและผลิตรายการท่องเที่ยว กําหนดการเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยว ที่
พักของ ลูกค้า อัตราค่าโดยสารและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ ยวข้อง : จัดเตรี ยมและจําหน่ ายรายการนําเที่ยว
สํ า หรั บ ลู ก ค้า เฉพาะบุ ค คลหรื อ เฉพาะกลุ่ ม ; หาข้อ มู ล เกี่ ย วกับ การท่ อ งเที่ ย วในด้า นต่ า ง ๆ เช่ น
ค่าใช้จ่าย วิธีการเดินทาง ที่พกั แรม เพื่อสนองความต้องการของลูกค้าและให้คาํ ปรึ กษาแนะนําแก่ลูกค้า
เกี่ ยวกับการเดิ นทางท่องเที่ยวและรายการนําเที่ยวที่จดั สําเร็ จแบบเหมาจ่าย ; ทําการสํารองที่พกั และ
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บัตรรายการ ; อํานวยความสะดวกในการจัดทําเอกสารการเดิ นทาง ตลอดจนจัดเตรี ยมเอกสารหรื อ
คู่มือการท่องเที่ยวประกอบการเดินทาง
3414.30

ผู้ให้ คําปรึกษา / แนะนําการท่องเทีย่ ว (Consultant , travel)
ให้บ ริ ก ารข้อมูล และแนะนํา รายการท่องเที่ ย ว : เสนอรายการท่องเที่ ย วหรื อแนะนํา
วิธีการ / เส้นทางการเดิ นทางเพื่อการท่องเที่ยวที่สะดวก เหมาะสม และสนองตอบความต้องการของ
ลูกค้า ให้ขอ้ มูลสภาพทัว่ ไปของประเทศหรื อสถานที่ที่จะเดินทางเพื่อประกอบการตัดสิ นใจ อาจอํานวย
ความสะดวกในเรื่ องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง เช่น บริ การจองที่พกั บัตรโดยสารเดินทาง บัตร
ชมการแสดงและอื่น ๆ
หน่ วย 3415 ตัวแทนฝ่ ายขายด้ านเทคนิคและการค้ า
( Technical and Commercial Sales Representatives )
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ทาํ หน้าที่ขายสิ นค้าในระบบค้าส่ งให้การบริ การ
ติดตั้ง อุปกรณ์ เครื่ องมือเครื่ องใช้ ผลิตภัณฑ์ทางเทคนิ คและการบริ การที่เกี่ ยวข้อง : ชักชวนลูกค้าให้
สั่งซื้ อและดํา เนิ นการขายสิ นค้า อุ ปกรณ์ ท างด้านเทคนิ ค วัส ดุ และบริ ก ารต่ างๆ ให้แก่ ร้านค้า หรื อ
หน่ วยงานต่างๆ ทั้งที่เป็ นสถานประกอบการค้าปลี ก ค้าส่ ง หรื อภาคอุตสาหกรรม จัดหาข้อมูลข่าวสาร
เกี่ ยวกับลักษณะเฉพาะและการทํางานของอุปกรณ์ ติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาด
รวมทั้งให้คาํ แนะนําและสาธิ ตวิธีการใช้อุปกรณ์ น้ นั ๆ แก่ลูกค้า สามารถให้คาํ แนะนําเบื้องต้นในการใช้
ผลิ ตภัณฑ์รายงานการตอบรั บ และความต้องการของลู กค้า แก่ ผูผ้ ลิ ต ตลอดจนปฏิ บ ตั ิ หน้า ที่ การงานที่
เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่นๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
3415.20

ตัวแทนขายผลิตภัณฑ์ (Product representative)
เดินทางไปตามเขตพื้นที่ต่างๆ เพื่อขายผลิตภัณฑ์สินค้าของผูป้ ระกอบการทั้งในและนอก
ประเทศให้แก่ สถานประกอบการค้าส่ งและค้าปลี ก โดยได้รับค่านายหน้าเป็ นการตอบแทน : ปฏิ บตั ิ
หน้าที่การงานที่สาํ คัญเช่นเดียวกันกับพนักงานเดินตลาด แต่โดยปกติทาํ หน้าที่เป็ นตัวแทนขายผลิตภัณฑ์
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกัน อาจจัดแสดงสิ นค้าตัวอย่างในห้องแสดงสิ นค้าและขายสิ นค้าที่ห้องแสดง สิ นค้า
อาจมีชื่อเรี ยกตามสิ นค้าที่ขาย
3415.25

พนักงานบริการลูกค้ า (Customer service)
ให้บริ ก ารตอบการสอบถาม และให้ขอ้ มู ลข่ าวสารเกี่ ย วกับ ผลิ ตภัณฑ์สินค้า บริ ก ารและ
นโยบายของสถานประกอบการและให้บริ การด้านต่างๆ แก่ลูกค้า : ตอบการสอบถามของลูกค้าและ
ดําเนิ นการสํารวจ ศึกษาข้อร้ องเรี ยนต่างๆ เกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์สินค้าและบริ การของสถานประกอบการ
รวมทั้งให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่ลูกค้าและสาธารณะเกี่ยวกับรายละเอียด ประเภท ราคาของสิ นค้าและบริ การ
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นโยบายและกฎระเบียบข้อบังคับของสถานประกอบการ ; จัดเตรี ยมการชดใช้คืนและแลกเปลี่ยนสําหรับ
สิ นค้า ที่ลูกค้าส่ งกลับคืน ; เตรี ยมใบเสร็ จรับเงินและรับการชําระเงินค่าสิ นค้าและบริ การ
3415.30

พนักงานขายด้ านเทคนิค (Technical salesperson)

ขายสินค้ าอุปกรณ์ เครื่ องมือเครื่ องใช้ ทางเคมี จักรกล ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ หรื อการให้ บริ การซึง่ ต้ องใช้ ความรู้ทางวิศวกรรม สถาปั ตยกรรม
วิทยาศาสตร์ อิเล็กทรอนิกส์ และผู้ปฏิบตั ิงานที่ใช้ วิชาชีพและวิชาการอื่นๆ เพื่อชักจูงให้ ซื ้อ
อุปกรณ์ที่ผลิต และ/หรื อขายโดยบริ ษัทที่เป็ นตัวแทน ; จัดทาประมาณการทางการเงินและการ
ทางานจากแบบพิมพ์เขียว แบบแปลน หรือจากบันทึกอื่นๆ เสนอต่อลูกค้ า ; ร่างและเสนอขอ
แก้ ไขเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์หรื อการใช้ วสั ดุที่จะทาให้ ต้นทุนการผลิตลดลง หรือทาให้ การใช้ งาน
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น ; โดยปกติมกั มีความชานาญในการขายสินค้ าเพียงชนิดหนึง่ หรือเฉพาะ
กลุม่ สินค้ าที่มีความเกี่ยวพันกันอย่างใกล้ ชิด อาจให้ คาแนะนาลูกค้ าเกี่ยวกับการใช้ และการ
บารุงรักษาอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ที่ซื ้อ
3415.40

ผู้ให้ คําแนะนําและบริการหลังการขาย (Service person)
แนะนําลูกค้าในการติดตั้งผลิ ตภัณฑ์ อุปกรณ์ ชนิ ดพิเศษต่างๆ และการใช้ประโยชน์จาก
สิ นค้าและบริ การ : ให้คาํ แนะนําหรื อช่วยเหลือลูกค้าในการติดตั้งอุปกรณ์ประกอบเพื่อให้ใช้งานได้ตาม
ต้องการ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการบริ การ ; ตรวจสอบความผิดพลาดที่เกิดจากการใช้งานและให้
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปั ญหาที่เหมาะสม หรื อดําเนิ นการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงให้ใหม่ ; อาจจัดให้มี
การฝึ กอบรมแก่ลูกค้าในการบํารุ งรักษา หรื อวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์สินค้าหรื อการบริ การของหน่วยงาน
3415.50
พนักงานเดินตลาด (Canvasser)
เดินทางไปพบลูกค้าซึ่ งเป็ นผูค้ า้ ปลีก ผูใ้ ช้สินค้าเพื่องานอุตสาหกรรม สถาบัน
งานวิชาชีพ หรื อ
สถานประกอบการค้าส่ ง เพื่อชักชวนให้สั่งซื้ อสิ นค้าหรื อเพื่อขายสิ นค้า : พยายามชักจูงให้ผทู้ ี่คาดหวังว่า
จะซื้ อสิ นค้าเกิ ดความสนใจโดยการแสดงสิ นค้าตัวอย่าง หรื อรายการผลิ ตภัณฑ์ และชี้ แจง ถึงสรรพคุ ณ
ของสิ นค้านั้นๆ ; แจ้งราคาสิ นค้าและระยะเวลาให้สินเชื่ อ เสนอลดราคาสิ นค้าให้เท่าที่ จําเป็ น และ
แจ้งให้ทราบถึงสาเหตุที่ราคาสิ นค้าสู งขึ้น ; ส่ งใบสั่งซื้ อของล่วงหน้าไปยังสํานักงานและทํารายงานการ
ติดต่อซื้ อขาย ; ศึกษาวารสารการค้าและเก็บรวบรวมข่าวการเปลี่ ยนแปลงของราคาสิ นค้ากับภาวะตลาด
อาจจัดการสิ นค้าหน้าร้ านหรื อติดป้ ายโฆษณาสิ นค้า และเก็บเงิ นค่าขายสิ นค้าอาจมี ชื่อเรี ยกตามสิ นค้า
ที่ขาย
หน่ วย 3416 ผู้จัดซื้อ ; พนักงานจัดซื้อ ( Buyers )
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ทาํ การซื้ อสิ นค้าและบริ การต่าง ๆ ในนามของ
องค์กร หน่ วยงานอุตสาหกรรม พาณิ ชยกรรมหรื อธุ รกิ จอื่นๆ เจรจาตกลงและทําสัญญาในการจัดซื้ อ
อุปกรณ์ วัตถุ ดิบ และผลิ ตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อจัดส่ งให้ในโรงงานอุ ตสาหกรรม หน่ วยงานราชการหรื อ
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สถานประกอบการอื่น ๆ รวมทั้งการซื้ อสิ นค้าต่าง ๆ เพื่อมาขายปลีก ทั้งนี้ ตอ้ งศึกษาหาข่าวสารเกี่ยวกับ
ความต้องการของสิ นค้าคงคลังที่เก็บไว้แล้ว เพื่อนํามากําหนดปริ มาณและคุณภาพของการซื้ อ ค่าใช้จ่าย
วันส่ งมอบและเงื่อนไขข้อสัญญาอื่น ๆ ปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลปฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
3416.10

ผู้ซื้อ ; ผู้จัดซื้อ (Buyer)
ซื้ อสิ นค้าเพื่อนํามาจําหน่ายโดยสถานประกอบการค้าปลีกและค้าส่ ง : ตรวจสอบความ
ต้องการเพื่อกําหนดปริ มาณและชนิ ดของสิ นค้าที่จดั ซื้ อ ; ศึกษารายงานทางการตลาด ผูผ้ ลิต คุณภาพ
ราคาสิ นค้า และวัตถุดิบในการส่ งเสริ มการขาย ; เข้าเยี่ยมชมงานแสดงสิ นค้า โรงงาน เพื่อพิจารณาการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ ; เจรจาต่อรองกับผูจ้ ดั หาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ราคา ปริ มาณ ส่ วนลด ระยะเวลาของ
สิ นเชื่ อและกําหนดเวลาในการขนส่ ง การส่ งมอบสิ นค้า ตลอดจนควบคุมตรวจสอบการจัดสรรสิ นค้าไป
ยังร้านขายส่ ง (OUTLET) และรักษาระดับสิ นค้าคงคลังให้เพียงพอเสมอ
3416.20

ตัวแทนจัดซื้อ (Purchasing agent , purchaser)
ซื้ อเครื่ องจักร อุปกรณ์ เครื่ องมือ วัตถุดิบ ชิ้นส่ วนต่างๆ ของอุปกรณ์ สิ่ งของเครื่ องใช้
ที่จาํ เป็ นสําหรับการทํางานขององค์การ เช่น สถานประกอบการอุตสาหกรรม การสาธารณู ปโภค หรื อ
หน่วยงานรัฐบาล : ตรวจสอบความต้องการของผูใ้ ช้ ; สอบถามผูเ้ สนอขายสิ นค้าเกี่ยวกับผลิ ตภัณฑ์
ราคา ความสามารถของผูเ้ สนอขายสิ นค้าที่จะจัดหาสิ นค้าให้ การให้บริ การและการส่ งมอบให้ตรงตาม
กําหนดเวลา ; พิจารณาข้อเสนอของผูเ้ สนอขายหลายๆ ราย โดยคํานึ งถึงคุณภาพปริ มาณราคาและ
กําหนดเวลาการส่ งมอบของ ; ทําสัญญากับผูเ้ สนอขายซึ่ งเสนอราคาภายในวงเงินงบประมาณที่กาํ หนด ;
ควบคุมการรับ สิ นค้าให้เป็ นไปตามคุ ณภาพ ปริ มาณ ราคา และกําหนดเวลาการส่ งมอบ ; เก็บรักษา
สิ นค้าที่ซ้ื อไว้สําหรับแจกจ่ายแก่ผใู ้ ช้ ; คอยติดตามและตรวจสอบคุณภาพของสิ นค้าที่ซ้ื อไว้กบั ผูใ้ ช้เพื่อ
ค้นหาสาเหตุที่การใช้ สิ นค้าไม่ให้ผลดีเท่าที่ควรและหาทางแก้ไขให้ดีข้ ึน ; ทําบันทึกรายการต่างๆ อาจ
ควบคุมรายการสิ นค้าที่ ผูใ้ ช้รับไว้และใช้ไป อาจจ่ายเงินค่าซื้ อสิ นค้าหรื ออนุ มตั ิใบเก็บเงิน อาจติดตาม
การสั่งซื้ อเพื่อประกันการ ส่ งมอบให้ตรงตามวันเวลาที่กาํ หนด
หน่ วย 3417 ผู้ประเมินค่ าและผู้ขายทอดตลาด ( Appraisers, Valuers and Auctioneers )
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ทาํ หน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สินและสิ นค้าต่าง
ๆ ประเมินความเสี ยหาย ภายใต้การคุ ม้ ครองของกรมธรรม์ประกันภัย หรื อการขายทอดตลาด วัตถุ
ทรั พย์สิ นและสิ นค้า
กําหนดคุ ณภาพหรื อมูล ค่า ของวัตถุ ดิบ อสังหาริ มทรัพ ย์ อุปกรณ์ ใ นงาน
อุตสาหกรรม ทรัพย์สินส่ วนตัวและครัวเรื อน ผลงานทางศิลปะ อัญมณี และวัตถุอื่น ๆ ที่จะเสนอขาย
หรื อเพื่อเอาประกัน ประเมินขอบเขตความเสี ยหาย ความสู ญเสี ยและความรับผิดชอบของบริ ษ ทั
ประกันภัยและผูร้ ับประกันต่อความสู ญเสี ยที่ได้รับการคุม้ ครองจากกรมธรรม์ประกันภัย รวมทั้งการขาย
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ทอดตลาดทรัพย์สินประเภท ต่าง ๆ เช่น รถยนต์ สิ นค้า เครื่ องเพชรพลอย ฯลฯ ปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่
เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
3417.20

พนักงานประเมินราคา, พนักงานตีราคา (Appraiser)
พิจารณากําหนดมูลค่าที่เป็ นตัวเงิ นของอสังหาริ มทรัพย์ สิ นค้า สิ นทรัพย์ทางธุ รกิ จและ
สิ่ งของต่างๆ เช่น ศิลปะวัตถุ เพชรพลอย รถยนต์ และทรัพย์สินส่ วนบุคคลกับสิ่ งของที่ใช้ในครัวเรื อน
โดยการตรวจดูสภาพและความเชื่ อถือได้ :ใช้ความรู้ ประสบการณ์ การทดสอบทางวิทยาศาสตร์ และ
มูลค่าที่มีอยูเ่ ดิมเป็ นหลักในการตรวจและตรวจดูสิ่งของเพื่อช่วยในการประมาณการมูลค่าของ สิ่ งของ
; เสนอราคาของที่ประมาณการแล้วให้ผซู ้ ้ื อ ผูข้ ายทอดตลาด ผูใ้ ห้สินเชื่ อ ศาล ทนายความ หรื อบริ ษทั
ประกันภัยทราบ อาจชํานาญในการตีราคาของเฉพาะอย่าง อาจปฏิ บตั ิงานในกรมศุลกากรเกี่ ยวกับการ
ประเมินภาษีอากรจากมูลค่าที่เป็ นตัวเงินของสิ่ งของ
3417.30

พนักงานขายทอดตลาด (Auctioneer)
ขายทอดตลาดทรั พย์สินต่างๆ เช่ น อสังหาริ มทรั พย์ ปศุสัตว์ ผลิ ตภัณฑ์เกษตร และ
ศิลปะวัตถุต่างๆ : ประเมินสิ นค้าเพื่อประมาณมูลค่าสิ่ งของแต่ละชิ้ นก่อนดําเนิ นการขาย ; จัดลําดับ
รายการของสิ่ งของที่จะขาย ; เริ่ มการขายทอดตลาดโดยแสดงมูลค่าสิ่ งของ และขอให้ต้ งั ราคาขั้นต้น
หรื อกําหนดราคาขั้นต้นเอง ; ประกาศให้สู้ราคา คอยสังเกตสัญญาณของผูซ้ ้ื ออย่างใกล้ชิด และคอยแจ้ง
ราคาที่มีผเู ้ สนอให้อย่างรวดเร็ วและต่อเนื่ องกันไป เพื่อกระตุน้ ให้ผซู ้ ้ื อเสนอราคาแข่งขันกัน และบอก
ราคาที่มีผเู ้ สนอให้แล้วซํ้ากันหลายๆ ครั้ง ; ปิ ดการขายทอดตลาดของสิ่ งของที่เสนอขายและประกาศ
ราคาที่มีผเู้ สนอให้สูงที่สุด อาจทํารายการสิ่ งของที่จะนําออกขายทอดตลาด และประกาศให้ทราบทัว่ กัน
3417.40

พนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุ (Auto–Damage insurance inspector)
ตรวจสอบอุบตั ิเหตุ และประเมินความเสี ยหายของรถยนต์หรื อยานพาหนะอื่นๆ ที่เอา
ประกันไว้กบั บริ ษทั ประกันภัย : ทําการตรวจสอบอุบตั ิเหตุในสถานที่เกิดเหตุ ; ตรวจสอบความเสี ยหาย
ของฝ่ าย ผูเ้ อาประกันภัยและคู่กรณี ; เจรจาต่อรองระหว่างคู่กรณี ; ประเมินความเสี ยหายและตัดสิ นใจ
เกี่ ยวกับค่าใช้จ่ายในการซ่ อมแซม โดยให้เป็ นไปตามเงื่ อนไขความคุ ม้ ครองเป็ นกรมธรรม์ ตลอดจน
จัดเตรี ยมแบบฟอร์ มการประกันภัยเพื่อแสดงถึ ง การประมาณการค่า ใช้จ่า ยในการซ่ อมแซม และให้
ข้อเสนอแนะต่างๆ
3417.50

ผู้เจรจาตกลงความเสี ยหาย (Insurance Adjuster)
สํารวจ ตรวจสอบ วิเคราะห์ และพิจารณาเกี่ ย วกับ การขยายความคุ ม้ ครองของ
บริ ษทั ประกันภัยที่มีต่อความรับผิดชอบต่อการประกันภัยส่ วนบุคคล การประกันภัยเบ็ดเตล็ด หรื อการ
สู ญเสี ยหรื อเสี ยหายของทรัพย์สิน : ทําการตรวจสอบเกี่ยวกับการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนของผูเ้ อา

(253)
ประกันภัยที่จะให้มีการชดใช้ ค่าเสี ยหายตามสัญญาประกันภัยหรื อสัญญาคํ้าประกัน โดยการประสาน
หรื อสัมภาษณ์ ผูเ้ ชี่ ยวชาญทางการแพทย์ ผูแ้ ทนประกันภัย พยาน หรื อผูเ้ รี ยกร้ องค่าสิ นไหมทดแทน
เพื่อรวบรวมข้อมูล ; รวบรวมเอกสารหลักฐานเพื่อใช้เป็ นประโยชน์ในการโต้แย้ง การเรี ยกร้ องค่า
สิ นไหมในศาล ; วิเคราะห์ขอ้ มูลที่เก็บรวบรวมมาและจัดทํารายงานข้อค้นพบที่ได้จากการตรวจสอบ ;
เจรจาตกลงความเสี ยหาย ค่าสิ นไหมทดแทนหรื อความรับผิดของผูร้ ับประกันภัย ; คํานวณการจ่าย
ผลประโยชน์และอนุมตั ิการจ่ายค่าสิ นไหมทดแทน
3417.55

ผู้เจรจาตกลงค่ าสิ นไหมทดแทน (Insurance cliams examines)
เจรจาทําความตกลงเกี่ ยวกับการใช้ค่าเสี ยหายตามสัญญาประกันภัย : พิจารณาทบทวน
ตรวจสอบ คํานวณและอนุ มตั ิ ค่าสิ นไหมทดแทนประกันภัย ซึ่ งผูเ้ จรจาตกลงความเสี ยหาย (Insurance
adjuster) เป็ น ผูด้ าํ เนินการสํารวจสื บสวน ; ตรวจสอบรายงานผลของผูเ้ จรจาตกลงความเสี ยหายและการ
เรี ยกร้ องค่า สิ นไหมทดแทนที่คล้ายคลึงกันหรื อตัวอย่างกรณี ที่เคยเกิดขึ้นเพื่อพิจารณาตัดสิ นใจขยาย
การคุม้ ครองการประกันภัย โดยให้การรับรองได้วา่ การเรี ยกร้องนั้นยังมีผลบังคับใช้อย่างถูกต้อง และการ
ทําความตกลงคู่สินไหมทดแทนนั้นเป็ นไปตามขั้นตอนการปฏิบตั ิของบริ ษทั ประกันภัย ; อาจปรึ กษาหารื อ
กับทนายความ แพทย์หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่ออภิปรายถึงการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทน
หน่ วย 3419 ผู้ปฏิบัติงานทีเ่ กีย่ วข้ องกับงานด้ านการเงินและการขายทีม่ ิได้ จัดประเภทไว้ ในทีอ่ ื่น
( Finance and Sales Associate Professionals Not Elsewhere Classified )
ผูป้ ฏิ บตั ิงานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูป้ ฏิ บตั ิงานที่เกี่ ยวข้องกับงานด้านการเงิ นและ
การขาย ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
3419.20

หมู่

ผู้ปฏิบัติงานทีเ่ กีย่ วข้ องกับงานด้ านการเงินและการขายทีม่ ิได้ จัดประเภทไว้ ในทีอ่ ื่น
(Others , finance and sales associate professional)
ปฏิบตั ิงานด้านการเงินและการขายต่าง ๆ นอกเหนือจากที่กาํ หนดไว้ในหมู่ 341 อื่น ๆ
342

ตัวแทนบริการทางธุรกิจและนายหน้ าทางการค้ า
( Business Services Agents and Trade Brokers )
ผูป้ ฏิ บตั ิงานอาชี พในหมู่น้ ี ได้แก่ ผูท้ ี่ทาํ หน้าที่จดั ทําสัญญาการซื้ อขายสิ นค้าระหว่าง
ผูซ้ ้ื อ และผูข้ าย ดํา เนิ นการตามขั้นตอนของศุ ล กากร การรั บ ประกัน การขนย้า ยสิ น ค้า การจัด ทํา
ใบอนุ ญาตนําเข้าและส่ งออกสิ นค้า บริ การจัดหางานโดยได้รับ ค่าตอบแทนตามหลัก เกณฑ์ที่ วางไว้
รวมถึ งการดํา เนิ นการติ ดต่ อทางธุ รกิ จเพื่อเป็ นตัวแทนในการขายบริ การทางธุ รกิ จต่ าง ๆ ปฏิ บ ตั ิ งาน
ภายใต้ คําแนะนําจากผูจ้ ดั การ หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญในวิชาชีพนั้น ๆ ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่อื่น ๆ

(254)
กลุ่มอาชี พในหมู่นี้ มีดังนี้
3421 นายหน้าทางการค้า
3422 ตัวแทนพิธีการศุลกากรและตัวแทนผูร้ ับจัดการขนส่ งระหว่างประเทศ
3423 ตัวแทนจัดหางาน
3429 ตัวแทนบริ การทางธุ รกิจและนายหน้าทางการค้าซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
หน่ วย 3421 นายหน้ าทางการค้ า (Trade Brokers)
ผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง านอาชี พ ในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูด้ าํ เนิ นธุ รกิ จเป็ นนายหน้า ติ ดต่ อธุ รกิ จซื้ อขาย
สิ นค้าวัตถุดิบพื้นฐาน ส่ วนมากเป็ นสิ นค้าเทกอง กระทําการประมูลซื้ อ/ขาย ในตลาด โดยการส่ งมอบ
ทันที หรื อซื้ อ/ขายล่วงหน้า ดําเนิ นการติดต่อผูท้ ี่จะซื้ อและขายสิ นค้าวัตถุดิบพื้นฐาน ให้คาํ ปรึ กษาหารื อ
ระหว่างผูซ้ ้ื อ/ผูข้ าย ตลอดจนให้คาํ แนะนําให้เป็ นไปตามวัตถุ ประสงค์ของการซื้ อขาย จัดเตรี ยมสิ นค้าที่
จะเข้าตลาดซื้ อขาย จัดเตรี ยมรายละเอียดของสิ นค้า กําหนดราคาขายขั้นตํ่า เข้าร่ วมประมูลและเสนอ
ซื้ อสิ นค้าในนามลูกค้า เจรจาต่อรองราคาซื้ อ/ขายสําหรับสิ นค้าจํานวนอื่นที่มิได้นาํ เสนอประมูลในเวลา
นั้น จัดหาสถานที่จดั เก็บ จัดส่ งสิ นค้า กําหนดราคาค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บและจัดส่ งโดยเรี ยกเก็บจาก
ลูกค้า ตลอดจนปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่นๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
3421.20

นายหน้ าการค้ าวัตถุดิบพืน้ ฐาน (Broker, commodity)
ทําหน้าที่ เป็ นนายหน้าติดต่อซื้ อขายวัตถุ ดิบพื้นฐาน เช่ น สิ นค้าผลิ ตผลทางการเกษตร
อาหารสัตว์ โลหะ ฯลฯ ที่มีการซื้ อขายครั้งละจํานวนมาก โดยมากจะเป็ นสิ นค้าเทกอง (Bulk) โดยการ
ประมูลจากตลาดที่ซ้ื อขายชําระเงิ นสด ส่ งมอบสิ นค้าทันที หรื อตลาดสิ นค้าล่วงหน้าชําระเงิ นในภายหลัง
ให้คาํ ปรึ กษา จัดหาสิ นค้า กําหนดราคาขั้นตํ่า จัดเตรี ยมสิ นค้าที่จะเข้าตลาดซื้ อขาย จัดเตรี ยมรายละเอียด
สิ นค้า (Catalogue) เข้าร่ วมประมูล / เสนอราคาซื้ อ ตลอดจนจัดหาสถานที่จดั เก็บและจัดส่ งโดยเรี ยก
เก็บค่าใช้จ่ายจากลูกค้า
3421.30

นายหน้ าจัดหาสิ นค้ า (Broker, trade)
ทําหน้าที่จดั หาสิ นค้าแหล่งสิ นค้าตามความต้องการของผูซ้ ้ื อ ให้คาํ ปรึ กษา กําหนดราคา
ขายขั้นตํ่า เข้าร่ วมประมูล / กําหนดราคาซื้ อ จัดหาสถานที่จดั เก็บและจัดส่ ง เป็ นคนกลางที่จะนําข่าวสาร
ราคาสิ นค้าจากผูท้ ี่ตอ้ งการขายไปบอกต่อแก่ผซู ้ ้ื อ ต่อรองราคา
3421.40

นายหน้ าจัดหาเรือ หรือระวางเรือ (Broker, shipping)
ทํา หน้า ที ่จ ดั หาระวางเรื อ เพื ่อ จัด ส่ ง สิ น ค้า เช่ น เช่ า ตู ค้ อนเทนเนอร์ เช่ า ระวางเรื อ
บางส่ วน เช่าเหมาลํา (Chartering) เช่าเหมาระยะทางเที่ยวเดียว หรื อเที่ยวกลับอย่างใดอย่างหนึ่ ง จัดหา
ข้อมูลข่าวสารแก่ลูกค้าเกี่ยวกับการขนส่ งอัตราค่าธรรมเนียม เวลาและสถานที่ออกเดินทาง เจรจาต่อรอง
ค่าธรรมเนียม จัดทําสัญญาและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดส่ งสิ นค้า

(255)
หน่ วย 3422 ตัวแทนพิธีการศุลกากรและตัวแทนผู้รับจัดการขนส่ งระหว่ างประเทศ
( Clearing and Forwarding Agents )
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ดาํ เนินการออกของ (สิ นค้า) และรับจัดการ
ขนส่ งสิ นค้าระหว่างประเทศ ดําเนิ นพิธีการตามขั้นตอนทางศุลกากรให้สําเร็ จลุ ล่วงในการนําเข้า /
ส่ งออกสิ นค้า โดยให้ความมัน่ ใจต่อผูน้ าํ เข้าและส่ งออกว่าสิ นค้าจะถึงมือผูร้ ับโดยปลอดภัย ตลอดจน
ดําเนินพิธีการในการขออนุญาตนําเข้า / ส่ งออกสิ นค้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ลงนามใน
เอกสารและออกใบตราส่ ง ตลอดจนปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่นๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
3422.20

ตัวแทนดําเนินพิธีการศุลกากร ; ตัวแทนออกของ / สิ นค้ า (Agent, Clearing)
ทําหน้าที่เป็ นตัวแทนผูน้ าํ เข้า / ส่ งออก นําสิ นค้าผ่านขั้นตอนตามระเบียบพิธีการทาง
ศุลกากรในการนําเข้าสิ นค้าจากต่างประเทศและส่ งออกสิ นค้าไปยังต่างประเทศ จัดหาผูร้ ับประกันความ
เสี ยหายแก่สินค้า (Insurance) ให้ถึงมือผูร้ ับโดยปลอดภัย ดําเนินการขออนุญาตนําเข้า / ส่ งออกสิ นค้าจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3422.30

ตัวแทนผู้รับจัดการขนส่ งระหว่ างประเทศ (Agent, Forwarding)
ทําหน้าที่เป็ นตัวแทนผูส้ ่ งออก ดูแลการขนส่ งสิ นค้าไปยังต่างประเทศ เช่าพื้นที่จดั วาง
สิ นค้าบนเรื อ (ระวางสิ นค้า) จากสายเดินเรื อให้แก่ผสู ้ ่ งออก จัดทําบัญชี รายการสิ นค้าที่ส่งออกแต่ละราย
(Cargo Manifest) ผ่านขั้นตอนนําสิ นค้าบรรทุกขึ้นเรื อต่างประเทศ ตามระเบียบพิธีการทางศุลกากร
ลงนามในเอกสาร ตลอดจนออกใบรับขนสิ นค้า (ใบตราส่ ง - Bill of Lading) เป็ นตัวแทนในการนํา
สิ นค้าเข้า แยกออกใบสั่งปล่อยสิ นค้า (Delivery Order - D/O) ให้แก่ผนู ้ าํ เข้าในแต่ละรายเพื่อใช้เป็ น
เอกสารผ่านขั้นตอนระเบียบพิธีการทางศุลกากรและหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องในการขอรับสิ นค้านําเข้าจาก
ต่างประเทศ
3422.40

ตัวแทนสายเดินเรือ (Agent, Shipping)
ทําหน้าที่เป็ นตัวแทนสายเดิ นเรื อขนส่ งระหว่างประเทศ ดําเนิ นการขออนุ ญาตนําเรื อ
สิ น ค้า เข้า / ออกตามระเบี ย บพิ ธี ก ารทางศุ ล กากร ยื่นบัญชี รายละเอี ย ดสิ นค้าที่ บรรทุ ก มาบนเรื อ
(Manifest)
ยื่นบัญชี ลูกเรื อต่อหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง ลงนามและออกเอกสารใบสั่งปล่ อยสิ นค้า
(Delivery Order) ลงนามและออกเอกสารใบรับขนสิ นค้า (ใบตราส่ ง - Bill of Lading) ให้แก่ผู ้
นําเข้า / ส่ งออก เพื่อใช้ในการผ่านขั้นตอนพิธีการทางศุลกากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่ วย 3423 ตัวแทนจัดหางาน ( Employment Agents and Labour Contractors )
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่จดั ส่ งคนหางาน ผูส้ มัครงานไปตามบริ ษทั หรื อ
หน่วยงานของรัฐ ที่มีตาํ แหน่งงานว่าง โดยได้รับค่าตอบแทน หารื อกับบริ ษทั หรื อหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อ
สอบถามความต้องการ คุ ณสมบัติพิเศษของตําแหน่ งงานว่างก่ อนทํา สั ญญาจ้า ง จัดหาและคัดเลื อก

(256)
ดําเนินการตามกฎระเบียบข้อบังคับระหว่างประเทศ รับรองสัญญาการจ้างงานว่าถูกต้องตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับทางกฎหมายและลงนามในสัญญา (ในกรณี จดั ส่ งไปทํางานต่างประเทศ) ปฏิบตั ิหน้าที่การงาน
ที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ สําหรับการบริ การจัดหางานของรัฐ เป็ นการบริ การให้เปล่า
โดยไม่คิดค่าตอบแทน
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
3423.20

นายหน้ าจัดหางาน (Employment agent)
เป็ นตัวแทนจัดหาคนงานให้กบั สถานประกอบการต่าง ๆ โดยได้รับค่า ตอบแทน :
สอบถามรายละเอียดความต้องการ ตําแหน่ ง จํานวน คุ ณสมบัติจากบริ ษทั ผูว้ ่าจ้าง ประกาศรับสมัคร
และทําการคัดเลื อก พร้ อมทั้งจัดส่ งให้ผวู ้ ่าจ้าง ; อาจเป็ นตัวแทนทําสัญญาว่าจ้างระหว่างผูว้ ่าจ้างและ
ผูร้ ับจ้าง
หน่ วย 3429 ตัวแทนจัดหาบริการทางธุรกิจ และนายหน้ าการค้ าซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ ในทีอ่ นื่
( Business Services Agents and Trade Brokers Not Eleswhere Classified )
ผูป้ ฏิ บตั ิ งานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ ดาํ เนิ นการติ ดต่อธุ รกิ จขายบริ การทางธุ รกิ จ
เช่น พื้นที่โฆษณาในสื่ อต่าง ๆ บริ การขนส่ งและสิ่ งอํานวยความสะดวก สิ นเชื่ อและข้อมูลข่าวสารทาง
ธุ รกิ จอื่น ๆ จัดทําสัญญาการแสดงของนักแสดง นักกี ฬา และศิลปิ นต่าง ๆ รวมทั้งการจัดพิมพ์หนังสื อ
เผยแพร่ ข่าวสาร การผลิ ตละครการบันทึกเสี ยง การแสดงดนตรี และการจําหน่ ายเพลง : จัดหาข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการบริ การที่จะขายและความต้องการของผูท้ ี่จะซื้ อบริ การ เจรจาตกลงเรื่ องสัญญาต่าง ๆ
รวมถึงการลงนามในสัญญาในนามของผูซ้ ้ื อหรื อผูข้ าย ชี้ แจงเงื่ อนไขการขายและการจําหน่ ายให้ลูกค้า
ทราบ ตลอดจนปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้อง และควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
3429.10

ตัวแทนนายหน้ าขายบริการธุรกิจ (Agent , business service)
ขายบริ การต่างๆ เช่น ขายข่าวสารเกี่ยวกับสิ นเชื่ อ การพิมพ์ การสื บสวน การรักษาความ
ปลอดภัย การเช่ าและซื้ อขายแลกเปลี่ ยนยานยนต์ และการทําความสะอาด ตลอดจนการจองตัวผูแ้ สดง
ศิลปิ นต่างๆ จองบริ ษทั ภาพยนตร์ และละคร หรื อการจองภาพยนตร์ : รวบรวมและเก็บรักษาบัญชี รายชื่ อ
บุคคลที่คาดหมายว่าจะใช้บริ การ โดยการติดต่อพบปะในวงการธุ รกิจและสังคมและโดยการตรวจสอบ
จากหนังสื อแสดงรายชื่อบุคคลในวงการอาชี พและธุ รกิจ ; สัมภาษณ์ ผทู ้ ี่คาดหมายว่าจะซื้ อบริ การและ
อธิบายถึงลักษณะและประโยชน์ที่จะได้รับจากบริ การ ; แจ้งราคาและระยะเวลาของสิ นเชื่ อ รวมทั้งจัดทํา
สัญญาข้อตกลงต่างๆ
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3429. 30

ผู้จัดจําหน่ ายสายหนังในประเทศ (Agent , sell , film)
ติดต่อสายหนังด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ทาํ การจัดซื้ อภาพยนตร์ ไปจัดจําหน่ายในจังหวัด
ต่าง ๆ ทัว่ ประเทศ เป็ นตัวกลางการติดต่อระหว่างโรงภาพยนตร์ กบั เจ้าของหนัง และเป็ นผูค้ ้ าํ ประกันใน
เรื่ องคุณภาพและการได้มาซึ่ งงานภาพยนตร์ ให้กบั โรงภาพยนตร์ ตามเวลาที่กาํ หนด
3429.40

พนักงานขายโฆษณาและรายการ (สถานีวทิ ยุและโทรทัศน์ )
(Salesperson , radio and television advertising)
ดําเนินการตามนโยบายด้านการตลาดและโฆษณาจากผูบ้ ริ หารสถานี รับผิดชอบในการ
หารายได้ให้กบั รายการ โดยการติดต่อหาและพบปะกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายเพื่อเสนอรายการและขยายฐาน
เพื่อหาลู กค้าใหม่ ประสานงานกับฝ่ ายต่างๆ ในสถานี เพื่อศึ กษารายละเอียดของรายการอย่างชัดเจน
ศึกษาข้อมูลราคาค่าโฆษณา ผลงานวิจยั สถานการณ์การแข่งขันในตลาด จัดทําข้อเสนอแก่ลูกค้าและ
เตรี ยมสัญญาการเช่ าซื้ อเวลารายการตามข้อเสนอต่างๆ ประสานงานกับผูโ้ ฆษณาและบริ ษทั ตัวแทน
โฆษณา จัดลําดับโฆษณาที่จะออกอากาศในช่ วงเวลาของแต่ละรายการ ตรวจสอบ พิจารณาข้อความ
โฆษณาและการออกอากาศให้เป็ นไปตามแผนงานที่กาํ หนดไว้
3429.45

พนักงานขายโฆษณา ; ตัวแทนขายโฆษณา (Salesperson , press advertising)
ขายเนื้อที่โฆษณาในหนังสื อพิมพ์ นิตยสาร วารสาร ป้ ายโฆษณา และที่อื่นๆ : ติดต่อกับ
ลูกค้าเพื่อชี้ ให้เห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการโฆษณา ; ปรึ กษาหารื อถึงความต้องการของลูกค้าและ
การใช้สื่อที่เหมาะสมและคุ ม้ ค่ากับค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ; บันทึกคําสั่งจองโฆษณาของลูกค้า ให้
ข้อมูลการจองโฆษณากับพนักงานแทรฟฟิ คสําหรับการจัดทําดัมมี่ ศึกษาอัตราค่าโฆษณาแต่ละขนาดและ
ประเภทของโฆษณา แสดงการออกแบบตัวอย่างการโฆษณา และชี้ แนะการบริ การที่เป็ นประโยชน์ใน
การอธิ บาย การเขียนคําโฆษณาหรื อการนําเสนออื่นๆ รวมทั้งเก็บเงินค่าโฆษณา
3429.90

ตัวแทนนายหน้ าขายบริการธุรกิจอืน่ ๆ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในกลุ่มนี้ รวมถึง ผูท้ ี่เป็ นตัวแทนดําเนิ นการทางธุ รกิจประเภทต่าง ๆ
ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
หมู่
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ผู้ประกอบอาชี พทีเ่ กีย่ วข้ องกับงานบริหารทัว่ ไป
( Customs, Tax and Related Government Associate Professionals )
ผูป้ ฏิ บตั ิ งานอาชี พในหมู่น้ ี ได้แก่ ผูท้ าํ งานเกี่ ยวกับการจัดเอกสาร การสื่ อสาร การ
ประสานงานและการบริ หารจัดการภายในองค์กร ทําหน้าที่เป็ นผูช้ ่วยหัวหน้าหน่วยงานและเจ้าหน้าที่
ผูร้ ่ วมงานอื่น ๆ จัดทํารายงานการดําเนิ นการต่าง ๆ โดยละเอียด ตรวจสอบและรายงานเอกสารต่าง ๆ
เช่ น เอกสารทางกฎหมาย เอกสารทางการเงิ น รวบรวมและแสดงข้อมูลตัวเลข สถิ ติและข้อมูลการ
ประกันภัย ปฏิบตั ิงานภายใต้การแนะนําของผูจ้ ดั การหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญ ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่อื่น ๆ
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กลุ่มอาชี พในหมู่นี้ มีดังนี้
3431 เลขานุการฝ่ ายบริ หารและผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
3432 ผูป้ ระกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องด้านกฎหมายและธุ รกิจอื่น ๆ
3433 เจ้าหน้าที่บญั ชี
3434 ผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับงานสถิติ คณิ ตศาสตร์ และงานอื่น ๆ
3439 ผูป้ ฏิบตั ิงานที่ดา้ นบริ หารงานทัว่ ไปที่มิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
หน่ วย 3431 เลขานุการฝ่ ายบริหารและผู้ปฏิบัติงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
( Administrative Secretaries and Related Associate Professionals )
ผูป้ ฏิ บตั ิงานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูท้ าํ หน้าที่ในการติดต่อสื่ อสารและจัดเอกสาร
ตลอดจนการประสานงานด้านการบริ หารภายในองค์กร ช่วยงานหัวหน้าหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผรู ้ ่ วมงาน
อื่น ๆ ร่ างและโต้ตอบจดหมายด้านงานบริ หารทัว่ ไป จดหมายธุ รกิจ หรื อวิชาการอื่น ๆ จัดทํารายงาน
การประชุม ตามคําบอก หรื อคําสั่ง โดยวิธีจดชวเลขหรื อวิธีอื่น ๆ ทําการคัดเลือกหัวข้อการจัดประชุ ม
จัดทําตารางการประชุ มและจัดประชุ ม รวมทั้งจัดรายการท่องเที่ยวสําหรั บผูบ้ ริ หารและเจ้าหน้าที่ของ
องค์ก ร ช่ ว ยจัด เตรี ย มงบประมาณ ตรวจสอบค่ า ใช้จ่ า ย ร่ า งสั ญ ญาและคํา สั่ ง ซื้ อ ทํา การรวบรวม
ตรวจสอบ เละกําหนดเวลาที่แน่ นอนในการติดตามผล ช่ วยผูบ้ ริ หารและเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ในด้านการ
บริ หารทัว่ ไปและงานที่เกี่ยวข้องกับองค์กร รวมทั้งให้การต้อนรับบุคคลภายนอกหรื อสมาชิ ก ปฏิบตั ิ
หน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
3431.20

เลขานุการฝ่ ายบริหาร (Administrative secretary)
ช่ ว ยผู ้บ ริ ห ารและเจ้า หน้า ที่ อื่ น ในด้า นการบริ ห ารงานทั่ว ไปขององค์ก ร : ติ ด ต่ อ
ประสานงานด้า นการบริ ห ารกับ หน่ วยงานต่ า ง ๆ ภายในองค์ก ร ; อาจรั บ ผิดชอบงานทั้ง หมดหรื อ
บางส่ วนเกี่ยวกับงบประมาณขององค์กร การตรวจสอบค่าใช้จ่าย จัดเตรี ยมและตรวจสอบสัญญาการซื้ อ
การขาย การติดตามประเมิ นผลขององค์ก ร การให้การต้อนรับบุคคลภายนอกหรื อการอํานวยความ
สะดวกตามที่ได้รับมอบหมาย
3431.30

เสมียนโต้ ตอบจดหมาย ; พนักงานผู้ช่วยงานโต้ ตอบจดหมาย (Correspondence clerk)
เขียนและส่ งจดหมาย รวมทั้งทํางานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการโต้ตอบจดหมายธุ รกิจ : อ่าน
จดหมายที่ ได้รับ แยกหรื อรวมจดหมายตามเรื่ องที่ เกี่ ยวข้อง ทําจดหมายตอบ ; ตรวจดูเอกสาร หรื อ
สอบถามเรื่ องราวต่าง ๆ เพื่อเขี ยน ร่ าง หรื อบอกคําบอกจดหมายให้พนักงานพิม พ์ดีด ; ลงบันทึ ก
ประจําวัน เพื่อเตือนความจําหรื อเพื่อได้ทราบถึงจดหมายที่ ได้รับตอบช้ากว่ากําหนด อาจเก็บรักษาแฟ้ ม
จดหมายโต้ตอบ อาจควบคุมดูแลเสมียนพนักงานที่อยูใ่ นบังคับบัญชา
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3431.35

เจ้ าหน้ าทีจ่ ัดทํารายงาน (การดําเนินงาน) (Verbatim reporter)
ทําหน้า ที่ จดั ทํา รายงานการดํา เนิ นการต่ าง ๆ รวมทั้งตรวจสอบและสรุ ป บันทึ ก และ
เอกสารตามที่ ได้รับมอบหมาย : จัดเตรี ยมเอกสารการดําเนินการและอื่น ๆ เพื่อประกอบการประชุม ;
จดบันทึกรายละเอียดการประชุม และจัดทํารายงาน อาจมีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่ องการจัดทําหนังสื อเชิญ
ประชุม และเตรี ยมการประชุม
หน่ วย 3432 ผู้ประกอบอาชี พทีเ่ กีย่ วข้ องด้ านกฎหมายและธุรกิจอืน่ ๆ
( Legal and Related Business Associate Professionals )
ผู้ปฏิบัติงานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้ แก่ ผ้ ูที่ทําหน้ าที่เป็ นผู้ช่วยผู้จัดการองค์ การหรื อผู้จัดการ
ทั่วไปหรื อผู้เชี่ ยวชาญวิชาชี พกฎหมาย หรื อผู้เชี่ ยวชาญทางด้ านธุ รกิจต่ างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกฎหมายและ นํา
ข้ อ กฎหมายมาปรั บ ใช้ ในเรื่ อ งการทํ า สั ญ ญา เช่ น การอนุ มั ติ เ งิ น กู้ การดํ า เนิ น การทางการเงิ น อื่ น ๆ
ตรวจสอบและจัดทําเอกสารทางกฎหมายและเอกสารที่เกี่ยวข้ อง จัดทํารายงานสรุ ปสถานะทางกฎหมาย
หรือข้ อกําหนดเงื่อนไขการกู้เงิน หรื อการประกันภัย การโอนอสั งหาริ มทรั พย์ ห้ ุน หรื อกรณีที่ต้องมีการจด
ทะเบียน รวมถึงการให้ คําแนะนํากฎหมายที่เกี่ยวข้ องให้ แก่ ลูกค้ าหรื อ ตัวแทน ปฏิบัติหน้ าที่การงานที่
เกีย่ วข้ องและควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานอืน่ ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
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ผู้ช่วยทนายความ (Lawyer assistant)
ช่ ว ยทนายความจัดทํา เอกสารเพื่ อ ดําเนิ น คดี แทนลู ก ความ ค้น คว้า ข้อ กฎหมาย คํา
พิพากษาศาลฎีกาหรื อเอกสารทางกฎหมายและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการให้คาํ ปรึ กษาหรื อ
ว่า ความของทนายความ ติ ด ต่ อ ประสานงานกับ บุ ค คลและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ งปฏิ บ ัติ ง านตามที่
ทนายความมอบหมาย
3432.25

เสมียนฝ่ ายกฎหมาย (Clerk , law)
ทําหน้าที่เป็ นผูช้ ่วยทนายความ ผูบ้ ริ หารองค์กร/หน่วยงานในการจัดเตรี ยมและรวบรวม
เอกสารทางกฎหมาย รวมถึง การปฏิบตั ิงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3432.30

พนักงานยึดทรัพย์ ; เจ้ าพนักงานบังคับคดี (Bailiff)
ยึด อายัด และจําหน่ ายทรัพย์สินเป็ นตัวเงิ นโดยวิธีขายทอดตลาดหรื อโดยวิธีอื่น ๆ :
ส่ งหมายบังคับคดีให้แก่ลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรื อคําสั่งศาล ; เป็ นผูแ้ ทนของเจ้าหนี้ ตามคําพิพากษาใน
การรับชําระหนี้ หรื อทรัพย์สินที่ลูกหนี้ นาํ มาวาง และออกใบรับให้ ; ยึด หรื ออายัด และนําทรัพย์สิน
ของลูกหนี้ ท้ งั ที่เป็ นสังหาริ มทรั พย์อนั มี รูปร่ างและอสังหาริ มทรั พย์เหล่ านั้นออกขายหรื อจําหน่ ายโดย
วิธีการขายทอดตลาด หรื อดําเนิ นวิธีการบังคับทัว่ ๆ ไปตามที่ ศาลได้กาํ หนดไว้ในหมายบังคับคดี ;
จัดทําบันทึก และเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินหรื อเอกสารต่าง ๆ ที่ยึดมาหรื อที่ได้รับชําระหรื อส่ งมอบ

(260)
ไว้ในที่ ปลอดภัย และรายงานต่อศาลเป็ นระยะ ; ถอนการบังคับคดี เมื่อลู กหนี้ ได้วางเงิ นต่อศาลเป็ น
จํานวนพอชําระหนี้ตามคําพิพากษา และพึงปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกําหนด
3432.40

เสมียน (ประกันภัย) (Clerk , clam insurance)
ปฏิบตั ิงานในหน้าที่ของเสมียนพนักงานที่ตอ้ งใช้ความชํานาญในการทํางานเกี่ยวกับการ
ประกันชี วิต อัคคี ภยั ภัยทางทะเล ภัยจากรถยนต์หรื อการประกันภัยประเภทอื่ น ๆ : ออก รับ และ
ตรวจสอบแบบยื่นขอประกัน ; จัดให้มีการตรวจสอบสุ ขภาพของผูป้ ระกัน และสํารวจหลักฐานตาม
ความจําเป็ น ; ร่ างกรมธรรม์ประกันภัย หรื อให้คาํ แนะนําชี้ แจงเกี่ยวกับการจัดทํากรมธรรม์ประกันภัย ;
คํานวณเบี้ยประกัน มูลค่าเงินกูข้ องกรมธรรม์ ค่าธรรมเนี ยมที่ตอ้ งจ่าย และเขียนคําร้ องค่าธรรมเนี ยมที่
ยังไม่ได้ชาํ ระอย่างเป็ นทางการ ; แก้ไขเปลี่ ยนแปลงขอบเขตการเอาประกันตามที่ผูป้ ระกันร้ องขอ ;
ทํางานเกี่ ยวกับสิ ทธิ เรี ยกร้ องเงิ นค่าสิ นไหม เฉพาะงานในหน้าที่ ของเสมียนพนักงาน และปฏิ บตั ิงาน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับธุ รกิจประกันภัย
3432.90

ผู้ปฏิบัติงานทีเ่ กีย่ วข้ องกับงานด้ านกฎหมายและธุรกิจอืน่ ๆ
ผูป้ ฏิ บตั ิงานอาชี พในกลุ่มนี้ รวมถึ ง ผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านกฎหมายและ
ธุ รกิจซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
หน่ วย 3433 เจ้ าหน้ าทีบ่ ัญชี ( Bookkeepers )
ผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง านอาชี พ ในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูท้ าํ หน้า ที่ เก็ บ รั ก ษาบันทึ ก รายการทางธุ รกิ จ
การเงิ นทั้งหมดของหน่วยงานโดยละเอียดตามหลักการการลงบัญชี ทวั่ ไป โดยได้รับการแนะนําจากนัก
บัญชี ทวั่ ไปหรื อสมุห์บญั ชี ตรวจทานความถูกต้องของเอกสารและบันทึกที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงิน การรับ
เงิ นและธุ รกิ จการเงิ นอื่น ๆ จัดทํางบการเงิ นและรายงานสถานการณ์ ทางการเงิ นของหน่ วยงานภายใน
ช่ วงเวลาที่กาํ หนด รวมทั้งใช้ความรู ้ ทางทฤษฎี และการปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับการลงบัญชี เพื่อหาสาเหตุและ
วิธี ก ารแก้ไ ขปั ญ หาที ่เ กิ ด ขึ้ น ในขณะปฏิ บ ตั ิง าน ตลอดจนปฏิ บ ตั ิห น้า ที ่ก ารงานที ่เ กี ่ ย วข้อ งและ
ควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิ งานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
3433.20
พนักงานบัญชี (Bookkeeper)
บันทึกรายการทางธุ รกิจการเงินทั้งหมดขององค์การอย่างสมบูรณ์และเป็ นระเบียบ แบบ
แผน : ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และบันทึกของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจ่ายเงิน การรับเงิน และ
ธุ รกิจการเงินอื่นๆ และลงบัญชีแยกประเภท ; ตรวจสอบการลงบัญชี ทําการคํานวณ และรวม ยอดเงิ น
เท่าที่จาํ เป็ น ; ทํางบดุลและรวบรวมรายงานต่าง ๆ ตามระยะเวลาที่กาํ หนดเป็ นประจํา เพื่อแสดงรายรับ
รายจ่ายบัญชี รายรั บและรายจ่าย กําไรหรื อขาดทุ น และเรื่ องราวเกี่ ยวกับการเงิ นอื่ น ๆ ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับ
ธุ รกิจที่กาํ ลังดําเนินงานอยู่ ; คํานวณและจ่ายเงินค่าจ้าง ทํารายงานแสดงฐานะทางการเงินให้แก่ ลูกค้า

(261)
และผูป้ ฏิบตั ิงานต่าง ๆ เกี่ยวกับการทําบัญชี ; อาจบันทึกการเงินโดยใช้เครื่ องทําบัญชี ; ตรวจสอบการ
ลงบัญชี และรวบรวมรายงานเสนอตามระยะที่กาํ หนดเป็ นประจํา
หน่ วย 3434 ผู้ปฏิบัติงานทีเ่ กีย่ วกับงานสถิติ คณิตศาสตร์ และงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้ อง
( Statistical, Mathematical and Related Associate Professionals )
ผูป้ ฏิ บตั ิงานอาชี พในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูท้ าํ หน้าที่ช่วยงานด้านการวางแผนและปฏิ บตั ิงาน
ด้านการบัญชี คณิ ตศาสตร์ สถิ ติการประกันภัยและสถิ ติต่าง ๆ รวมทั้งการคํานวณอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง
จัดทําประมาณการเกี่ยวกับปริ มาณและต้นทุนของวัสดุ และแรงงานที่ตอ้ งใช้ในงานสํารวจสํามะโนและการ
สํารวจ ทัว่ ไป ปฏิบตั ิงานทางวิชาการเกี่ยวกับการจัดทํา รักษาและการใช้บญั ชี รายการ ทําการสุ่ มตัวอย่าง
เพื่อการสํารวจสํามะโนและการสํารวจทัว่ ไป ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลและควบคุมคุณภาพโดยใช้วสั ดุที่
ได้ มาตรฐานในการปฏิบตั ิงานด้านบัญชีตวั เลข คณิ ตศาสตร์ สถิติ การประกันภัยและสถิติทวั่ ไปตลอดจน
การคํานวณอื่น ๆ จัดเตรี ยมผลการคํานวณทางตัวเลขคณิ ตศาสตร์ สถิ ติประกันภัย สถิ ติทวั่ ไปและผลที่
ได้รับอื่นๆ เพื่อแสดงในรู ปของแผนภูมิและตาราง รวมทั้งใช้ความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ สถิติประกันภัย สถิติ
ทัว่ ไปและการบัญชี ตลอดจนหลักทฤษฎี และหลักปฏิ บตั ิต่าง ๆ เพื่อค้นหาปั ญหาที่เกิ ดขึ้นระหว่างการ
ดําเนินการและหาวิธีการแก้ไข ปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
3434.10
ผู้ช่วยนักสถิติ (Assistant , statistician)
ทํางานด้านสถิ ติ โดยเป็ นผูช้ ่ วยนักสถิ ติในการเก็บรวบรวมข้อมูล : จัดการงานทางด้าน
สถิติ ; จัดเตรี ยมวัสดุและบุคลากรเพื่อการสํารวจ ; สุ่ มตัวอย่างตามหลักวิธีทางสถิติ เตรี ยมผลการ
คํานวณทางสถิติต่าง ๆ เพื่อนําเสนอข้อมูลในรู ปแผนภูมิหรื อตาราง ; ใช้วิชาความรู ้ทางสถิติในการแก้ไข
ปั ญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการดําเนินการ ; ปฏิบตั ิงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
3434.20

ผู้ช่วยนักคณิตศาสตร์ (Assistant , mathematician)

ทํางานด้านคณิ ตศาสตร์ โดยเป็ นผูช้ ่ วยนักคณิ ตศาสตร์ ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล : เตรี ย มผลการคํา นวณเพื่ อ นํา เสนอข้อมูล ในรู ปของแผนภู มิแ ละตาราง ; ใช้ค วามรู ้ ทาง
คณิ ตศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบตั ิงาน ; ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
7228

3434.30

ผู้ช่วยนักคณิตศาสตร์ ประกันภัย (Assistant , actuary)

ทํางานด้านคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย โดยเป็ นผูช้ ่ วยนักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยในการเก็บ รวบรวมข้อมูล : เตรี ยมผลการคํานวณเพื่อนําเสนอข้อมูลในรู ปของแผนภูมิและตาราง ;
ใช้ความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยในการแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบตั ิงาน ; ปฏิบตั ิ งานอื่น ๆ ที่
ได้รับ มอบหมาย
7229

3434.40

ผู้ช่วยนักบัญชี (Assistant , accountant)

(262)
ทํางานด้านการบัญชี ภายใต้การควบคุ มสั่งการของนักบัญชี : จัดทําประมาณการเกี่ยวกับ
ปริ มาณและต้นทุนต่าง ๆ ; ทําบัญชีรายการแบบต่าง ๆ ; ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
3434.90 ผู้ปฏิบัติงานทีเ่ กีย่ วกับงานสถิติ คณิตศาสตร์ และงานทีเ่ กีย่ วข้ อง ซึ่งมิได้ จัด
ประเภทไว้ ในทีอ่ นื่
ผูป้ ฏิ บตั ิ งานอาชี พในกลุ่มนี้ รวมถึ ง ผูป้ ฏิ บตั ิงานเกี่ ยวกับงานด้านสถิ ติ คณิ ตศาสตร์
อื่นๆ และงานที่เกี่ยวข้องซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
หน่ วย 3439 ผู้ปฏิบัติงานด้ านบริหารงานทัว่ ไปทีม่ ิได้ จัดประเภทไว้ ในทีอ่ นื่
( Administrative Associate Professionals Not Elsewhere Classified )
ผูป้ ฏิ บตั ิ งานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ ให้คาํ ปรึ กษาด้านงานบริ หารทัว่ ไป อาจทํา
หน้าที่เป็ นเลขานุ การบริ หารให้กบั หัวหน้าแผนกหรื อคณะกรรมการของทางราชการ ทําการวิเคราะห์
ข้อมูลและแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อเขียนรายงานและคําแนะนําเกี่ยวกับปั ญหาด้านนโยบาย โครงการต่าง ๆ
ปั ญหาด้านงานบริ หารทัว่ ไปและอื่น ๆ ให้ผบู ้ ริ หารที่รับผิดชอบทราบ ปฏิ บตั ิหน้าที่ การงานที่เกี่ ยวข้อง
และควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
3439.20

เลขานุการบริหาร (คณะกรรมการ) (Executive secretary committee)
ทําหน้าที่เป็ นเลขานุ การบริ หารให้กบั คณะกรรมการของหน่ วยงานหรื อองค์กรต่าง ๆ :
ให้ค าํ ปรึ ก ษากับ คณะกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร ; จัดเตรี ย มหรื อวิเคราะห์ ขอ้ มูล เพื่ อใช้เป็ นข้อรายงาน
คําแนะนําหรื อการแก้ไขปั ญหาในงานหรื อโครงการต่าง ๆ ที่รับผิดชอบ ; อาจร่ วมให้คาํ ปรึ กษาหรื อวาง
นโยบาย ปฏิบตั ิงานตามอํานาจหน้าที่และข้อระเบียบของคณะกรรมการที่กาํ หนดไว้
3439.30

ผู้ประสานงานจัดประชุ ม (Meeting Coordinator)
จัด การกํา กับ ดู แ ลของนั ก วางแผนงานประชุ ม : จัด การติ ด ต่ อ ประสานงานใน
รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่จดั งาน การให้บริ การต่าง ๆ ในงาน เช่น จัดเตรี ยมการลงทะเบียนห้องพัก
การจัดอาหารและเครื่ อ งดื่ ม การแสดงนิ ทรรศการ การเตรี ย มเครื่ อ งมื อและโสตทัศนู ปกรณ์ ฯลฯ
รวมทั้งติดต่อประสานงานกับวิทยากรและผูเ้ ข้าร่ วมประชุมอื่น อํานวยความสะดวกและให้ขอ้ มูลข่าวสาร
แก่ผเู ้ กี่ยวข้องกับการประชุมในเรื่ องของวัน เวลา สถานที่และวัตถุประสงค์ในการจัดประชุ ม ปฏิบตั ิงาน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3439.90
ผู้ปฏิบัติงานด้ านบริหารงานทัว่ ไป ซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในทีอ่ นื่
ผูป้ ฏิบตั ิงานในกลุ่มนี้ รวมถึง ผูป้ ฏิบตั ิงานด้านบริ หารงานทัว่ ไป ซึ่ งมิได้จดั ประเภท
ไว้ในที่อื่น
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หมู่
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ผู้ปฏิบัติงานด้ านศุลกากร สรรพากร และงานราชการอืน่ ๆ
( Customs, Tax and Related Government Associate Professionals )
ผูป้ ฏิ บตั ิงานอาชี พในหมู่น้ ี ได้แก่ ผูท้ ี่ทาํ การตรวจสอบบุคคล ยานพาหนะ เอกสาร
และสิ นค้าที่ส่งข้ามพรมแดนเพื่อให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของทางราชการ เก็บภาษี ตรวจสอบการคืน
ภาษี เพื่อกํา หนดภาษี ที่ บุค คลและบริ ษทั พึง จ่ าย ตรวจสอบและยื่นขอสิ ทธิ ประโยชน์จากทางราชการ
ตรวจสอบคําร้องขอใบอนุ ญาตนําเข้าหรื อส่ งออกสิ นค้า หนังสื อเดินทาง การรื้ อถอนอาคาร การทําธุ รกิ จ
หรื อ การทํา งานอื่ น ๆ ภายใต้ก ฎระเบี ย บของทางราชการ หรื อการมอบอํา นาจในเรื่ อ งการเดิ น ทาง
ควบคุมการใช้ระเบียบเกี่ยวกับราคา ค่าจ้าง นํ้าหนักและมาตราชัง่ ตวงวัดต่าง ๆ ภายใต้การแนะนําของ
ข้าราชการระดับอาวุโสหรื อผูจ้ ดั การ รวมทั้งการควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่อื่น ๆ
กลุ่มอาชี พในหมู่นี้ มีดังนี้
3441 เจ้าหน้าที่ศุลกากรและเจ้าหน้าที่ประจําด่านตรวจบริ เวณพรมแดน
3442 เจ้าหน้าที่สรรพากรและสรรพสามิต
3443 เจ้าหน้าที่ดูแลสิ ทธิประโยชน์ทางสังคมของรัฐบาล
3444 เจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาต
3449 ผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับงานศุลกากร สรรพากร และงานราชการอื่น ๆ
หน่ วย 3441 เจ้ าหน้ าทีศ่ ุลกากรและเจ้ าหน้ าทีป่ ระจําด่ านตรวจบริเวณพรมแดน
( Customs and Border Inspectors )
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ทาํ การตรวจ บุคคล ยานพาหนะและสิ นค้าที่
นําเข้า-ออก ตามชายแดนให้เป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบระหว่างประเทศ ทําการตรวจสอบเอกสาร
การเดิ นทางของบุ ค คลสั ม ภาระและเอกสารการขนส่ ง และระวางบรรทุ ก ของยานพาหนะที่ เดิ นทาง
ข้ามพรมแดนของประเทศให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของทางราชการ รวมทั้งตรวจสอบการชําระเงิ น
พึงจ่ายต่าง ๆ ให้เป็ นที่เรี ยบร้อย ปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
3441.20

เจ้ าหน้ าทีป่ ระจําด่ านศุลกากร พนักงานศุลกากร ; ศุลการักษ์ (Inspector , custom)
ปฏิบตั ิงานศุลกากรโดยการควบคุม ตรวจสอบสิ นค้าที่นาํ เข้าและส่ งออก ป้ องกันและ
ปราบปรามการหลีกเลี่ยงและลักลอบหนี ศุลกากร : ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารพิธีการรับขน
สิ นค้าและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ก่อนปล่อยสิ นค้าเข้าและออก ควบคุมการบรรทุกและขนถ่ายสิ นค้า
ตรวจสิ่ งของที่ผโู ้ ดยสารนําติดตัวมาทั้งเข้าและออกนอกประเทศ ประเมินราคาของและเก็บเงินค่าอากร
และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ป้ องกันและปราบปรามการหลีกเลี่ยงและลักลอบหนีศุลกากร
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3441.30

เจ้ าหน้ าทีต่ รวจสอบหนังสื อเดินทาง (Officer , passport checking)
ตรวจสอบเอกสารการเดินทางของบุคคลที่เดินทางข้ามพรมแดนของประเทศ : ปฏิบตั ิ
หน้าที่ในนามของเจ้าหน้าที่รัฐ สอบถามถึงจุดประสงค์ในการเดินทาง หากเป็ นบุคคลที่ตอ้ งสงสัย อาจ
ขอดูหลักฐานอื่น ๆ หรื อขอสัมภาษณ์เพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจก่อนอนุมตั ิให้ผา่ นด่าน
3441.40

เจ้ าหน้ าทีป่ ระจําด่ านตรวจชายแดน (Inspector , border)
ลาดตระเวนตามพรมแดนชายฝั่ งทะเลและน่ านนํ้าของประเทศ เพื่อป้ องกันการเข้า –
ออกประเทศของบุคคลและสิ นค้าอย่างผิดกฎหมาย ปฏิบตั ิหน้าที่ในนามของเจ้าหน้าที่รัฐ : ตรวจสอบ
เอกสารการขนส่ ง ยานพาหนะหรื อตรวจสัมภาระให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของราชการก่อนอนุ ญาตให้
ผ่านด่าน ทําการอายัติหรื อสอบข้อเท็จจริ งเพิ่มเติมในกรณี ที่ไม่ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ
หน่ วย 3442 เจ้ าหน้ าทีส่ รรพากรและสรรพสามิต ( Government Tax and Excise Officials )
ผูป้ ฏิ บตั ิงานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ทาํ การตรวจสอบการคืนภาษี ตราสารแสดง
การโอนกรรมสิ ทธิ์ ทรัพย์สินและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อกําหนดประเภทและจํานวนเงินภาษีอากร
และ ค่าธรรมเนี ยมประเภทต่าง ๆ ที่จะต้องชําระ หากมีกรณี ยกเว้นหรื อกรณี พิเศษต้องขอคําแนะนําจาก
ข้าราชการระดับอาวุโสหรื อผูจ้ ดั การ อาจให้คาํ แนะนําแก่องค์กร บริ ษทั ธุ รกิจและสาธารณชนทัว่ ไป ใน
เรื่ องของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับการกําหนดและชําระภาษีอาการ ค่าธรรมเนี ยมของ
ราชการ และสิ ทธิ และข้อผูกพันของสาธารณชนทัว่ ไป ปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแล
ผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
3442.20

พนักงานสรรพากร ; เจ้ าหน้ าทีส่ รรพากร (Tax officer)
ดําเนิ นการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร : พิจารณา คําร้อง คําขอ หรื อเรื่ องราวอื่น ๆ
ที่เกี่ ยวกับภาษีอากร ตรวจสอบแบบแสดงรายการ รับชําระเงิน ออกหลักฐาน จัดทําทะเบียน ควบคุม
และเร่ งรัดบัญชีภาษีอากรคงค้าง อาจทําหน้าที่ในด้านการสอดส่ องและตรวจตราธุ รกิจที่ได้รับมอบหมาย
3442.30

พนักงานสรรพสามิต (Excise officer)
ดําเนิ นการเกี่ ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต : รับ ตรวจแบบแสดงรายการ คําร้อง
คํา ขอรั บ ใบอนุ ญาตหรื อเสี ย ภาษี รั บชําระเงิ นและออกหลัก ฐานพิ จารณาคืนหรื อยกเว้นภาษี จัดทํา
ทะเบี ย นและรายงานต่าง ๆ อาจทําหน้า ที่ ในด้า นการควบคุ มตรวจสอบโรงงานในด้านการผลิ ตและ
จําหน่าย ตรวจพิสูจน์ของกลางที่ยดึ ได้ ดําเนินการเก็บรักษา ทําลาย หรื อขายทอดตลาด
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หน่ วย 3443 เจ้ าหน้ าทีด่ ูแลสิ ทธิประโยชน์ ทางสั งคมของรั ฐบาล
( Government Social Benefits Officials )
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ทาํ การตรวจสอบคําร้องขอสิ ทธิ ประโยชน์และ
เอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อกําหนดประเภทและจํานวนเงินสิ ทธิ ประโยชน์ซ่ ึ งบุคคลต่าง ๆ ควรได้รับจากรัฐใน
กรณี ย กเว้นหรื อกรณี พิ เศษที่ สํา คัญต้องปฏิ บตั ิ งานภายใต้ค าํ แนะนําของข้าราชการระดับอาวุโสหรื อ
ผูจ้ ดั การ อาจแนะนําบุคคลหรื อองค์กรต่าง ๆ ในเรื่ องของกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับสิ ทธิ
ประโยชน์ของทางราชการ การกําหนดและการชําระเงินต่างๆรวมทั้งสิ ทธิ และข้อผูกพันของสาธารณชน
ทัว่ ไปให้เข้าใจถูกต้อง ปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
3443.20

เจ้ าหน้ าทีง่ านบําเหน็จบํานาญ (Pension officer)
ทําการตรวจสอบ คํานวณและจ่ายเงินบําเหน็จบํานาญ : ปฏิบตั ิงานในนามของเจ้าหน้าที่
รัฐในเรื่ องเกี่ยวกับงานบําเหน็จบํานาญของบุคคลที่เป็ นสมาชิกขององค์กร ; ตรวจสอบคําขอและเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง อาจคํานวณและจ่ายเงินบําเหน็จบํานาญแก่สมาชิก
3443.30

เจ้ าหน้ าทีง่ านสิ ทธิประโยชน์ ทางสั งคม (Social benefit officer)
ดูแลสิ ทธิ ประโยชน์ต่าง ๆ ทางสังคมแก่สมาชิ ก : ปฏิบตั ิงานในนามของเจ้าหน้าที่รัฐ
ในการให้คาํ แนะนําและความเข้าใจในเรื่ องกฎระเบียบ และข้อบังคับสิ ทธิ ประโยชน์ต่าง ๆ ตรวจสอบคํา
ขอและเอกสารที่ เกี่ ยวข้องเพื่อกําหนดประเภทและจํานวนเงิ นที่ บุคคลควรได้รับ รวมทั้งข้อผูกพันต่าง ๆ
(ถ้ามี)
หน่ วย 3444 เจ้ าหน้ าทีอ่ อกใบอนุญาต ( Government Licensing Officials )
ผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง านอาชี พ ในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ ท าํ การตรวจสอบคํา ร้ องและเอกสารการขอ
ใบอนุ ญาตนําเข้า หรื อส่ งออกสิ นค้าการจัดตั้งบริ ษทั การสร้ างบ้านหรื อสิ่ งก่อสร้ างอื่น ๆ และหนังสื อ
เดิ นทาง เพื่ อให้ใบอนุ ญาตหรื อหนังสื อเดิ นทางผ่านการอนุ ม ตั ิ และใบอนุ ญาตใดที่ มี เงื่ อนไขเฉพาะ
มีข ้อยกเว้นหรื อกรณี พิ เศษ ที่ สํา คัญต้องปฏิ บตั ิ งานภายใต้ค าํ แนะนําของข้าราชการระดับอาวุโสหรื อ
ผูจ้ ดั การ อาจแนะนําบุ ค คลหรื อองค์กรต่างๆ ในเรื่ องของกฎหมายและข้อบัง คับเกี่ ยวกับประเภทของ
ใบอนุ ญาต เงื่ อนไขการขอใบอนุ ญาตสิ ทธิ และข้อผูกพันของสาธารณชนทัว่ ไปให้ถูกต้องและเข้าใจ
ตรงกัน ปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
3444.20

เจ้ าหน้ าทีอ่ อกหนังสื อเดินทาง (Passport issuing officer)
ตรวจสอบคําขอและอนุมตั ิการออกหนังสื อเดินทาง : ปฏิบตั ิงานในนามของเจ้าหน้าที่
รัฐในการให้คาํ แนะนํา ตรวจสอบคําขอและเอกสารต่าง ๆ เพื่อพิจารณาออกหนังสื อเดินทาง

(266)
3444.30

เจ้ าหน้ าทีต่ รวจคนเข้ าเมือง (Immigration officer)
ตรวจสอบเอกสารและประวัติบุคคลที่ขออนุ ญาตเดินทางเข้าในประเทศ : ปฏิบตั ิงาน
ในนามของเจ้าหน้าที่รัฐในการตรวจสอบบุคคลที่เดินทางเข้าประเทศไทย อนุมตั ิตรวจลงตราเมื่อบุคคล
เข้ามาในประเทศโดยถูกต้องตามกระบวนการและถูกกฎหมาย
3444.90

เจ้ าหน้ าทีอ่ อกใบอนุญาตอืน่ ๆ
ผูป้ ฏิ บ ัติ ง านอาชี พ ในกลุ่ ม นี้ รวมถึ ง ผูป้ ฏิ บ ัติ ง านในนามของเจ้า หน้า ที่ รั ฐ ในการ
ตรวจสอบคําร้อง เอกสารและการอนุ มตั ิใบอนุ ญาตต่าง ๆ เช่น ใบอนุ ญาตการนําเข้า – ออกสิ นค้า การ
จัดตั้งบริ ษทั และอื่น ๆ เป็ นต้น
หน่ วย 3449 ผู้ปฏิบัติงานทีเ่ กีย่ วข้ องกับงานศุลกากร สรรพากร และงานราชการอืน่ ๆ
( Customs, Tax and Related Government Associate Professionals Not
Elsewhere Classified )
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ทาํ การตรวจสถานที่ทาํ ธุ รกิจให้มีการใช้มาตรา
ชัง่ ตวง วัด ทางการค้าให้ถูกต้อง ควบคุมกฎระเบียบเกี่ยวกับค่าจ้างและราคา ตลอดจนควบคุม ตรวจตรา
การใช้ระเบี ยบข้อบัง คับ เกี่ ย วกับ ราคาและนํ้า หนัก ในกรณี ที่ มีข ้อยกเว้นหรื อกรณี พิ เศษที่ สํา คัญ ต้อง
ปฏิบตั ิงานภายใต้คาํ แนะนําของข้าราชการระดับอาวุโสหรื อผูจ้ ดั การ ปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ ยวข้องและ
ควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
3449.90

ผู้ปฏิบัติงานทีเ่ กีย่ วข้ องกับงานศุลกากร สรรพากรและงานราชการอืน่ ๆ
( Customs, Tax and Related Government Associate Professionals Not
Elsewhere Classified )
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในกลุ่มนี้ รวมถึงผูท้ ี่ทาํ งานในนามของเจ้าหน้าที่รัฐหรื อองค์กรอิสระ
ที่จะทําการตรวจตราและควบคุมสถานที่ทาํ ธุ รกิ จให้ทาํ ตามระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น เรื่ อง
ราคา นํ้าหนัก มาตรการชัง่ ตวง วัด หรื อค่าจ้าง เป็ นต้น และอาจมีชื่อเรี ยกตามประเภทงานที่ทาํ การ
ตรวจตราและควบคุม
หมู่
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เจ้ าหน้ าทีส่ ื บสวน สอบสวน (ตํารวจ) และนักสื บ
(Police Inspectors and Detectives)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในหมู่น้ ี ได้แก่ ผูท้ ี่ทาํ การสื บสวนข้อเท็จจริ งและสภาพแวดล้อมต่างๆ
ที่เกี่ ยวกับอาชญากรรมที่เกิ ดขึ้นเพื่อหาผูก้ ระทําผิด รวบรวมข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อองค์กร
สถาบันที่ มีเป้ าหมายเพื่อป้ องกันมิ ให้เกิ ดอาชญากรรม สื บสวนพฤติ กรรมที่น่าสงสัยในบริ ษทั ธุ รกิ จ

(267)
ร้านค้าและสถานที่สาธารณะอื่น ๆ ดําเนิ นการจับกุมกรณี ได้รับมอบอํานาจ เป็ นพยานให้การในศาล
รวมทั้งควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่อื่น ๆ
กลุ่มอาชี พในหมู่นี้ มีดังนี้
3450 เจ้าหน้าที่สืบสวน สอบสวน (ตํารวจ) และนักสื บ
หน่ วย 3450 เจ้ าหน้ าทีส่ ื บสวน สอบสวน (ตํารวจ) และนักสื บ
((Police Inspectors and Detectives)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ทาํ การติดตามและสื บหาแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับอาชญากรรม เพื่อหาผูก้ ระทําผิดหรื อเพื่อป้ องกันมิ ให้เกิ ดอาชญากรรม จากเหตุ การณ์ และสภาพ
แวดล้อมต่าง ๆ เช่ น องค์กร สถาบัน หรื อพฤติ กรรมของบุ คคลที่ น่าสงสัย ว่ามี ลกั ษณะของการเกิ ด
อาชญากรรมเพื่อหาหลักฐานผูก้ ระทําผิด และทําการสื บสวนในฐานะผูท้ ี่มีอาํ นาจทางกฎหมาย สื บสวน
คดี ลกั ทรัพย์ ขโมยสิ นค้า หรื อข้อมูลจากองค์กร สถาบันธุ รกิ จ รวมถึงคดี อื่น ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย
ดําเนิ นการจับกุมผูก้ ระทําผิด หรื อช่ วยเหลือในการจับกุมผูก้ ระทําผิด ในกรณี ที่ได้รับมอบอํานาจ เป็ น
พยานให้การในศาลหรื อรายงานผูบ้ งั คับบัญชาเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและการสื บสวน ปฏิบตั ิหน้าที่
การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
3450.20

พนักงานสื บสวนสอบสวน ; เจ้ าหน้ าทีต่ ํารวจสื บสวนสอบสวน (Police inspector)
ทํา การสื บ สวนสอบสวนเพื่ อ แสวงหาข้อ เท็จ จริ ง และหลัก ฐานความผิด รวบรวม
พยานหลักฐานและดําเนิ นการตามบทบัญญัติแห่ งกฎหมายเพื่อหาข้อเท็จจริ ง หรื อพิสูจน์ความผิดตามที่มี
ผูก้ ล่าวหาร้องเรี ยนหรื อมีเหตุอนั ควรสงสัย
3450.30

นักสื บ (Detective)
สื บหาข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับการป้ องกันและปราบปรามอาชญากรรม : ทําการศึกษาถึง
อุปนิ สัย การสมาคม บุคลิกลักษณะ การใช้ชื่อปลอม และเรื่ องราวส่ วนตัวอื่น ๆ ของอาชญากร และ
สื บสวนอาชญากรรมที่ก่อขึ้น ; สื บให้ทราบถึงพฤติการณ์ในแต่ละคดี ; สอบถามผูท้ ี่เกี่ยวข้องและตรวจ
สถานที่ เกิ ดเหตุ อาชญากรรม เพื่ อให้ทราบร่ องรอยและพยานหลัก ฐานอื่ น ๆ ; จดคําให้การและทํา
รายงานการสื บสวนเป็ นประจํา ; นําหลักฐานที่รวบรวมได้ส่งให้ตาํ รวจเพื่อกระทําการจับกุมต่อไป อาจ
เข้า ร่ วมในการสื บสวนอาชญากรรมประเภทใดประเภทหนึ่ งโดยเฉพาะ เช่ น การโจรกรรมรถยนต์
ฆาตกรรม การค้าของเถื่อน และการใช้ยาเสพติดให้โทษ อาจร่ วมมือกับนักสื บจากประเทศอื่น ๆ ใน
การจับกุมอาชญากร อาจเป็ นนายประกันตัวผูต้ อ้ งหาตามที่ได้มีการร้องขอเป็ นพิเศษและจ่ายเงินค่าประกัน
หมู่
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ผู้ปฏิบัติงานด้ านสั งคมสงเคราะห์ ( Social Work Associate Professionals )
ผูป้ ฏิ บตั ิ งานอาชี พในหมู่น้ ี ได้แก่ ผูท้ ี่ ทาํ การช่ วยเหลื อบุ คคลและครอบครั วที่ ประสบ
ปั ญหาส่ วนตัวหรื อปั ญหาทางสังคม โดยการจัดกิ จกรรมทางสังคมแบบกลุ่มหรื อรายบุคคลเพื่อป้ องกัน

(268)
การกระทําความผิด หรื อช่ วยให้สภาพความเป็ นอยูด่ ี ข้ ึนให้ความช่ วยเหลื อบุคคลที่ ทุพพลภาพทั้งทาง
ร่ างกายและจิตใจให้ได้รับการบําบัดรักษาที่ถูกต้องและเพียงพอเพื่อให้สามารถดํารงชีพอยูใ่ นสังคมได้
กลุ่มอาชี พในหมู่นี้ มีดังนี้
3460 ผูป้ ฏิบตั ิงานด้านสังคมสงเคราะห์
หน่ วย 3460 ผู้ปฏิบัติงานด้ านสั งคมสงเคราะห์ ( Social Work Associate Professionals )
ผู้ ปฏิ บั ติ งานอาชี พ ในหน่ ว ยนี้ ได้ แก่ ผู้ ที่ใ ห้ ค วามช่ วยเหลื อ บุ ค คลและครอบครั ว ที่
ประสบกับปั ญหาส่ วนตัวและปั ญหาทางสั งคม ทําการรวบรวมข่ าวสารข้ อมูลที่เกี่ยวกับความต้ องการ
ของผู้ที่ประสบปั ญหาและแนะนําเกี่ยวกับสิ ทธิและข้ อผูกพัน วิเคราะห์ และเสนอทางเลือกในการแก้ ปัญหา
รวบรวมและบันทึกเรื่ องราวที่เกี่ยวข้ องกับคดีต่าง ๆ ของผู้ที่ประสบปั ญหาหรื อข้ อรายงานที่เกี่ยวกับศาล
และกระบวนการทางกฎหมาย เพื่อจัดกิจกรรมทางสั งคม สั นทนาการ การศึกษาตามชมรมเยาวชน
ศู นย์ ป ระจํ า ชุ ม ชนองค์ ก ารต่ า ง ๆ หรื อ ใช้ วิธี ก ารอื่ น ๆ เพื่อ ป้องกั นการกระทํ า ผิด หรื อเพื่อให้ มีการ
ดําเนินการบําบัดพืน้ ฟูแก่ ผ้ ูกระทําผิด ทําการช่ วยเหลือบุคคลผู้ทุพพลภาพทางร่ างกายหรื อจิตใจให้ ได้ รับ
การบํา บั ด รั ก ษาอย่ า งเพียงพอเพื่อให้ คนพิการสามารถดํา รงชี วิต ได้ ในสั งคม วางแผนจัด ระบบหรื อ
ให้ บริการความช่ วยเหลือตามบ้ าน ปฏิบัติหน้ าทีก่ ารงานทีเ่ กีย่ วข้ องและควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานอืน่ ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
3460.20

เจ้ าหน้ าทีส่ ั งคมสงเคราะห์ , สวัสดิการสั งคม (Social work officer)
ให้ความช่วยเหลือบุคลากรและครอบครัวที่ประสบปั ญหาส่ วนตัวและสังคม : รวบรวม
ข้อมูลและบันทึกเรื่ องราวและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปั ญหา วิเคราะห์และเสนอแนวทางเลือกในการแก้ไข
; ให้คาํ แนะนํา จัดกิจกรรมทางสังคมและสันทนาการแก่ผปู ้ ระสบปั ญหา หรื อดําเนิ นการบําบัดฟื้ นฟูแก่
ผูป้ ่ วยทางร่ างกายหรื อทางจิต เพื่อให้สามารถดํารงชี วิตในสังคมได้ อาจดําเนิ นการเป็ นรายบุคคลหรื อ
เป็ นกลุ่มอาจให้บริ การ ณ หน่วยที่ต้ งั หรื อให้บริ การช่วยเหลือตามบ้าน
หมู่
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ผู้ปฏิบัติงานทีเ่ กีย่ วข้ องกับงานด้ านศิลปะ บันเทิง และกีฬา
( Artistic, Entertainment and Sports Associate Professionals )
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในหมู่น้ ี ได้แก่ ผูท้ ี่ทาํ การออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบตกแต่งภายใน
สถานที่ การนําเสนอข้อมูลผ่านสื่ อต่าง ๆ การให้ความบันเทิงแก่ผชู ้ มโดยการแสดงบนเวที ตามถนนหรื อ
ในการแสดงละครสัตว์ การแสดงตลก มายากลหรื อกายกรรมผาดโผน เป็ นผูม้ ีส่วนร่ วมในการแข่งขัน
กีฬา ฝึ กและกํากับควบคุมดูแลผูท้ ี่ทาํ กิจกรรมดังกล่าวในบางกรณี รวมทั้งควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่อื่น ๆ
กลุ่มอาชี พในหมู่นี้ มีดังนี้
3471 มัณฑนากรและนักออกแบบเชิงพาณิ ชย์

(269)
3472
3473
3474
3475

ผูป้ ระกาศทางวิทยุ โทรทัศน์ และอื่นๆ
นักดนตรี นักร้อง และนักเต้นตามถนน ไนท์คลับและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
นักแสดงตลก นักมายากล นักกายกรรมและผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
นักกรี ฑา นักกีฬา และผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง

หน่ วย 3471 นักออกแบบตกแต่ งภายใน หรือมัณฑนากร และนักออกแบบเชิงพาณิชย์
( Decorators and Commercial Designers )
ผูป้ ฏิ บ ัติ ง านอาชี พ ในหน่ ว ยนี้ ได้แ ก่ ผูท้ ี่ ท าํ การผสมผสานความคิ ด และความรู้
ทางด้านการออกแบบ การผลิต การตลาด และศิลปะเข้าด้วยกัน เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ประเภทต่า ง ๆ และพาณิ ชยกรรม ออกแบบตกแต่ง ภายในของพื้นที่ ต่าง ๆ เช่ น พื้ นที่ ภายในอาคาร
ประเภทต่ า ง ๆ ทั้ง อาคารอยู่อาศัย และอาคารสาธารณะ พื้ นที่ ภายในยานยนต์ป ระเภทต่ า ง ๆ เช่ น
เครื่ องบิน รถโดยสาร เรื อ เป็ นต้น หรื อพื้นที่แสดงสิ นค้า/จัดนิ ทรรศการอื่น ๆ รวมถึงการจัดตูห้ รื อ
กระจกแสดงสิ นค้าของร้ านค้า ห้างสรรพสิ นค้าขนาดต่าง ๆ โดยสามารถจัดวางผังเขียนแบบ รวมถึ ง
กําหนดรายละเอียดส่ วนประกอบต่าง ๆ เพื่อการก่อสร้างได้สมบูรณ์ ควบคุมดูแลช่าง ตกแต่งภายใน
ให้ทาํ หน้าที่ได้ถูกต้อง ปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่นๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
3471.10

นักออกแบบตกแต่ งภายในหรือมัณฑนากร (Interior designer)
ผสมผสานความคิด และความรู้ทางด้านการออกแบบ การผลิต การตลาด และ
ศิลปะเข้าด้วยกัน เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและพาณิ ชยกรรม : ออกแบบตกแต่งภายในพื้นที่
ต่าง ๆ เช่ น พื้นที่ภายในอาคาร ที่อยู่อาศัย อาคารสาธารณะ พื้นที่ภายในยานยนต์ประเภท ต่าง ๆ
เช่ น เครื่ องบิ น รถโดยสาร เรื อ หรื อพื้นที่แสดงสิ นค้า / จัดนิ ทรรศการอื่น ๆ รวมถึ งการจัดตูห้ รื อ
กระจกแสดงสิ นค้าของร้ านค้า ห้างสรรพสิ นค้าขนาดต่าง ๆ โดยสามารถจัดวางผังเขียนแบบ รวมถึ ง
กําหนดรายละเอียดส่ วนประกอบต่าง ๆ เพื่อการก่อสร้างที่สมบูรณ์ และควบคุมดูแลช่างตกแต่งภายใน
ให้ทาํ หน้าที่ได้ถูกต้อง
3471.15

ช่ างตกแต่ งภายใน (Interior decorator)
เป็ นช่างตกแต่งและจัดหาเครื่ องตกแต่งภายในบ้านเรื อน อาคารที่ทาํ การ ร้ านค้า โรง
ภาพยนตร์ และโรงมหรสพ : ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ หรื อปรึ กษากับผูค้ วบคุมงานหรื อลูกค้า เพื่อให้
ทราบถึงความต้องการ ขอบเขตของเนื้ อที่ที่จะตกแต่ง และรายการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เขียนแบบแสดง
ภาพภายในอาคาร โดยแสดงให้เห็ นถึ งการตกแต่งผนังด้วยสี สัน การวางเครื่ องตกแต่งเสนอขอความ
เห็นชอบ คํานวณต้นทุนและปริ มาณของวัสดุที่ตอ้ งใช้ ; ควบคุมดูแลการติดตั้งเครื่ องเรื อนติดตั้งอยูก่ บั ที่
เครื่ องเรื อนลอยตัว เครื่ องไม้ เครื่ องตกแต่งที่ทาํ ด้วยผ้า รวมทั้งเครื่ องตกแต่งอื่น ๆ
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3471.17
ช่ างตกแต่ งหน้ าร้ านและแสดงสิ นค้ า (Displayer)
เป็ นช่ างจัดแสดงหน้ าร้ านหรื อสถานที่แสดงสิ นค้ าอื่น ๆ : เขียนภาพสเกตช์ และแผนผังการแสดง ; ออกแบบ
และให้ สี แสง ตลอดจนเครื่องติดตั้งอยู่กบั ที่ ; ให้ คาํ แนะนําชี้แจงและควบคุมคนงานในการจัดวางสิ่ งของที่นํา
ออกแสดงตามแบบที่กําหนด และสร้ างเครื่ องติดตั้งอยู่กับที่ ; จัดฉากหลัง และเครื่ องติดตั้งอยู่กับที่ไว้ ตาม
จุดต่ าง ๆ จัดวางสิ นค้ าโดยเน้ นให้ เห็นอย่ างเด่ นชัด อาจออกแบบและให้ สีเครื่ องหมาย และป้ายแสดงรายการ
ต่ าง ๆ
3471.20
นักออกแบบผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
(Designer, industrial and commercial product)
เป็ นผูอ้ อกแบบสร้ างสรรค์ผลิ ตภัณฑ์อุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ ด้วยกระบวนการ
วิเคราะห์ วิจยั ผสมผสาน โดยการนําวัสดุ กรรมวิธีการผลิต ลักษณะรู ปแบบและขนาดของผลิตภัณฑ์
เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผูใ้ ช้และตลาด รวมทั้งความเป็ นไปได้ในการผลิตในระบบอุตสาหกรรม
: สร้างแบบผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมและพาณิ ชยกรรม เช่น เครื่ องใช้ไฟฟ้ า ยานยนต์ อุปกรณ์ตกแต่ง
ประดับยนต์ ของเล่น เครื่ องเรื อน เครื่ องนุ่งห่ ม ผลิตภัณฑ์ดินเผา เครื่ องแก้ว เครื่ องประดับ สิ่ งทอ
และเครื่ องใช้ภายในบ้านเรื อน ตลอดจนผลิ ตภัณฑ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ โดยออกแบบให้มีรูปร่ างลักษณะที่
สวยงามและใช้ประโยชน์ได้ดว้ ย พิจารณาถึงจุดมุ่งหมาย ต้นทุน รายการทางเทคนิ คต่าง ๆ วิธีการ
ผลิต และความพอใจของผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์ ร่ างแบบแสดงลักษณะ รู ปร่ าง ขนาด และรายการอื่นๆ ของ
ผลิตภัณฑ์ นําภาพเขียนเสนอขอความเห็นชอบจากฝ่ ายจัดการหรื อลูกค้า และดัดแปลงแก้ไขแบบเท่าที่
จําเป็ น อาจชํานาญการออกแบบผลิตภัณฑ์ประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะและอาจมีชื่อเรี ยกตามความ
ชํานาญ อาจเขียนภาพทางเทคนิ คต่าง ๆ ทําแบบจําลอง และสร้ างแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมือนกับของจริ ง
3471.30

นักออกแบบสิ่ งพิมพ์ (Designer , press)
9176
ทําหน้าที่ ออกแบบสิ่ งพิมพ์ตามความต้องการของ
ลูกค้า หรื อตามความเหมาะสม : กําหนดแบบตัว อัก ษรและรู ป แบบ จัด วาง
เนื้อหารู ปภาพประกอบและตรวจสอบความถูกต้องของ รู ปแบบ

3471.35

นักออกแบบภาพกราฟิ ก (Designer , graphic)
ออกแบบรู ปแบบสิ่ งพิมพ์ตราสัญลักษณ์ต่างๆ : จัดวางรู ปแบบ (อาร์ ตเวิร์ก) กําหนดแผนผัง
และขนาดของบทความ เพื่ อการจัดวางเนื้ อหา ภาพประกอบและสี ใ ห้เหมาะสมในแต่ ล ะหน้า พิ ม พ์
เรี ยงลําดับหน้าก่อนส่ งทําแม่พิมพ์ ตรวจแก้ไขชิ้นงาน อาจตกแต่งเพิ่มเติม
9411 3471.40
ช่างออกแบบเครื่ องประดับ (Designer jewellery)
9412
วาดโครงร่ า งแบบเพื่ อ เสนอให้ ลู ก ค้ า โดยให้ ฝ่ ายการตลาด
เห็นชอบทําการออกแบบ เครื่องประดับประเภทต่ าง ๆ เช่ น แหวน สร้ อยคอ
ต่ างหู สั งวาล เข็มกลัด เป็ นต้ น โดยแบบที่ออกต้ องตอบสนองความต้ องการ
ของตลาด ; ทําการกําหนดชนิด, สี ของเพชรพลอย กําหนดวัสดุตัวเรื อน
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รวมทั้ ง ต้ อ งมี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ ขบวนการผลิ ต พอสมควร เพื่ อ ให้ แ บบงาน
สามารถผลิตได้ จริง รวมทั้งต้ องประสานงานกับช่ างผลิตเครื่ องประดับเพื่อให้
งานออกมามีประสิ ทธิภาพ
3471.50

นักออกแบบเสื้อผ้า , ผลิตภัณฑ์ สิ่งทอสิ่ งถัก (นักออกแบบผลิตภัณฑ์ สิ่งทอ)
(Designer textile)
ออกแบบลวดลายผ้า เสื้ อผ้า เครื่ องแต่งกาย และผลิตภัณฑ์สิ่งทอสิ่ งถักจากจินตนาการ
ประสบการณ์แนวโน้มของแฟชัน่ และความต้องการของลูกค้า : ศึกษาวัตถุประสงค์ ต้นทุน วัตถุดิบ
เทคนิ คและปั จจัยอื่น ๆ ที่มีอิทธิ พลต่อการออกแบบ ; วาดโครงร่ างหรื อแบบ (Patterns) ตามความ
ต้องการของลูกค้า ตรวจสอบผลงานเพื่อความถูกต้องสมบูรณ์ ตามที่กาํ หนดไว้ ก่อนส่ งให้ช่างทําแบบ
หรื อช่างแผนกตัด ทําการตัดเย็บเสื้ อผ้า เครื่ องแต่งกายและผลิตภัณฑ์สิ่งทอสิ่ งถักตามแบบต่อไป
3471.55

นักออกแบบเครื่องแต่ งกายการแสดง (Designer costume)
ทําหน้าที่ ออกแบบเครื่ องแต่งกายของนักแสดงให้สอดคล้องกับเนื้ อหาของภาพยนตร์
ละครหรื อการแสดงอื่น ๆ สามารถสร้างสรรค์ตวั นักแสดง ให้มีความถูกต้องตามกาลเทศะและยุคสมัย
ของเรื่ อง ศึกษาบทละครหรื อบทภาพยนตร์ อย่างละเอียด และตีความลักษณะการแต่งกายของแต่ละตัว
ละคร ประสานงานกับผูก้ าํ กับการแสดง นักออกแบบฉาก และผูจ้ ดั หาหรื อจัดสร้างเครื่ องแต่งกายเพื่อ
ผลิตเครื่ องแต่งกายดังกล่าวขึ้นใช้ในการแสดง
3471.60

ผู้ออกแบบทําภาพพิเศษ (Designer , special effect)
สร้ างภาพพิเศษด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ หรื อเครื่ องมืออื่ นๆ ที่เกี่ ยวข้อง เพื่อให้ได้ภาพ
พิเศษที่สมจริ ง หรื อเกินจริ ง สอดคล้องกับเนื้ อเรื่ องของละคร ภาพยนตร์ หรื อเป็ นไปตามที่ผกู ้ าํ กับรายการ
หรื อนักสร้างสรรค์ได้กาํ หนดไว้
3471.65

ผู้จัดหาอุปกรณ์ ประกอบฉาก (Provider , stage equipment)
เป็ นผู ้จ ัด หาอุ ป กรณ์ ป ระกอบฉาก หรื อสร้ า งอุ ป กรณ์ ป ระกอบฉากทั้ง หมดของ
ภาพยนตร์ ให้เป็ นไปตามที่ผกู ้ าํ กับศิลป์ ได้ออกแบบไว้ และตรงกับยุคสมัยของเนื้อเรื่ องของภาพยนตร์
3471.70

นักวาดภาพประกอบโฆษณา (Drawer , advertising)
รับความคิดโฆษณามาวาดภาพประกอบในขั้นการผลิตชิ้นงานโฆษณา เพื่อนําไปใช้เป็ น
ผลงานจริ ง เป็ นผูม้ ีทกั ษะในการวาดภาพสู งและมีรูปแบบการวาดภาพที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
3471.75

ผู้ร่างภาพโฆษณา (Draughtsman , advertising)
ร่ างภาพโฆษณาตามความคิดของผูก้ าํ กับศิลป์ และผูเ้ ขียนบทโฆษณา จัดทําเลย์เอาต์และ
เค้าโครง เรื่ องด้วยคอมพิวเตอร์หรื ออุปกรณ์ทางการวาดภาพ
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3471.80

พนักงานแทรฟฟิ ค (Traffic officer)
ดู แ ล รั บ ผิ ด ชอบการจัด หน้า และจัด คิ ว โฆษณา จองหน้า โฆษณา ประสานงานกับ
พนักงานขายโฆษณาเพื่อให้ทราบความต้องการของลูกค้าเกี่ยวกับขนาด ตําแหน่ง รู ปแบบ และเวลาที่จะ
ลงโฆษณาในหนังสื อพิมพ์ ติดต่อแบบโฆษณาจากบริ ษทั โฆษณาและพนักงานขาย จัดทําดัมมี่ (dummy)
ของหนังสื อพิมพ์ทุกวันเพื่อกําหนดจํานวน ตําแหน่ ง ประเภทของโฆษณา เสนอดัมมี่ ให้แก่ ผูช้ ่ วย
บรรณาธิ การเพื่อดําเนิ นการวางแผนผังที่เหลื อสําหรับเนื้ อที่ข่าวต่อไป ตรวจติดตามความถูกต้องของสี
และแบบจากงานอาร์ตเวิร์คโฆษณา
3471. 82

เจ้ าหน้ าทีง่ านศิลป์ โฆษณา (หนังสื อพิมพ์ ) (Art officer , newspaper advertising)
คิ ด และออกแบบโฆษณาให้ ลู ก ค้า ที่ ไ ม่ มี แ บบมาให้ ห รื อ ต้อ งการให้ ห นั ง สื อ พิ ม พ์
ออกแบบให้ รับฟั งและดําเนิ นการตามความต้องการของลูกค้า รั บมอบหมายงานและประสานงานกับ
พนักงานแทรฟฟิ คและพนักงานขายโฆษณา
3471. 84

เจ้ าหน้ าทีง่ านศิลป์ (Art officer)
ทํา การออกแบบงานศิ ล ปะต่ า ง ๆ ให้เป็ นที่ น่า สนใจ โดยสอดคล้องกับ ลัก ษณะของ
กิจกรรม องค์กรและสื่ อที่ใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์
3471.90

นักออกแบบตกแต่ งภายใน หรือมัณฑนากรและนักออกแบบเชิงพาณิชย์ อนื่ ๆ
ผู ้ป ฏิ บ ัติ ง านอาชี พ ในกลุ่ ม นี้ รวมถึ ง นั ก ออกแบบตกแต่ ง ภายใน และนัก
ออกแบบเชิ งพาณิ ชย์ซ่ ึ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น ตัวอย่างเช่น ผูช้ ่วยช่างออกแบบฝ่ ายอุตสาหกรรม
ช่างเขียนแบบทางเทคนิ ค ผูช้ ่วยช่างตกแต่งภายในและช่างตกแต่งหน้าร้านที่ทาํ งานประจําวันที่เกี่ยวกับ
การ ออกแบบและการแสดงผลิตภัณฑ์ รวมทั้งช่างสักภาพลวดลายลงบนผิวหนังของลูกค้า เป็ นต้น

หน่ วย 3472 ผู้ประกาศทางวิทยุ โทรทัศน์ และอืน่ ๆ (Radio, Television and Other Announcers)
ผูป้ ฏิ บตั ิ งานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูอ้ ่านรายงานข่าวและประกาศข่าวต่าง ๆ ทาง
วิท ยุหรื อโทรทัศ น์ ดํา เนิ นการสัม ภาษณ์ บุ คคลโดยเปิ ดเผยทางวิทยุและโทรทัศน์ แนะนําศิ ล ปิ น
นักแสดงหรื อบุคคลที่ให้สัมภาษณ์ ทางวิทยุ โทรทัศน์ โรงละคร ไนท์คลับ และสถานที่อื่น ๆ ปฏิ บตั ิ
หน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
3472.20

ผู้ประกาศสถานีวทิ ยุกระจายเสี ยง (Announcer, radio)
ประกาศเปิ ดและปิ ดสถานี ประกาศนํา ปิ ดรายการ และช่วงคัน่ รายการ อาจอ่านข่าว
อ่านคําขวัญ อาจปฏิบตั ิภารกิจอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายหรื อเห็นชอบจากผูบ้ งั คับบัญชา
3472.25

ผู้ประกาศข่ าววิทยุกระจายเสี ยง (Reporter, radio)

(273)
ซักซ้อมและทําความเข้าใจบทข่าวล่วงหน้าก่อนออกอากาศจริ ง ประกาศหรื ออ่านข่าว
ตามบทข่าวที่ฝ่ายข่าวได้เตรี ยมไว้ในเวลาที่กาํ หนด อาจพูดโดยไม่มีบทที่เตรี ยมไว้ล่วงหน้าในกรณี ที่เป็ น
ข่าวด่วน หรื อเป็ นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า อาจพูดแก้ไขบทข่าวในกรณี ที่ข่าวเขียนไม่สมบูรณ์ หรื อไม่
ถูกต้อง ทั้งนี้ตอ้ งไม่เปลี่ยนแปลงความหมายหรื อเบี่ยงเบนประเด็นข่าวที่ตอ้ งการนําเสนอ
3472.30

ผูป้ ระกาศรายการโทรทัศน์ (Announcer, television)
ประกาศหรือแจ้ งรายการต่ างๆทางโทรทัศน์ แก่ ผ้ ูชม อย่ างชัดถ้ อยชั ดคําและถูกต้ อง โดยอาจ
อ่ า นตามบทที่ ไ ด้ ต ระเตรี ย มไว้ หรื อ อาจพู ด โดยไม่ ต้ องเตรี ย มบทล่ ว งหน้ า อ่ า นประกาศสั้ น ๆ ตามที่
สถานีโทรทั ศน์ กําหนดไว้ เป็ นช่ วงระยะเวลา หรื อในกรณีพิเศษอื่นๆ ที่ ทางสถานีวิทยุ โทรทัศ น์ จะต้ อง
ประกาศให้ ผ้ ชู มทราบเป็ นระยะๆ

3472.35

ผู้ประกาศข่ าวโทรทัศน์ (Reporter, television)
ซั กซ้ อมและทําความเข้ าใจบทข่ าวล่ วงหน้ าก่ อนออกอากาศจริ ง ประกาศหรื ออ่ านข่ าว
ตามบทข่ าวทีฝ่ ่ ายข่ าวได้ เตรี ยมไว้ ในเวลาที่กําหนด อาจพูดโดยไม่ มีบทที่เตรี ยมไว้ ล่วงหน้ าในกรณีที่เป็ น
ข่ าวด่ วน หรือเป็ นการแก้ ปัญหาเฉพาะหน้ า อาจพูดแก้ ไขบทข่ าวในกรณีที่ข่าวเขียนไม่ สมบูรณ์ หรื อไม่
ถูกต้ อง โดยไม่ เปลี่ยนแปลงความหมายหรื อเบี่ยงเบนประเด็นข่ าวที่ต้องการนําเสนอ ประสานงานและ
ปฏิบัติตามคําแนะนําของผู้กํากับรายการข่ าวหรื อบรรณาธิการข่ าวโดยเคร่ งครั ด อาจปฏิบัติภารกิจอื่น
ตามทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
3472.40
นักจัดรายการวิทยุ ; ผูด้ าํ เนินรายการวิทยุกระจายเสี ยง (Dise jockey ; DJ)
นําเสนอเนื้อหารายการทางวิทยุเพื่อให้ ความรู้ สาระและความบันเทิงแก่ ผ้ ูฟัง ซั กซ้ อม ทําความเข้ าใจกับ
บทวิ ท ยุ ห รื อ ข้ อมู ล จากแหล่ ง ต่ า งๆ ก่ อ นออกอากาศหรื อ บั น ทึ กเสี ย ง ดํ า เนิ น รายการตามรู ป แบบและ
วัตถุประสงค์ ที่กําหนดไว้ โดยการอ่ าน การพูดคุย การสั มภาษณ์ บุคคล การตอบปั ญหาทางโทรศั พท์
ทางจดหมายหรื อ วิ ธี ก ารอื่ น ๆ ควบคุ ม ให้ การนํ า เสนอเนื้ อ หารายการเป็ นไปภายในเวลาที่ กํ า หนด
ประสานงานอย่ า งใกล้ ชิ ดกับ ผู้ผลิต รายการหรื อผู้ เขีย นบทวิท ยุ เพื่อให้ การดํา เนิ นรายการเป็ นไปตามรู ป
แบบอย่ างถูกต้ อง ศึ กษา ค้ นคว้ าและติดตามข่ าวสารที่เกี่ยวข้ องกับรายการ แก้ ปัญหาเฉพาะหน้ าขณะ
ออกอากาศ โฆษณาสิ นค้ าหรือบริการแทรกในรายการ หรือจัดเตรียมเสี ยงหรื อเพลงประกอบหรื ออุปกรณ์
อื่นเพื่อใช้ ในการดําเนินรายการ อาจแจ้ งปั ญหาที่เกิดขึ้นหรื อขอคําปรึ กษาจาก ผู้ควบคุมรายการหรื อผู้
ประสานงานรายการ
3472.50

พิธีกรรายการโทรทัศน์ ; ผู้ดําเนินรายการโทรทัศน์ (Master of ceremony)
ดําเนินรายการทางโทรทัศน์เพื่อให้ความรู ้ สาระและความบันเทิงแก่ผชู ้ ม ซักซ้อม ทํา
ความเข้าใจกับบทโทรทัศน์หรื อข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ก่อนออกอากาศหรื อบันทึกเทป นําเสนอเนื้ อหา
รายการตามรู ปแบบและวัตถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้ โดยการพูดคุย การสัมภาษณ์บุคคล การตอบปั ญหา
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หรื อวิธีการอื่ นๆ โฆษณาสิ นค้าหรื อบริ การแทรกในรายการ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าขณะออกอากาศ
ประสานงานกับผูผ้ ลิตรายการเพื่อขอคําแนะนําหรื อข้อเสนอในการดําเนิ นรายการให้เป็ นไปตามรู ปแบบ
ของรายการอย่างถูกต้อง
3472.60
ผู้พากย์ บทภาพยนตร์ (Dubbing speaker)
พากย์ บทภาพยนตร์ ที่ฉายตามโรงภาพยนตร์ อ่ านบทพากย์ อย่ างระมัดระวัง เพื่อจะได้ ร้ ู ถึงลักษณะและ
ขอบเขตของการพากย์ ซ้ อมบทพากย์ พร้ อมกับการดูภาพยนตร์ ประกอบด้ วยอย่ างน้ อยหนึ่งครั้ ง จนแน่ ใจ
ว่าเสียงที่พากย์ น้นั ตรงกับความเร็วของเสี ยงต่ างๆ ในบทสนทนาของภาพยนตร์ แล้ วซ้ อมท่ วงทํานองของการ
สนทนาที่ยาก ๆ ซํ้าอีก พากย์ จากบทที่เตรียมไว้ แล้ วในระหว่ างการฉาย ภาพยนตร์ โดยการพากย์ ให้ อยู่ใน
ขอบเขตของบทพากย์ ที่กาํ หนดไว้

3472.62
นักพากย์ หรือผู้บรรยายทางโทรทัศน์ (Narrator)
เป็ นผู้ใช้ เสี ยงเพื่อถ่ ายทอดคําพูดของตัวละครหรื อนักแสดง หรื อพูดบรรยายตามบทที่ได้ ตระเตรี ยมไว้ เช่ น
ในภาพยนตร์ การ์ ตูน ภาพยนตร์ หรื อภาพยนตร์ ชุดจากต่ างประเทศ รายการสารคดี มีความสามารถในการ
ใช้ เสี ยงเพือ่ การแสดงออกถึงอารมณ์ ลักษณะบุคลิกของตัวแสดงหรื อลักษณะของท้ องเรื่ องได้ อย่ างเหมาะสม
ซ้ อมบทพากย์ พร้ อมกับการดูเนือ้ หารายการประกอบ อาจใช้ เสี ยงเพื่อการบรรยายเหตุการณ์ สด เช่ น การ
ถ่ ายทอดสดรายการกีฬา หรือ เหตุการณ์ พระราชพิธีต่าง ๆ เป็ นผู้ที่มีความรู้ ในเรื่องที่บรรยาย เป็ นอย่ างดี
3472.65

ผู้ให้ เสี ยงสปอตหรือสารคดีทางวิทยุกระจายเสี ยง (Radio spot reader)
อ่านหรื อออกเสี ยงตามบทสปอตหรื อสารคดี ; ซักซ้อมและทําความเข้าใจบท ความหมายหรื อ
อารมณ์ ที่ ต ้อ งแสดงออกประกอบเสี ยง อ่ า นหรื อ ออกเสี ยงตามบทที่ ก าํ หนด ปรั บ ปรุ ง แก้ไขให้ถู ก ต้อ ง
เหมาะสม และเป็ นไปตามความต้องการของผูเ้ ขียนบท หรื อผูก้ าํ กับการผลิต หรื อลูกค้า อาจเป็ นผูใ้ ห้เสี ยงเพียง
คนเดียวหรื อให้เสี ยงประกอบกับผูใ้ ห้เสี ยงคนอื่น หรื อแหล่งผลิตเสี ยงอื่น เช่น เทปคาสเสท หรื อการทําเสี ยง
ประกอบอื่น ๆ ในห้องอัดเสี ยง เป็ นต้น
หน่ วย 3473 นักดนตรี นักร้ อง และนักเต้ นรําตามถนน ไนท์คลับและอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ อง
( Street, Night – Club and Related Musicians, Singers and Dancers )
ผูป้ ฏิ บ ตั ิ งานอาชี พ ในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ เล่ นดนตรี หนึ่ ง ชิ้ นหรื อหลายชิ้ น โดยอาจ
แสดงเดี่ ยวหรื อร่ วมแสดงกับสมาชิ กเป็ นวงออเคสต้าของคณะละครหรื อวงอื่ น ๆ ร้ องเพลงเดี่ ยวหรื อร้ อง
ร่ วมกับกลุ่มนักร้ องไนท์คลับหรื อตามถนน แสดงการเต้นรําเดี่ ยวหรื อเต้นคู่ หรื อเต้นเป็ นกลุ่มในสถานที่
ต่าง ๆ เช่น โรงละคร ไนท์ค ลับ หรื อตามถนน ปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแล
ผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
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อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
3473.20

นักดนตรี นักร้ อง นักเต้ นรําตามถนน และไนท์คลับ
(Others , street night club musician , singer and dancer)
เล่นดนตรี ชนิ ดใดชนิ ดหนึ่ งหรื อหลายชนิ ด ร้ องเพลงและเต้นรําในสถานที่กลางคื น
(ไนต์คลับ) หรื อตามท้องถนน อาจเล่นเป็ นกลุ่มหรื อเล่นเดี่ยว
หน่ วย 3474 นักแสดงตลก นักมายากล นักกายกรรม และผู้ปฏิบัติงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
( Clowns, Magicians, Acrobars and Related Associate Professionals )
ผูท้ ี่ปฏิบตั ิงานอาชี พในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ทาํ การแสดงตลก เล่าเรื่ องตลกขําขัน แสดง
มายากลต่าง ๆ รวมทั้งการสะกดจิต การแสดงกายกรรมและยิมนาสติก หรื อแสดงท่าพลิกแพลงต่าง ๆ
ที่ยากและประทับใจ ทําการฝึ กหัดและแสดงร่ วมกับสัตว์เพื่อให้ความบันเทิงแก่ผชู ้ ม ปฏิบตั ิหน้าที่ การ
งานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
3474.20

นักแสดงตลก (Clown)
ศึกษาเนื้ อเรื่ องหรื อบทบาทที่ ได้รับมอบหมายให้แสดง ซ้อมบทบาทการแสดงเดี่ ยว
หรื อร่ วมซ้อมการแสดงกับนักแสดงตลกอื่นๆ ออกแสดงตามสถานที่ต่างๆ เป็ นคณะหรื อแสดงเดี่ ยว
เพื่อให้ผชู ้ มเกิ ดความบันเทิ ง สนุ กและขําขัน หรื ออาจแสดงเป็ นละครเวที ละครตลก หรื อ ภาพยนตร์
ตลก
3474.30

นักมายากล (Magician)
ฝึ กฝนหรื อฝึ กซ้อมวิธีการหรื อเทคนิ คการเป็ นนั กมายากล คิดรู ปแบบการแสดงและ
หาอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการแสดง ฝึ กซ้อมร่ วมกับผูช้ ่วย หรื อผูร้ ่ วมแสดง เพื่อให้เกิดความพร้อมและ
ป้ องกันความผิดพลาด ทําการแสดงมายากลในรู ปแบบต่างๆ เพื่อให้ผชู ้ มเกิดความประทับใจและได้รับ
ความบันเทิง
3474.40

นักกายกรรม (Arcokat)
ปรั บ ปรุ งร่ า งกายของบุ ค คลให้ ส มบู ร ณ์ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความพร้ อ มสํ า หรั บ การเป็ น
นักกายกรรม ฝึ กฝนหรื อฝึ กซ้อมท่าทางหรื อเทคนิ คต่างๆ และการใช้อุปกรณ์ ในการแสดงกายกรรมจน
เกิดความชํานาญ มัน่ ใจและพร้ อมที่จะแสดง ทําการแสดงท่าต่างๆ ที่พลิกแพลง หรื อพิสดาร เพื่อให้
ผูช้ มเกิดความประทับใจ
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3474.50

ผู้เชิ ดหุ่น (Puppeteer)
ทํา หน้าที่ เชิ ดหุ่ นในการแสดงหุ่ นประเภทต่ าง ๆ เช่ น การแสดงหุ่ นกระบอก การ
แสดงหุ่นละครเล็ก : แสดงลีลาท่าเชิ ด และท่าเต้นตามจังหวะเพลงตามบทเฉพาะตัวหุ่ น เชิ ดหุ่ นแต่ละ
ตัวให้มี ท่ วงท่ า การเคลื่ อนไหว ขยับ แขนขาอ่ อนช้อยงดงามดุ จมี ชี วิตจริ ง ศึ ก ษาอุ ป นิ สั ย ใจคอของ
ตัวละครอย่างละเอียด เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ในขณะเชิ ดและทําให้ลีลาการร่ ายรําของหุ่ นสอดคล้องตาม
ท้องเรื่ องที่แสดง
3474.90

นักแสดงตลก นักมายากล นักกายกรรมและผู้ปฏิบัติงานทีเ่ กีย่ วข้ องอืน่ ๆ
ผูป้ ฏิ บตั ิ ง านอาชี พในกลุ่ ม นี้ รวมถึ ง นักแสดงตลก นักมายากล นัก กายกรรม และ
ผูป้ ฏิ บตั ิงานที่เกี่ ยวข้อง ซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น เช่ น นักแสดงตามคณะละครสัตว์ นักเลี ยนแบบ
เสี ยงสัตว์ นักสะกดจิต นักเชิดสิ งโต เป็ นต้น
หน่ วย 3475 นักกีฬา นักกรีฑา และผู้ปฏิบัติงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
( Athletes, Sportspersons and related Associate Professionals )
ผูท้ ี่ปฏิบตั ิงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่เข้าร่ วมแข่งขันกรี ฑาและกีฬาในรายการ ต่าง
ๆ ทํา การฝึ กฝนกรี ฑ าและกี ฬ าประเภทต่ า ง ๆ เพื่ อพัฒนาความสามารถ รวบรวมกฎกติ ก าต่ า ง ๆ
เกี่ ยวกับการจัดการแข่งขันกรี ฑาและกี ฬา ควบคุ มการแข่งขัน ปฏิ บตั ิ หน้าที่ การงานที่ เกี่ ย วข้องและ
ควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
3475.20

นักกีฬา (Athlete)
แสดงหรื อแข่งขันเกมกีฬาในที่สาธารณะ : เล่นหรื อแข่งขันกีฬาตามกติกาที่ได้กาํ หนดไว้
; ฝึ กฝนการกี ฬาโดยการบริ หารร่ างกายและการฝึ กซ้อม ซึ่ งโดยปกติอยู่ภายใต้การควบคุ มของผูฝ้ ึ กซ้อม
หรื อผูฝ้ ึ กสอน อาจมีชื่อเรี ยกตามชนิดของกีฬาที่เข้าแสดงหรื อแข่งขัน
3475.30

ผู้ฝึกสอนกีฬา (Trainer , sport)
สอนวิธีเ ล่ นขั้นพื้ นฐาน เทคนิ ค และกติ กาของกี ฬา ให้แก่ ผูเ้ ล่ นเป็ นกลุ่ ม หรื อเป็ น
รายบุคคลตามโรงเรี ยน วิทยาลัย ศูนย์กีฬา ศูนย์พกั ผ่อนหย่อนใจ หรื อองค์การอื่น ๆ : สอนเทคนิ ค
การเล่นด้วยการแสดงตัวอย่างให้ดู ; ฝึ กสอนกีฬาขั้นพื้นฐานให้แก่ผเู ้ ล่นคนเดียวหรื อหลายคน และให้
คําติชมเพื่อให้ผเู ้ ล่นมีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น อาจมีชื่อเรี ยกตามกีฬาที่ฝึกสอน
3475.40

กรรมการตัดสิ น (กีฬา) (Judge , sport)
นํากติกาที่ถูกต้องและเหมาะสมมาใช้ในการแข่งขันกีฬา : เฝ้ าดูการเล่นกี ฬาหรื อการ
แข่งขันอย่างใกล้ชิดต่อเนื่ องกัน ; ตัดสิ นเรื่ องราวต่าง ๆ ที่เกี่ ยวเนื่ องกับการเล่นกี ฬาหรื อการแข่งขัน
กีฬา รายงานเจ้าหน้าที่ช้ นั สู งเมื่อเกิดเรื่ องรุ นแรงและไม่เรี ยบร้ อยขึ้น ; ดําเนิ นการไกล่เกลี่ ยข้อพิพาท
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เมื่ อจํา เป็ น อาจบันทึ ก เวลาการแข่ งขันไว้ อาจมี ชื่ อเรี ยกตามประเภทกี ฬาหรื อการแข่ง ขันที่ ท าํ การ
ตัดสิ นหรื อปฏิบตั ิหน้าที่การงานอยู่
3475.50

ผู้ฝึกซ้ อมการบริหารร่ างกาย (Loading exerciser)
ดูแล แนะนําเพื่อปรับปรุ งร่ างกายของบุคคลให้สมบูรณ์โดยวิธีฝึกกายบริ หารหรื อ ใช้
อุปกรณ์ : สอนและเป็ นผูน้ าํ กลุ่มในการบริ หารร่ างกาย โดยใช้หรื อไม่ใช่ อุปกรณ์ช่วยในการบริ หาร ;
ดูแลและแนะนําการใช้อุปกรณ์ในการช่วยเสริ มการออกกําลังกาย อาจนวด เช็ดถูดว้ ยแอลกอฮอล์ และ
ให้ความร้อนเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บของผูเ้ ข้ารับการฝึ ก อาจฝึ กกายบริ หารประเภทใช้รักษาร่ างกายให้
เป็ นรายบุคคลหรื อเป็ นกลุ่ม
3475.90

นักกีฬา นักกรีฑาและผู้ปฎิบัติงานทีเ่ กีย่ วข้ องอืน่ ๆ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในกลุ่มนี้ รวมถึ งนักกีฬา นักกรี ฑาและผูป้ ฏิ บตั ิงานที่เกี่ ยวข้องกัน
ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
หมู่

348

ผู้ปฏิบัติงานทีเ่ กีย่ วข้ องกับศาสนา ( Religious Associate Professionals )
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในหมู่น้ ี ได้แก่ ผูท้ ี่เข้าร่ วมในการปฏิบตั ิศาสนกิจ และอุทิศชี วิตเพื่อ
การสวดมนต์ การเข้าญาณ การทําสมาธิ หรื อแสดงการเทศนาธรรมและเผยแพร่ คาํ สอนทางศาสนาของ
ตนรวมทั้งควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่อื่น ๆ

กลุ่มอาชี พในหมู่นี้ มีดังนี้
3480 ผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับศาสนา
หน่ วย 3480 ผู้ปฏิบัติงานทีเ่ กีย่ วข้ องกับศาสนา ( Religious Associate Professionals )
ผู้ปฏิบัติง านอาชี พ ในหน่ วยนี้ ได้ แ ก่ ผู้ที่ทํ าหน้ าที่เป็ นผู้ช่วยพระ หรื อผู้ช่วยนักบวชหรื อเป็ นสมาชิ กใน
องค์ กรศาสนาเพื่อให้ บริ การทางศาสนา ให้ คําแนะนําทางศาสนาทั้งในเรื่ องจิตวิญญาณและจริ ยธรรม ปฏิบัติ
ศาสนกิจตามความเชื่ อมั่นและตามศาสนา ลัทธิ หรื อนิกาย รวมทั้งทํา หน้ า ที่ดําเนินการด้ า นพิธีกรรมทาง
ศาสนา ปฏิบัติหน้ าที่การงานที่เกีย่ วข้ องและควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานอืน่ ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
3480.10

ไวยาจักร (Religious professional)
คฤหั ส ต์ผู ้ไ ด้รั บ แต่ ง ตั้ง ให้ มี ห น้า ที่ เ บิ ก จ่ า ยนิ ต ยภัต และมี อ าํ นาจหน้ า ที่ ดู แ ลรั ก ษา
ทรัพย์สินของวัดได้ ตามที่เจ้าอาวาสมอบหมายเป็ นหนังสื อ ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2535
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3480.20

มรรคนายก (Lay worker)
ปฏิบตั ิงานในโบสถ์ของศาสนาคริ สต์ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการโบสถ์ เพื่อ
ช่วยงานภายในโบสถ์ในการปฏิบตั ิศาสนกิจและปฎิบตั ิกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศาสนา
3480.30

ผู้ปกครอง (ศาสนา) (Preacher lay)
ปฏิบตั ิงานในโบสถ์ของศาสนาคริ สต์ ที่ ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการของโบสถ์
เพื่อดูแลเอาใจใส่ และช่วยเหลือสมาชิ กในการปฏิบตั ิศาสนกิจ และปฏิบตั ิกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับศาสนา
3480.90

ผู้ปฏิบัติงานทีเ่ กีย่ วข้ องกับศาสนาซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ ในทีอ่ นื่
ผูป้ ฏิ บตั ิงานอาชี พในกลุ่มนี้ รวมถึ งผูป้ ฏิ บตั ิงานทางศาสนาซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น เช่ น
คนทําขวัญนาก , คนทําพิธีกงเต็ก , คนตั้งศาลพระภูมิ
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หมวดใหญ่ 4
เสมียน เจ้ าหน้ าที่
(Clerk)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในหมวดใหญ่น้ ี ได้แก่ ผูท้ ี่ทาํ งานเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล ตัวเลขและ
สถิติในเรื่ องต่างๆ อาจเป็ นเจ้าหน้าที่ในห้องสมุด ไปรษณี ย ์ สํานักงาน ผูท้ ี่ให้บริ การลูกค้าทางด้านการเงิน
และข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
กลุ่มอาชี พในหมวดใหญ่ นี้ มีดังนี้
41 เจ้าหน้าที่ประจําสํานักงาน ; เสมียนสํานักงาน
42 เจ้าหน้าที่บริ การลูกค้า
หมวดย่อย 41 เจ้ าหน้ าทีป่ ระจําสํ านักงาน ; เสมียนสํ านักงาน (Office Clerks)
ผู้ปฏิบัติงานอาชี พในหมวดย่ อยนี้ ได้ แก่ ผู้ทที่ าํ หน้ าทีบ่ ันทึกข้ อมูลด้ วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคํานวณ ชวเลข และเครื่องใช้ อนื่ ๆ ในสํ านักงาน ปฏิบัติงานด้ าน
เลขานุการ งานบัญชี งานพัสดุ งานขนส่ ง งานห้ องสมุด งานไปรษณีย์และงานทีเ่ กี่ยวข้ องกัน รวมถึง
งานประจําในสํ านักงานทัว่ ไป ควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานอื่น ๆ
กลุ่มอาชี พในหมวดย่ อยนี้ มีดังนี้
411 เลขานุการและเจ้าหน้าที่บนั ทึกข้อมูล
412 เสมียนงานด้านการเงินและตัวเลข
413 เสมียนงานพัสดุและขนส่ ง
414 เจ้าหน้าที่หอ้ งสมุด ไปรษณี ยแ์ ละผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
419 เจ้าหน้าที่สาํ นักงานอื่น ๆ
หมู่

411

เลขานุการและเจ้ าหน้ าทีบ่ ันทึกข้ อมูล (Secretaries and Keyboard-Operating Clerks)
ผูป้ ฏิ บตั ิ งานอาชี พในหมู่น้ ี ได้แก่ ผูท้ ี่ทาํ การบันทึกข้อมูลจากคําพูดและข้อมูลที่ เขี ยน
เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรด้วยการจดชวเลข พิ มพ์ดีด คอมพิ วเตอร์ หรื ออื่นๆ ใช้เครื่ องทําบัญชี และเครื่ อง
คํานวณ เรี ยบเรี ยงและคัดลอก ทําสําเนาจดหมายโต้ตอบ จัดเอกสารให้ถูกต้องตามรู ปแบบที่สํานักงาน
ได้กาํ หนดไว้ปฏิบตั ิงานในหน้าที่ของเลขานุการในด้านอื่น ๆ ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่อื่น ๆ
กลุ่มอาชี พในหมู่นี้ มีดังนี้
4111 เจ้าหน้าที่ชวเลขและพนักงานพิมพ์ดีด
4112 เจ้าหน้าที่เครื่ องประมวลผลคําและผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกัน
4113 เจ้าหน้าที่บนั ทึกข้อมูล
4114 เจ้าหน้าที่เครื่ องคํานวณ
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4115 เลขานุการ
หน่ วย 4111 เจ้ าหน้ าทีช่ วเลขและพนักงานพิมพ์ดีด (Stenographers and Typists)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่จดบันทึกข้อมูลจากคําพูดหรื อจากเอกสารที่เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรด้วยวิธีการจดชวเลข การพิมพ์ดีด รวมถึงการจัดแฟ้ มเอกสาร การถ่ายเอกสารและอื่น ๆ
ตลอดจนปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้อง ควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
4111.20

เจ้ าหน้ าทีช่ วเลข (Stenographer)
บันทึกคําบอกหรื อเรื่ องราวต่างๆ โดยการจดชวเลข และถอดความออกมาในรู ปของตัว
อักษร : บันทึกรายงานคําบอกหรื อเรื่ องราวต่างๆ ด้วยการจดชวเลขหรื อใช้เครื่ องบันทึกชวเลข ; ถอด
ข้อความจากชวเลขที่จดหรื อจากเครื่ องบันทึกพิมพ์หรื อส่ งให้พนักงานพิมพ์ดีด
4111.30

พนักงานพิมพ์ดีด ; เจ้ าหน้ าทีพ่ มิ พ์ดีด (Typist)
ปฏิบตั ิงานพิมพ์หนังสื อด้วยเครื่ องพิมพ์ดีด : พิมพ์หนังสื อที่เป็ นภาษาไทยหรื อภาษา
ต่ า งประเทศ เช่ น จดหมาย บันทึ ก รายงาน ประกาศ คํา สั่ ง แบบฟอร์ ม และเอกสารอื่ นๆ เป็ นต้น ;
ตรวจทานและแก้ไ ขหนังสื อที่ พิม พ์ให้ถู กต้องทํา สําเนา ; จัดแฟ้ มเรื่ องและทําทะเบีย นหนังสื อ อาจ
ปฏิบตั ิงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หน่ วย 4112 เจ้ าหน้ าทีเ่ ครื่องประมวลผลคํา และผู้ปฏิบัติงานทีเ่ กี่ยวข้ องกัน
(Word-Processor and Related Operators)
ผูป้ ฏิ บตั ิงานอาชี พในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ทาํ หน้าที่พิมพ์ จัดโครงร่ างหรื อรู ปแบบงานพิมพ์
แก้ไข เรี ยบเรี ยง และสั่งพิมพ์โดยใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์ รับ–ส่ ง เอกสารด้วยเครื่ องโทรสาร เครื่ องโทรพิมพ์
หรื ออุปกรณ์อื่นๆ ตลอดจนปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้อง ควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
4112.20

เจ้ าหน้ าทีค่ อมพิวเตอร์ ; เจ้ าหน้ าที่ประจําเครื่องประมวลผลคํา (Clerk, word processing)
นําข้อมูลเข้าสู่ ระบบคอมพิวเตอร์ โดยการพิมพ์ (KEY–IN) หรื อด้วยการใช้อุปกรณ์ อ่าน
ภาพ (SCAN) : ตรวจสอบข้อมูลที่ได้ทาํ การบันทึกไว้ ; แก้ไข และสั่งพิมพ์ ; ดูแลรักษาเครื่ องให้อยูใ่ น
สภาพที่ใช้งานได้เสมอ
4112.30

เจ้ าหน้ าทีค่ อมพิวเตอร์ กราฟิ ก (Clerk , computer graphic)
พิมพ์ตน้ ฉบับโดยใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์ ในการบันทึกข้อมูล : จัดหน้า จัดคอลัมน์ จัด
ความกว้างของแต่ละบรรทัดให้เหมาะสมและสะดวกในการพิมพ์ การอ่าน ; อาจกําหนดแบบและขนาด
ของตัวอักษรที่ใช้ ; จัดวางรู ปภาพประกอบเนื้ อเรื่ องโดยย่อ–ขยายขนาดของภาพให้เหมาะสมหรื อใช้
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เครื่ องสแกนเนอร์ ตกแต่งภาพ ; จัดรู ป เล่ มในหน้าจอคอมพิ วเตอร์ ตามที่ ช่างศิ ล ป์ ออกแบบ หรื ออาจ
พิจารณาดูเองตามความเหมาะสม
4112.40
เจ้ าหน้ าทีป่ ระจําเครื่องโทรสาร / เทเล็กซ์ (Clerk, telegraph / telefax)
รั บและส่ ง ข้อความหรื อข้อมู ลทางเครื่ องโทรสารหรื อเทเล็ ก ซ์ : พิมพ์ขอ้ ความตาม
ต้นฉบับให้ถูกต้องและส่ งไปตามที่ อยู่ของผูร้ ับ ; รั บข้อความและส่ งต่อให้ผูร้ ับ ลงบัญชี รับ – ส่ ง
ประจําวัน ; อาจอ่านและแปลข้อความที่เป็ นรหัสให้เป็ นข้อความก่อนนําส่ งให้ผรู ้ ับ
หน่ วย 4113 เจ้ าหน้ าทีบ่ ันทึกข้ อมูล (Data entry Operators)
ผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง านอาชี พ ในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ ทาํ หน้า ที่ บ นั ทึ ก ข้อมู ล ตัวเลขและอื่ นๆ ด้วย
เครื่ องคอมพิวเตอร์ หรื อบันทึกข้อมูลลงบนแผ่นการ์ ดหรื อเทปด้วยเครื่ องเจาะรู เพื่อการประมวลผลและ
การส่ ง ข้อมู ล ตรวจแก้ไขข้อมู ลที่ บ นั ทึ กไว้ให้ถู กต้อง ตลอดจนปฏิ บตั ิ หน้า ที่ ก ารงานที่ เกี่ ย วข้องและ
ควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
4113.20

เจ้ าหน้ าทีบ่ ันทึกข้ อมูล ; พนักงานบันทึกข้ อมูล (Clerk, computer-data entry)
บันทึกข้อมูล ตัวเลขและอื่นๆ ด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ : ทําการบันทึกข้อมูลลงในเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ แผ่นการ์ ดหรื อเทปแม่เหล็กตามประเภทของอุปกรณ์ที่ใช้จดั เก็บ ; ทําการประมวลผลและ
ส่ งข้อมูลไปยังหน่วยต่าง ๆ ; ตรวจแก้ไขความถูกต้องของข้อมูลที่ทาํ การบันทึก
หน่ วย 4114 เจ้ าหน้ าทีเ่ ครื่องคํานวณ (Calculating-Machine Operators)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ทาํ รายการบัญชีหรื อบันทึกการดําเนินงานทาง
ธุ รกิจโดยใช้เครื่ องอิเล็กทรอนิกส์ หรื อเครื่ องคํานวณเพื่อการคํานวณตัวเลข ตลอดจนปฏิบตั ิหน้าที่ การ
งานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
4114.20

เจ้ าหน้ าทีเ่ ครื่องคํานวณ (Clerk , accounting machine)
ใช้ เครื่องคํานวณในการคํานวณทางคณิตศาสตร์ หรือการทําบัญชี : ตรวจดูเอกสารหรือ
ข้ อมูลต่ างๆ เพือ่ ให้ ทราบถึงลักษณะของการคํานวณทีต่ ้ องทํา ; ใช้ เครื่องคํานวณทําการบวก ลบ คูณ หาร
หรือการคํานวณทีซ่ ับซ้ อนตามประเภทของงานคํานวณ ; ตรวจสอบและบันทึกผลการคํานวณต่ างๆ
หน่ วย 4115 เลขานุการ (Secretaries)
ผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง านอาชี พ ในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ ท าํ หน้า ที่ ตรวจสอบและทํา สํา เนาจดหมาย
โต้ตอบ รายงานการประชุ มและรายงานต่างๆ ด้วยเครื่ องพิมพ์ดีดหรื อเครื่ องคอมพิวเตอร์ รับ–ส่ งเอกสาร
จัดส่ งเอกสารหรื อจดหมายโต้ตอบทางไปรษณี ย ์ กําหนดนัดหมายต่างๆ การจัดประชุ ม รวมถึ งการให้
ความช่ วยเหลื อในการจัดประชุ ม ดูแลสิ ทธิ ประโยชน์ต่างๆ และการลาหยุดของพนักงาน ควบคุ มดูแล
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การจัดระบบการจัดแฟ้ มเอกสาร และทําการโต้ตอบจดหมายในนามขององค์กร บริ ษทั ตลอดจนปฏิบตั ิ
หน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
4115.20

เลขานุการ (Secretary)
ประสานงานและอํา นวยความสะดวกในการดํา เนิ น งานของผู้บ ัง คับ บัญ ชาหรื อ
หน่วยงาน : พิมพ์และสําเนาจดหมายโต้ตอบหรื อเอกสารต่างๆ ตามคําสั่ง ; จัดส่ งเอกสาร กําหนดนัดหมาย
ต่างๆ ; จัดเตรี ยมและจัดการประชุม ; จัดทํารายงาน รายงานการจัดแฟ้ มเอกสารต่างๆ อาจรับผิดชอบในการ
จัด ทํา สถิ ติแ ละดูแ ลการลาหยุดของพนัก งาน ปฏิ บ ตั ิง านอี่น ๆ ที่เ กี่ ย วข้อ งและได้รับ มอบหมายจาก
ผูบ้ งั คับบัญชา
4115.30

เลขานุการกองบรรณาธิการข่ าวโทรทัศน์ (Secretary, editorial television news)
ประสานงานและอํานวยความสะดวกให้การดําเนิ นงานของกองบรรณาธิ การเป็ นไป
อย่างราบรื่ นเรี ยบร้ อย : นัดหมาย จัดประชุ ม จัดเตรี ยมเอกสารพร้อมกับบรรณาธิ การข่าวและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ;
จดบันทึ ก ประเด็ นข่ าวสําคัญที่ เป็ นข้อสรุ ปร่ วมกันของที่ ป ระชุ ม ; เป็ นศูนย์ก ลางในการรับเอกสาร
ข่า วประชาสั ม พันธ์ และนํา ส่ ง ให้ก ับ ผูร้ ั บ เป้ าหมาย ; รั บผิดชอบงานอื่ นๆ ที่ ไ ด้รับมอบหมายจาก
บรรณาธิ การข่าว อาจจัดหาอาหารและเครื่ องดื่มให้กบั การประชุม

หมู่

412

เสมียนงานด้ านการเงินและตัวเลข (Numerical Clerks)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในหมู่น้ ี ได้แก่ ผูท้ ี่ทาํ การบันทึกคิดคํานวณ รวบรวมและลงรายการ
บัญชี สถิ ติ การเงิ น และข้อมูลตัวเลขอื่ นๆ รวมถึ งการดําเนิ นการเบิ กจ่ายเงิ น หรื อการดําเนิ นการทาง
การเงินของธนาคาร องค์กรธุ รกิจ หรื อสถาบันอื่น ๆ ควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่นๆ
กลุ่มอาชี พในหมู่นี้ มีดังนี้
4121 เจ้าหน้าที่ลงบัญชีและคํานวณ
4122 เจ้าหน้าที่สถิติและการเงิน
หน่ วย 4121 เจ้ าหน้ าทีล่ งบัญชีและคํานวณ (Accounting and Bookkeeping Clerks)
ผูป้ ฏิ บตั ิ งานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูท้ าํ บัญชี และลงรายการบัญชี ต่างๆ และทําการ
คํานวณที่จาํ เป็ นต่างๆ เช่น การคํานวณต้นทุนการผลิต การคํานวณค่าจ้างจากจํานวนชัว่ โมงทํางานหรื อ
ผลการปฏิ บ ัติ ง านของพนัก งานแต่ ล ะคน รวมถึ ง การดู แ ลเงิ น สดและเก็ บ บัน ทึ ก การเบิ ก จ่ า ยเงิ น สด
จัด เตรี ย มค่ า จ้า งเหมาและจ่ า ยค่ า จ้า ง ตลอดจนปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ ก ารงานที่ เ กี่ ย วข้อ งและควบคุ ม ดู แ ล
ผูป้ ฏิบตั ิงานอื่นๆ
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อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
4121.20

เจ้ าหน้ าทีล่ งบัญชี (Clerk, bookkeeping)
บันทึ กรายการทางธุ รกิ จขององค์การแต่ เพี ยงแบบใดแบบหนึ่ งหรื อตอนใดตอนหนึ่ ง
ของงาน เช่น บัญชี รายรับ หรื อบัญชี รายจ่าย : ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่จะต้องบันทึก และ
ลงบัญชีแยกประเภท ; ลงบัญชี และ/หรื อตรวจสอบการลงบัญชี ทําการคํานวณและรวมยอดเท่าที่จาํ เป็ น ;
ทํางบการเงิ นงบใดงบหนึ่ งตามระยะเวลาที่กาํ หนดเป็ นประจํา อาจทํารายงานแสดงฐานะทางการบัญชี
อย่างง่าย ๆ และปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกัน
4121.30

เจ้ าหน้ าทีค่ ํานวณต้ นทุนการผลิต (Clerk, cost computing)
คํานวณค่าจ้าง วัสดุ ค่าโสหุ ้ย และต้นทุนการดําเนิ นงานอื่น ๆ จากบันทึกที่คดั เลื อกมา
แต่ละเรื่ อง : คัดเลือกบันทึกที่เกี่ยวกับเรื่ องต่างๆ เช่น บันทึกเวลาทํางาน บัญชีเงินเดือนและค่าจ้าง บันทึก
การผลิต บัญชี วสั ดุ และแผนภูมิการปฏิบตั ิ งาน ; นําข้อมูลที่ตอ้ งการออกมาทําการคํานวณ ; คํานวณ
ต้นทุนตามลักษณะของธุ รกิจหรื อองค์การที่เกี่ยวข้อง และเสนอข้อมูลที่ได้รับตามแบบที่ตอ้ งการ อาจทํา
รายงานแสดงยอดรวมของต้นทุน ราคาขาย และกําไร
4121.40

เจ้ าหน้ าทีค่ ํานวณค่ าจ้ าง (Clerk, wages)
บันทึ กชั่วโมงทํางานของคนงานแต่ละคน และคํานวณค่าจ้างที่ ตอ้ งจ่าย : เก็บรั กษา
บันทึกเวลามาทํางานและเวลากลับของคนงาน ; คํานวณชัว่ โมงทํางานของคนงานแต่ละคน ; คํานวณเงิน
ที่ตอ้ งจ่ายโดยคิดคํานวณจากชัว่ โมงทํางาน หน่วยผลิต ; คํานวณเงินโบนัสที่ได้รับและค่าตอบแทนอื่นๆ ;
กรอกจํานวนเงินที่จะต้องจ่ายทั้งหมดลงในบัญชี จ่ายเงินซึ่ งมีชื่อคนงาน อัตราการจ่ายและข้อมูลอื่นๆ ;
อาจจ่ายค่าจ้างเงินเดื อนเป็ นเช็คและจัดทําซองเงินค่าจ้าง หรื ออาจจ่ายเงินรวมกับพนักงานรับ–จ่ายเงิ น
ตามที่ได้รับอนุมตั ิจากผูม้ ีอาํ นาจสั่งจ่าย
4121.90

เจ้ าหน้ าทีล่ งบัญชีและคํานวณอืน่ ๆ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในกลุ่มนี้ รวมถึง เจ้าหน้าที่ลงบัญชีและคํานวณซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้

ในที่อื่น
หน่ วย 4122 เจ้ าหน้ าทีส่ ถิติและการเงิน (Statistical and Finance Clerks)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ทาํ หน้าที่จดั หา รวบรวม เรี ยบเรี ยงและคํานวณ
ข้อ มูล สถิ ติ ต่า งๆ และการประกัน ภัย หรื อ ผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง านเกี่ ย วกับ การดํา เนิ น งานของธนาคาร ธุ ร กิ จ
ประกันภัย และสถาบัน การเงิ น อื่ นๆ คํา นวณยอดรวม ค่า เฉลี่ ย อัตราส่ วนร้ อ ยละและรายละเอี ย ด
อื่นๆ เพื่อ นําเสนอข้อมูลในรู ปของตารางตามต้องการ จัดเตรี ยมเอกสารการเงินและคํานวณหาดอกเบี้ย
ค่าธรรมเนียม และค่าอากรแสตมป์ รวมทั้งจัดเก็บบันทึกเกี่ยวกับพันธบัตร หุ ้น และหลักทรัพย์อื่นๆ ที่ซ้ื อ

(284)
ขายในนามของลูกค้าหรื อนายจ้าง ตลอดจนปฏิบตั ิ หน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลปฏิบตั ิงาน
อื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
4122.20

เจ้ าหน้ าทีส่ ถิติ (Clerk, statistical)
เก็บรวบรวมบันทึกทางสถิ ติจากแหล่งที่มาของข้อมูลเป็ นประจํา หรื อเป็ นกรณี พิเศษ :
พิจารณาชนิ ดหรื อประเภทของข้อมูลสถิ ติที่ตอ้ งการ และเก็บรวบรวมข้อมูลสถิ ติจากแหล่งข้อมูลต่างๆ
โดยการสัมภาษณ์ จากทะเบีย นเอกสารและรายงาน ; ตรวจสอบและเปรี ยบเทีย บข้อมูลที่ไ ด้รับมา ;
คํานวณยอดรวม ค่าเฉลี่ ย อัตราส่ วน ร้อยละ และรายละเอียดอื่น ๆ แล้วเสนอข้อมูลตามแบบที่ตอ้ งการ
อาจให้ขอ้ สังเกตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไว้ในรายงานสถิติ
4122.30

เจ้ าหน้ าทีส่ ิ นเชื่อ ; เจ้ าหน้ าทีก่ ารเงิน (Clerk, financial /credit)
ปฏิบตั ิหน้าที่ในงานด้านธุ รกิจการเงินของธนาคาร สํานักงานลงทุน สถาบันการเงิน และ
องค์การการเงินอื่นๆ : สัมภาษณ์ลูกค้า เตรี ยมเอกสารทางการเงิน และจัดการเรื่ องหลักประกันที่ ลูกค้า
นํามาประกัน การกูย้ ืม ; เก็บรักษาบันทึกเกี่ยวกับใบหุ ้นหรื อหลักทรัพย์อื่นๆ ซึ่ งซื้ อหรื อขายในนามของ
ลู ก ค้า หรื อ นายจ้า ง ; คํา นวณดอกเบี้ ย หรื อ ค่ า นายหน้า และค่ า อากรแสตมป์ ; ทํา งานในหน้าที่ ที่
เกี่ยวข้องกับธุ รกิจการเงินโดยตรง อาจมีชื่อเรี ยกตามประเภทของธุ รกิจการเงินที่ทาํ หรื อประเภทขององค์การ
ที่ทาํ งานอยู่
4122.40

เจ้ าหน้ าทีป่ ระกันภัย (Clerk, actuarial)
ปฏิ บ ตั ิ หน้า ที่ ใ นงานด้า นประกัน ชี วิ ต อัค คี ภยั ภัย ทางทะเล ภัย จากรถยนต์หรื อการ
ประกันภัยประเภทอื่น ๆ : ออก รับ และตรวจสอบแบบยื่นขอเอาประกันภัย ; จัดให้มีการตรวจสอบ
สุ ขภาพของผูเ้ อาประกันภัย และสํารวจหลักฐานตามความจําเป็ น ; ร่ างกรมธรรม์ประกันภัย หรื อให้
คําแนะนําชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทํากรมธรรม์ประกันภัย ; คํานวณเบี้ยประกันภัย มูลค่าเงินกูข้ องกรมธรรม์
ค่านายหน้าที่ตอ้ งจ่ายและทําหนังสื อแจ้งผูเ้ อาประกันภัยให้ทราบจํานวนเบี้ยประกันภัยที่ตอ้ งชําระในงวด
ต่อไป ; แก้ไขเปลี่ยนแปลงความคุม้ ครองตามที่ผเู ้ อาประกันภัยร้ องขอ ; ทํางานที่เกี่ยวกับสิ ทธิ เรี ยกร้อง
เงินค่าสิ นไหมทดแทน และปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับธุ รกิจประกันภัย
4122.90
ในที่อื่น
หมู่ 413

เจ้ าหน้ าทีส่ ถิติและการเงินอื่นๆ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในกลุ่มนี้ รวมถึง เจ้าหน้าที่สถิติและการเงินซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้

เสมียนงานพัสดุและขนส่ ง (Material-Recording and Transport Clerks)
ผูป้ ฏิ บตั ิงานอาชี พในหมู่น้ ี ได้แก่ ผูท้ ี่ ทาํ การบันทึ กสิ นค้าคงคลัง การสั่งซื้ อและการ
จัดส่ งสิ นค้า รวมถึ ง การบันทึ กวัสดุ ที่จาํ เป็ นต้องใช้ใ นการผลิ ต หรื อนําวัสดุ เก็บ เข้าคงคลัง คํา นวณ

(285)
ปริ มาณของวัสดุที่ตอ้ งใช้สําหรับการผลิตสิ นค้า จัดเตรี ยมวัสดุ และตรวจสอบการใช้วสั ดุ ในการผลิ ต
สิ นค้า เก็บบันทึกอุปสรรคในการปฏิบตั ิงาน และประสานงานกับผูท้ ี่เกี่ยวข้องในเรื่ องเวลาของการ
ขนส่ ง
ผูโ้ ดยสารและสิ นค้า ควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
กลุ่มอาชี พในหมู่นี้ มีดังนี้
4131 เจ้าหน้าที่คลังสิ นค้า
4132 เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
4133 เจ้าหน้าที่ขนส่ ง
หน่ วย 4131 เจ้ าหน้ าทีค่ ลังสิ นค้ า (Stock Clerks)
ผูป้ ฏิ บตั ิงานอาชี พในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ทาํ หน้าที่เก็บบันทึกเกี่ยวกับสิ นค้าที่ผลิตและ
วัสดุที่ใช้ในการผลิ ต ควบคุ มการรับ จัดส่ ง และการจ่ายสิ นค้า บันทึกเกี่ ยวกับงานพัสดุ และสิ นค้าคงคลัง
ชัง่ นํ้าหนักสิ นค้าที่ได้รับ สิ นค้าที่นาํ ไปเพื่อการผลิ ตหรื อจัดส่ ง ตรวจทานการออกสิ นค้า รวบรวมรายการ
สิ นค้าและพัสดุเพื่อดําเนินการจัดเก็บ รวมทั้งประเมินความต้องการและจัดทําความต้องการในการใช้วสั ดุ
ใหม่ๆ ตลอดจนปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้อง และควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่นๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
4131.20

ผู้นําเข้ าหรือส่ งออกสิ นค้ า (Clerk, dispatching / shipping and receiving)
ควบคุม หรือร่ วมทํางานส่ งหรือรับสิ นค้ า และบันทึกรายงานการส่ งสิ นค้ า : ตรวจดู
สิ นค้ าทีจ่ ะนําส่ ง ; ศึกษาดูวธิ ีการขนส่ ง ค่ าส่ ง และตัดสิ นใจใช้ วธิ ีการทีด่ ีทสี่ ุ ดในการขนส่ ง ; จัดเตรียม
สิ นค้ าทีจ่ ะส่ งโดยจัดเป็ นพวกๆ และตรวจดูให้ แน่ ว่าได้ จ่าหน้ านามผู้รับและทีอ่ ยู่ไว้ ถูกต้ อง และพร้ อมที่
จะส่ งแล้ว ; บันทึกการส่ งและดําเนินการต่ างๆ เกีย่ วกับเรื่องประกันภัย การควบคุมเงินตราต่ างประเทศ
การออกของทีก่ รมศุ ลกากร พิกดั อัตราภาษีศุลกากร การคํานวณภาษีขาเข้ า การเก็บภาษี การเลือกเส้ นทาง
ขนส่ ง และการส่ งมอบสิ นค้ าให้ ผ้ รู ับ ; ตรวจสิ นค้ าทีไ่ ด้ รับไว้กับใบตราส่ ง ใบสํ าคัญแสดงหลักฐานการจ่ าย
และเอกสารอืน่ ๆ บันทึกสิ นค้ าชํ ารุ ด หรือการขาดจํานวนสิ นค้ า และทําการส่ งมอบสิ นค้ าให้ แก่ ผู้รับ
มอบ
4131.30

เจ้ าหน้ าทีบ่ ันทึกสิ นค้ าคงคลัง (Clerk, stock record / stock control)
ทําบันทึกสิ นค้าคลังและควบคุมจํานวนสิ นค้าคงคลัง และควบคุมจํานวนสิ นค้าคงคลัง
ขององค์กร : ตรวจใบแสดงหลักฐานการส่ งมอบและการจ่ายสิ นค้าและบันทึกรายการที่สําคัญลงในบัญชี
รวบรวมรายการสิ นค้า ปริ มาณ ชนิดและมูลค่าของวัตถุดิบ เครื่ องมือต่างๆ ที่มีอยูใ่ นคลัง โดยการ จด
บันทึกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หรื อใช้มือ ; คํานวณสิ นค้าคงคลังที่มีอยู่ในหน่วยงานต่างๆ ; ตรวจสอบ
บันทึกการผลิตการขายหรื อบันทึกอื่นๆ และประมาณการความต้องการในอนาคต ; เตรี ยมเสนอแผนงานต่อ
ผูบ้ งั คับบัญชาชั้นสู งขึ้นไป เพื่อพิจารณาและสั่งการ อาจตรวจสอบบันทึกสิ นค้าคงคลังกับสิ นค้าที่ยงั คง
เหลืออยู่ และตรวจบัญชีสิ่งของซึ่ งคนงานอื่นๆ เก็บไว้ รักษาการหมุนเวียนของสิ นค้าคงคลัง

(286)
4131.40

เจ้ าหน้ าทีค่ ลังพัสดุ (Clerk, stock ; Storekeeper)
รับ เก็บ และจ่ ายเครื่องมือ สิ นค้ า อุปกรณ์ หรื อสิ่ งของอืน่ ๆ และทําบันทึกในเรื่ องที่
เกีย่ วข้ อง : ตรวจสิ นค้ าทีส่ ่ งมากับใบสั่ งซื้อใบสํ าคัญ หรื อเอกสารอื่นๆ และบันทึกสิ่ งของทีช่ ํ ารุ ดเสี ยหายหรือ
บกพร่ อง ; กรอกรายละเอียดของสิ่ งทีไ่ ด้ รับลงในบัญชี แยกประเภทของคลังพัสดุ หรือกรอกลงบัตรทีใ่ ช้
บันทึก; ตรวจสอบดูให้ แน่ ใจว่ าสิ่ งของต่ างๆ ได้ ถูกนําไปเก็บไว้ ในคลังพัสดุ ตามทีท่ กี่ าํ หนดไว้ และเขียน
ข้ อมูลทีใ่ ช้ สําหรับการตรวจสอบตามทีต่ ้ องการ ; จ่ ายพัสดุและสั่ งซื้อมาใหม่ ตามคําสั่ งหรือสั่ งซื้อเอง เพือ่
ชดเชยพัสดุทจี่ ่ ายไปแล้ ว ; ตรวจสอบพัสดุกบั รายการพัสดุทบี่ ันทึกไว้ และทํา รายงานเสนอ อาจมีชื่อ
เรียกตามประเภทของสิ่ งของในคลังพัสดุ
4131.45

เจ้ าหน้ าทีช่ ั่งนํา้ หนักสิ นค้ า ; เสมียนขนส่ งสิ นค้ า (Clerk, weighting)
ชัง่ นํ้าหนักสิ่ งของที่จ่าย ที่ได้รับมา ที่นาํ ไปใช้หรื อนําไปทําการผลิตและทําบันทึก : วาง
หรื อสั่งให้คนงานวางสิ่ งของลงบนคานเครื่ องชัง่ หรื อเครื่ องชัง่ ชนิ ดอื่นๆ ; อ่านมาตราส่ วนของนํ้าหนักบน
เครื่ องชัง่ และหักนํ้าหนักของภาชนะหรื อที่ ใส่ ของสําหรั บชั่ง แล้วกรอกรายละเอียดการชั่งลงในสมุ ด
บันทึก ; ทดสอบและรายงานสภาพของเครื่ องชัง่ ; เปรี ยบเทียบรายละเอียดของสิ่ งของที่ชงั่ เสนอสถิติ
และรายงานเท่าที่จาํ เป็ น อาจตรวจและจัดประเภทสิ่ งของที่ชงั่ แล้ว อาจมีชื่อเรี ยกตามประเภทของวัสดุที่ชงั่
4131.90

เจ้ าหน้ าทีค่ ลังสิ นค้ าอืน่ ๆ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในกลุ่มนี้ รวมถึง เจ้าหน้าที่คลังสิ นค้าซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น

หน่ วย 4132 เจ้ าหน้ าทีว่ างแผนการผลิต (Production Clerks)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่คาํ นวณหาปริ มาณ คุณภาพและประเภทของวัสดุ
ที่ตอ้ งใช้ในการผลิตสิ นค้า เพื่อจัดเตรี ยมวัสดุให้เพียงพอกับการผลิต วางแผนขั้นตอนการดําเนิ นงานโดยใช้
หลักเกณฑ์ความต้องการสิ นค้าของลูกค้า และขีดความสามารถขององค์กรในการผลิตสิ นค้า ตรวจเช็ค
สิ นค้าและจัดเตรี ยมการส่ งมอบสิ นค้า รวมถึ งการค้นหาสาเหตุของความล่าช้าที่เกิดขึ้นในการผลิตและการ
ส่ ง มอบสิ น ค้า เพื่ อหาทางแก้ ไ ขต่ อ ไป ตลอดจนปฏิ บ ัติ หน้ า ที่ ก ารงานที่ เ กี่ ย วข้องและควบคุ ม ดู แ ล
ผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
4132.20

เจ้ าหน้ าทีว่ างแผนการผลิต , เสมียน (Clerk, production planning)
ทําบันทึกสิ นค้าที่ผลิตได้ และรายการสิ นค้าที่จะต้องผลิตตามคําสั่งซื้ อ : รวบรวมและ
เปรี ยบเทียบบันทึกการผลิ ต ; ตรวจดู คาํ สั่งซื้ อสิ นค้าและจัดทํารายการแสดงจํานวนและประเภทของ
สิ นค้าที่ลูกค้าต้องการเพื่อเสนอผูบ้ งั คับบัญชาให้พิจารณาและสั่งการ อาจประมาณการอัตราการผลิตและ
แจ้งให้ลูกค้าและโรงงานทราบถึงวันที่สินค้าจะผลิตได้เสร็ จเรี ยบร้อย อาจทําบันทึกจํานวนวัสดุที่ตอ้ งใช้
อาจประมาณการค่าใช้จ่ายในการผลิต เช่น ค่าวัตถุดิบ ค่าขนส่ ง ค่าแรงงาน ฯลฯ
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4132.30

เจ้ าหน้ าทีจ่ ัดเตรียมวัสดุเพือ่ การผลิต ; เจ้ าหน้ าทีจ่ ัดซื้อวัสดุ
(Clerk , material order ; Purchaser)
จัดทํารายการสั่งซื้ อวัสดุที่ใช้ในการผลิต และตรวจสอบการจัดส่ ง ตรวจดูรายการ สั่ง
วัสดุที่ส่งมาจากหน่วยผลิตต่างๆ ของสถานประกอบการ ; ประสานงานกับเสมียนคลังพัสดุ
เพื่อ
ประเมินจํานวนพัสดุคงคลัง ; จัดทํารายการวัสดุที่ตอ้ งการสั่งซื้ อพร้อมด้วยจํานวนพัสดุคงคลังทุกรายการ
ที่ยงั คงมีอยู่ (ถ้ามี) ; เสนอรายการสั่งซื้ อต่อผูบ้ งั คับบัญชาเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ ; ส่ งรายการสั่งซื้ อที่ได้รับ
อนุมตั ิแล้วให้บริ ษทั ห้างร้ านที่จาํ หน่ ายสิ นค้า ; คอยติดตามสอบถามบริ ษทั ห้างร้ านที่สั่งซื้ อวัสดุ ไป และ
ตรวจสอบดูให้แน่วา่ วัสดุต่างๆ ได้ส่งมาให้ตรงตามกําหนดเวลา ; จดบันทึกการจ่ายวัสดุให้แก่ หน่วย
ผลิตและหน่วยงานอื่นๆ อาจพบปะกับตัวแทนของบริ ษทั ห้างร้านที่สั่งซื้ อ เพื่อเร่ งให้ส่งของเร็ วขึ้น อาจสื บ
ราคาและควบคุมคุณภาพของวัสดุที่สั่งซื้ อ
4132.40

เจ้ าหน้ าทีจ่ ัดซื้อสื่ อ (Purchaser, advertising media)
ดําเนินการซื้อเวลาการออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสี ยง สถานีวทิ ยุโทรทัศน์ และ
ซื้อพืน้ ทีใ่ นสื่ อสิ่ งพิมพ์ รวมทั้งติดต่ อโรงพิมพ์ ในกรณีทลี่ ูกค้ าต้ องการจัดทําเอกสารสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ เพือ่
เป็ นการควบคุมเนื้อหาทีจ่ ะนําเสนอเกีย่ วกับกิจกรรมหรือประเด็นที่น่าสนใจ ให้ ได้ ใจความครบถ้ วนและ
ถูกต้ องตามทีม่ ่ ุงหวังไว้
หน่ วย 4133 เจ้ าหน้ าทีข่ นส่ ง (Transport Clerks)
ผูป้ ฏิ บ ัติง านอาชี พ ในหน่ ว ยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ ท าํ หน้า ที่ เก็ บ บันทึ ก ปั ญหาและอุ ปสรรคที่
เกิดขึ้นในการปฏิ บตั ิงาน กํากับดูแลเส้นทางและกําหนดตารางเวลาการเดินทางทั้งทางบก ทางนํ้า และ
ทางอากาศ เพื่อขนส่ งผูโ้ ดยสารและสิ นค้า รวมถึงการขนถ่ายสิ นค้าขึ้น–ลงจากยานพาหนะ จัดเก็บสิ นค้า
ไว้ในคลังสิ นค้าระหว่างการขนส่ ง จัดทํารายงานเพื่อเสนอคณะบริ หาร ตลอดจนปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่
เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลปฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
4133.10

ผู้จัดการสายและผู้ช่วยผู้จัดการสาย ; นายสถานีรถ
(Superintendent, clerical/road transport service)
กํากับ ดูแล การปฏิบัติงานด้ านการเดินรถให้ เป็ นไปตามแผนการเดินรถทีก่ าํ หนดไว้ :
ควบคุม ดูแลการจําหน่ ายตั๋วและเก็บค่ าธรรมเนียมให้ ถูกต้ อง ; ควบคุมการให้ บริการขนส่ งสิ นค้ าและ
สั มภาระ ; การทําความสะอาดสถานีและรถ ; การบํารุ งรักษารถ ; การจัดทําบัญชี และพัสดุ และติดต่ อ
ประสานงานกับหน่ วยงานที่เกีย่ วข้ อง ตลอดจนตรวจสอบสั่ งการ แก้ ไข ปรับปรุ งการปฏิบัติงานของ
พนักงานให้ เป็ นไปตามระเบียบ คําสั่ ง ข้ อบังคับ เพือ่ ให้ ผลงานบรรลุเป้าหมายของหน่ วยงาน

(288)
4133.20

นายตรวจรถ (Inspector, road transport service)
ควบคุมการปฏิบัติงานเดินรถขนส่ งผู้โดยสาร โดยการออกตรวจตามสายการเดินรถ :
รับผิดชอบเกีย่ วกับการตรวจตั๋ว ตรวจการปฏิบัติงาน การแต่ งกาย การให้ บริการและมารยาทของ
พนักงานขับรถและพนักงานเก็บค่ าโดยสารบนรถโดยสาร ; อํานวยความสะดวกให้ แก่ ผ้ ูใช้ บริการบนรถ
โดยสารและตามจุดบริการต่ างๆ ในเส้ นทางเดินรถ ; สรุ ปและจัดทํารายงานการปฏิบัติงานประจําวันเสนอ
ผู้บังคับบัญชาและปฏิบัติหน้ าทีอ่ นื่ ตามทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
4133.25

พนักงานปล่อยรถ ; นายท่า (Dispatcher, road transport service)
ปฏิบัติงานเกีย่ วกับการปล่อยรถ : จัดตารางเดินรถให้ เข้ า-ออกตรงตามหมายเลข เวลา
และสายทีก่ าํ หนด ; จดบันทึกเวลาทีร่ ถมาถึงและออกจากท่ า บันทึกเลขทีต่ ั๋วทุกม้ วน ; จัดเก็บ
ค่ าธรรมเนียมรถและนําส่ งให้ ถูกต้ อง ; ตรวจสอบการแต่ งกายของพนักงานขับรถและพนักงานเก็บ
ค่ าโดยสารให้ สะอาด เรียบร้ อย และถูกต้ องตามระเบียบก่ อนนํารถออกจากท่ า ; ตรวจดูแลความสะอาดรถที่
ท่าปล่อยรถ ; ควบคุมดูแลสภาพรถและอุปกรณ์ รถให้ อยู่ในสภาพเรียบร้ อยใช้ งานได้ ; รับแจ้ งซ่ อมรถ
เสี ยที่ท่าและบันทึกการแจ้ งซ่ อม
4133.27

พนักงานควบคุมรถยนต์ โดยสารประจําทาง ; นายท่ าอู่ (Dispatcher, clerical/bus)
ปฏิ บตั ิหน้าที่เกี่ ยวกับการปล่อยรถในอู่ : ตรวจดูแลการทําความสะอาด ; ตรวจสอบ
จํานวนรถที่จอดในบริ เวณอู่ให้ครบตามจํานวน ; ดูแล ควบคุมการจอดรถ เลื่อนรถในอู่ ; ตรวจสภาพรถ
; รับแจ้งซ่ อมในอู่ ; ควบคุมใบแจ้งซ่ อมและจัดส่ งให้ช่าง ; ทํารายงานรถประจําวัน ; จัดเตรี ยมการ
เบิกจ่ายและจัดทําทะเบียนคุมอุปกรณ์ อะไหล่สาํ รอง การซ่ อมย่อย การใช้วสั ดุสิ้นเปลืองและเรื่ องนํ้ามัน
ตลอดจนตรวจสอบการแต่งกายของพนักงานขับรถ พนักงานเก็บค่าโดยสารให้สะอาดและเรี ยบร้อยตาม
ระเบียบก่อนนํารถออกจากอู่ และปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่ผบู้ งั คับบัญชามอบหมาย
4133.30

สารวัตรเดินรถ (รถไฟ) (Inspector, railway transport service)
ควบคุม ดูแลการให้ บริการการขนส่ งผู้โดยสารและสิ นค้ าทางรถไฟ : ควบคุม กํากับ
ดูแลในฐานะหัวหน้ าหน่ วยงานระดับแขวง ; วินิจฉัยสั่ งการแก้ไข ให้ คําปรึกษา แนะนํางานด้ านการ เดิน
รถ การให้ บริการโดยสาร/สิ นค้ า งานด้ านสถานี งานด้ านขบวนรถ งานด้ านทีด่ ิน และด้ านบริหารงานทัว่ ไป
รวมถึงควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้ บังคับบัญชาในพืน้ ที่รับผิดชอบให้ เป็ นไปตามนโยบาย
ระเบียบ คําสั่ งเพือ่ ให้ ผลงานบรรลุตามเป้าหมายของหน่ วยงาน
4133.32

สารวัตรรับส่ งสิ นค้ า (รถไฟ) (Agent, railway goods)
ควบคุม ดูแลการให้บริ การรับส่ งสิ นค้า : ควบคุม กํากับดูแลในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน
ระดับ แขวง ; วินิจฉัย สั่ งการแก้ไ ข ให้ค าํ ปรึ ก ษา แนะนํา งานด้า นบริ ก ารรั บ -ส่ งสิ นค้า การขอ-จ่ า ย
รถบรรทุ ก ขนส่ งสิ นค้า การควบคุ มการบรรทุ ก การขนขึ้ น -ลง และด้านบริ หารงานทัว่ ไป รวมถึ ง
ควบคุ มตรวจสอบการปฏิ บตั ิ ง านของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาที่ รับผิดชอบให้เป็ นไปตามนโยบาย ระเบี ย บ
คําสั่ง เพื่อให้ผลงานบรรลุตามเป้ าหมายของหน่วยงาน
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4133.34

พนักงานควบคุมการเดินรถไฟ (Dispatcher, railway)
ควบคุมการเดินรถภายในเขตทีร่ ับผิดชอบ : ควบคุม กํากับดูแล ในฐานะหัวหน้ า
หน่ วยงานระดับแขวง ; วินิจฉัยสั่ งการแก้ ไข ให้ คําปรึกษา แนะนํา ติดตาม เร่ งรัด งานการควบคุมการ
เคลือ่ นไหวขบวนรถ จัดหลีกขบวนรถโดยสาร/สิ นค้ า และขบวนรถอื่นๆ ทีก่ ารรถไฟฯ เปิ ดเดิน และด้ าน
บริหารงานทัว่ ไป รวมถึงควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้ บังคับบัญชาในพืน้ ทีร่ ับผิดชอบให้
เป็ นไปตามนโยบาย ระเบียบ คําสั่ ง เพือ่ ให้ ผลงานบรรลุตามเป้าหมายของหน่ วยงาน
4133.40

เจ้ าหน้ าทีข่ นส่ งทางนํา้ ทัว่ ไป ; ผู้ขนส่ งทางนํา้ (Clerk, water transport)
จัดกําหนดเวลาเข้ าและออกของยานพาหนะและควบคุมยานพาหนะทีเ่ ข้ าและออก
บริเวณท่าเรือ : คอยฟังข่ าวเรือเข้ าเทียบท่ าและคอยควบคุมบริเวณท่ าเรือเพือ่ เตรียมการขนสิ นค้ าขึน้ หรือ
ลงจากเรือ ; ทํารายงานสิ นค้ าทีเ่ ข้ ามา และตรวจสอบกับใบขนหรือใบแจ้ งรายการสิ นค้ า ; ทําใบขนหรือใบ
แจ้ งรายการสิ นค้ าสํ าหรับสิ นค้ าทีส่ ่ งออก ; เตรียมการขนส่ งและดูแลความปลอดภัยในการส่ งสิ นค้ า ;
ควบคุมการปฏิบัตงิ านบรรทุกและขนถ่ ายสิ นค้ าทีบ่ ริ เวณท่ าเรือ
4133.50

พนักงานอํานวยการบิน (Clerk, flight operations ; Dispatcher, flight)
ช่ วยเหลือแนะนําผู้บังคับอากาศยานในการเตรี ยมการสํ าหรับเที่ยวบิน จัดหาข่ าวและ
ข้ อมูลทีจ่ ําเป็ นแก่ ผ้ บู ังคับอากาศยานในระหว่ างบินเพือ่ ความปลอดภัย : ช่ วยเหลือ แนะนํา ปฏิบัติการและ
ทําคําร้ องขอแผนการบินหรือลงนามแทน เพือ่ ยื่นคําร้ องนั้นต่ อเจ้ าพนักงานบริการจราจรทางอากาศที่
เกีย่ วข้ อง ; ชี้แนะวิธีการทีเ่ หมาะสมในกรณีฉุกเฉิน
4133.52

พนักงานพิธีการบิน (Flight producer personnel)
ปฏิบัติงานด้ านพิธีการบิน : ทํางานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในเรื่องการรับ
รวบรวม จําแนก บันทึกและตรวจสอบข่ าวการบิน ; ตรวจสอบเวลาเข้ า-ออกของอากาศยาน ; สิ ทธิการ
บินทั้งในและระหว่ างประเทศ สิ นค้ าพัสดุและไปรษณีย์ภัณฑ์ ; ตรวจปล่อยอากาศยาน ; ให้ บริการ
ข้ อมูลการบิน รวมทั้งบันทึกและสรุ ปเพือ่ จัดทํารายงาน
4133.53

พนักงานควบคุมจราจรภาคพื้น (Controller, air traffic (ground) )
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมจราจรภาคพืน้ เช่ น ตรวจสอบสภาพยานพาหนะล้ อเลื่อน
อุปกรณ์ ภาคพืน้ ในลานจอดอากาศยาน : ทํางานอย่ างใดอย่ างหนึ่งหรื อหลายอย่ างในเรื่ องการตรวจสอบ
ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของบุคคล การจราจร การขับขี่ยานพาหนะล้ อเลื่อนและอุปกรณ์ ภาคพืน้ ต่ าง ๆ
ภายในเขตลานจอดอากาศยาน ; ตรวจสอบบัตรอนุญาต การใช้ พืน้ ที่ของบริ ษัทสายการบินและหน่ วยงาน
ต่ างๆ ; บันทึกเวลาการใช้ อุปกรณ์ ระบบไฟ ระบบปรั บอากาศ และตรวจเครื่ องหมายจราจรภายในพืน้ ที่
รับผิดชอบ ; ดูแลความเรียบร้ อยอืน่ ๆ และช่ วยอํานวยความสะดวกให้ กบั บุคคลสํ าคัญ
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4133.54

พนักงานบริการท่าอากาศยาน (Airport services personnel)
ให้บริ การและอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในท่าอากาศยาน : ทํางานอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรื อหลายอย่างเกี่ยวกับการควบคุม ; ดูแลความเรี ยบร้อยและการจัดพื้นที่เช่าในบริ เวณท่าอากาศยาน ; การ
ให้บริ การข่าวสารข้อมูลแก่ผทู ้ ี่มาติดต่อ ประกาศข้อความและแจ้งการขึ้น – ลงของอากาศยาน ; ควบคุมการ
ใช้เครื่ องตรวจกระเป๋ า สายพานลําเลียงและประตูข้ ึน – ลงอากาศยาน ; ตรวจตราดูแลการปฏิบตั ิงานของ
ผูร้ ับจ้างดําเนินงานรักษาทําความสะอาด งานเก็บรถเข็นกระเป๋ า อุปกรณ์สิ่งอํานวยความสะดวกและดูแล
การใช้สถานที่ในการถ่ายทําภาพยนตร์ ภาพนิ่ง และการใช้สถานที่ของผูเ้ ช่าให้อยูใ่ นความเรี ยบร้อยและ
พร้อมใช้งาน
4133.55

เจ้ าหน้ าทีจ่ ัดระวางบรรทุกบนเครื่องบิน (Load master)
ควบคุมและรับผิดชอบพัสดุจากสถานีต้นทางจนกระทัง่ ส่ งมอบปลายทาง : วางแผน
และจัดเตรียมเครื่องช่ วยการบรรทุกขนถ่ ายทีจ่ ะติดตั้งกับเครื่องบินให้ เหมาะสมตามภารกิจ ; คํานวณจัด
นํา้ หนักบรรทุกบนอากาศยาน ; คํานวณหาจํานวนอุปกรณ์ ยดึ ตรึงและทําการยึดตรึงพัสดุบนเครื่องบินให้
ทําการบินด้ วยความปลอดภัย ; กํากับ ดูแล เจ้ าหน้ าทีบ่ รรทุกและขนถ่ ายที่ทาํ การบรรทุกและขนถ่ ายกับ
อากาศยาน ; ทําการบันทึกใบแบบฟอร์ มรายงาน (Load sheet) อาจควบคุมดูแลให้ คําแนะนําผู้โดยสาร
ขณะโดยสารไปกับอากาศยาน
4133.90

เจ้ าหน้ าทีข่ นส่ งอืน่ ๆ
ผู้ปฏิบัติงานอาชี พในกลุ่มนี้ รวมถึงเจ้ าหน้ าทีค่ วบคุมการขนส่ งและคมนาคมซึ่งมิได้ จัด
ประเภทไว้ในทีอ่ นื่
หมู่

414

เจ้ าหน้ าที่ห้องสมุด ไปรษณีย์และผู้ปฏิบัติงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
(Library, Mail and Related Clerks)
ผู้ปฏิบัติงานอาชี พในหมู่นี้ ได้ แก่ ผู้บันทึกข้ อมูลข่ าวสารเกีย่ วกับการจัดหา การยืม และ
การส่ งคืนหนังสื อ จัดประเภทและจัดแฟ้มเอกสาร รายงานและบันทึกอืน่ ๆ อย่างเป็ นระบบ แยกประเภท
และจัดส่ งไปรษณีย์ภัณฑ์ หรื อจดหมาย กําหนดรหัส พิสูจน์ อกั ษร เขียนหนังสื อแทนบุคคลทีไ่ ม่ ร้ ู หนังสื อ
และดูแลรักษาความปลอดภัย และตรวจสอบโบราณวัตถุ ศิลปะวัตถุ ภายในพิพธิ ภัณฑ์ รวมทั้งควบคุม
ดูแลผู้ปฏิบัติงานอืน่ ๆ
กลุ่มอาชี พในหมู่นี้ มีดังนี้
4141 เจ้าหน้าที่หอ้ งสมุด
4142 พนักงานรับ-ส่ งและคัดแยกไปรษณี ยภ์ ณั ฑ์
4143 พนักงานลงรหัส พนักงานพิสูจน์อกั ษรและผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกัน
4144 เจ้าหน้าที่สารบรรณและผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกัน
4145 เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์และผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกัน
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หน่ วย 4141 เจ้ าหน้ าที่ห้องสมุด (Library and Filing Clerks)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ทาํ หน้าที่ให้บริ การผูใ้ ช้ห้องสมุด จัดแยกแฟ้ ม
เอกสารต่าง ๆ เก็บบันทึกต่างๆ ของห้องสมุดเกี่ยวกับการรับหนังสื อ การยืมและการส่ งคืนหนังสื อและ
สิ่ งพิมพ์อื่นๆ ถ่ ายเอกสารหรื อจัดทําสําเนาเอกสารและบันทึ กต่างๆ ไว้ จัดจําแนกประเภทและจัดแยก
เอกสารรายงานและบัน ทึ ก ต่ า ง ๆ อย่า งเป็ นระบบ ตลอดจนปฏิ บ ัติ หน้า ที่ ก ารงานที่ เ กี่ ย วข้อ งและ
ควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
4141.10

เจ้ าหน้ าที่ห้องสมุด (Clerk, library)
ทํางานในหน้าที่ ต้ งั แต่ หนึ่ ง อย่า งขึ้ นไปเกี่ ยวกับการจ่ าย และรั บสิ่ งของห้องสมุ ดและ
เก็บรักษาทะเบียนหลักฐานต่าง ๆ ของห้องสมุด : ให้ยืมหนังสื อพร้ อมกับลงบันทึกวันที่ให้ยืมหรื อวัน
ส่ งคืน ; ทําบัตรประจําตัวผูย้ ืมหนังสื อและตรวจสอบหลักฐานตามเงื่อนไขการให้ยืมหนังสื อ ; ตรวจสอบ
ทะเบียนหลักฐานต่างๆ เพื่อดูวา่ หนังสื อเล่มใดบ้างที่ถึงกําหนดต้องส่ งคืนห้องสมุดและส่ งคําเตือนไปยัง
ผูย้ มื หนังสื อ ; ตรวจสอบหนังสื อที่ได้รับและลงทะเบียนหนังสื อที่ได้รับใหม่ ; จัดทําบัญชีหนังสื อ ติด
อักษร เลขรหัส รหัสหนังสื อและบัตรหนังสื อให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอและจัดเรี ยงให้เป็ นระเบียบ ; จัดเรี ยง
และใส่ หนังสื อบนชั้นให้ถูกต้องตามลําดับของหนังสื อ อาจให้คาํ แนะนําการเลื อกหนังสื อแก่ผยู ้ ืม อาจ
ซ่อมแซมหนังสื อ บัตรหนังสื อและอักษรเลขรหัสหนังสื อที่ชาํ รุ ด
4141.20

เจ้ าหน้ าทีจ่ ัดเก็บเอกสาร, เสมียน (Clerk, filing)
จัดเก็บจดหมายโต้ตอบ ใบแสดงรายการสิ นค้า ใบเสร็ จรับเงินและเอกสารอื่นๆ เข้าแฟ้ ม
ตามระบบการจัดเรี ยงเข้าแฟ้ ม : ตรวจสอบเอกสารที่จะจัดเรี ยงเข้าแฟ้ มแล้วจัดแยกตามประเภทของเรื่ อง
ที่เข้าแฟ้ ม และนําแฟ้ มใส่ เข้าในตูเ้ ก็บเอกสาร ; เอาเอกสารออกจากแฟ้ มตามที่มีผรู ้ ้องขอและบันทึกว่าได้
ส่ งเอกสารไปที่ใด ; บันทึกและเก็บเอกสารที่ได้กลับคืนเข้าแฟ้ ม ; เพิ่มและเปลี่ยนแปลงข้อมูลในแฟ้ ม ;
จัดทําดัชนีแฟ้ มเอกสาร อาจมีชื่อเรี ยกตามประเภทของระบบการจัดเรี ยงเข้าแฟ้ ม หรื อตามประเภทของ
เอกสารที่จดั เรี ยงเข้าแฟ้ ม
4141.30

เจ้ าหน้ าที่ห้องสมุดภาพและเสี ยง (Clerk, document (photo and sound)
1จัดเก็บ

รวบรวม ค้นหา เอกสารและวัสดุภาพ /เสี ยงที่ จาํ เป็ นสําหรับใช้เป็ นข้อมูลประกอบการ
ทํางาน เช่น เทป ซีดี วิดีทศั น์ เป็ นต้น : จัดเก็บและค้นหาเทปรายการที่ออกอากาศแล้ว ; รักษาและซ่อมแซมสิ่ งของให้
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 ที่ ผู ้ ใ ช้ บ ริ ก า ร ต้ อ ง ก า ร
; จดบันทึกการยืม คืน ติดตามสิ่ งของที่ยม
ื ไปและไม่ส่งคืนตามกําหนด

4141.90

เจ้ าหน้ าที่ห้องสมุดอืน่ ๆ
ผูท้ ี่ปฏิบตั ิงานอาชีพในกลุ่มนี้ รวมถึงเจ้าหน้าที่ห้องสมุดซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น ๆ

(292)
หน่ วย 4142 พนักงานรับ-ส่ งและคัดแยกไปรษณีย์ภัณฑ์ (Mail Carriers and Sorting Clerks)
ผูป้ ฏิ บตั ิงานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ ทาํ หน้าที่ ให้บริ การทางไปรษณี ย ์ ณ ที่ทาํ การ
ไปรษณี ย ์ จัดแยกประเภทของจดหมาย ไปรษณี ยภ์ ณ
ั ฑ์และอื่นๆ เพื่อจัดส่ งไปยังสถานที่ต่างๆ เก็บบันทึก
การรับ–ส่ งไว้เป็ นหลักฐาน ตลอดจนปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
4142.20

เจ้ าหน้ าทีน่ ําจ่ าย ; พนักงานรับ-ส่ งไปรษณีย์ภัณฑ์ ; บุรุษไปรษณีย์
(Clerk, mail / dispatch ; Postman)
นําจ่ายไปรษณี ยภ์ ณ
ั ฑ์ พัสดุไปรษณี ย ์ โทรเลข ถุ งไปรษณี ย ์ ธนาณัติ สิ่ งตีพิมพ์ บริ การ
ธุ รกิจตอบรับ ไปรษณี ยด์ ่วนพิเศษตามบ้านเรื อนส่ วนบุคคล และสถานประกอบการธุ รกิจ : เรี ยงจ่าหน้า
จัดแยกไปรษณี ยภ์ ณ
ั ฑ์และพัสดุไปรษณี ยใ์ ห้ถูกต้องและบรรจุลงภาชนะเพื่อความสะดวกและไม่สูญหาย
ระหว่างการปฏิ บตั ิงาน ; รับมอบไปรษณี ยภ์ ณ
ั ฑ์ที่มีหลักฐานการจ่าย พัสดุ ไปรษณี ยแ์ ละสิ่ งของอื่นๆ ;
ตรวจสอบสภาพหุ ้มห่ อ หมายเลขให้ถูกต้อง ; บันทึ กการนําจ่ายของไปรษณี ยภ์ ณ
ั ฑ์ลงทะเบียน พัสดุ
ไปรษณี ย ์ และโทรเลข ; เก็บเงิ นค่ าปรั บ ค่าธรรมเนี ยมนําจ่ายพัสดุ ย่อยและค่ าธรรมเนี ยมอื่ นๆ อาจ
ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ เช่น เก็บไปรษณี ยภ์ ณั ฑ์จากตูไ้ ปรษณี ย ์ คัดแยกไปรษณี ยภ์ ณั ฑ์
4142.30

พนักงานคัดแยกไปรษณีย์ภัณฑ์ (Clerk , mail /sorting)
คัดแยกไปรษณี ยท์ ี่รับเข้ามาเพื่อจ่ายและส่ งไปที่ทาํ การไปรษณี ยต์ ่างๆ : เปิ ดถุงไปรษณี ย ์
และเรี ยงไปรษณี ยภ์ ณ
ั ฑ์กบั พัสดุ ไปรษณี ยท์ ี่มีรูปร่ างและขนาดคล้ายคลึ งหรื อใกล้เคียงกันให้อยู่ในหน้า
และลักษณะเดียวกัน ; ใช้มือหรื อเครื่ องประทับตราวันและเวลาที่ได้รับ ; คัดแยกไปรษณี ยภ์ ณ
ั ฑ์และพัสดุ
ไปรษณี ยท์ ี่จะส่ งออกหรื อนําจ่าย ; ผนึกป้ ายของทางราชการไว้เป็ นสําคัญ ; มัดถุงไปรษณี ยด์ ว้ ยเชือกป่ าน
พร้อมป้ ายและหนีบตราตะกัว่ ด้วยคีมหรื อหยอดครั่ง ; ประทับตราลงบนถุงไปรษณี ย ์ ; ลงบัญชีมอบหมาย
ให้เจ้าหน้าที่ขนส่ งหรื อบุรุษไปรษณี ย ์ อาจรวบรวมจัดทําสถิ ติไปรษณี ยเ์ กี่ยวกับจํานวนและนํ้าหนักของ
ไปรษณี ยภ์ ณั ฑ์
4142.90

พนักงานรับส่ งไปรษณีย์ภัณฑ์ อนื่ ๆ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในกลุ่มนี้ รวมถึง พนักงานรับส่ งไปรษณี ยภ์ ณั ฑ์อื่นซึ่ งมิได้จดั ประเภท

ไว้ในที่อื่น
หน่ วย 4143 พนักงานลงรหัส พนักงานพิสูจน์ อกั ษรและผู้ปฏิบัติงานที่เกีย่ วข้ องกัน
(Coding, Proof-Reading and Related Clerks)

(293)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ทาํ การแปลงข้อมูลเป็ นรหัส แยกประเภทข้อมูล
ข่าวสารตามรหัสเพื่อการประมวลผล เปรี ยบเที ยบปรู๊ ฟของข้อความและวัสดุ อื่นๆ ที่เตรี ยมไว้เพื่อการ
พิมพ์กบั งานต้นฉบับ อ่านปรู๊ ฟกับงานต้นฉบับ แก้ไขคําผิดและจัดรู ปแบบการพิมพ์ให้ถูกระเบียบ
จัดแยกประเภทแบบฟอร์ ม ประเภทเอกสาร เพื่อจัดเรื่ องหรื อจัดแบ่งเป็ นชุ ดตามจํานวนหน้า พิมพ์ชื่อที่
อยู่และรหัส หรื อข้อความที่ ค ล้า ยคลึ ง กันบนซองจดหมาย หรื อเอกสารอื่ นๆ ตลอดจนปฏิ บ ตั ิ หน้า ที่
การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
4143.20

พนักงานลงรหัส ; พนักงานบรรณาธิกรณ์ และรหัส (Clerk, statistics coding)
ลงรหัสและเปลี่ ยนข้อมูลในแบบสํารวจที่ได้มาจากงานสนามหรื อจากรายงานข้อมูล
สถิติต่างๆ มาเป็ นเลขรหัส เพื่อใช้ในการประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ : นําแบบฟอร์ มหรื อ
แบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกต้องก่อนนําไปประเมินผลให้เลขรหัสเป็ นตัวอักษรหรื อตัวเลขตาม
ข้อกําหนดลงในแผ่น
4143.30

พนักงานพิสูจน์ อกั ษร (ผู้ตรวจปรู๊ ฟ) (Clerk, proof reading)
ทําหน้ าทีต่ รวจดูความถูกต้ องของการเรียงพิมพ์ กบั ต้ นฉบับ : อ่านต้ นฉบับเปรียบเทียบ
กับงานเรียงพิมพ์คําต่ อคํา ; ตรวจตัวสะกด ตัวการันต์ เนือ้ หา วรรคตอน การใช้ ตัวพิมพ์ ขนาด
ตัวพิมพ์ ให้ ถูกต้ องตามกําหนด ; ทําเครื่องหมายต่ างๆ เมื่อมีข้อผิดพลาดหรือต้ องการเพิ่มเติมเพือ่ ให้ ช่าง
เรียงพิมพ์ ทาํ การแก้ไข
หน่ วย 4144 เจ้ าหน้ าทีส่ ารบรรณและผู้ปฏิบัติงานทีเ่ กีย่ วข้ อง (Scribes and Related Workers)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ทาํ หน้าที่อ่านจดหมายหรื อเอกสารต่างๆ ที่เป็ น
ลายลักษณ์ อกั ษรให้ผซู ้ ่ ึ งไม่รู้หนังสื อฟั ง อาจแปลหรื ออธิ บายข้อความและให้ขอ้ มูลข่าวสารเท่าที่จาํ เป็ น
ร่ างจดหมายและกรอกข้อความในแบบฟอร์ มต่างๆ แทนผูท้ ี่ไม่รู้หนังสื อ หรื อให้คาํ แนะนําแก่ผมู ้ าติดต่อ
ในการกรอกแบบฟอร์มของราชการหรื อที่เป็ นทางการ ตลอดจนปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุม
ดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
4144.20

เจ้ าหน้ าทีง่ านสารบรรณ ; เจ้ าหน้ าทีช่ ่ วยกรอกแบบฟอร์ ม
(Scribe ; Clerk, form filling assistance)
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ร่ างจดหมายหรื อหนังสื อและกรอกแบบฟอร์ มต่างๆ แทนบุคคลอื่น : อ่านหรื อแปล
ข้อความหรื อข่าวสารต่างๆ ให้ผไู ้ ม่รู้หนังสื อ ; ให้คาํ แนะนําในการกรอกแบบฟอร์ มต่างๆ รวมทั้งช่วยร่ าง
จดหมาย
หน่ วย 4145 เจ้ าหน้ าทีพ่ พิ ธิ ภัณฑ์ และผู้ปฏิบัติงานทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (Museum and Related Clerks)
ผูป้ ฏิ บตั ิ งานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ มีหน้าที่ ดูแลรั กษาความสะอาด ความปลอดภัย
และตรวจสอบโบราณวัต ถุ ศิ ล ปะวัต ถุ ภายในพิ พิ ธ ภัณฑ์ จัดทํา ทะเบี ย นโบราณวัตถุ ศิ ล ปะวัตถุ ของ
พิ พิ ธ ภัณฑ์ อาจจัดแสดงและนํา ชมพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ส ถาน ตลอดจนปฏิ บ ัติ หน้า ที่ ก ารงานที่ เกี่ ย วข้อ งและ
ควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
4145.20

เจ้ าหน้ าทีพ่ พิ ธิ ภัณฑ์ (Officer, museum)
ดูแลรักษาความปลอดภัยและตรวจสอบโบราณวัตถุ ศิลปะวัตถุในห้องจัดแสดงให้ครบ
ตามทะเบียน ; จัดทําทะเบียนโบราณวัตถุ ศิลปะวัตถุของพิพิธภัณฑสถานโดยมีภณ
ั ฑารักษ์ เป็ นผูก้ าํ กับ
ดูแลในรายละเอียดที่เกี่ยวกับรู ปแบบศิลปะ อายุสมัยของโบราณวัตถุ และหลักฐานรู ปพรรณวัตถุแต่ละ
รายการที่จดั ทําทะเบียน; ดูแลรักษาสถานที่จดั แสดง ทําความสะอาดห้องจัดแสดงโบราณวัตถุศิลปะวัตถุ
นอกตูจ้ ดั แสดงและพื้นที่รับผิดชอบ ; จัดกิ จกรรมและนําชมพิพิธภัณฑสถาน ; ติดต่อประสานงานและ
ร่ วมดําเนินการต่าง ๆ กับหน่วยงานอื่นหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
4145.90

เจ้ าหน้ าทีพ่ พิ ธิ ภัณฑ์ อื่น ๆ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในกลุ่มนี้ รวมถึงเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ ซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ใน

ที่อื่น
หมู่ 419 เจ้ าหน้ าทีส่ ํ านักงานอืน่ ๆ (Other Office Clerks)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในหมู่น้ ี ได้แก่ ผูท้ าํ หน้าที่เก็บบันทึกต่างๆ ของสํานักงาน งานบุคลากร
รับ–ส่ งหนังสื อหรื อเอกสารต่างๆ รวมถึงการจัดแฟ้ มเอกสาร การย้ายเอกสาร การจัดทําสําเนาเอกสาร
ควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
กลุ่มอาชี พในหมู่นี้ มีดังนี้
4190 เจ้าหน้าที่สาํ นักงานอื่น ๆ
หน่ วย 4190 เจ้ าหน้ าทีส่ ํ านักงานอืน่ ๆ (Other Office Clerks)
ผูป้ ฏิ บตั ิงานอาชี พในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่เก็บบันทึกงานด้านบุคลากรเกี่ ยวกับชื่ อ ที่อยู่
วันหยุด วันลา ของพนักงานในองค์กรและรายละเอียดอื่นๆ จัดทําและเก็บรักษาบัญชี รายการที่อยู่และ
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หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงการรับ – ส่ งหนังสื อและเอกสารต่าง ๆ ตลอดจนปฏิบตั ิ
หน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
4190.10
เสมียนพนักงานทัว่ ไป ; พนักงานธุรการ (Clerk, general affair /administrative)
ปฏิ บตั ิงานเบ็ดเตล็ดทัว่ ไปในส่ วนของงานธุ รการ ซึ่ งมีลกั ษณะและปริ มาณงานเป็ นไป
ตามขนาดและลักษณะของสํานักงาน : คัดแยกหนังสื อหรื อจดหมายที่ ได้รับและเตรี ยมร่ างหนังสื อหรื อ
จดหมายโต้ตอบและเอกสารอื่นๆ มาจัดเข้าแฟ้ ม ; รับโทรศัพท์และสอบถามผูท้ ี่โทรศัพท์มา จัดการนัด
หมายและสอบถามข้อความไปยังบุคคลหรื อหน่วยงานที่เห็ นสมควร ; ต่อโทรศัพท์และบันทึกข่าวสาร
ทางโทรศัพท์ ; ทําบัญชี แสดงรายการใช้จ่ายที่เป็ นจํานวนเงินสดเล็กๆ น้อยๆ รายการเครื่ องเขียน และ
การใช้จ่ายอื่น ๆ ; ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ในหน้าที่เสมียนพนักงานตามที่ได้รับคําสั่ง อาจพิมพ์ดีดและใช้เครื่ อง
อัดสําเนาเอกสารหรื อคุมแผงติดต่อทางโทรศัพท์ของสํานักงาน
4190.20

เจ้ าหน้ าทีฝ่ ่ ายบุคคล (Clerk, personnel)
เก็บบันทึกประวัติการทํางานของคนงานในองค์การ : จัดทําเอกสารแสดงหลักฐานชื่อ ที่
อยู่ คุณสมบัติ อัตราการจ้างและรายละเอียดอื่น ๆ ของคนงานรับใหม่ ; แก้ไขเพิ่มเติมเอกสารหลักฐานที่
เกี่ ยวกับความเจ็บป่ วย การออกจากงาน โบนัสที่ จ่ายให้ การเปลี่ ยนแปลงของอัตราค่าจ้าง และเรื่ อง
อื่นๆ เท่าที่จาํ เป็ น ; นํารายงานของผูค้ วบคุมงานเกี่ยวกับความสามารถในการทํางานของคนงานเก็บเข้า
แฟ้ ม ; สอบถามและตอบประวัติของคนงาน จัดคนงานใหม่เข้าทํางานแทนคนเก่าที่ลาออกไป ออกใบรับ
การทํางาน อาจทํางานเกี่ ยวกับการรับสมัครคนงาน การฝึ กอบรม การจัดสวัสดิ การ และข้อบังคับใน
การทํางานและสวัสดิการ
4190.30

เจ้ าหน้ าทีฝ่ ่ ายทะเบียน (Clerk, registration)
เก็ บ บันทึ ก ทะเบี ย นประวัติของบุ คคลหรื อสถานประกอบการในลัก ษณะต่ า งๆ ตาม
ประเภทงานที่ทาํ เช่น ทะเบียนประวัติคนงานในองค์กร ทะเบียนประวัติผปู ้ ่ วย ทะเบียนประวัติสมาชิ ก
หรื อสถานประกอบการ เป็ นต้น : จัดทําเอกสารแสดงหลักฐานชื่ อ ที่อยู่ คุณสมบัติ และรายละเอียดต่าง ๆ
แก้ไข เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมเอกสารและข้อมูล จัดเรี ยงเข้าแฟ้ มตามระบบค้นหาทะเบียนข้อมูลตามคําร้องขอ
4190.90

เจ้ าหน้ าทีส่ ํ านักงานอืน่ ๆ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในกลุ่มนี้ รวมถึง เจ้าหน้าที่และเสมียนในสํานักงานอื่น ซึ่ งมิได้จดั
ประเภทไว้ในที่อื่น เช่น เสมียนจัดทํารายงาน จัดและเข้าแฟ้ ม เป็ นต้น
หมวดย่อย 42 เจ้ าหน้ าทีบ่ ริการลูกค้ า (Customer Services Clerks)
ผู้ปฏิบัติงานอาชี พในหมวดย่ อยนี้ ได้ แก่ ผู้ทที่ ําหน้ าทีใ่ ห้ บริ การลูกค้ าด้ านการเงิน การ
เดินทาง การให้ ข้อมูลข่ าวสาร การนัดหมาย การติดต่ อทางโทรศัพท์ และควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานอื่น ๆ
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กลุ่มอาชี พในหมวดย่ อยนี้ มีดังนี้
421 เจ้าหน้าที่รับ - จ่ายเงิน (แคชเชียร์ ) และผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกัน
422 พนักงานให้บริ การด้านข้อมูลข่าวสาร
หมู่

421

เจ้ าหน้ าที่รับ – จ่ ายเงิน (แคชเชียร์ ) และผู้ปฏิบัติงานที่เกีย่ วข้ องกัน
(Cashiers, Tellers and Related Clerks)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในหมู่น้ ี ได้แก่ ผูท้ ี่ทาํ งานด้านการเงินในธนาคาร สถานประกอบการ
ที่ทาํ การไปรษณี ย ์ โรงรับจํานํา สถานที่สําหรับเล่นเกมส์ การพนันและสถานที่ต่าง ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
เพื่อการเรี ยกเก็บเงิน และการบริ การลูกค้า รวมทั้งควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
กลุ่มอาชี พในหมู่นี้ มีดังนี้
4211 เจ้าหน้าที่เก็บเงินและเจ้าหน้าที่ขายตัว๋
4212 เจ้าหน้าที่รับ – จ่ายเงินของธนาคาร และเจ้าหน้าที่ประจําเคาน์เตอร์ กิจการอื่น ๆ
4213 เจ้ามือการพนัน พนักงานรับและจ่ายเงินพนัน
4214 เสมียนโรงรับจํานําและผูใ้ ห้กยู้ มื เงิน
4215 พนักงานเร่ งรัดหนี้สินและผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
หน่ วย 4211 เจ้ าหน้ าทีเ่ ก็บเงินและเจ้ าหน้ าทีข่ ายตั๋ว (Cashiers and Ticket Clerks)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่มีหน้าที่รับเงินค่าสิ นค้า ค่าตัว๋ หรื อค่าบริ การ
จากลูกค้า ณ ที่ จาํ หน่ ายตัว๋ หรื อสถานประกอบการต่าง ๆ หรื อทําหน้าที่จ่ายเงิ นสดผ่านธนาคารหรื อ
สถาบันการเงินที่เกี่ ยวข้อง รับการชําระเงินด้วยเงิ นสด เช็ค บัตรเครดิ ต หรื อทางไปรษณี ย ์ ตรวจสอบ
ความถูกต้อง รับ – จ่ายเงิ น ออกใบเสร็ จรับเงิ นหรื อตัว๋ ตามต้องการ นําเงิ นสดที่ได้รับจากลูกค้าหรื อ
หน่วยงานต่าง ๆ มาตรวจสอบเปรี ยบเทียบกับบันทึกการขาย และเอกสารอื่นๆ ให้ถูกต้องตรงกันก่อนนํา
เงิ นไปฝากธนาคารหรื อสถาบันการเงิ นอื่น ๆ จ่ายเงิ นสดให้กบั ลู กค้าที่ มีตวั๋ แลกเงิ น ใบคื นเงิ นสด
เอกสารการแลกเปลี่ ยนเงิ นตรา หรื อใบเสร็ จรั บเงิ น และเก็บบันทึ กไว้เป็ นหลักฐาน จ่ายค่าจ้างให้แก่
พนักงานในองค์กร ใช้เครื่ องรับ – จ่ายเงิ นสดอัตโนมัติ ตลอดจนปฏิ บตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและ
ควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
4211.20

เจ้ าหน้ าทีก่ ารเงิน (Officer, financial)
รั บผิดชอบเงิ นสด ทํา การบันทึ กการเงิ นเฉพาะเงิ นสดซึ่ งเกี่ ยวข้องกับการดําเนิ นงาน
ธุ รกิจ : รับเงินสดและตรวจสอบจํานวนเงินสดกับใบแสดงการขายสิ นค้า หรื อใบรับเงินสด ; ทอนเงิน
และรับเช็ค ; อ่านยอดเงินในบัญชีเงินสด และตรวจสอบเงินที่มีอยูก่ บั บัญชี เงินสด ; เตรี ยมนําเงินไปฝาก
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ธนาคารและเตรี ยมการถอนเงิน ; ทําซองค่าจ้างและบัญชีจ่ายค่าจ้าง ; ตรวจสอบเงินสดที่มีอยูก่ บั บัญชี เงิน
สดเป็ นครั้งคราว อาจมีอาํ นาจจ่ายเงินในบางเรื่ อง ใช้เครื่ องคํานวณและเครื่ องประมวลผลในการทํางาน
และปฏิ บตั ิงานอื่นๆ ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จการเงิ นอาจควบคุ มดูแลผูช้ ่ วย อาจควบคุ มบัญชี ของพนักงาน
เก็บเงินที่เก็บจากสถานประกอบการอื่น ๆ
4211.30

เจ้ าหน้ าทีเ่ ก็บเงิน ; แคชเชียร์ (Cashier)
รับเงินสดและทอนเงินในร้านค้าปลีก ภัตตาคาร โรงมหรสพ หรื อสถานประกอบการ
อื่น ๆ จากลูกค้าซึ่ งมาจ่ายเงินซื้ อสิ นค้าและบริ การ : ตรวจสอบจํานวนที่ขาย เก็บเงิน ทอนเงิน ออกใบรับ
เงิน หรื อตัว๋ ตามต้องการ ; ทําบันทึกจํานวนเงินที่ได้รับอย่างง่าย ๆ และตรวจสอบกับเงินสดที่ได้รับ
อาจใช้เครื่ องบันทึกจํานวนเงิน อาจมีชื่อเรี ยกตามลักษณะของสถานประกอบการหรื อตามประเภทของ
ธุ รกิจที่ดาํ เนินการอยู่
4211.40

เจ้ าหน้ าทีข่ ายตั๋ว (Clerk , ticket issuing ; Salesperson, ticket)
รับเงินสดและทอนเงินในการจําหน่ ายตั๋วประเภทต่ างๆ ยกเว้นตั๋วเกีย่ วกับการเดินทาง :
จําหน่ ายตั๋วสํ าหรับกิจกรรมประเภทต่ างๆ เช่ น ตั๋วเข้ าชมการแสดงละคร ภาพยนตร์ งานแสดงภาพ
ศิลปะ เข้ าชมสวนสั ตว์ และอืน่ ๆ ; รับเงินสด และตรวจสอบจํานวนเงินสด ทอนเงิน และออกตั๋วตาม
จํานวนทีต่ ้ องการ ; รับจองตั๋วล่วงหน้ า อาจรับชําระเงินค่ าตั๋วทางไปรษณีย์
4211.90

เจ้ าหน้ าทีเ่ ก็บเงินและเจ้ าหน้ าที่ขายตั๋วอืน่ ๆ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในกลุ่มนี้ รวมถึง ผูท้ ี่ทาํ หน้าที่เก็บเงิ นและขายตัว๋ ซึ่ งมิได้จดั ประเภท

ไว้ในที่อื่น
หน่ วย 4212 เจ้ าหน้ าที่รับ – จ่ ายเงินของธนาคาร และเจ้ าหน้ าทีป่ ระจําเคาน์ เตอร์ กจิ การอืน่ ๆ
(Tellers and Other Counter Clerks)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่มีหน้าที่ติดต่อกับลูกค้าของธนาคารหรื อที่ทาํ การ
ไปรษณี ย ์ โดยตรงเกี่ยวกับการรับ - จ่ายเงิน การแลกเปลี่ยนเงิน หรื อการให้บริ การทางไปรษณี ย ์ รับฝาก
เงิ นหรื อเช็ คจากลูกค้า และจ่ายเงิ นให้กบั ลูกค้า รับชําระเงิ นตามใบเสร็ จให้กบั สถานประกอบการหรื อ
องค์กรต่าง ๆ โดยผ่านระบบธนาคาร ทํายอดเครดิต และแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่าง ๆ ให้กบั ลูกค้า ทํา
บันทึกการดําเนินการทางการเงิน ทําการรับไปรษณี ยภ์ ณ
ั ฑ์ จําหน่ายแสตมป์ อากรแสตมป์ และอื่นๆ ใน
ที่ทาํ การไปรษณี ย ์ ตลอดจนปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมการดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
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4212.20

เจ้ าหน้ าที่รับ-จ่ ายเงินในธนาคาร (Teller, bank)
รับผิดชอบด้านการต้อนรับลูกค้า ให้บริ การรับฝาก-ถอนเงินบัญชี เงินฝากประเภทต่างๆ
: ตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ ของใบนําฝาก ใบถอน และทํารายการผ่านบัญชี พร้อมลงนามอนุ มตั ิ
รายการที่อยูใ่ นวงเงินตามระเบียบปฏิบตั ิงานของธนาคาร สําหรับรายการที่เกินวงเงินจะต้องให้ผมู ้ ีอาํ นาจ
ลงนามในระดับที่สูงกว่ารั บรองรายการ ในสิ้ นสุ ดวันทําการแต่ละวันจะต้องรวบรวมเอกสารการรั บจ่ายเงินสดประจําวันและตรวจสอบยอดให้ตรงกับรายงานจากคอมพิวเตอร์ ก่อนนําส่ งเงินสดคืนผูร้ ักษา
เงิน และปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผบู้ งั คับบัญชามอบหมาย
4212.30

เจ้ าหน้ าที่รับแลกเปลีย่ นเงินตราต่ างประเทศ (Money changer)
รับแลกเปลี่ยนเงินตราจากสกุลหนึ่งไปยังอีกสกุลหนึ่ง : ตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนของ
เงินสกุลต่าง ๆ กับเงินบาทจากสมาคมธนาคารไทยเป็ นประจําทุกวัน ; ตรวจดูหนังสื อเดินทางหรื อบัตร
ประจําตัวของผูม้ าขอแลกเปลี่ ยน ; คํานวณจํานวนเงิ นบาทที่ จะต้องจ่ายให้ตรงกับจํานวนเงิ นตรา
ต่างประเทศที่มาขอแลกตามอัตราการแลกเปลี่ยนและจ่ายเงินให้ลูกค้าตามประเภท และราคาของเงินบาทที่
ต้องการ หรื อคํานวณจํานวนเงินตราต่างประเทศสกุลอื่นที่ตอ้ งจ่ายให้ตรงกับจํานวนเงินบาทที่มาขอแลก
ตามอัตราการแลกเปลี่ ยน และจ่ า ยเงิ นให้ลู ก ค้าตามประเภทและราคาของเงิ นตราต่ า งประเทศตามที่
ต้องการและที่ธนาคารมีอยู่ ; เขียนใบเสร็ จแสดงการแลกเปลี่ยนเงินแบบมีสําเนา และมอบใบเสร็ จให้แก่
ลูกค้าหนึ่งฉบับ อาจรับเช็คเดินทาง (เทรเวลเลอร์ เช็ค) ดร๊ าฟของธนาคาร และใบแสดงเครดิตอื่นๆ ของ
ธนาคาร และจ่ายเงินตามที่ตอ้ งการ
4212.40

พนักงานไปรษณีย์ (Clerk, post officer counter)
ปฏิ บตั ิหน้าที่การงานหลายอย่างในที่ทาํ การไปรษณี ย ์ : จําหน่ ายดวงตราไปรษณี ยากร
อากรแสตมป์ ไปรษณี ยบัตร และจดหมายอากาศ ; รับและจ่ายเงินธนาณัติ ; รับฝากและคํานวณอัตราค่า
ฝากส่ ง ไปรษณี ย -์ ภัณฑ์และพัส ดุ ไ ปรษณี ย ์ป ระเภทธรรมดา ประเภทด่ วนพิ เศษ ประเภทลงทะเบี ย น
ประเภทรับประกัน และประเภทอื่นๆ ; ประทับตราประจําวัน ค่าไปรษณี ยากรที่ปิดครบถูกต้องตามราคา
ค่าส่ ง ; เป็ นกรรมการปิ ดเปิ ดถุ งไปรษณี ย ์ อาจปฏิ บตั ิ หน้า ที่ การงานอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้องและตามที่
นายไปรษณี ยส์ ั่ง
4212.90

เจ้ าหน้ าทีป่ ระจําเคาน์ เตอร์ กิจการอืน่ ๆ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในกลุ่มนี้ รวมถึง ผูท้ ี่ทาํ งานประจําเคาน์เตอร์ บริ การในกิจการอื่น ๆ
ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
หน่ วย 4213 เจ้ ามือการพนัน เจ้ าหน้ าที่รับและจ่ ายเงินพนัน (Bookmakers and Croupiers)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่กาํ หนดกฎการพนัน อัตราการเสี่ ยงรวมถึงเงิน
เดิมพัน และจัดทําบัญชีรายการเกีย่ วกับข้ อกําหนดดังกล่ าว อธิบายชี้แจงกฎระเบียบของสถานทีจ่ ัดการ
พนัน ทําการจ่ ายไพ่ ทอยลูกเต๋ า หรือปฏิบัติการตามประเภทการพนัน ประกาศหมายเลขผู้ชนะ จ่ ายเงิน
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ให้กบั ผูช้ นะและเก็บเงินจากผูแ้ พ้ ตลอดจนปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
4213.20

เจ้ ามือรับพนัน (Bookmaker)
จัดเกมการพนันตามสถานที่จดั การพนัน : กําหนดความเสี่ ยงหรื อความเป็ นต่อในการ
พนัน ; จ่ายไพ่ ทอดลู กเต๋ า หรื อรับแทงการพนันในรู ปแบบต่างๆ ; ประกาศหมายเลขที่ชนะและ
จ่ายเงินให้ผชู ้ นะและเก็บเงินจากผูแ้ พ้ อาจอธิ บายหรื อชี้แจงระเบียบของสถานที่จดั การพนัน

4213.30

เจ้ าหน้ าทีร่ ับ – จ่ ายเงิน (โต๊ ะพนัน) (Croupier)
รับและจ่ายเงินในสถานที่จดั การพนัน : รับแลกเปลี่ยนเงินสดเป็ นเหรี ยญพนันหรื อบัตร
พนัน ; คํานวณเงินรางวัล จ่ายเงินให้กบั ผูช้ นะในโต๊ะพนันหรื อผูน้ าํ เหรี ยญหรื อบัตรมาขึ้นเงิน
หน่ วย 4214 เสมียนโรงรับจํานําและผู้ให้ ก้ ูยมื เงิน (Pawnbrokers and Money -lenders)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูร้ ับจํานําและผูใ้ ห้กยู้ ืมเงิน โดยนําสิ่ งของมาวาง
มัดจําไว้เพื่อเป็ นหลักประกัน หรื อใช้ทรัพย์สินหรื อหลักทรัพย์เป็ นประกัน ประเมินมูลค่าของสิ่ งของที่
นํามาจํานํา คํานวณดอกเบี้ ยและเงิ นที่ ให้กูย้ ืม การให้กูย้ ืมเงิ นรายบุ คคลโดยใช้พืชผลที่ เก็บเกี่ ยวได้ใน
อนาคตหรื อการดําเนินการอื่นใด ในทํานองเดียวกันเป็ นหลักประกัน และคืนสิ่ งของเมื่อได้รับการชําระ
เงินคืนแล้ว รวมทั้งขายสิ่ งของที่หลุ ดจํานํา ตลอดจนปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ ยวข้องและควบคุ มดูแล
ผูป้ ฏิบตั ิงานอื่นๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
4214.20

ผู้รับจํานําทรัพย์ สิน (Pawnbroker)
ประมาณมูลค่าของสิ่ งของที่จะรับจํานํา และให้เงิ นยืมแก่ผทู ้ ี่มาจํานํา : ตรวจดูสิ่งของ
เพื่อกําหนดสภาพและคุณค่าของสิ่ งของ ; ตรวจสอบมูลค่าของสิ่ งของด้วยการชัง่ นํ้าหนัก หรื อทดสอบ
หาความบริ สุทธิ์ ของเนื้ อโลหะ ในเมื่อของนั้นเป็ นเงินหรื อทอง ; ใช้แว่นขยายตรวจดูหินมีค่าอย่างถี่ถว้ น
และใช้วธิ ี ทดสอบอื่น ๆ ช่วยประเมินมูลค่า ; กําหนดมูลค่าของสิ่ งของที่นาํ มาจํานํา และให้ยืมตามจํานวน
ที่เห็นว่ามีการเสี่ ยงภัยน้อยที่สุดเมื่อเปรี ยบเทียบกันระหว่างของที่รับจํานํากับมูลค่าแท้จริ งของ สิ่ งของที่
กะประมาณไว้ ; ปฏิ เสธการรับจํานําสิ่ งของ ซึ่ งอยู่ในสภาพที่ไม่น่าพอใจ หรื อมีมูลค่าที่น่าสงสัย ;
ออกตัว๋ จํานํา หรื อใบแสดงหลักฐานการรั บ จํานํา และทํา บันทึ กเงิ นที่ ใ ห้กู้ ชื่ อและที่ อยู่ของ ผูจ้ าํ นํา ;
คํานวณดอกเบี้ย เมื่อเจ้าของมาถ่ายของที่จาํ นําไว้ หรื อขอขยายเวลาการจํานํา ; ขายของที่หลุดจํานํา อาจ
ตกแต่ง ทําความสะอาด หรื อซ่อมของที่หลุดจํานํา เพื่อทําให้มีมูลค่าสู งขึ้น

(300)
4214.30

ผู้ให้ ก้ ยู มื เงิน ; นายหน้ าเงินกู้ (Money-lender)
ให้กู้ยืม เงิ น โดยผูข้ อกู้นํา ทรั พ ย์สิ นหรื อหลัก ทรั พ ย์ม าคํ้า ประกัน : ตรวจสอบและ
แสวงหาข้อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกับ ตัว ผู ้ข อกู้เ พื่ อ ประกอบการตัด สิ น ใจในการให้ กู้ยื ม เงิ น เช่ น กํา ลัง
ความสามารถในการหารายได้ พฤติกรรมการใช้จ่าย และหนี้สินของผูข้ อกู้ ; ประเมินราคาทรัพย์สินหรื อ
หลักทรัพย์ที่ผูข้ อกู้นาํ มาคํ้าประกัน จํานํา หรื อจํานอง เช่ น ที่ ดิน อาคาร อาจใช้บุคคลหรื อผลผลิ ตคํ้า
ประกัน และให้ยืมเงินโดยคํานวณอัตราดอกเบี้ยตามความเสี่ ยงภัย ; จัดทําสัญญากูเ้ งินซึ่ งกําหนดเงื่อนไข
ต่างๆ ได้แก่ ขนาดของวงเงิ นกู้ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลากู้ วิธีค้ าํ ประกัน และวิธีชาํ ระดอกเบี้ ย ; คืน
ทรัพย์สินหรื อ หลักทรัพย์ที่ค้ าํ ประกันให้แก่ผขู ้ อกูเ้ มื่อได้รับการชําระเงิ นต้นและดอกเบี้ยครบตาม
จํานวนแล้ว
หน่ วย 4215

พนักงานเร่ งรัดหนีส้ ิ นและผู้ปฏิบัติงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
(Debt-Collectors and related Workers)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ทาํ หน้าที่เรี ยกเก็บเงินหรื อทํางานที่เกี่ยวข้องกับ
การเก็บเงิน ทําหนังสื อหรื อโทรศัพท์ถึงลูกค้าเพื่อเรี ยกเก็บเงิน สื บเสาะหาที่อยูข่ องลูกค้าเพื่อเยี่ยมเยียน
และเรี ยกเก็บหนี้สิน ทําการบันทึกจํานวนเงินที่เรี ยกเก็บได้ ให้คาํ แนะนํากับลูกค้าในการดําเนิ นคดี ทาง
กฎหมายในกรณี ที่ลูกค้าไม่ชาํ ระเงิ นตามกําหนด ทวงถามและเรี่ ยไรเงิ นเพื่อการกุศล ปฏิ บตั ิหน้าที่การ
งานที่เกี่ยวข้อง ควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
4215.20

พนักงานเก็บค่ าเช่ า (Collector, rent)
ทําหน้าที่เก็บเงินค่าเช่าจากผูเ้ ช่าแทนเจ้าของ : จัดทําบัญชีผเู ้ ช่าและจํานวนเงินค่าเช่า เพื่อ
เรี ย กเก็บเป็ นรายเดื อน รายปี หรื อตามข้อตกลง ; แจ้ง กําหนดการชํา ระเงิ นเมื่ อเกิ นกําหนดเวลาแก่
ผูเ้ ช่า ; รับชําระเงินและนําเงินส่ งเจ้าของหรื อธนาคาร
4215.30

พนักงานเร่ งรัดหนีส้ ิ น (Collector, debt)
ทําหน้าที่เก็บเงินลูกค้า (ลูกหนี้ ) ที่ชาํ ระเงินไม่ตรงเวลาแทนเจ้าหนี้ : สื บหาที่อยูข่ อง
ลูกค้า ; ทวงถามเพื่อให้ชาํ ระเงิน ; แจ้งดําเนินการทางกฎหมายหากลูกหนี้ไม่ชาํ ระเงินตามกําหนด
4215.40

พนักงานเก็บเงิน (การกุศล) (Collector, charity)
ทําหน้าที่ รับเงิ นจากผูบ้ ริ จาคในสถานที่ หรื อมูลนิ ธิการกุศลต่างๆ : รับเงินและเขียน
ใบเสร็ จตามจํานวนเงิ นที่รับแก่ผูบ้ ริ จาค ; ทําบัญชี รับเงินประจําวัน ; อาจทําการขอเรี่ ยไรเงินในสถานที่
ต่าง ๆ

(301)
หมู่

422

พนักงานให้ บริการด้ านข้ อมูลข่ าวสาร (Client Information Clerks)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในหมู่น้ ี ได้แก่ ผูท้ ี่ทาํ หน้าที่ให้บริ การข้อมูลข่าวสารแก่ผมู ้ าติดต่อหรื อ
ลูกค้า ในเรื่ องของการเดินทางท่องเที่ยว การติดต่อสื่ อสาร สุ ขภาพหรื ออื่นๆ จัดเตรี ยมกําหนดการเดินทาง
และจองโรงแรมให้กบั ลูกค้า ต้อนรับลูกค้าหรื อคนไข้ บริ การข้อมูลข่าวสารและนัดหมายแทนหน่ วยงาน
หรื อบุคคลที่ลูกค้าต้องการพบ รวมถึงการใช้แผงควบคุมโทรศัพท์ และควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
กลุ่มอาชี พในหมู่นี้ มีดังนี้
4221 พนักงานการท่องเที่ยวและผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
4222 พนักงานต้อนรับและพนักงานบริ การข้อมูลข่าวสาร
4223 พนักงานควบคุมแผงโทรศัพท์
หน่ วย 4221 พนักงานการท่ องเทีย่ วและผู้ปฏิบัติงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
(Travel Agency and Related Clerks)

ผู้ ปฏิ บั ติ ง านอาชี พ ในหน่ ว ยนี ้ ได้ แก่ ผู้ ที่ ท าหน้ าที่ จั ด หาข้ อมู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ การ
ท่องเที่ ยว แนะนาลูกค้ าเกี่ ยวกับกาหนดการเดิ นทาง จัดรายการนาเที่ยวและจัดเตรี ยม
กาหนดการและสารองที่ พัก อาหารและอื่ น ๆ ตามความจาเป็ น ออกบัตรโดยสาร และ
เอกสารอื่ น ๆ ให้ กับ ลูก ค้ า ตลอดจนปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ก ารงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งและควบคุ ม ดูแ ล
ผู้ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
4221.20

พนักงานสํ านักงานตัวแทนนําเทีย่ ว, เสมียน (Clerk, travel agency)
ส่ งเสริ มการขายและออกบัตรโดยสารให้ขอ้ มูลแนะนําลูกค้าเกี่ยวกับรายการท่องเที่ยว
และวิธีเดินทางไปท่องเที่ยว : จัดเตรี ยมรายการท่องเที่ยวและกําหนดการต่างๆ ; ทําการสํารองที่พกั
บัตรโดยสารและเรื่ องอื่นๆ ที่จาํ เป็ นต่อการท่องเที่ยว ; จัดเตรี ยมใบสําคัญรับเงินและรับเงินจากลูกค้าและ
ปฏิบตั ิหน้าที่การงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
4221.30

พนักงานออกบัตรโดยสารการท่องเที่ยว ; ตัวแทนออกบัตรโดยสาร
(Clerk, travel ticket ; Ticket agent)
รับจองและออกบัตรโดยสารให้แก่ลูกค้า : ตอบข้อซักถามของลูกค้า ระบุราคาค่าโดยสาร
และให้ความช่วยเหลือลูกค้าในการวางแผนการเดินทางทั้งในเรื่ องเวลาและเส้นทางเดินทาง ; สํารองที่นงั่
แก่บริ ษทั ทัวร์ ตัวแทนการท่องเที่ยว และบุคคลทัว่ ไป ; ออกบัตรโดยสาร ดูแลด้านโอนจ่ายเงินและ
ตรวจเช็คกระเป๋ าสัมภาระ ; รับบันทึกการจองรายการนําเที่ยวแบบเหมาจ่ายจากตัวแทนการท่องเที่ยว
รายย่อยอื่นๆ และปฏิบตั ิงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

(302)
4221.40

เจ้ าหน้ าทีส่ ั นทนาการ (Officer, recreation)
วางแผนและจัดกิจกรรมสันทนาการให้เหมาะสมกับกลุ่มนักท่องเที่ยว
โดยคํานึงถึง
เชื้ อชาติ อายุ รสนิยม และโปรแกรมการท่องเที่ยว สร้างบรรยากาศที่ดี ดูแลและทําให้กลุ่มนักท่องเที่ยว
ได้รับความบันเทิง ตลอดจนสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกบั ลูกค้า
4221.90

พนักงานการท่ องเทีย่ วและผู้ปฏิบัติงานทีเ่ กีย่ วข้ องอืน่ ๆ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในกลุ่มนี้ รวมถึง พนักงานด้านการท่องเที่ยวและผูป้ ฏิบตั ิงานอื่นที่
เกี่ยวข้องซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
หน่ วย 4222 พนักงานต้ อนรับและพนักงานบริการข้ อมูลข่ าวสาร
(Receptionists and Information Clerks)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูท้ าํ หน้าที่ตอ้ นรับลูกค้าหรื อคนไข้ บริ การข้อมูล
ข่าวสารและดําเนิ นการนัดหมายเวลาสําหรับผูม้ าติดต่อในสถานประกอบการต่างๆ รวมถึ งโรงพยาบาล
หรื อที่ทาํ การแพทย์ ทั้งที่เข้าติดต่อเองและทางโทรศัพท์ นําทางลูกค้าหรื อคนไข้ไปยังสถานที่ หรื อไปพบ
บุคคลตามความประสงค์ รับจองและลงทะเบียนสําหรับแขกผูพ้ กั ในโรงแรม หรื อคนไข้โรงพยาบาล
รวมทั้งจัดเก็บบันทึกข้อมูลประวัติหรื อออกใบเสร็ จรับเงินค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าก่อนจากออกไป ให้ข่าวสาร
ในรู ปแบบเอกสารแผ่นพับหรื อแบบอื่ น ตลอดจนปฏิ บตั ิ งานอื่ นที่เกี่ ยวข้องและดู แลช่ วยเหลื อผูร้ ่ วม
ปฏิบตั ิงานอื่นๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
7230
7231

พนักงานต้ อนรั บทั่วไป (Receptionist)
ต้อนรั บ ผูม้ าติ ด ต่ อหรื อลูกค้า ที่ เข้า มาในสถานประกอบการ สอบถามความต้องการและ
จัดสรรให้เป็ นไปตามความต้องการ : อํานวยความสะดวกแก่ผมู ้ าติดต่อให้เป็ นไปตามจุดมุ่งหมาย และบันทึก
ชื่อผูม้ าติดต่อ เวลา ลักษณะธุ รกิจ และผูท้ ี่ประสงค์จะติดต่อด้วย ; อาจจัดการนัดหมายล่วงหน้า และตอบข้อ
ซักถามอาจทํางานในหน้าที่ของเสมียนพนักงานหลายอย่าง ตลอดจนหน้าที่การงานอื่นๆ ซึ่ งเกี่ยวข้องกับงาน
ของสถานประกอบการที่ทาํ งานอยู่ อาจรวบรวมและแจกจ่ ายไปรษณี ยภ์ ณ
ั ฑ์และข่าวสาร อาจคุมแผงติดต่อ
โทรศัพท์ภายใน
4222.10

4222.20
พนักงานต้ อนรับ (โรงแรม) (Receptionist, hotel)
ทักทายต้อนรั บผูม้ าติ ดต่ อหรื อลู กค้าที่ เข้ามาในโรงแรม บริ การข้อมู ลข่ าวสารภายใน
โรงแรมและภายนอกกิจการ ; ดําเนิ นการรับลงทะเบียนเข้าพักสําหรับแขกทั้งที่จองมาและไม่ได้จองมา ;
จัดกําหนดห้องพักให้แขกตามความประสงค์และความเหมาะสม ; รับจองหรื อบอกขายห้องพัก (สําหรับ
ผูไ้ ม่ได้จองล่วงหน้า) ; ส่ งมอบกุญแจห้องพัก และดูแลการอํานวยความสะดวกนําผูพ้ กั ไปส่ งยังห้องพัก
; จัดเก็บบันทึกข้อมูลผูพ้ กั ; รับแจ้งและดําเนิ นการประสานงานเพื่อการบริ การที่สร้างความพึงพอใจแก่
ผูพ้ กั และการแก้ปัญหาการร้ องทุกข์จากผูพ้ กั ; รับฝากกุญแจห้องพัก ; รั บฝากส่ งไปรษณี ยภ์ ณ
ั ฑ์และ

(303)
ข่าวสาร ; บันทึกและจัดทํารายงานประจําวันที่จาํ เป็ นสําหรับกิจการ (รายงานผูเ้ ข้าพักและผูค้ ืนห้องพัก
รายงานสถานภาพห้องพัก ) รวมถึงเอกสารต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกําหนด ; อาจดูแลให้บริ การตูน้ ิรภัย
รับแลกเปลี่ยนเงิ นตราและรับชําระเงิ นขณะมีแขกคืนห้องพักก่อนจากโรงแรมไป และปฏิบตั ิงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง และดูแลช่วยเหลือผูร้ ่ วมปฏิบตั ิงาน
4222.25
พนักงานรับจองห้ องพัก (Clerk, reservation)
รับจองและยืนยันการจองห้องพักจากลูกค้า : ให้ขอ้ มูลและทําการโต้ตอบ สื่ อสาร
บันทึกข้อมูลและปรับเปลี่ยนแก้ไขข้อมูลในระบบการรับจองให้เป็ นปั จจุบนั ; ทําประมาณการรับจอง
ห้องพักในช่วงเวลาต่างๆ และจัดทํารายงานสถานภาพห้องพักและสถิติที่เกี่ยวข้อง ; จัดเตรี ยมรายนาม
ผูเ้ ข้าพักในวันรุ่ งขึ้น และประสานงานกับส่ วนงานต้อนรับและแม่บา้ นเพื่อการเตรี ยมบริ การห้องพักได้
อย่างเหมาะสม ; ปฏิบตั ิงานรับจองตามนโยบายโรงแรม โดยประสานงานกับฝ่ ายการตลาดและงานขาย
และปฏิบตั ิงานอื่นที่เกี่ยวข้องและช่วยเหลือผูร้ ่ วมปฏิบตั ิงาน

4222.30

พนักงานต้ อนรับ (สถานพยาบาล) (Receptionist, medical)
ต้อนรับและนัดหมายคนไข้ : รับใบนัดหรื อรับแจ้งชื่อคนไข้เพื่อค้นหาประวัติ ;
จัดเตรี ยมประวัติคนไข้หรื อขอข้อมูลเพื่อทําประวัติหรื อบัตรผูป้ ่ วย ; เรี ยกผูป้ ่ วยเข้ารับการตรวจ ลงสมุด
นัดหรื อทําใบนัดการตรวจครั้งต่อไป ; อาจพูดคุยกับผูป้ ่ วยหรื อญาติผปู ้ ่ วยระหว่างรอการรักษา ; ให้ขอ้ มูล
ข่าวสารและทําการนัดหมายทางโทรศัพท์
4222.40

พนักงานให้ ข่าวสารด้ านการท่องเทีย่ ว (Clerk, travel information)
ต้อนรับนักท่องเที่ยว ตอบคําถาม ให้ข่าวสารและคําแนะนําที่ถูกต้อง : ให้คาํ แนะนํา
ปรึ กษาแก่นกั ท่องเที่ยวเกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยว ; บริ การให้ขอ้ มูลการท่องเที่ยวต่างๆ เช่น สถานที่
ท่องเที่ยว ที่พกั และราคา ตลอดจนให้ขอ้ มูลกับลูกค้าทางโทรศัพท์ ให้ข่าวสารในรู ปของแผ่นพับหรื อ
รู ปแบบอื่น ; ติดตามและให้บริ การข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการเดินทางเป็ นประจํา
4222.90

พนักงานต้ อนรับ และพนักงานบริการข้ อมูลข่ าวสารอื่น ๆ
ผูป้ ฏิ บตั ิ งานอาชี พในกลุ่ มนี้ รวมถึ ง ผูใ้ ห้การต้อนรั บและให้บริ การข้อมูลข่าวสารซึ่ ง
มิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
หน่ วย 4223 พนักงานควบคุมแผงโทรศัพท์ (Telephone Switchboard Operators)
ผูป้ ฏิ บตั ิ งานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ ทาํ หน้าที่ควบคุ มแผงโทรศัพท์สําหรับบริ การ
พนัก งานในองค์ก รและสาธารณชนทัว่ ไป รั บโทรศัพท์ที่ ติดต่อเข้า มาและโอนสายให้ก ับ ผูท้ ี่ ต้นสาย
ต้องการติดต่อ ต่อโทรศัพท์ออกนอกสถานที่และโทรศัพท์ทางไกล เรี ยกเก็บค่าธรรมเนี ยมหรื อค่าบริ การ

(304)
ให้บริ การสอบถามทางโทรศัพท์ และอาจบันทึกฝากข้อความ ตลอดจนปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้อง
และควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
4223.20

พนักงานรับโทรศัพท์ (Operator ; Telephonist)
คุมแผงเครื่ องติดต่อทางโทรศัพท์ในสถานประกอบการอุตสาหกรรม พาณิ ชยกรรมหรื อ
สถานประกอบการอื่นๆ : รับและถ่ายทอดโทรศัพท์ที่ติดต่อเข้ามาจากบุคคลภายนอกสถานที่และภายใน
สถานที่ทาํ งาน ; ต่อโทรศัพท์ออกนอกสถานที่ ; ให้บริ การสอบถามทางโทรศัพท์ อาจทําบันทึกการรับ
โทรศัพท์
4223.90
อืน่

พนักงานควบคุมแผงโทรศัพท์ อนื่ ๆ
ผู้ปฏิบัติงานอาชี พในกลุ่มนี้ รวมถึงผู้ทที่ ําการควบคุมโทรศัพท์ ซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ ในที่

(305)

หมวดใหญ่ 5
พนักงานบริการ พนักงานขายในร้ านค้าและตลาด
(Service Workers and Shop and Market Sales Workers)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในหมวดใหญ่น้ ี ได้แก่ ผูใ้ ห้บริ การต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทาง การ
ดูแลบ้านเรื อน การจัดเตรี ยมและการบริ การอาหารและเครื่ องดื่มต่าง ๆ การดูแลเด็ก การรักษาพยาบาล
เบื้องต้นและการดูแลอื่น ๆ ในบ้านเรื อนหรื อสถานที่ต่างๆ การให้บริ การส่ วนบุคคล เช่น การเสริ มสวย
การทํานายโชคชะตา การป้ องกันภัยต่อบุคคลและทรัพย์สินอันเกิดจากอัคคีภยั และการกระทําผิดกฎหมาย
งานแสดงแบบเพื่อการโฆษณา และงานสร้างสรรค์ดา้ นศิลปะ การแสดงและการสาธิ ตสิ นค้า เพื่อการขาย
กลุ่มอาชี พในหมวดใหญ่ นี้ มีดังนี้
9413
51
ผู้ให้ บริการส่ วนบุคคลและการบริการด้ าน
ความปลอดภัย
52 นายแบบนางแบบ พนักงานขาย และพนักงานสาธิตสิ นค้า
หมวดย่อย 51 ผูใ้ ห้บริ การส่ วนบุคคลและการบริ การด้านความปลอดภัย
(Personal and Protective Services Workers)
9177
ผู้ปฏิบัติงานอาชี พในหมวดย่ อยนี้ ได้ แก่ ผู้ที่ทํางานเกี่ยวกับการ
ให้ บริการส่ วนบุคคล การให้ บริ การลูกค้ าในระหว่ างการเดินทางท่ องเที่ยว การดูแล
รั กษาความสะอาดบ้ านเรื อนและเครื่ องใช้ ต่างๆ จัดเตรี ยมอาหารและเครื่ องดื่มไว้
บริการลูกค้ า รับเลีย้ งดูแลเด็ก การรักษาพยาบาลเบือ้ งต้ นการ เสริ มความงาม การ
ทํานายโชคชะตา การจัดการงานศพและอื่น ๆ รวมถึงการบริ การป้องกันภัยจาก
อัคคีภัยและการกระทําอันผิดกฎหมาย

กลุ่มอาชี พในหมวดย่ อยนี้ มีดังนี้
511 ผูใ้ ห้บริ การด้านการท่องเที่ยวและผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
512 ผูใ้ ห้บริ การในภัตตาคารและบ้านเรื อน
513 ผูใ้ ห้บริ การส่ วนบุคคลและผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
514 ผูใ้ ห้บริ การส่ วนบุคคลอื่น ๆ
515 โหร ผูท้ าํ นายโชคชะตา และผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
516 ผูใ้ ห้บริ การด้านการป้ องกันภัยที่มิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น

(306)
หมู่

ผูใ้ ห้บริ การด้านการท่องเที่ยวและผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
(Travel Attendants and Related Workers)
ผูป้ ฏิ บ ัติ ง านอาชี พ ในหมู่ น้ ี ได้แ ก่ ผูท้ ี่ ท ํา งานให้ บ ริ ก ารด้า นความปลอดภัย และความ
สะดวกสบายแก่ ผูโ้ ดยสารหรื อกลุ่ มนักท่ องเที่ ยวที่ ร่ วมเดิ นทางโดยเครื่ องบิ น รถไฟ เรื อ รถประจําทาง
หรื อยานพาหนะอื่ นๆ สร้ างความมัน่ ใจในด้านความสะดวกสบายและความปลอดภัยให้กบั ผูโ้ ดยสาร
บริ การอาหารและเครื่ องดื่ ม จัดหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ออกบัตรโดยสารให้กบั นักท่องเที่ยว
ร่ ว มเดิ นทาง และอธิ บ ายจุ ด สิ่ ง ที่ น่า สนใจแก่ นัก ท่ อ งเที่ ย ว จัด บริ ก ารนํา เที่ ยวอื่ นๆ รวมทั้ง ควบคุ มดู แ ล
เจ้าหน้าที่อื่น ๆ
511

กลุ่มอาชี พในหมู่นี้ มีดังนี้
5111 พนักงานอํานวยความสะดวกในระหว่างการเดินทาง
5112 พนักงานเก็บค่าโดยสาร และพนักงานรักษารถ
5113 มัคคุเทศก์
หน่ วย 5111 พนักงานอํานวยความสะดวกในระหว่ างการเดินทาง
(Travel Attendants and Travel Stewards)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ให้บริ การด้านความสะดวกสบายและความ
ปลอดภัยกับผูโ้ ดยสารในระหว่างการเดินทาง ให้การต้อนรับ อธิ บายวิธีการใช้อุปกรณ์และเครื่ องมือรักษา
ความปลอดภัย แจกอุปกรณ์ ผ้าห่ ม และสิ่ งของอื่นๆ รวมทั้งตอบคําถามของผูโ้ ดยสาร บริ การอาหาร
และเครื่ องดื่ม จําหน่า ยสิ นค้าปลอดภาษี ให้ก ารช่วยเหลือผูโ้ ดยสารที่เกิดเจ็บ ป่ วยกระทันหันเป็ นการ
เบื้ องต้น หรื อในกรณี ที่เกิดเหตุการณ์ ฉุกเฉิ นและเมื่อเกิ ดอุบตั ิ เหตุ ต่างๆ ดู แลผูโ้ ดยสารให้ได้รับความ
สะดวกสบาย รวมถึ งประสานการจัดเตรี ยมที่ พกั และกิ จกรรมทางสั งคมอื่ นๆ ปฏิ บตั ิ หน้าที่ การงานที่
เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
7232 อาชีพในหน่วยนี ้

5111.20

มีดงั นี ้

พนักงานต้ อนรับบนเครื่องบิน (Attendant, cabin / flight ; Hostess, air)
ต้ อ นรั บ ให้ บ ริ ก ารด้ า นความปลอดภั ย และอํ า นวยความสะดวกแก่ ผ้ ู โ ดยสารบน
อากาศยาน : ดูแลอุปกรณ์ เกี่ยวกับความปลอดภัยในห้ องผู้โดยสารให้ อยู่ในสภาพพร้ อมใช้ งานและสาธิต
อุปกรณ์ ดั งกล่ าวก่ อ นการเดิ นทาง ; ช่ ว ยเหลือ ผู้ โดยสารกรณีเกิด เหตุ ฉุ ก เฉิ น ; คอยดู แลให้ ค วาม
สะดวกสบายแก่ ผ้ ูโดยสารและจัดหาที่นั่งให้ ; แจ้ งข้ อมูลที่จําเป็ นในการเดินทาง ; ให้ บริการอาหารเครื่องดื่ม
วารสาร หนังสื อพิมพ์ ; ช่ วยเหลือผู้โดยสารทีเ่ ดินทางกับเด็กเล็ก ; ให้ การปฐมพยาบาลแก่ ผ้ ูโดยสารที่เจ็บป่ วย
; ดูแลความเรี ยบร้ อยภายในห้ องผู้โดยสารเพื่อความปลอดภัยตั้งแต่ ก่อนขึ้นเครื่ องจนกระทั่งถึงจุดหมาย
ปลายทาง

(307)
5111.30

พนักงานต้ อนรับภาคพืน้ ดิน (Attendant, airport ; Hostess, ground)
ต้อนรับให้บริ การและอํานวยความสะดวกแก่ผโู ้ ดยสารทัว่ ไป ณ สนามบิน :ปฏิบตั ิงาน
เกี่ยวกับการให้บริ การต่างๆ เช่น ตรวจบัตรผูโ้ ดยสาร หนังสื อเดินทาง วีซ่า และกําหนดเลขที่นงั่ บน
เครื่ องบิน ; ให้ความช่วยเหลือรับหรื อส่ งผูโ้ ดยสารที่ตอ้ งการดูแลเป็ นพิเศษ เช่น เด็ก ผูส้ ู งอายุ คนป่ วย
ผูท้ ุพพลภาพ ; ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับกําหนดการเดินทาง จัดหาโรงแรมและยานพาหนะ รวมทั้งอาหารและ
ของว่างกรณี เครื่ องบินล่าช้า ; ประสานงานระหว่างผูป้ ฏิบตั ิงานบนอากาศยาน ลานจอดรถ และฝ่ าย
ปฏิบตั ิการ ณ สถานี (ท่าอากาศยาน)
5111.40

พนักงานต้ อนรับบนเรือ (Attendant, ship's cabin)
ให้การต้อนรับและบริ การผูโ้ ดยสารบนเรื อ : นําผูโ้ ดยสารไปยังที่นงั่ หรื อห้องพักบนเรื อ ;
ดู แลความสะดวกสบายและความต้องการโดยทัว่ ไปของผูโ้ ดยสาร รวมทั้ง ดู แลความเรี ย บร้ อยของ
ห้องพัก ; อาจสั่งหรื อให้บริ การอาหาร ให้คาํ แนะนําและการใช้หอ้ งต่าง ๆ บนเรื อ
5111.50

พนักงานต้อนรับบนรถ (Hostess, bus)
ให้การต้อนรับและบริ การผูโ้ ดยสารบนรถ : ตรวจบัตรโดยสารและนําผูโ้ ดยสารไปยังที่
นัง่ ; บริ การอาหารและเครื่ องดื่มที่เตรี ยมไว้บนรถ หรื อตามสถานที่ที่จดั เตรี ยมไว้ ; ตอบคําถามและแจ้ง
ให้ผโู้ ดยสารทราบเมื่อถึงที่หมาย
5111.90

พนักงานอํานวยความสะดวกในระหว่างการเดินทางอื่น ๆ

ผู้ปฏิบตั ิงานอาชีพในกลุ่มนี ้ รวมถึง ผู้ให้ การต้ อนรับหรื ออานวยความสะดวกในระหว่างการ
เดินทาง ซึง่ มิได้ จดั ประเภทไว้ ในที่อื่น
หน่วย 5112 พนักงานเก็บค่าโดยสาร และพนักงานรักษารถ (Transport Conductors)
ผูป้ ฏิ บตั ิงานอาชี พในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ทาํ หน้าที่เก็บหรื อออกตัว๋ ต่าง ๆ และตรวจสอบ
ความถูกต้องของตัว๋ ที่ออกให้ล่วงหน้า ดูแลความปลอดภัยและความสะดวกสบายให้กบั ผูโ้ ดยสารบน
รถไฟ รถยนต์โดยสารประจําทางและยานพาหนะอื่น ๆ ประสานงานกับพนักงานขับรถเพื่อกําหนดเวลา
การเดิ นทาง แก้ไขปั ญหาที่เกิ ดขึ้นในขณะปฏิ บตั ิงานและให้การช่ วยเหลือผูโ้ ดยสารในกรณี เกิ ดเหตุฉุกเฉิ น
หรื อเกิดอุบตั ิเหตุต่างๆ ปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้อง

อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
5112.20

พนักงานเก็บค่ าโดยสาร (Conductor, bus)
ให้บริ การเก็บค่าโดยสารและออกตัว๋ ให้ผโู ้ ดยสารที่ใช้บริ การ : ดูแลรักษาความสะอาด
ในรถ ; อํา นวยความสะดวกให้แก่ พนัก งานขับ รถในการจอดรถ ออกรถ หรื อเปลี่ ยนช่ องทางเดิ นรถ
รวมทั้งการตรวจสอบนํ้าหนักรถเพื่อป้ องกันมิให้รถบรรทุกเกินอัตราที่กาํ หนด ; อาจจัดที่นงั่ ให้ผโู ้ ดยสาร

(308)
และอาจเปิ ดหรื อปิ ดประตูรถให้ผโู้ ดยสารเพื่ออํานวยความสะดวกในการขึ้นหรื อลงรถ ; ปฏิบตั ิหน้าที่
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
5112.30

พนักงานรักษารถ (รถไฟ) (Guard, railway)
ดูแลขบวนรถที่ รับผิดชอบในระหว่างการเดิ นทาง : ดูแล ควบคุ มงานด้านการเดินรถ
การให้บริ การด้านโดยสาร/สิ นค้า ด้านสารบรรณ ด้านการพัสดุ ด้านการเงิน และด้านบริ หารงานทัว่ ไป
; รวมถึงควบคุมขบวนรถที่รับผิดชอบให้เป็ นไปตามกําหนดเวลาเดิ นรถ และตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้เป็ นไปตามนโยบาย ระเบียบ คําสั่ง เพื่อให้ผลงานบรรลุตามเป้ าหมาย
5112.35

พนักงานรถนอน (รถไฟ) (Attendant, sleeping railway)
ดูแล อํานวยความสะดวกแก่ผโู ้ ดยสารในรถนอน : ดูแล อํานวยความสะดวกงาน
ด้านการให้บริ การเกี่ยวกับเครื่ องมือเครื่ องใช้ในรถนอน การให้ความช่วยเหลือผูใ้ ช้บริ การในการขึ้น-ลง
การปูที่นอน การเก็บที่ นอน ; ดูแลความเรี ยบร้ อยแก่ผูใ้ ช้บริ การตลอดการเดิ นทาง ตลอดจนงาน
ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริ การให้เป็ นไปตามระเบียบ คําสั่งที่กาํ หนด
5112.90

พนักงานรักษารถทีใ่ ช้ ในการขนส่ งอืน่ ๆ
ผูป้ ฏิ บ ัติ ง านอาชี พ ในกลุ่ ม นี้ รวมถึ ง พนัก งานรั ก ษารถที่ ใ ช้ใ นการขนส่ ง ซึ่ งมิ ไ ด้จ ัด
ประเภทไว้ในที่อื่น
หน่ วย 5113 มัคคุเทศก์ (Travel Guides)
ผูป้ ฏิ บตั ิ งานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ ทาํ งานด้านการท่ องเที่ ยวโดยร่ วมเดิ นทางไปกับ
นักท่ อ งเที่ ยวเป็ นรายบุ คคลหรื อเป็ นกลุ่ มคณะเพื่ออํานวยความสะดวก และพาเข้าชมสถานที่ พิพิ ธภัณ ฑ์
นิ ท รรศการต่ า ง ๆ พร้ อ มกับ การอธิ บ ายจุ ด ที่ น่ า สนใจ ให้ ค าํ แนะนํา และให้ ค วามรู ้ แ ก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
อาจจัดบริ การนําเที่ยวในสถานที่อื่นๆ ปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมผูป้ ฏิบตั ิงานอื่นๆ

อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
5113.10

มัคคุเทศก์ (Guide)
นํา นัก ท่องเที่ ย วที่ เดิ นทางท่ องเที่ ย วเป็ นรายบุ ค คลหรื อเป็ นกลุ่ มคณะเพื่ อชมสถานที่
ต่างๆ หรื อทัศนาจรตามแผนการที่กาํ หนดไว้ หรื อตามความต้องการของนักท่องเที่ยว : ดูแลอํานวยความ
สะดวกให้นกั ท่องเที่ยวได้รับความสะดวกสบาย ; เดินทางไปพร้อมกับนักท่องเที่ยวเพื่อนําชม และศึกษา
สถานที่ต่างๆ ; อธิ บายเกี่ยวกับกฎระเบียบต่างๆ อธิ บายจุดที่น่าสนใจทั้งหมดและให้ขอ้ มูลที่ถูกต้องแก่
นักท่องเที่ยว ; ตอบคําถามของนักทัศนาจร และให้ข่าวสารหรื อความรู ้อื่น ๆ ตามที่ตอ้ งการ
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5113.20

มัคคุเทศก์ (พิพธิ ภัณฑ์ ) ; เจ้ าหน้ าทีน่ ําชม (Guide, museum)
นํานักท่องเที่ยวหรื อผูเ้ ข้าชมอื่นๆ
ทั้งที่เป็ นรายบุคคลหรื อเป็ นกลุ่มคณะชมสถานที่
วัตถุโบราณ หรื อศิลปวัตถุต่างๆ : อธิ บายความเป็ นมาของวัตถุโบราณ หรื อสิ่ งของที่ประดิษฐานไว้ใน
พิพิธภัณฑ์ ; ตอบคําถามของผูเ้ ข้าชมและให้ข่าวสารหรื อความรู ้อื่น ๆ
5113.30
หัวหน้ า / ผู้นําคณะท่ องเทีย่ ว (Tour leader)
ศึ ก ษาสถานที่ ตามกํา หนดการเดิ นทางเป็ นผู ้นํา ในการนํา กลุ่ ม นัก ท่ องเที่ ย วไปเที่ ย ว
ทั้งในประเทศและต่างประเทศในนามของตัวแทนบริ ษทั นําเที่ยว : ดูแลช่วยเหลือและอํานวยความสะดวก
เรื่ องต่าง ๆ ให้กบั คณะนักท่องเที่ยวเป็ นอย่างดีตลอดการเดินทาง และแก้ไขปั ญหาต่างๆ ที่อาจเกิ ดขึ้น ;
จัดหาไกด์ทอ้ งถิ่ น จัดการเรื่ องบัตรเข้าชมโชว์หรื อการแสดงอื่น ๆ ; ดู แลการดําเนิ นงานทั้งหมดให้
เป็ นไปตามแผนงาน ; จัดทํารายงานการเดินทางไปยังบริ ษทั และปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
5113.90

มัคคุเทศก์ อนื่ ๆ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในกลุ่มนี้ รวมถึง ผูท้ ี่ประกอบอาชี พในการเป็ นผูน้ าํ ชมหรื อมัคคุเทศก์
ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
หมู่

512

ผู้ให้ บริการในภัตตาคารและบ้ านเรือน
(Housekeeping and Restaurant Services Workers)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในหมู่น้ ี ได้แก่ ผูท้ ี่ทาํ หน้าที่ดูแลบ้านเรื อนส่ วนบุคคล สถานที่คา้ ขาย
สถานที่ทาํ งาน และสถานที่อื่นๆ จัดเตรี ยมและปรุ งอาหาร บริ การอาหารและเครื่ องดื่มตามสถานที่ต่าง ๆ
รวมทั้งควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
กลุ่มอาชี พในหมู่นี้ มีดังนี้
5121 แม่บา้ นและผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
5122 พ่อครัว , ผูป้ รุ งอาหาร
5123 พนักงานเสิ ร์ฟและพนักงานผสมเครื่ องดื่ม
หน่ วย 5121 แม่ บ้านและผู้ปฏิบัติงานทีเ่ กีย่ วข้ อง (Housekeepers and Related Workers)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูท้ าํ หน้าที่จดั เตรี ยม ควบคุมกํากับดูแลการปฏิบตั ิงาน
แม่บา้ นในโรงแรม สโมสร โรงเรี ยนประจําและในกิ จการ สถาบันต่างๆ รวมทั้งบ้านเรื อนส่ วนบุ คคล
ดําเนินการจ้างงาน ฝึ กผูป้ ฏิบตั ิงานและให้ออกจากงาน จัดแบ่งงานและควบคุมกํากับผูป้ ฏิบตั ิงาน จัดซื้ อ
และควบคุมการจัดซื้ อวัสดุอุปกรณ์ ควบคุมการจัดเก็บดูแลและการเบิกจ่าย สิ่ งของอุปกรณ์ ดูแลสวัสดิการ
ทัว่ ไปและความประพฤติ ของบุ คคลต่า งๆ ในสถาบัน ช่ วยเหลื อในกรณี เกิ ดการบาดเจ็บหรื อเจ็บป่ วย
เล็ก น้อยอันเนื่ องมาจากการปฏิ บ ตั ิง าน ตลอดจนปฏิ บตั ิ งานอื่น ที่เกี่ ย วข้องและดู แลช่ วยเหลื อผูร้ ่ วม
ปฏิบตั ิงาน
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อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
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5121.10

แม่บ้านทัว่ ไป

(Housekeeper,

general)

จัดระบบงานและควบคุมดูแลการทํางานของพนักงานในโรงพยาบาล โรงแรม สํานักงาน
หรื อสถานประกอบการที่คล้ายคลึงกัน : ควบคุมดูแลพนักงานตรวจสอบของชํารุ ด เสี ยหาย และตรวจ
ดูประสิ ทธิภาพของการทํางานและการทําความสะอาดสถานที่ สํานักงาน ห้องนํ้า หอพักให้อยูใ่ นขั้น
มาตรฐาน ; กําหนดหน้าที่การงานให้แก่พนักงาน เขียนรายงาน ตรวจสอบบัญชีและทํารายการสิ่ งของ
เครื่ องใช้ต่าง ๆ ; จ่ายสิ่ งของเครื่ องใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ อาจซื้ อสิ่ งของเครื่ องใช้และอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ทํางานบ้าน อาจทําหน้าที่ตอ้ นรับแขกที่มาติดต่อและอํานวยความสะดวกต่างๆ ให้กบั เจ้าหน้าที่และพนักงาน
ภายในสํานักงาน เช่น จัดหาชา กาแฟ และนํ้าดื่ม
5121.20

หัวหน้าและพนักงานทําความสะอาดประจําห้องพัก
(Room Attendant ; Floor Supervisor)
จัดเตรี ยมห้องพักแขกโดยตรวจดูแลทําความสะอาดเรี ยบร้อยภายในห้องพัก :จัดเตรี ยม
และจัดวางอุปกรณ์ของใช้ประจําห้องพักตามมาตรฐานที่โรงแรมกําหนด ; จัดที่นอน ปูเตียง ล้างห้องนํ้า
จัดเตรี ยมสิ่ งอํานวยความสะดวกต่างๆ ; ตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์เครื่ องมือเครื่ องใช้ใน
ห้องพัก ; บันทึกและจัดทํารายงานประจําวัน รวมถึงรายงานสถานภาพห้องพักและสิ่ งชํารุ ดที่ได้พบ ;
ดําเนิ นการประสานงานกับส่ วนงานอื่ นเพื่อการจัดเตรี ยมห้องพักอย่างถู กต้องเหมาะสม และเพื่อการ
บริ การที่สร้างความพึงพอใจแก่ผพู ้ กั ; ดูแลรักษาจัดเก็บอุปกรณ์ของใช้สําหรับการปฏิบตั ิงานประจําวัน ;
ปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องและดูแลช่วยเหลือผูร้ ่ วมปฏิบตั ิงาน

5121.30

พนักงานประจําห้ องผ้า (Maid, linen)
ดูแลจัดเก็บผ้าทุ กชนิ ดที่ใช้ในโรงแรม : ตรวจดูแลความสะอาดเรี ยบร้อยของผ้ารวมถึ ง
เครื่ องแบบพนักงาน ; ดําเนิ นการซ่ อมแซมเสื้ อผ้าที่ชาํ รุ ด ; ดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่ องใช้ในห้องนํ้า ; ดูแล
จัดเก็บของใช้ประจําห้องพักแขก รวมทั้งการเบิกจ่าย ; จัดทํารายงานที่เกี่ยวข้อง
5121.40

พนักงานประจําห้ องจัดดอกไม้ ; พนักงานจัดดอกไม้ (Attendant, flower arranging)
ดูแลงานด้านการจัดดอกไม้ทุกประเภทในโรงแรม : เตรี ยมและจัดดอกไม้เพื่อนําไปตกแต่ง
ภายในโรงแรม รวมถึ งบริ เวณพื้นที่สาธารณะภายในห้องพักแขก ห้องจัดเลี้ ยง และนอกสถานที่ในโอกาส
พิเศษต่างๆ
5121.45

แม่ บ้าน (ส่ วนบุคคล) (Housekeeper, home)
จัดการดูแลความเรี ยบร้อยในบ้านเรื อนส่ วนบุคคล : อํานวยความสะดวกแก่นายจ้างในเรื่ อง
ต่าง ๆ เช่ น การจัดเตรี ยมอาหาร ; การดูแลความสะอาดเครื่ องเรื อน เครื่ องใช้และบริ เวณทั้งภายในและ
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ภายนอกบ้าน การดูแลเด็กเล็กภายในบ้าน รวมถึ งการดูแลสั่งการผูช้ ่ วยในเรื่ องต่าง ๆ อาจดู แลจัดเตรี ยม
เสื้ อผ้าของบุคคลในบ้าน
5121.50

ผู้ให้ บริการทัว่ ไปในโรงแรม (Warden, hotel)
ปฏิบตั ิงานหลายอย่างเกี่ยวกับผูม้ าพักในโรงแรมและในสถานประกอบการที่คล้ายคลึงกัน
โดยเฉพาะในเวลาที่ผมู้ าพักมาถึงหรื อออกจากโรงแรม : ควบคุมการให้และการรับกุญแจห้องจากผูม้ าพัก ;
ช่ วยยกกระเป๋ า รั บ - ส่ งไปรษณี ยห์ รื อห่ อของให้ผูม้ าพัก ; ให้ข่าวสารในเรื่ องต่าง ๆ เช่ น ความบันเทิ ง
แหล่งท่องเที่ยว ซื้ อของ อํานวยความสะดวกในเรื่ องอาหาร ยานพาหนะ และเรื่ องอื่น ๆ อาจควบคุ มแผง
สวิตซ์โทรศัพท์ของสถานที่พกั ขายของเบ็ดเตล็ด
5121.90

แม่ บ้านและผู้ปฏิบัติงานที่เกีย่ วข้ องอื่น ๆ
ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในกลุ่มนี้ รวมถึง ผู้ที่เป็ นแม่ บ้านและผู้ปฏิบัติงานที่เกีย่ วข้ องซึ่งมิได้ จัด
ประเภทไว้ ในที่อื่น
หน่ วย 5122 พ่อครัว, ผู้ปรุ งอาหาร (Cooks)
ผูป้ ฏิ บตั ิ งานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูท้ าํ หน้าที่ วางแผน จัดเตรี ยมและปรุ งอาหารใน
โรงแรม ภัตตาคารหรื อในสถานที่อื่นที่จดั บริ การอาหารแก่บุคคลทัว่ ไป รวมทั้งในเรื อโดยสาร บนรถไฟ
และในบ้านพักส่ วนบุคคล วางแผน ควบคุม กํากับงานและประสานงานในครัว ตลอดจนปฏิบตั ิงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องและดูแลช่วยเหลือผูร้ ่ วมปฏิบตั ิงาน
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
5122.20

หัวหน้ าพ่อครัว ; หัวหน้ าผู้ปรุ งอาหาร (Cook, head ; Chef)
รับผิดชอบการบริ การและการผลิตอาหารในครัว : ดูแลกํากับขั้นตอนการเตรี ยมอาหาร
; จัดวางระเบียบ กําหนดหน้าที่และควบคุมการทํางานของพนักงาน ควบคุมต้นทุนการผลิตอาหารโดย
คํานวณต้นทุนอาหารและแรงงาน ; สอนวิธีการปรุ งอาหารแก่พนักงานและควบคุมการประสานงาน ;
วางแผนรายการอาหารและตรวจสอบคุณภาพอาหาร
ผูช้ ่วยหัวหน้าพ่อครัว / รองหัวหน้าพ่อครัว (Cummis)
ดูแลกํากับงานในครั วและช่ วยควบคุมการปฏิบัติงานของพ่ อครัว ให้ คาํ แนะนําและสอน
พนักงานในการเตรียมและผลิตอาหาร ; ดูแลการเตรียมอาหาร การกําหนดหน้ าที่งานในห้ องครัว ; ควบคุม
คุณภาพและคัดเลือกวัตถุดบิ ในการปรุ งอาหาร ควบคุมการเบิกจ่ ายและเก็บรักษาอาหาร ; อาจรับผิดชอบ
วางแผนและเปลีย่ นแปลงรายการอาหารร่ วมกับหัวหน้ าพ่ อครัว ปฏิบัติงานตามคําสั่ งของหัวหน้ าพ่ อครัว
5122.25

(312)
5122.30

พ่อครัว / ผู้ปรุ งอาหาร (Cook)
ทํ า หน้ า ที่ เ ตรี ย มและปรุ ง อาหารเพื่ อ การบริ โ ภคและบริ ก ารในโรงแรม ภั ต ตาคาร
รถเสบียงของรถไฟ ห้ องอาหารในเรื อ สโมสร หรื อสถานประกอบการ รวมถึงบ้ านพักส่ วนบุคคล : อาจ
เชี่ ยวชาญในการทําอาหารประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ ; ตรวจสอบคุณภาพอาหารที่ปรุ งสํ าเร็ จ ;
ประสานงานในครัวและปฏิบัติงานอืน่ ที่เกีย่ วข้ อง
5122.90

พ่อครัวอื่นๆ
ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในกลุ่มนี้ รวมถึง พ่ อครัว หรือผู้ปรุ งอาหารซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้

ในที่อนื่

หน่ วย 5123 พนักงานเสิ ร์ฟและพนักงานผสมเครื่องดื่ม (Waiters , Waitresses and Bartenders)
ผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง านอาชี พ ในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูท้ าํ หน้าที่ เสิ ร์ฟอาหารและเครื่ องดื่ มในสถานที่
จําหน่ายอาหารและเครื่ องดื่ม สโมสร สถาบันและโรงอาหาร บนเรื อหรื อรถไฟโดยสาร แนะนําลูกค้าใน
การเลื อกดื่ มไวน์และเครื่ องดื่ มชนิ ดอื่ น ตลอดจนปฏิ บ ัติงานอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข้องและดู แลช่ วยเหลื อผูร้ ่ วม
ปฏิบตั ิงาน
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
5123.20

หัวหน้ าพนักงานเสิ ร์ฟ , กัปตัน (Waiter, head ; Captain, restaurant)
ควบคุมดูแลพนักงานเสิ ร์ฟอาหารให้ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความถูกต้องและมีระเบียบ : ดูแล
ให้การต้อนรับและแนะนํารายการอาหารแก่ลูกค้า ; รับและบันทึกรายการอาหาร สั่งการและมอบหมาย
ให้พนักงานเสิ ร์ฟ อาจดูแลพื้นที่ความรับผิดชอบให้มีความสะอาด และรับคําติชมจากลูกค้า
5123.30

พนักงานเสิ ร์ฟอาหารและเครื่องดื่ม ; บริกร (Waiter ; Waitress)
เสิ ร์ฟอาหารและเครื่ องดื่ มในสถานที่ต่างๆ : จัดโต๊ะเก้าอี้และจัดวางอุปกรณ์ เครื่ องมือ
เครื่ องใช้บนโต๊ะอย่างเหมาะสมถูกวิธี ; รับจองและให้ขอ้ มูลทางโทรศัพท์ ; ต้อนรับและนําแขกไปที่นงั่ ที่
เหมาะสม ; รั บ สั่ ง อาหารและเครื่ องดื่ ม ; ให้ข้อมูล หรื อ คําแนะนํา และตอบข้อซัก ถามของแขก
ผูร้ ับประทาน ; ประสานงานกับผูป้ ฏิ บตั ิงานที่เกี่ ยวข้องเพื่อการบริ การที่สร้ างความพึงพอใจแก่ลูกค้า ;
เสิ ร์ฟอาหารและเครื่ องดื่มตามรายการอาหารที่แขกสั่งพร้ อมจัดวางอุปกรณ์ เครื่ องใช้ได้อย่างเหมาะสม ;
ดูแลให้บริ การอํานวยความสะดวกเรื่ องต่างๆ แก่แขกระหว่างการรับประทานอาหาร และในขั้นตอนชําระ
เงินค่าอาหาร รวมทั้งกล่าวอําลาแขก ; ทําความสะอาด จัดเตรี ยมและจัดเก็บอุปกรณ์เครื่ องมือ เครื่ องใช้ ;
ดูแลความเรี ยบร้อยและสุ ขอนามัยส่ วนตัว ; ปฏิบตั ิงานอื่นที่เกี่ยวข้องและดูแลช่วยเหลือผูร้ ่ วมปฏิบตั ิงาน

(313)
5123.40

พนักงานผสมเครื่องดื่ม ; บาร์ เทนเดอร์ (Bartender)
แนะนํารายการเครื่ องดื่มและตอบข้อซักถาม ผสมเครื่ องดื่มตามสั่งอย่างเหมาะสมถูกวิธี
: ทําความสะอาด จัดเตรี ยมและจัดเก็บอุปกรณ์ เครื่ องมือเครื่ องใช้ ตลอดจนดูแลรักษาให้อยูใ่ นสภาพดี ;
จัดเตรี ยมส่ วนประกอบต่างๆ ของเครื่ องดื่ มผสมและจัดเตรี ยมอาหารตามรายการ (menu) ที่นาํ เสนอ ;
ประสานงานกับผูป้ ฏิ บตั ิ งานอื่ นที่ เกี่ ย วข้องในการจัดเตรี ยม การบริ ก ารลู ก ค้า และอาจทํา หน้าที่ เสิ ร์ฟ
รวมถึงรับชําระเงินในบางกรณี ; ปฏิบตั ิงานอื่นที่เกี่ยวข้องและดูแลช่วยเหลือผูร้ ่ วมปฏิบตั ิงาน
5123.50

พนักงานต้ อนรับในห้ องอาหาร (Hostess, restaurant )
ดูแล ต้อนรับและนําลูกค้าไปยังที่นงั่ ในห้องอาหาร : รับและบันทึกการจองโต๊ะอาหาร
ล่วงหน้า ; ต้อนรับลูกค้าที่ทางเข้าของห้องอาหาร หรื อภัตตาคารและนําไปยังโต๊ะอาหารหรื อที่นงั่ อื่นๆ
ที่เหมาะสม ; สนทนากับลูกค้าเพื่อให้ทราบถึงความพึงพอใจหรื อการร้องเรี ยนในเรื่ องอาหารและบริ การ;
ตรวจสอบความสะอาดของพื้นที่ ในห้องอาหาร ; ควบคุ มและประสานงานกับผูป้ ฏิ บตั ิ งานด้านการ
ให้บริ การอาหารและเครื่ องดื่ม และพนักงานบริ การด้านอื่นๆ อาจรับชําระเงินค่าอาหารและเครื่ องดื่มจาก
ลูกค้าและปฏิบตั ิงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
5123.90

พนักงานบริการอืน่ ๆ
ผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง านอาชี พ ในกลุ่ ม นี้ รวมถึ ง ผูใ้ ห้บ ริ ก ารด้า นอาหารและเครื่ องดื่ ม ซึ่ ง มิ ไ ด้จ ัด
ประเภทไว้ในที่อื่น

หมู่

513

ผู้ให้ บริการส่ วนบุคคลและผู้ปฏิบัติงานทีเ่ กีย่ วข้ องกัน

(Personal Care and Related Workers)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในหมู่น้ ี ได้แก่ ผูท้ ี่ดูแลเอาใจใส่ ในบ้านเรื อนส่ วนบุคคลและโรงเรี ยน
ปฏิบตั ิงานเป็ นผูช้ ่วยแพทย์และพยาบาลอาชี พในโรงพยาบาล หรื อสถานที่อื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน ดูแลผูป้ ่ วย
ตามบ้านเรื อน ทําหน้าที่เป็ นผูช้ ่วยในการรักษาสัตว์ การปรุ งยา รวมทั้งการควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่นๆ
กลุ่มอาชี พในหมู่นี้ มีดังนี้
5131 พนักงานดูแลเด็ก
5132 ผูใ้ ห้บริ การส่ วนบุคคลในหน่วยงานต่าง ๆ (พนักงานดูแลผูป้ ่ วยประจํา
โรง พยาบาล , คลินิก)
5133 ผูใ้ ห้บริ การส่ วนบุคคลในบ้านเรื อน (พนักงานดูแลผูป้ ่ วยส่ วนบุคคล)
5139 ผูใ้ ห้บ ริ ก ารส่ วนบุ ค คลและผูป้ ฏิ บตั ิ งานที่ เกี่ ย วข้องกันซึ่ งมิไ ด้จดั ประเภทไว้
ในที่อื่น

(314)
หน่ วย 5131 พนักงานดูแลเด็ก (Child-care Workers)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ดูแลการทํากิ จกรรมต่าง ๆ ของเด็ก หรื อช่วยครู
ดูแลเด็กนักเรี ยน ทําการอาบนํ้า แต่งตัว และป้ อนอาหารเด็กตามเวลาที่กาํ หนด พาเด็กไปโรงเรี ยนหรื อ
พาเล่นนอกบ้านเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ เล่นเกมส์ ต่าง ๆ กับเด็ก อ่านหรื อเล่านิ ทานให้เด็กฟั ง ควบคุ ม
ดู แลให้เด็ กนอนและเล่ นในห้องที่ จดั ไว้ ดู แลเอาใจใส่ เด็ กนัก เรี ยนในระหว่า งการรั บ ประทานอาหาร
กลางวัน หรื อช่ วงเวลาพัก รวมถึ ง การดู แลเด็ ก ในขณะที่ มี กิ จ กรรมทัศ นศึ ก ษาตามสถานที่ ต่า งๆ ใน
ระยะเวลาสั้นๆ ปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
5131.20

ครู พเี่ ลีย้ ง (Attendant, school children)
ช่ วยเหลื อครู ประจําชั้นดูแลเด็กนักเรี ยนในการทํากิ จกรรมต่างๆ : ช่ วยครู ในการสอน
นักเรี ยนให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ ในเรื่ องการเขี ยน การอ่านตัวอักษร ตัวเลขหรื อสัญลักษณ์ อื่นๆ ; ช่ วยเหลื อ
นักเรี ยนทํากิจกรรมต่างๆ เช่ น ออกกําลังกาย เล่นเกมส์ รับประทานอาหาร อาบนํ้า แปรงฟั น เข้านอน
ฯลฯ ; คอยรับ-ส่ งนักเรี ยนขึ้นรถมาโรงเรี ยนและกลับบ้าน และปฏิบตั ิงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
5131.30

พีเ่ ลีย้ งเด็ก (Nanny ; Nursemaid)
เลี้ยงและดูแลเด็ก : ช่วยอาบนํ้าและแต่งตัวให้เด็ก ; ป้ อนอาหารตามระยะเวลาที่กาํ หนด
; พาออกเดินเล่นหรื อเล่นเกมส์ ต่าง ๆ กับเด็ก ; ควบคุมดูแลให้เด็กนอนและเล่นอย่างมีระเบียบ ; จัด
เตียงนอน กล่อม อ่านหรื อเล่านิทานให้เด็กฟัง อาจทําความสะอาดเสื้ อผ้าเด็ก
หน่ วย 5132 ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารส่ วนบุ ค คลในหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ (Institution-based Personal Care
Workers)
ผูป้ ฏิ บ ัติง านอาชี พ ในหน่ วยนี้ ได้แ ก่ ผูท้ ี่ ท าํ หน้า ที่ เป็ นผูช้ ่ วยแพทย์ ทันตแพทย์ และ
พยาบาล จัดเตรี ย มคนไข้เพื่อการตรวจรักษา เปลี่ ยนผ้าคลุ มเตี ยง และช่ วยพยุงผูป้ ่ วยที่ จะเข้าห้องนํ้า
อํานวยความสะดวกให้กบั ผูป้ ่ วย บริ การอาหาร เก็บถาดอาหาร และป้ อนอาหารให้กบั ผูป้ ่ วยที่ตอ้ งการความ
ช่ วยเหลื อ ทําการฆ่าเชื้ อโรคเครื่ องมื อผ่าตัดและอุปกรณ์ อื่นๆ ช่ วยล้างเครื่ องมือและเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ ให้กบั ทันตแพทย์ในขณะทําการรักษา ตลอดจนปฏิ บตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ ยวข้องและควบคุ มดูแล
ผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
5132.20

ผู้ช่วยทันตแพทย์ ; ผู้ช่วยด้ านทันตแพทย์ (Aid, dental)
ช่วยทันตแพทย์ในการบําบัดรักษาผูป้ ่ วย : จัดเตรี ยมและนําคนไข้เข้าพบทันตแพทย์เพื่อ
การตรวจรักษา ; เตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ และช่วยทันตแพทย์ปฏิบตั ิงานในขณะบําบัดรักษา ; ฆ่าเชื้ อโรคและ
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ทําความสะอาดเครื่ องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ; อาจต้อนรับลูกค้า รับโทรศัพท์ ทําการนัดหมาย จ่ายยา และ
รับเงินค่ารักษา และปฏิบตั ิงานด้านอื่นๆ ตามที่ทนั ตแพทย์มอบหมาย
5132.30

ผู้ช่วยพยาบาล (โรงพยาบาล) (Nursing aid, hospital)
ช่วยแพทย์หรื อพยาบาลตรวจรักษาคนไข้ในโรงพยาบาล : จัดเตรี ยมและนําคนไข้เข้าพบ
แพทย์เพื่อการตรวจรักษา ; เตรี ยมวัสดุอุปกรณ์และช่วยแพทย์หรื อพยาบาลปฏิบตั ิงานในขณะบําบัดรักษา
ผูป้ ่ วย ; ช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกให้กบั ผูป้ ่ วยตามที่ตอ้ งการ ; ทําความสะอาดวัสดุอุปกรณ์และ
เครื่ องมือต่างๆ และปฏิบตั ิงานด้านอื่นๆ ตามที่แพทย์หรื อพยาบาลมอบหมาย
5132.31

ผู้ช่วยพยาบาล (คลินิก) (Nursing aid, clinic)
ช่วยแพทย์หรื อพยาบาลตรวจรักษาคนไข้ในคลินิก : จัดเตรี ยมและนําคนไข้เข้าพบแพทย์
เพื่อการตรวจรักษา ; เตรี ยมวัสดุอุปกรณ์และช่วยแพทย์หรื อพยาบาลปฏิบตั ิงานในขณะบําบัดรักษาผูป้ ่ วย ;
ช่ ว ยเหลื อและอํา นวยความสะดวกให้ก ับ ผูป้ ่ วยตามที่ ต้อ งการ ; ทําความสะอาดวัส ดุ อุป กรณ์ แ ละ
เครื่ องมื อต่ า งๆ ; อาจต้อนรั บ ลู ก ค้า รั บ โทรศัพ ท์ ทํา การนัดหมาย จ่ า ยยา และรั บ เงิ นค่ า รั ก ษา และ
ปฏิบตั ิงานด้านอื่นๆ ตามที่แพทย์หรื อพยาบาลมอบหมาย
5132.40

เจ้ าหน้ าทีป่ ระจํารถพยาบาล (Attendant, ambulance)
ให้การดูแลและนําผูป้ ่ วยส่ งโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลอื่นๆ เพื่อทําการรักษา ทาง
การแพทย์ต่อไป : จัดเตรี ยมอุปกรณ์ในการลําเลียงผูป้ ่ วย และเครื่ องมือหรื อเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการปฐม
พยาบาล ; ประเมินความเจ็บป่ วยของผูป้ ่ วยเพื่อให้ความช่ วยเหลื อหรื อรักษาพยาบาลในเบื้องต้นกรณี
ฉุ กเฉิ น เช่น พันแผล ใส่ เฝื อกดามกระดูก ให้ออกซิ เจนหรื อเครื่ องช่วยหายใจ ; ช่วยยกหรื อแบก ผูป้ ่ วย
จากสถานที่ เกิ ดเหตุ ไปยังสถานพยาบาล ; จัดเตรี ยมเอกสารบันทึกการเจ็บป่ วยและการให้การดูแล
รักษาพยาบาล ; บํารุ ง รั ก ษาและซ่ อมแซมรถพยาบาลและเครื่ องมื ออุ ปกรณ์ ให้อยู่ใ นสภาพดี เสมอ
และปฏิบตั ิงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
หน่ วย 5133

ผู้ให้ บริการส่ วนบุคคลในบ้ านเรือน (Home-based Personal Care Workers)
ผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง านอาชี พ ในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ ดูแลผูป้ ่ วยทางร่ า งกาย จิ ตใจ ผูส้ ู ง อายุหรื อ
ผูไ้ ร้สมรรถภาพ ตามบ้านเรื อนส่ วนบุคคล ช่วยเหลือผูป้ ่ วยให้ข้ ึนลงจากเตียง เข้าห้องนํ้า อาบนํ้า เปลี่ยน
เครื่ องแต่งกาย จัดเตรี ยมอาหาร บริ การอาหาร และป้ อนอาหารให้ผปู ้ ่ วยที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ จัดยาให้
ผูป้ ่ วยตามคํา สั่งแพทย์ คอยดู แลอาการของผูป้ ่ วยหากไม่ดีข้ ึ นต้องแจ้งให้แพทย์ทราบเพื่อทําการรั กษา
ต่อไป ตลอดจนปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้อง
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อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
5133.20

ผู้ดูแลผู้ป่วย คนชราและเด็ก (ตามบ้ าน) (Nursing aid, home)
ดูแลผูป้ ่ วยทางร่ างกาย จิตใจ ผูส้ ู งอายุหรื อผูไ้ ร้ สมรรถภาพหรื อเด็กตามบ้านเรื อนส่ วน
บุคคล : ให้ความช่วยเหลือผูป้ ่ วยให้ข้ ึนลงจากเตียง เข้าห้องนํ้า อาบนํ้า เปลี่ยนเครื่ องแต่งกาย ให้อาหาร
และยาตามแพทย์ คําสั่งแพทย์หรื อนายจ้าง ; ดู แลให้ความช่ วยเหลื อแก่คนชราหรื อเด็กเล็กตามหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย

หน่ วย 5139 ผู้ให้ บริการส่ วนบุคคลและผู้ปฏิบัติงานทีเ่ กีย่ วข้ องกันซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ ในทีอ่ นื่
(Personal Care and Related Workers Not Elsewhere Classified)
ผูป้ ฏิ บ ตั ิ งานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ ท าํ หน้าที่ ช่ วยเหลื อผูเ้ ชี่ ยวชาญในกลุ่ มวิชาชี พ
ต่างๆ ในการปฏิบตั ิงาน ตัวอย่างเช่ น ช่วยรักษาสัตว์ ช่ วยปรุ งยา เป็ นต้น อาบนํ้าและให้อาหารสัตว์
นําสัตว์ไปห้องที่จะทําการรักษาและช่วยจับหรื อยึดสัตว์ไว้ในระหว่างการรักษา ทําความสะอาดและ ฆ่า
เชื้ อโรคเครื่ องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ติดฉลากยา สารเคมีและอื่น ๆ และจัดวางตามชั้นโดยแยกชนิ ดหรื อ
ประเภทของยาหรื อสารเคมี ฆ่าเชื้ อโรคในขวด หลอด หรื อแก้วทดลองยา และเครื่ องมืออื่น ๆ ตลอดจน
ปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
5139.20

ผู้ช่วยสั ตวแพทย์ ; ลูกมือสั ตวแพทย์ (Aid, veterinary)
ทํางานในโรงพยาบาลสัตว์ในการเป็ นผูช้ ่วยสัตว์แพทย์ : จูง เข็น หรื อแบกหามสัตว์จาก
คอกสัตว์ไปยังห้องรักษาพยาบาลยกสัตว์ข้ ึนไปวางบนโต๊ะที่ทาํ การรักษาพยาบาล ดึงหรื อยึดสัตว์ไว้ให้
แน่นในระหว่างการรักษาพยาบาล ; จัดเตรี ยมอาหารสัตว์ดว้ ยการชัง่ ผสม บดและหัน่ เครื่ องผสมต่าง ๆ
ตามที่กาํ หนดให้และให้อาหารสัตว์ ; อาบนํ้า แปรงขนสัตว์ ตัดขน และตัดเล็บสัตว์ กวาดปั ดฝุ่ น
เช็ดพื้น และล้างห้องต่าง ๆ ในโรงพยาบาลและคอกสัตว์ อาจต้อนรับลูกค้า รับโทรศัพท์ ทําการนัดหมาย
และรับเงิน
5139.30

ผู้ช่วยเภสั ชกร (Aid, pharmacy)
ทําหน้าที่เป็ นผูช้ ่วยเภสัชกรในการปรุ งยาและจ่ายยา : เตรี ยมอุปกรณ์ในการทดลองหรื อ
ปรุ งยา ; ทําการฆ่าเชื้ อโรคขวดแก้วทดลอง และเครื่ องมืออื่น ๆ ; ทําการติดฉลากยา และช่ วยเภสัชกร
นํายาไปจ่ายให้คนไข้ ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ภายใต้คาํ แนะนําและสั่งการของเภสัชกร
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หมู่

514

ผู้ให้ บริการส่ วนบุคคลอืน่ ๆ (Other Personal Services Workers)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในหมู่น้ ี ได้แก่ ผูท้ ี่ทาํ งานต่างๆ เกี่ยวกับการให้บริ การส่ วนบุคคล ใน
เรื่ องของการเสริ มสวยในแบบต่าง ๆ เพื่อตกแต่งบุ คลิ กภาพของแต่ละบุ คคล ทําหน้าที่ เป็ นเพื่อนหรื อ
ดูแลรับใช้ให้ความสะดวกสบายแก่นายจ้าง ให้บริ การด้านการฉี ดยาศพและรับบริ การจัดงานศพ รวมทั้ง
ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่อื่น ๆ
กลุ่มอาชี พในหมู่นี้ มีดังนี้
5141 ช่างตัดแต่งผม ช่างเสริ มสวย และผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกัน
5142 คนรับใช้ เพื่อนร่ วมกิจกรรม
5143 สัปเหร่ อและผูอ้ าบยาศพ
5149 ผูใ้ ห้บริ การส่ วนบุคคลอื่น ๆ ซึ่ งมิได้จดั ไว้ในประเภทใด
หน่ วย 5141 ช่ างตัด แต่ งผม ช่ างเสริมสวยและผู้ปฏิบัติงานทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
(Hairdressers, Barbers, Beauticians and Related Workers)
ผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง านอาชี พ ในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูต้ ดั และแต่ งผม ใช้เครื่ องสําอางค์แต่ง หน้าและ
ทํางานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกันในการทําให้บุคลิกลักษณะของแต่ละบุคคลดีข้ ึนหรื อเปลี่ยนแปลงไป ทําการตัด
สระ ย้อมและตัดผม โกนหรื อเล็มหนวดและเครา ให้การบํารุ งรักษาหนังศีรษะให้กบั ลูกค้า จัดหาวิกผม
หรื อผมปลอมให้กบั ลูกค้าตามความต้องการ ให้บริ การด้านการนวดตัว นวดหน้า ทําความสะอาด ทา
ครี ม หรื อโลชั่นและผลิ ตภัณฑ์ต่างๆ ที่ บาํ รุ งรั กษาผิวพรรณทั้งใบหน้าและตามส่ วนต่างๆ ของร่ างกาย
แต่งหน้าให้กบั ลูกค้าประจํา นักแสดงและบุคคลทัว่ ไป ทําความสะอาด ตัด แต่งและทาเล็บมือ เล็บเท้า
พร้ อมกับการขจัดโรคตามธรรมชาติของเท้า ให้การดูแลรับใช้ลูกค้าในเวลาอาบนํ้า และทําการนวดตัว
เบื้องต้น ตลอดจนปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
5141.20

ช่ างตัดแต่ งผม (Hairdresser)
ตัด สระ ย้อม ดัดผม และให้บริ การส่ วนบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้องกับการตัดแต่งผม :
ตัดหรื อแต่ ง ผมตามคํา อธิ บ าย หรื อตามความต้องการของลู ก ค้า ทํา ตามขั้นตอนและกรรมวิธี ใ นการ
ตัดแต่ง ผม เช่ น สระ เป่ าให้แห้ง ย้อม ดัด ทําสี ผม เป็ นต้น ; อาจทําการบํารุ งรัก ษาเส้นผมและ
หนังศีรษะ โดยใช้น้ าํ ยาหรื อการอบไอนํ้าต่าง ๆ ; ทําความสะอาดและตกแต่งผมปลอม (วิก) ; สําหรับ
ลูกค้าบุรุษอาจบริ การโกนหนวดและเล็มเครา
5141.30

ช่ างเสริมสวย (Beautician)
เสริ มแต่งความงามให้แก่ลูกค้า : ตรวจดูผิวและให้คาํ แนะนําในการเสริ มสวยที่เหมาะสม ;
ใช้ค รี มหรื อเครื่ องสํา อางค์และอุ ป กรณ์ ต่าง ๆ เพื่ อขจัดริ้ วรอย กระตุ น้ การหมุ นเวีย นของโลหิ ตและ

(318)
เสริ มแต่งผิวให้ชุ่มชื้นสวยงาม ; ทําการนวดหน้าและร่ างกายด้วยมือหรื ออุปกรณ์ ทําการขจัดขนหรื อไขมัน
ส่ วนเกิน อาจทําการแต่งหน้าและทําผมหรื อให้คาํ แนะนําในการเลือกผลิตภัณฑ์และแนวการแต่งหน้าให้
เหมาะกับบุคลิกของลูกค้าแต่ละราย อาจมีความชํานาญเฉพาะอย่างและมีชื่อเรี ยกตามความชํานาญ
5141.40

ช่ างแต่ งเล็บ (Manicurist)
ทําความสะอาด แต่งรู ป และขัดเล็บมือเล็บเท้า : ใช้น้ าํ ยาล้างยาทาเล็บที่ทาไว้เดิมออก ;
ตะไบเล็บให้ได้รูป ; แช่นิ้วในนํ้าอุ่นผสมนํ้ายา และนํ้ามัน เพื่อทําให้หนังกําพร้ารอบๆ เล็บอ่อนตัว และ
ใช้เครื่ องมือดึงหนังกําพร้ารอบๆ เล็บทุกเล็บออก ; ตกแต่งหนังกําพร้า ; ตะไบขอบเล็บให้เรี ยบ ; ใช้ยา
ทาเล็บตามความต้องการของลูกค้า ทําความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคอุปกรณ์ที่ใช้ในการทําเล็บ

5141.50

ช่ างออกแบบทรงผม (Designer, hair style)
ออกแบบทรงผมให้กบั ลูกค้าเฉพาะรายหรื อเพื่อการแสดงแบบ : ศึกษารู ปหน้า เส้นผม
และบุคลิกของลูกค้าเพื่อออกแบบทรงผมให้เหมาะสม หรื อศึกษารู ปแบบของงานแสดงเพื่อออกแบบ
ทรงผมนางแบบ นักแสดง ให้เข้ากับรู ปแบบของผลิ ตภัณฑ์ที่จดั แสดง เช่ น จัดแสดงเสื้ อผ้า อุปกรณ์
ของใช้ หรื อออกแบบทรงผมนักแสดงให้เหมาะสมกับเนื้อหาหรื อตัวละคร
5141.60

ช่ างแต่ งหน้ า (เวที) ; สตูดิโอ (Make-up artist, stage / studio)
แต่ ง หน้า นัก แสดงละครและนัก แสดงอื่ นๆ เพื่ อทํา ให้ใ บหน้า ดี ข้ ึ น หรื อตกแต่ ง และ
เปลี่ยนแปลงใบหน้าใหม่เพื่อใช้ในการแสดงภาพยนตร์ หรื อการแสดงบนเวที : ตรวจดูรายการที่กาํ หนด
ลักษณะบุคลิกของนักแสดง ตลอดจนส่ วนเสริ มแต่งอื่นๆ เช่น ผมปลอม เครา รอยแผลเป็ น เป็ นต้น ; ทําการ
แต่งหน้าและตบแต่งส่ วนเสริ มให้กลมกลืนกับใบหน้าหรื อตามข้อกําหนดของตัวแสดง
5141.90

ช่ างตัดแต่ งผม ช่ างเสริมสวย และผู้ปฏิบัติงานทีเ่ กีย่ วข้ องกันอืน่ ๆ
ผู ้ป ฏิ บ ัติ ง านอาชี พ ในกลุ่ ม นี้ รวมถึ ง ช่ า งแต่ ง ผม ช่ า งเสริ ม สวย และผู ้ป ฏิ บ ัติ ง าน
ที่ เกี่ยวข้องกันซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น ตัวอย่างเช่น ผูล้ า้ งและสระผม
หน่ วย 5142 คนรับใช้ , เพือ่ นร่ วมกิจกรรม (Companions and Valets)
ผูป้ ฏิ บตั ิ งานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ ทาํ หน้าที่ เป็ นเพื่อนหรื อทํางานตามที่นายจ้าง
ต้องการ ทําหน้าที่เป็ นเพื่อนให้กบั นายจ้าง ติดตามนายจ้างไปในสถานที่ต่าง ๆ อ่านหนังสื อ สนทนาและ
มีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่าง ๆ ต้อนรับและดูแลแขกของนายจ้างอย่างดีเยี่ยม ดูแลเรื่ องเสื้ อผ้า และของใช้
ส่ วนตัวของนายจ้างให้อยูใ่ นสภาพเรี ยบร้อย ปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้อง

(319)
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
5142.20

คนรับใช้ (Maid, personal)
ทํางานตามที่นายจ้างต้องการ : ดูแลให้การรับใช้เพื่อให้เกิ ดความสะดวกสบายแก่นายจ้าง
เช่น รับใช้ช่วงเวลารับประทานอาหาร ช่วยทํางานบ้านและอื่น ๆ ; ทําการต้อนรับและดูแลแขกของนายจ้าง
อาจดูแลเรื่ องเสื้ อผ้าและของใช้ส่วนตัวนายจ้างให้อยูใ่ นสภาพเรี ยบร้อย
5142.30

เพือ่ นร่ วมกิจกรรม (Companion)
ทําหน้าที่เป็ นเพื่อนนายจ้างในการทํากิจกรรมต่าง ๆ : อ่านหนังสื อ หรื อเป็ นเพื่อนร่ วมเล่น
กีฬาหรื อกิจกรรมตามสถานที่ต่างๆ ; ร่ วมเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวจับจ่าย ซื้ อของ หรื อเพื่อวัตถุประสงค์อื่น
อาจดูแลเรื่ องส่ วนตัว เช่น เรื่ องอาหาร หรื อเสื้ อผ้า
หน่ วย 5143 สั ปเหร่ อและผู้อาบยาศพ (Undertakers and Embalmers)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ทาํ งานต่าง ๆ เกี่ยวกับศพ ทํากําหนดการจัดงาน
พิธีการทําศพ เผาศพ และฝังศพ ฉี ดสารเคมีหรื อนํ้ายาอาบศพเพื่อไม่ให้เน่าเปื่ อย ปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่
เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
5143.20

สั ปเหร่ อ ; บริกรมรณกิจ (Undertaker ; Mortician)
ดําเนิ นการและจัดงานศพ : สัมภาษณ์ครอบครัวผูต้ าย เพื่อจะได้ทราบถึงรายละเอีย ด
เกี่ยวกับการตาย และเพื่อช่วยในการวางแผนจัดงานศพ เช่น คัดเลือกโลงศพและผ้าคลุมศพ จัดบริ การ
ต่าง ๆ และการจัดวางดอกไม้ ; จัดวางโลงศพในห้องที่จดั ไว้สําหรับทําพิธี จัดแสงไฟและจัดวางดอกไม้
ให้เหมาะสม; จัดการยกโลงศพไปขึ้ นรถบรรทุกศพ และยกออกจากรถบรรทุกศพไปยังหลุมฝังศพ;
จัดยานพาหนะสําหรับเคลื่อนย้ายศพ ; หรื อจัดวางโลงศพลงในหลุมฝังศพ; เผาหรื อฝังศพตามประเพณี ของ
ผูต้ าย อาจเลื่อยศพออกเป็ นส่ วนๆ เท่าที่จาํ เป็ น เพื่อเก็บรักษาไว้ในโกศก่อนถึงวันทําพิธีเผา
5143.30

ผู้อาบยาศพ (Embalmer)
อาบยาศพ เพื่อมิให้เน่าเปื่ อย : ล้างศพด้วยสบู่ฆ่าเชื้ อโรค ; เอาลําลีอุดปากศพเพื่อป้ องกัน
อากาศเข้าไปข้างในร่ างกาย ; ฉี ดนํ้ายาอาบศพ ; ปิ ดรอยแผลแล้วตกแต่งแผล ; วางศพลงแช่ในอ่างนํ้ายา
อาบศพ อาจทํางานอื่นๆ ที่จาํ เป็ นสําหรับการอาบศพ
5143.90

สั ปเหร่ อและผู้อาบยาศพอืน่ ๆ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในกลุ่มนี้ รวมถึง สัปเหร่ อและผูอ้ าบยาศพซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ใน ที่
อื่น ตัวอย่างเช่น ผูช้ ่วยทํางานต่างๆ เกี่ยวกับการจัดงานศพ

(320)
หน่ วย 5149 ผู้ให้ บริการส่ วนบุคคลอืน่ ๆ ทีม่ ิได้ จัดประเภทไว้ ในทีอ่ นื่
(Other Personal Services Workers Not Elsewhere Classified)
ผูป้ ฏิ บตั ิงานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ให้บริ การลูกค้าร่ วมเดิ นทางไปตามภัตตาคาร
หรื อนอกสถานที่ต่าง ๆ ทําหน้าที่เป็ นคู่เต้นรํา ให้การต้อนรับลูกค้าตามไนท์คลับเพื่อให้ลูกค้าได้รับความ
บันเทิง
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
5149.20

เพือ่ นเทีย่ ว (Escort, social)
บริ การลูกค้าโดยร่ วมเดินทางไปในสถานที่ต่าง ๆ เช่น ภัตตาคาร ไนท์คลับหรื อสถานที่

เที่ยวอื่น ๆ
5149.30

คู่เต้ นรํา (พาร์ ตเนอร์ ) (Partner, dancing)
เป็ นคู่เต้นลีลาศ ร่ วมรับประทานอาหาร หรื อสถานบันเทิงต่าง ๆ : ร่ วมดื่ม รับประทาน
อาหาร หรื อร่ วมสนทนากับลูกค้า
5149.40

พนักงานต้ อนรับ (คลับ) (Hostess, club)
ดูแลต้อนรับ และนําลูกค้าไปยังที่นงั่ ในไนท์คลับหรื อแหล่งบันเทิง : ให้การต้อนรับ
ลูกค้าที่ทางเข้า หาที่นงั่ และแนะนําอาหาร เครื่ องดื่ มและบริ การที่มี อาจทําการสนทนากับลูกค้าเพื่อให้
ทราบถึงความพึงพอใจ ประสานงานกับฝ่ ายบริ การอื่น ๆ รวมทั้งอาจรับชําระเงินจากลูกค้า
5149.50

พนักงานอาบ อบ นวด (Attendant, relaxing massage)
ให้บริ การอาบ อบ และนวดแก่ลูกค้าในสถานบริ การอาบอบนวด

5149.90

ผู้ให้ บริการส่ วนบุคคลทีม่ ิได้ จัดประเภทไว้ ในทีอ่ นื่
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในกลุ่มนี้ รวมถึง ผูใ้ ห้บริ การส่ วนบุคคลอื่นๆ ซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้

ในที่อื่น
หมู่

515

โหร ผู้ทาํ นายโชคชะตาและผู้ปฏิบัติงานทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
(Astrologers , Fortune-Tellers and Related Workers)
ผูป้ ฏิ บตั ิ งานอาชี พในหมู่น้ ี ได้แก่ ผูท้ ี่ ทาํ การพยากรณ์ เหตุ การณ์ ในอนาคตของบุ คคล
ต่าง ๆ โดยดูจากตําแหน่งของดวงดาวและดาวเคราะห์ต่าง ๆ หรื อทํานายจากลักษณะฝ่ ามือ ฝ่ าเท้า การ
สับเรี ยงไพ่ ตําแหน่งของเสี่ ยงทาย หรื อด้วยวิธีการอื่นๆ พร้อมกับแจ้งให้ทราบถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตตลอดจนให้คาํ แนะนําวิธีการแก้ไขเพื่อให้เหตุการณ์น้ นั ลุล่วงไปได้ดว้ ยดี

(321)
กลุ่มอาชี พในหมู่นี้ มีดังนี้
5151 โหร
5152 ผูท้ าํ นายโชคชะตา หมอดูลายมือและอาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง
หน่ วย 5151 โหร นักโหรศาสตร์ (Astrologers and Related Workers)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ทาํ นายโชคชะตาและการดําเนิ นชี วิตของบุคคล
แต่ละคนตั้งแต่อดีต ปั จจุบนั และอนาคต โดยศึกษาจากอิทธิ พลของกลุ่มดวงดาวและปรากฏการณ์อื่นๆ ที่
มีผลต่อชี วิตของบุคคลและสถานการณ์ต่าง ๆ และดูฤกษ์ยามสําหรับการเริ่ มทําพิธีกรรมต่าง ๆ เช่น งาน
แต่งงาน การเดินทาง พิธีกรรมทางศาสนาและพิธีการอื่น ๆ พร้อมทั้งให้คาํ แนะนําวิธีการแก้ไขเหตุการณ์
อันเลวร้ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
5151.20

โหร , นักโหรศาสตร์ (Astrologer)
ทํานายหรื อพยากรณ์เหตุการณ์ในอดีต ปั จจุบนั และอนาคตของบุคคล ประเทศ บริ ษทั
โดยอาศัยตําแหน่ งสําคัญของดวงดาว ซึ่ งได้ผูกดวงขึ้นตามวิชาโหรศาสตร์ : อาศัยตําแหน่ งสําคัญที่
สัมพันธ์กนั ระหว่างดวงดาวในสิ บสองราศี โดยถือเอาเวลาและสถานที่เกิดของบุคคลหรื อเวลาที่บริ ษทั ได้
ตั้งขึ้ นเป็ นจุดพยากรณ์ และพยากรณ์ตามที่มีผมู ้ าขอให้ทาํ นาย ตีความหมายในข้อสําคัญในตําแหน่งที่
ดวงดาวสถิตอยูว่ า่ อยูใ่ นภาพใดของลักคณา รวมทั้งดูยาม พร้อมกับแจ้งให้ทราบถึงเรื่ องราวว่าดีหรื อร้ายที่
คาดหรื อทํานายว่าอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต หรื อว่าจะได้รับความล้มเหลวหรื อความสําเร็ จอันเนื่องมาจาก
การกระทําอย่างใดอย่างหนึ่ ง ตลอดจนแนะนําวิธีการดําเนิ นการ แก้ไขหรื อสนับสนุ นให้เหตุการณ์ น้ นั
ลุล่วงไปด้วยดี
หน่ วย 5152 ผู้ทาํ นายโชคชะตา หมอดูลายมือและอาชี พอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ อง
(Fortune-tellers Palmists and Related Workers)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พหน่วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ทาํ นายเหตุการณ์ในอดีต ปั จจุบนั และอนาคตของ
บุคคลแต่ละคน โดยดูจากลักษณะฝ่ ามือลายเส้นมือ ลายเส้นเท้า การสับเรี ยงไพ่หรื อปั จจัยอื่น ๆ พร้อม
ทั้งให้คาํ เตือนและคําแนะนําวิธีการแก้ไขเหตุการณ์อนั เลวร้ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
5152.20

หมอดู (ลายมือ, ลายเท้า , ไพ่ป๊อก, ไพ่ยปิ ซี) (Fortune - teller)
ทํานายเหตุการณ์ในอดีต ปั จจุบนั และอนาคตโดยอาศัยความรู ้พิเศษกว่าความรู ้ธรรมดา
หรื อการมองเห็นได้ดว้ ยจิตหรื อดูทางใน ซึ่ งทําให้เห็นสิ่ งต่าง ๆ ที่คนธรรมดาไม่สามารถเห็นได้ : อาศัย

(322)
ปรจิตหรื อการอ่านจิตใจและตีความจากวัตถุสิ่งของที่ใช้ในการทํานาย เช่น ไพ่ป๊อก หรื อลายมือลายเท้าของ
บุคคลที่มาให้ทาํ นาย อาจมีชื่อเรี ยกตามวัตถุสิ่งของที่ใช้เป็ นเครื่ องมือในการทํานาย
หมู่
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ผู้ให้ บริการด้ านการป้องกันภัยทีม่ ิได้ จัดประเภทไว้ในทีอ่ นื่
(Protective Services Workers)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในหมู่น้ ี ได้แก่ ผูท้ ี่มีหน้าที่ป้องกันภัยให้กบั บุคคลและทรัพย์สินของ
บุคคลให้รอดพ้นจากภัยอันตรายที่เกิ ดจากอัคคีภยั อุ บตั ิเหตุ การกระทําที่ผิดกฎหมาย และอาชญากรรม
จับกุมบุคคลที่ฝ่าฝื นกฎหมายและกฎจราจร รวมถึงการดูแลและอบรมให้ผทู ้ ี่อยูใ่ นเรื อนจําหรื อสถานพินิจ
ให้รักษาระเบียบวินยั และสร้างจิตสํานึกที่ถูกต้อง ตลอดจนควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่อื่น ๆ
กลุ่มอาชี พในหมู่นี้ มีดังนี้
5161 พนักงานดับเพลิง
5162 เจ้าหน้าที่ตาํ รวจ
5163 ผูค้ ุมนักโทษ
5169 ผูใ้ ห้บริ การด้านการป้ องกันภัยที่มิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
หน่ วย 5161 พนักงานดับเพลิง (Fire-fighter)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ทาํ การป้ องกันภัยให้กบั บุคคลและทรัพย์สินของ
บุ ค คลให้ ร อดพ้น จากอัค คี ภ ัย และอุ บ ัติ เหตุ ร้ า ยแรงอื่ น ๆ ป้ องกัน และทํา การดับ ไฟโดยใช้อุป กรณ์
ดับเพลิ งหลายชนิ ดและใช้เครื่ องมื อพิเศษในกรณี เกิ ดเหตุ ฉุกเฉิ น ให้ความช่ วยเหลื อบุ คคลและปกป้ อง
ทรัพย์สินในระหว่างและภายหลังจากเกิดเพลิงไหม้และอุบตั ิเหตุร้ายแรง รวมถึงป้ องกันและสกัดการแพร่
ขยายของวัตถุอนั ตราย ปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
5161.20

พนักงานดับเพลิง , ตํารวจดับเพลิง (Fire-fighter)
ทําการดับเพลิงในฐานะเป็ นเจ้าหน้าที่ของหน่วยดับเพลิงกรมตํารวจ เทศบาล และ
สุ ขาภิบาล : ออกปฏิบตั ิการไปกับรถหรื อเรื อดับเพลิงไปยังสถานที่ที่เกิดเพลิงไหม้ ; ต่อสายสู บและ ฉีด
นํ้าหรื อนํ้ายาเคมีเพื่อดับไฟ หรื อใช้เครื่ องดับเพลิงเคมีดบั ไฟในสถานที่ที่เริ่ มเกิดเพลิงไหม้ ; ทําลายอาคาร
หรื อโครงสร้างบางส่ วนตามความจําเป็ นเพื่อเข้าไปถึงไฟและดับไฟได้ ; ช่วยชีวติ ผูท้ ี่ติดอยูใ่ นไฟและใช้
เครื่ องช่วยหายใจให้ออกซิ เจนแก่ผสู ้ ลบ เพราะถูกความร้อนหรื อควันพิษ อาจปฏิบตั ิงานอื่นๆ ในที่ที่ตอ้ ง
ใช้เครื่ องมือพิเศษในระหว่างเกิดเหตุฉุกเฉิ น เช่น ช่วยชีวิตผูป้ ระสบภัยให้พน้ จากอุทกภัยหรื อวาตะภัย ฉี ด
นํ้าขับไล่ผกู ้ ่อการวุน่ วาย ช่วยคนหรื อสัตว์ที่ตกอยูใ่ นสภาวะอันยากแก่การช่วยเหลือ อาจขับรถหรื อเรื อ
ดับเพลิง อาจมีความชํานาญในการใช้อุปกรณ์ดบั เพลิงหลายชนิด

(323)
5161.30

พนักงานดับไฟป่ า ; เจ้ าหน้ าทีป่ ้ องกันไฟป่ า (Fire-fighter, forest)
ทําการดับไฟที่เกิดในบริ เวณป่ า เขา อุทยานแห่งชาติ และแหล่งธรรมชาติต่าง ๆ : ฉีดนํ้า
หรื อสารเคมีเพื่อดับไฟ ; ถางแนวพื้นที่ป่าเพื่อทําแนวป้ องกันไฟป่ า ตรวจสภาพพื้นที่อย่างสมํ่าเสมอเพื่อ
ป้ องกันอัคคีภยั ; ประชาสัมพันธ์ให้ผอู ้ ยูอ่ าศัยที่ใกล้เคียงได้ทราบข่าวและร่ วมกันป้ องกันไฟป่ า
5161.40

พนักงานดับเพลิง – กู้ภัยอากาศยาน (Salvager)
ดับเพลิงและกู้ภัยเมื่อเกิดอุบัติเหตุ : ทําการดับเพลิงในสถานทีห่ รืออาคารและช่ วยเหลือ
ผู้ประสบภัยเมื่อเกิดเพลิงไหม้ ; ตรวจสอบสั ญญาณแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ และตรวจสอบความพร้ อมของ
อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการดับเพลิง ; อาจทําหน้ าที่รับ–ส่ งข่ าวสาร และประสานงานกับหน่ วยงานที่
เกีย่ วข้ องในการดับเพลิงและกู้ภัย
หน่ วย 5162 เจ้ าหน้ าทีต่ ํารวจ (Police Officers)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่รักษากฎหมาย กฎข้อบังคับและป้ องกันอันตราย
ที่ เ กิ ดกับ บุ ค คลและทรั พ ย์สิ นของบุ ค คล จับ กุ ม บุ ค คลที่ ก ระทํา ผิ ด กฎหมาย ฝ่ าฝื นกฎหมาย ควบคุ ม
การจราจร และปฏิ บตั ิห น้าที่อย่างฉับพลันในกรณี ที่เกิ ดอุบตั ิ เหตุ ปฏิ บตั ิหน้าที่ การงานที่ เกี่ ยวข้องและ
ควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
5162.20

เจ้ าหน้ าทีต่ ํารวจ (Police officer)
ปฏิ บ ตั ิ ง านในนามของเจ้า หน้า ที่ รั ฐในการรั ก ษากฎหมาย กฎ ข้อ บัง คับ และป้ องกัน
อันตรายที่อาจเกิดกับบุคคลหรื อทรัพย์สิน : จับกุมผูท้ ี่กระทําผิดกฎหมายในด้านต่างๆ และสั่งดําเนิ นคดี
ปฏิบตั ิงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หน่ วย 5163 ผู้คุมนักโทษ (Prison Guards)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ควบคุมดูแลนักโทษให้อยูใ่ นระเบียบวินยั และให้
การอบรม ตรวจนักโทษที่จะเข้ามาอยูใ่ นเรื อนจําหรื อสถานพินิจ นํานักโทษไปยังห้องขังและทําการกักขัง
ตรวจตราตามห้องขังต่าง ๆ เป็ นระยะ ๆ ควบคุมดูแลนักโทษในระหว่างการเดินจากที่หนึ่ งไปยัง ที่หนึ่ ง
ระหว่างการทํางาน ระหว่างรับประทานอาหาร และตรวจตราบริ เวณเรื อนจําเพื่อป้ องกันการ หลบหนี
ตลอดจนปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ

(324)
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
5163.20

ผู้คุมนักโทษ ; พัศดี (Guard, prison)
ปฏิ บตั ิงานในนามของเจ้าหน้าที่ รัฐในการควบคุ มดูแลนักโทษให้อยู่ในระเบียบวินัย :
ตรวจ กํากับ ดูแลเพื่อป้ องกันการหลบหนี ให้การอบรมแก่นกั โทษเพื่อให้อยูใ่ นระเบียบ และให้มีความรู ้
เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
หน่ วย 5169 ผู้ให้ บริการด้ านการป้องกันภัยทีม่ ิได้ จัดไว้ ในประเภทไว้ ในทีอ่ นื่
(Protective Services Workers Not Elsewhere Classified)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ทาํ หน้าที่ตรวจตราอาคารและบริ เวณอาคารเพื่อ
ป้ องกันการขโมย อาชญากรรม การละเมิดกฎหมาย และการกระทําผิดอื่นๆ อาจต้องใช้กาํ ลังเมื่อเกิ ดการ
ต่อสู ้เพื่อจับกุมผูก้ ระทําผิด ทําหน้าที่เป็ นผูค้ ุม้ กันให้กบั บุคคลหรื อทรัพย์สินของบุคคล ตรวจบริ เวณชายหาด
และสระว่ายนํ้า เพื่อป้ องกันการเกิดอุบตั ิเหตุและคอยช่ วยเหลือคนจมนํ้า ตรวจตราบริ เวณพื้นที่ป่าสงวน
สวนสาธารณะต่ าง ๆ เพื่ อป้ องกันการขโมยและการล่ า สัตว์ต่า ง ๆ ตลอดจนปฏิ บตั ิ หน้าที่ การงานที่
เกี่ยวข้องและการควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
5169.20

ผู้ค้ ุมกัน (ส่ วนบุคคล) (Bodyguard)
ให้การคุม้ กันแก่บุคคลเพื่อป้ องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกลอบทําร้าย : ตรวจตรา
อาคารสถานที่หรื อพื้นที่ผถู ้ ูกคุม้ กันจะเดินทางไป ; ให้การปกป้ องและอาจใช้กาํ ลังป้ องกันในกรณี จาํ เป็ น
5169.30

พนักงานรักษาความปลอดภัย (Guard, security)
รักษาความปลอดภัยภายในและอาคาร และสถานทีท่ ี่รับผิดชอบ รวมทั้งบริเวณใกล้ เคียง :
ดูแล ตรวจสอบ และอนุญาตการเข้ า – ออกภายในเขตพืน้ ทีค่ วามรับผิดชอบ ; ประสานงานกับหน่ วยงาน
หรือบุคคลอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้ องเพือ่ ระงับเหตุร้าย
5169.35

พนักงานตรวจค้ น (Warden, airport)
ปฏิบตั ิงานด้านการตรวจค้นผูโ้ ดยสาร กระเป๋ า และสัมภาระต่าง ๆ ที่จะนําไปกับ อากาศ
ยาน : ทํางานอย่างใดอย่างหนึ่ งหรื อหลายอย่างในเรื่ อง การตรวจอาวุธ วัตถุ ระเบิด เฝ้ าตรวจภาพจาก
เครื่ องเอ๊กซเรย์ ; ยึด และรับฝากวัตถุอนั ตรายหรื อวัตถุตอ้ งห้าม ; เปิ ดสัมภาระที่ตอ้ งสงสัย รวมทั้งตรวจ
อาคารสถานที่และอากาศยานเพื่อป้ องกันการลอบวางระเบิด พิสูจน์ทราบสิ่ งของต้องสงสัย
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5169.40

ยามรักษาการณ์ ชายฝั่ง (Guard, coast)
ตรวจตราพื้นที่บริ เวณชายฝั่ งและส่ วนที่รับผิดชอบให้มีความปลอดภัย : แจ้งเจ้าหน้าที่
ตํารวจ หรื อเข้าระงับเหตุการณ์ที่มีการกระทําการรุ นแรงหรื อละเมิดกฎหมาย ; ให้ความช่ วยเหลื อแก่
ผูป้ ระสบภัยบริ เวณชายฝั่งและใกล้เคียง
5169.50

ผู้ดูแลสั ตว์ ป่า (Guard, wild animal)
ตรวจตราพื้นที่สงวนและบริ เวณป่ าที่รับผิดชอบเพื่อป้ องกันการขโมยและการลักลอบ ล่า
สัตว์ : ให้ความช่วยเหลือหรื อรักษาอาการเจ็บของสัตว์ป่า ; ให้การดูแลและคุม้ ครองสัตว์ป่า ตรวจจับ
ผูก้ ระทําผิดกฎหมายการล่าสัตว์ในพื้นที่หวงห้าม
5169.60

เจ้ าหน้ าทีป่ ระจําสระนํา้ (Guard , swimming pool)
ตรวจตราบริ เวณชายหาดและสระว่ายนํ้าเพื่อป้ องกันอุบตั ิเหตุ : ห้ามและให้คาํ แนะนําแก่
ผูเ้ ล่นนํ้าในบริ เวณที่อนั ตราย ให้ความช่วยเหลือแก่ผเู ้ ล่นนํ้าที่ได้บาดเจ็บหรื อจมนํ้า

5169.90

ผู้ให้ บริการด้ านการป้องกันภัยทีเ่ กีย่ วข้ องอืน่ ๆ
ผูป้ ฏิ บ ัติงานอาชี พในกลุ่ มนี้ รวมถึ งผูใ้ ห้ บ ริ ก ารด้า นการป้ องกัน ภัย ต่ า งๆ ซึ่ งมิ ไ ด้จ ัด
ประเภทไว้ในที่อื่น

หมวดย่อย 52 นายแบบ นางแบบ พนักงานขาย และพนักงานสาธิตสิ นค้ า
(Models, Salespersons and Demonstrators)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในหมวดย่อยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่แสดงแบบเครื่ องแต่งกาย เครื่ องประดับและ
อื่น ๆ เพื่อการโฆษณาสิ นค้า การสร้างสรรค์ทางศิลปะ และการจัดแสดงสิ นค้า การขายสิ นค้าในสถานที่
ต่าง ๆ และการสาธิ ตสิ นค้าให้ลูกค้าซึ่ งคาดว่าจะซื้ อสิ นค้า
กลุ่มอาชี พในหมวดย่ อยนี้ มีดังนี้
521 นายแบบและนางแบบ
522 พนักงานขายของหน้าร้านและพนักงานสาธิตสิ นค้า
523 ผูข้ ายสิ นค้าในตลาดและแผงร้านค้า
หมู่

521

นายแบบและนางแบบ (Fashion and Other Models)
ผูป้ ฏิ บตั ิงานอาชี พในหมู่น้ ี ได้แก่ ผูท้ ี่แสดงแบบเครื่ องแต่งกายและเครื่ องประดับต่าง ๆ
ให้ลูกค้าชมเพื่อการขาย การโฆษณา หรื อการสร้างสรรค์ทางศิลปะ

(326)
กลุ่มอาชี พในหมู่นี้ มีดังนี้
5210 นายแบบและนางแบบ
หน่ วย 5210 นายแบบและนางแบบ (Fashion and Other Models)
ผูป้ ฏิ บ ัติง านอาชี พ ในหน่ ว ยนี้ ได้แ ก่ ผูท้ ี่ ท าํ หน้า ที่ แ สดงเสื้ อผ้า เครื่ องแต่ ง กาย และ
สิ่ งของอื่ นๆ เพื่อแสดงแก่ ลูก ค้าในห้องแสดงเพื่อการขาย หรื อแสดงท่ าทางเพื่อเป็ นแบบสําหรั บการ
โฆษณา แสดงแบบเครื่ องแต่งกายตัวอย่างซึ่ งเป็ นสิ นค้าแบบใหม่ที่ทนั สมัย หรื อสิ นค้าตามแบบที่ลูกค้า
ต้องการ แสดงท่าทางเป็ นแบบสําหรับการถ่ายภาพหรื อภาพยนตร์ โฆษณา ตลอดจนปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่
เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่นๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
5210.20

นายแบบและนางแบบ (Model, fashion / advertising)
แสดงแบบเสื้ อ ผ้า เครื่ อ งแต่ ง กาย และสิ่ ง ของอื่ น ๆ สํ า หรั บ ขายในห้ อ งแสดงสิ น ค้า
สถานที่ ประกอบการค้าปลี ก หรื อสถานที่ อื่นๆ : สวมใส่ เครื่ องแต่งกายตัวอย่า งแบบใหม่หรื อแบบ
สมัยใหม่หรื อแบบที่เป็ นที่ตอ้ งการของลูกค้า ; เดิ น หมุนตัว และยืนเพื่อแสดงให้เห็ นรู ปร่ างของเครื่ องแต่ง
กาย เช่น คุณภาพ รู ปแบบ และการออกแบบของเครื่ องแต่งกายต่อหน้าผูช้ มในการแสดงแบบแฟชัน่ ; อาจ
แสดงท่าทางเพื่อถ่ายภาพโดยมีเป้ าหมายในการโฆษณาสิ นค้า
หมู่

522

พนักงานขายของหน้ าร้ านและพนักงานสาธิตสิ นค้ า
(Shop Salespersons and Demonstrators)
ผูป้ ฏิ บตั ิงานอาชี พในหมู่น้ ี ได้แก่ ผูข้ ายและผูส้ าธิ ตสิ นค้าในสถานประกอบการค้าส่ ง
ค้าปลีกหรื อให้แก่ลูกค้าโดยตรง
อาชี พในหมู่นี้ มีดังนี้
5220 พนักงานขายของหน้าร้านและพนักงานสาธิตสิ นค้า
หน่ วย 5220 พนักงานขายของหน้ าร้ านและพนักงานสาธิตสิ นค้ า
(Shop Salespersons and Demonstrators)
ผู ้ป ฏิ บ ัติ ง านอาชี พ ในหน่ ว ยนี้ ได้ แ ก่ ผู ้ที่ ท ํา หน้ า ที่ ข ายและแสดงสิ นค้า ในสถาน
ประกอบการค้าส่ งให้กบั ผูค้ า้ ปลีก และผูบ้ ริ โภคในสถานที่คา้ ปลีก ตรวจสอบความต้องการของผูบ้ ริ โภค
และของชนิดสิ นค้า ช่วยเหลือผูบ้ ริ โภคในการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้า นําสิ นค้าจากสถานที่เก็บและจัดวาง
ให้ ลูกค้าเห็นอย่างชัดเจน แจ้งราคาสิ นค้า ส่ วนลด และระยะเวลาให้สินเชื่ อ สามารถดําเนิ นการบรรจุ
หี บ ห่ อได้ตามลู ก ค้า ต้องการและจัดส่ ง สิ นค้า จัดเตรี ย มใบสั่ ง ของ ใบเสร็ จ รั บ เงิ น ใบส่ ง สิ นค้า และ

(327)
ใบกํากับภาษี รวมทั้งแสดงการสาธิ ตสิ นค้าเกี่ยวกับคุณลักษณะ และวิธีการใช้งานเพื่อดึงดูดความสนใจ
ในการซื้ อ ตลอดจนปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่นๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
5220.10

พนักงานขายในสถานประกอบการค้ าส่ ง (Salesperson , wholesale establishment)
ขายสิ นค้าในสถานประกอบการค้าส่ ง ให้แก่ผขู ้ ายปลีก หรื อผูบ้ ริ โภคซึ่ งซื้ อเป็ นจํานวน
มากๆ : สนทนากับลูกค้าในบริ เวณที่ขายสิ นค้า เพื่อให้ทราบถึงลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ตอ้ งการ ; ช่วย
ลูกค้าเลือกสิ นค้าโดยการบรรยายหรื อชี้ แจงให้เห็นถึงรู ปร่ างลักษณะและคุณภาพของสิ นค้า ; ชี้ แจงราคา
สิ นค้าและเงื่อนไข การชําระเงิน ; พยายามขายสิ นค้าให้หมดโดยการเสนอขายลดราคาเป็ นพิเศษให้แก่
ลูกค้าที่ยงั ลังเลใจ ; รับใบสั่ง ทําแบบสั่งของ แล้วเสนอฝ่ ายบริ หาร อาจรับเงินค่าขายสิ นค้า
5220.15

พนักงานขายในสถานประกอบการค้ าปลีก (Salesperson , retail establishment)
ขายสิ นค้าในสถานประกอบการค้าปลี ก ซึ่ งต้องใช้ความรู ้ เกี่ ยวกับสิ นค้าเป็ นพิเศษ :
สนทนากับลูกค้าในบริ เวณที่ขายสิ นค้า เพื่อให้ทราบถึงลักษณะและราคาของสิ นค้าที่ลูกค้าพอใจซื้ อ ; ช่วย
ลูกค้าเลือกของด้วยการบรรยายถึงลักษณะและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ; รับเงินค่าขายสิ นค้า ; บรรจุหีบห่ อ
เพื่อมอบของให้แก่ลูกค้า หรื อตรวจดูวา่ ได้มีการบรรจุหีบห่ อสิ่ งของให้แก่ลูกค้าแล้ว ; จัดสิ นค้าที่นาํ ออก
แสดงให้เป็ นที่ดึงดูดความสนใจ อาจควบคุมพนักงานขายของหน้าร้าน อาจจดรายการสิ่ งของที่ตอ้ งการ
สต็อกไว้เป็ นครั้งคราว ประเมินค่าของสิ นค้าที่ใช้แล้ว ตามแบบหรื อตามรุ่ นของสิ นค้า ซึ่ งลูกค้านํามาขาย
เพื่อแลกเปลี่ยนสิ นค้าชิ้นใหม่ แจ้งราคาสิ นค้าที่จะจ่ายให้แล้วเขียนใบสั่งหรื อใบสัญญาขาย อาจไปหา
ลูกค้าและนําสิ นค้าไปแสดงให้ลูกค้าชม
5220.20

พนักงานขายสิ นค้ า (ประจําร้ าน); พนักงานขายของหน้ าร้ าน (Salesperson , shop)
ขายสิ นค้าให้ผบู้ ริ โภคในสถานประกอบการค้าปลีก ซึ่ งโดยปกติเป็ นการขายที่มีตู้แสดง
สิ นค้า : จัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีลกั ษณะและคุณภาพตามที่ผซู ้ ้ื อต้องการ ; ช่วยลูกค้าเลือกผลิตภัณฑ์ ; รับเงินค่า
ขายสิ นค้าหรื อรับประกันสิ นเชื่ อภายในวงเขตอํานาจที่จะรับประกันได้ ; บรรจุกล่องหรื อห่ อของให้แก่
ลูกค้า หรื อจัดการส่ งมอบให้แก่ลูกค้า ; คอยจัดสิ นค้าไว้ให้เต็มอยูเ่ สมอ และให้อยูใ่ นลักษณะที่ดึงดูดใจผู ้
ซื้ อ อาจตรวจดูรายการสิ่ งของในสต็อกสิ นค้าเป็ นครั้งคราว อาจเขียนใบสั่งของ
5220.30

พนักงานสาธิตสิ นค้ า, ผู้นําเสนอสิ นค้ าตัวอย่ าง, ผู้ชักชวนซื้อสิ นค้ า (Demonstrator)
นําสิ นค้าไปแสดงในสถานประกอบการค้าส่ ง สถานประกอบการค้าปลี ก หรื อสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรม พาณิ ชยกรรม ตลอดจนสถานที่ แสดงสิ นค้า หรื อบ้านเรื อนส่ วนบุคคล :
อธิ บายคุ ณลักษณะและคุ ณภาพของสิ นค้า และแสดงถึ งการใช้งาน เพื่อกระตุน้ ให้ผูซ้ ้ื อเกิ ดความสนใจ
และตอบคําถามเกี่ยวกับตัวสิ นค้านั้นๆ อาจขายสิ นค้าด้วย

(328)
5220.40

พนักงานประจําสถานีบริการนํา้ มัน (Attendant, petrol service station)
ขายนํา้ มันเบนซิน นํา้ มันดีเซล และนํา้ มันเชื้อเพลิงอื่นๆ ให้ ลูกค้ าในสถานบริ การนํา้ มัน :
สอบถามความต้ องการของลูกค้ าและจ่ ายนํา้ มันเบนซิน นํา้ มันดีเซล นํา้ มันหล่ อลืน่ อืน่ ๆ ลม หรือนํา้ ; รับ
เงินสด ใบสํ าคัญ หรือบันทึกจํานวนนํา้ มันที่เปิ ดให้ เครดิตได้ อาจขายและติดตั้งเครื่ องปัดนํา้ ฝนหน้ ากระจก
รถยนต์ ติดกระจกสํ าหรับดูข้างหลัง ติดหัวเทียนเครื่องยนต์ และอุปกรณ์ อนื่ ๆ เปลีย่ นนํา้ มันและหยอด
นํา้ มันเครื่อง เปลีย่ นยาง ซ่ อมยาง และล้ างรถยนต์
5220.90

พนักงานขายและผู้นําเสนอสิ นค้ าอืน่ ๆ
ผูป้ ฏิ บ ัติ ง านอาชี พ ในกลุ่ ม นี้ รวมถึ ง พนัก งานและผูน้ ํา เสนอสิ น ค้า อื่ น ๆ ซึ่ งมิ ไ ด้จ ัด
ประเภทไว้ในที่อื่น

หมู่

523

ผู้ขายสิ นค้ าในตลาดและแผงร้ านค้ า (Stall and Market Salespersons)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในหมู่น้ ี ได้แก่ ผูท้ ี่ขายสิ นค้าหลายชนิ ดในตลาดหรื อแผงร้านค้าต่าง ๆ
ที่รวมกันเป็ นกลุ่มบนถนนในย่านใดย่านหนึ่ งโดยเฉพาะ หรื อในสถานที่ที่ได้รับอนุ ญาตจากเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่นนั้น ๆ
อาชี พในหมู่นี้ มีดังนี้
5230 ผูข้ ายสิ นค้าในตลาดและแผงร้านค้า
หน่ วย 5230 ผู้ขายสิ นค้ าในตลาดและแผงร้ านค้ า (Stall and Market Salespersons)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูท้ าํ หน้าที่ขายสิ นค้าหลากหลายชนิ ดในแผงร้านค้า
ซึ่ งโดยทัว่ ไปจะตั้งรวมเป็ นกลุ่มข้างถนนในย่านที่ต้ งั โดยเฉพาะ หรื อในที่โล่งแจ้งโดยได้รับอนุญาตจาก
เจ้าหน้าที่ ทอ้ งถิ่ นนั้นๆ รวมทั้งการขายผัก ผลไม้ และสิ่ งของอื่ นๆ ในบริ เวณตลาด : จัดซื้ อหรื อทํา
สัญญากับแหล่งสิ นค้านานาชนิดเพื่อนํามาจําหน่ายตามแผงร้านค้า ซื้ อผัก ผลไม้สด หรื ออื่นๆ ซึ่ ง ส่ วน
ใหญ่เป็ นอาหาร และสิ่ งบริ โภคจากตลาดค้าส่ งหรื อซื้ อตรงจากชาวไร่ ชาวสวนเพื่อนํามาจําหน่ายในตลาด
ทําการขนส่ งสิ นค้าเพื่อนํามาจําหน่ าย รับชําระเงิ น จัดทําบัญชี ตลอดจนปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้อง
และควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่นๆ
2
3

อาชีพในหน่วยนี้ มีดงั นี้

(329)
5230.20

ผู้ขายสิ นค้ าตามแผงร้ านค้ าและในตลาด (Salesperson, stall and market)
ขายสิ น ค้า อุ ป โภคบริ โ ภคชนิ ด ต่ า งๆ เช่ น เสื้ อ ผ้า เครื่ อ งหนัง บุ ห รี่ หนัง สื อพิ ม พ์
วารสาร พืชผัก ผลไม้สด ไอศกรี ม ฯลฯ บนแผงร้ านค้าในย่านชุ มชน ตลาดสด และตลาดนัด ซึ่ งเป็ น
สถานที่ที่ได้รับอนุ ญาตจากเจ้าหน้าที่ทอ้ งถิ่นอย่างถูกต้อง : รับซื้ อสิ นค้าต่างๆ จากแหล่งผลิ ตเพื่อนํามา
จําหน่ายตามแผงร้านค้า ; จัดแผงแสดงสิ นค้าและติดป้ ายบอกราคา ; ชักชวนให้ลูกค้าซื้ อสิ นค้า ; ขายและ
รับชําระเงินค่าสิ นค้า และบรรจุหีบห่อสิ นค้า

9414

(330)

หมวดใหญ่ 6
ผู้ปฏิบัติงานฝี มือด้ านการเกษตรและประมง
(Skilled Agricultural and Fishery Workers)
ผูป้ ฏิ บตั ิ งานอาชี พในหมวดใหญ่น้ ี ได้แก่ ผูท้ ี่ มีฝีมื อในด้านการเกษตรและการประมง
ทํางานปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ หรื อใช้ประโยชน์จากป่ าไม้ ล่าสัตว์ และประมง เพื่อให้ได้มาซึ่ งผลผลิตสําหรับ
การจําหน่ายและการดํารงชีพ
กลุ่มอาชี พในหมวดใหญ่ นี้ มีดังนี้
61 ผู้ปฏิบัติงานฝี มือด้ านการเกษตรและการประมงเพือ่ การค้ าขาย
62 ผู้ปฏิบัติงานฝี มือด้ านการเกษตรและการประมงเพือ่ การดํารงชีพ
หมวดย่อย 61 ผูป้ ฏิบตั ิงานฝี มือด้านการเกษตรและการประมงเพื่อการค้าขาย
(Market -Oriented Skilled Agricultural and Fishery Workers)
ผู้ปฏิบัติงานอาชี พในหมวดย่ อยนี้ ได้ แก่ ผู้ทที่ าํ การเพาะปลูกและเก็บเกีย่ วผลผลิตจาก
ธัญพืช ผักสวนครัว พืชสวน พืชไร่ ไม้ ยนื ต้ น ไม้ พ่ มุ และอืน่ ๆ ทําการขยายพันธุ์สัตว์ อนุรักษ์ พนั ธุ์สัตว์
ดูแลรักษาสั ตว์ และการล่ าสั ตว์ จับสั ตว์ ต่างๆ เพือ่ ให้ ได้ มาซึ่งเนือ้ สั ตว์ นํา้ นม ขนสั ตว์ หนังสั ตว์ เส้ นใย
ไหม นํา้ ผึง้ หรืออื่นๆ ทําการอนุรักษ์ และใช้ ประโยชน์ จากป่ าไม้ ขยายพันธุ์ดูแลรักษาสั ตว์ นํา้ และจับสั ตว์
นํา้ เพือ่ การจําหน่ าย รวมถึงการแปรรู ปขั้นพืน้ ฐาน เพือ่ การจําหน่ ายให้ กบั ผู้ซื้อ องค์ กรหรือตลาดต่ าง ๆ

กลุ่มอาชี พในหมวดย่ อยนี้ มีดังนี้
611 ผูป้ ฏิบตั ิงานฝี มือด้านการเพาะปลูกพืชไร่
612 ผู้เลีย้ งสั ตว์ เพื่อการค้ าและผู้ปฏิบัติงานอืน่ ๆ ที่เกีย่ วข้ อง
613 ผูป้ ลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า
614 ผูท้ าํ งานป่ าไม้ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
615 ผูท้ าํ งานด้านการประมง การล่าสัตว์และดักจับสัตว์ต่าง ๆ
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หมู่

611

ผู้ปฏิบัติงานฝี มือด้ านการเพาะปลูกพืชไร่
(Market Gardeners and Crop Growers)
9179
ผู้ปฏิบัติงานอาชี พในหมู่นี้ ได้ แก่ ผู้ที่วางแผนการเพาะปลูกและ
เก็บเกี่ยวผลผลิตจาก ธัญพืช พืชสวน พืชไร่ หรื อผักสวนครั ว ไม้ ยืนต้ น ไม้ พ่ ุม พืช
ในเรือนเพาะชํ า พืชสมุนไพรและอื่นๆ เพื่อทําการจําหน่ ายให้ กับผู้ซื้อหรื อตลาดที่มี
การซื้อขายผลผลิตทางการเกษตร
9180
กลุ่มอาชีพในหมู่น้ ี มีดงั นี้
6111 ผูเ้ พาะปลูกพืชไร่ พืชผลและพืชผัก
6112 ผูเ้ พาะปลูกไม้ยนื ต้นและไม้พมุ่
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6113 ผูเ้ พาะปลูกพืชสวน และพืชในเรื อนเพาะชํา
6114 ผูเ้ พาะปลูกพืชผลทางการเกษตรแบบผสมผสาน
หน่ วย 6111 ผู้เพาะปลูกพืชไร่ พืชผลและพืชผัก (Field Crop and Vegetable Growers)
ผูป้ ฏิ บตั ิงานอาชี พในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ทาํ หน้าที่วางแผนและดําเนิ นการเพาะปลูกและ
เก็ บเกี่ ยวพื ชไร่ นา พื ช ผล และพืช ผัก ชนิ ดต่ างๆ เพื่อการจําหน่ ายหรื อนํา ส่ งเป็ นประจําให้กบั ผูซ้ ้ื อใน
ลักษณะขายส่ ง องค์การการตลาดหรื อจําหน่ายในตลาดต่างๆ กําหนดประเภทและจํานวนของพืชผลที่จะ
ทําการเพาะปลูก จัดซื้ อเมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ ย และวัสดุสิ่งของเครื่ องใช้อื่นๆ ทําการเช่าหรื อลงทุนในที่ดิน
และทําการปรับปรุ งพัฒนาที่ดิน อาคารสิ่ งปลูกสร้ าง อุปกรณ์ และเครื่ องจักรต่างๆ และสัตว์เลี้ ยงเพื่อไว้
ใช้งาน ดําเนิ นงานด้านการเพาะปลูก เช่น การจัดเตรี ยมดิ น การไถหว่าน การปลูก การขยายพันธุ์และ
การเก็บเกี่ยวผลิตผลและพืชผัก จัดการเก็บรักษาและดําเนิ นการแปรรู ปขั้นพื้นฐานผลิตผลต่างๆ รวมทั้ง
ดูแลสัตว์เลี้ ยงเพื่อใช้งาน บํารุ งรั กษาอาคารสิ่ งปลู กสร้ าง เครื่ องจักรและอุปกรณ์ ทางการเกษตรต่างๆ
และจัดส่ งหรื อดําเนิ นงานด้านการตลาดพืชผลทางการเกษตร ตลอดจนปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้อง
และควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่นๆ
7234 อาชีพในหน่วยนี ้

มีดงั นี ้

6111.10

ผู้เพาะปลูกพืชไร่ และพืชผัก ; เกษตรกรพืชไร่ และพืชผัก
(Farmer, field crops / vegetable crops )
จัดการงานในฟาร์ มที่ เป็ นกิ จการของตนเองหรื อของนายจ้างเพื่อเพาะปลู กพืชไร่ และ
พืชผักนานาชนิ ดด้วยวิธีการทําฟาร์ มแบบธรรมดาโดยอาศัยนํ้าจากธรรมชาติ ทําฟาร์ มในที่ดอน ทําฟาร์ ม
ชลประทานหรื อโดยใช้เทคนิคพิเศษอื่นๆ : กําหนดจํานวนกับประเภทของพื้นที่และพืชที่จะเพาะปลูก
โดยพิจารณาตามลักษณะดิน ดินฟ้ าอากาศ สภาวะตลาดและปั จจัยอื่นๆ ; คัดเลือกและซื้ อเมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ ย
ยากําจัดวัชพื ชและแมลง สารชี วภาพเพื่ อการเจริ ญเติ บโต สารควบคุ มการเจริ ญเติ บโต สั ตว์ที่ ใช้ง าน
เครื่ องจักรกลที่ใช้ในฟาร์ มและสิ่ งอื่นๆ ; ไถ ใส่ ปุ๋ย เตรี ยมที่ดิน และหว่านเมล็ดพืช ; พรวนดิ น แต่งกิ่ ง
และฉี ดหรื อพ่นยาฆ่าแมลง เก็บเกี่ยว นวด และทํางานอื่นๆ เกี่ยวกับการเพาะปลูกและการจัดการก่อนและ
หลังการเก็บเกี่ ยวพืชผล ; ป้ องกันความเสี ยหายที่จะเกิ ดกับพืชอันเนื่ องจากสภาพของดิ นฟ้ าอากาศและ
สัตว์ตามฤดูกาลเท่าที่จาํ เป็ น ; นําผลิตภัณฑ์ของฟาร์ มไปขาย ; ซ่ อมโรงเรื อน รั้ว เครื่ องมือให้อยูใ่ นสภาพ
ที่ดีและดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม ; จ้างควบคุมดูแลและปลดคนงานตามที่ตอ้ งการ ; ทําบันทึกเกี่ยวกับต้นทุน
การผลิต และเรื่ องราวอื่นๆ อาจปรุ งแต่งพืชผลบางส่ วนก่อนส่ งออกสู่ ตลาด
6111.15

คนงานฝี มือพืชไร่ และพืชผัก (Skilled farm worker, field crops / vegetable crops)
ทํางานในฟาร์มที่ตอ้ งใช้ความรู ้ในการปลูกพืชไร่ และพืชผัก เช่น ข้าวโพด ถัว่ เหลือง ผัก
และข้าวฟ่ าง : เตรี ยมดิ น หว่านเมล็ดพืช ใส่ ปุ๋ย เพาะปลู ก เก็บเกี่ ยวและเก็บรักษาพืชผลโดยใช้
แรงงานสัตว์ เครื่ องมือที่ใช้ลากจูงด้วยรถแทรกเตอร์ หรื อเครื่ องมือจักรกลที่มีกาํ ลังขับเคลื่ อน ; ทํางาน
ต่างๆ เช่น ลอกเปลือกและกระเทาะเมล็ดข้าวโพด นวดข้าวหรื อเมล็ดธัญพืชอื่นๆ เก็บพืชผล ฉี ดหรื อพ่น
ยาฆ่าแมลง ปลูกพืชที่งอกจากเมล็ดแล้ว (กล้าไม้) และทดนํ้าเข้าในไร่ ; ป้ องกันความเสี ยหายที่จะเกิดกับ
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พืชผล เนื่ องจากดินฟ้ าอากาศ แมลง และสัตว์ตามฤดูกาล และตามความจําเป็ น ; บํารุ งรักษา และ
ซ่ อมแซมสิ่ งก่อสร้ างและเครื่ องมือที่ใช้ในการทําฟาร์ ม ตลอดจนเครื่ องส่ งนํ้า อาจขับรถบรรทุกส่ งคนงาน
เสบียงอาหาร เครื่ องมือเครื่ องใช้ และผลิตผลต่างๆ อาจวางแผนและกําหนดการไถ การปลูก และการ
เก็บเกี่ยว อาจชัง่ นํ้าหนักผลิตผลที่เก็บเกี่ยวได้ และบันทึกเวลาการผลิต หรื อเรื่ องราวอื่นๆ อาจปรุ งแต่งพืช
ก่อนนําไปขายหรื อส่ งไปจําหน่าย และทํางานฝี มือ ทักษะทางการเกษตรตามคําแนะนําของหัวหน้างาน
6111.20

ผู้เพาะปลูกข้ าว ; ชาวนา (Farmer, rice)
จัดการงานในฟาร์ มที่เป็ นกิจการของตนเองหรื อของนายจ้างเพื่อปลูกข้าว : ปฏิ บตั ิงาน
หลักมูลฐานเช่นเดียวกันกับผูเ้ พาะปลูกพืชไร่ และพืชผัก แต่ชาํ นาญในการปลูกข้าวเจ้า ; ทํานาหว่านหรื อ
นาดํา ; ทํานาลุ่มโดยมีการไขนํ้าเข้านาหรื อการใช้น้ าํ จากธรรมชาติ และเพาะปลูกข้าวในลักษณะที่พ้ืนนา
มีน้ าํ ขังอยู่ ; ปลูกข้าวไร่ (นาดอน) ในลักษณะเดียวกันกับการปลูกธัญพืชอื่นๆ
6111.25

ผู้เพาะปลูกธัญพืช (ยกเว้นข้ าว) (Farmer, grains)
จัดการงานในฟาร์ มที่ เป็ นกิ จการของตนเองหรื อของนายจ้างเพื่อเพาะปลู กธัญพืชและ
หญ้าสําหรับเลี้ยงสัตว์ : ปฏิบตั ิงานหลักมูลฐานเช่นเดียวกันกับผูเ้ พาะปลูกพืชไร่ และพืชผัก แต่ชาํ นาญใน
การปลูกข้าวโพด ข้าวฟ่ าง ข้าวสาลี ถัว่ หรื อธัญพืชอื่นๆ และหญ้าเลี้ยงสัตว์
6111.30

ผู้เพาะปลูกอ้ อย ; เกษตรกรไร่ อ้อย (Farmer, sugar-cane)
จัดการงานในฟาร์ มที่เป็ นกิจการของตนเองหรื อของนายจ้างเพื่อปลูกต้นอ้อย : ปฏิบตั ิงาน
หลักมูลฐานเช่นเดียวกันกับผูเ้ พาะปลูกพืชไร่ และพืชผัก แต่ชาํ นาญในการปลูกต้นอ้อย ; เลือกพันธุ์ เตรี ยม
ดิน ไถพรวน และยกร่ องปลูก อาจใช้แรงงานคนหรื อใช้เครื่ องจักรในการปลูก ; ใส่ ปุ๋ยในร่ องปลูกและ
อาจให้ น้ ํ าทั้ ง ก่ อ นและหลั ง การปลู ก ;
เก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต โดยต้ อ งวางแผนการตั ด อ้ อ ยให้
สอดคล้องกับความสามารถในการหี บอ้อยของโรงงานเพื่อที่จะได้ผลผลิตที่ให้ผลตอบแทนสู ง ; อาจ
ดําเนินการบํารุ งรักษาตออ้อยเพื่อใช้สาํ หรับการปลูกครั้งต่อไป
6111.35

ผู้เพาะปลูกพืชเส้ นใย (Farmer, fiber plant)
จัดการงานในฟาร์ ม ที่ เป็ นกิ จการของตนเองหรื อของนายจ้างเพื่ อปลู กพื ชที่ ให้เส้ นใย
สําหรับการสาน ถักทอ เช่ น ฝ้ าย นุ่ น ปอ ป่ าน และกก : ปฏิ บตั ิงานหลักมูลฐานเช่ นเดี ยวกันกับ
ผูเ้ พาะปลูกพืชไร่ และพืชผัก แต่ชาํ นาญในการปลูกพืชที่ให้เส้นใย
6111.40

เกษตรกรชาวไร่ ยาสู บ ; ผู้เพาะปลูกต้ นยาสู บ (Farmer, tobacco)
จัดการงานในฟาร์ มที่เป็ นกิจการของตนเองหรือของนายจ้ างเพือ่ ปลูกต้ นยาสู บ : ปฏิบัติงาน
หลักมู ลฐานเช่ นเดียวกันกับ เกษตรกรพืช ไร่ แ ละผักทั่วไป แต่ มี ค วามชํ านาญในการเพาะปลูกต้ นยาสู บ ;
คัดเลือกประเภท พันธุ์ และปริ ม าณในการเพาะปลูกให้ เหมาะสมกับพื้นที่แ ละความต้ องการ เช่ น ยาสู บ
ประเภทบ่ มไอร้ อน บ่ ม อากาศ บ่ มแดด และยาสู บพื้นเมือง ; ปลูกและบํารุ งรั กษา ; เก็บ ใบยาสู บ คัด

(333)
คุณภาพใบยา เพื่อจําหน่ ายเป็ นใบยาสด หรื อนํามาบ่ มคัดคุณภาพใบยา มัดกําใบยาเพื่อจําหน่ ายเป็ น ใบยา
แห้ ง (ลําดับขั้นตอนและวิธีการบ่ ม คัดและอืน่ ๆ จะแตกต่ างกันตามประเภทของใบยา)

6111.45

คนงานฝี มือไร่ ยาสู บ (Skilled farm worker, tobacco)
ช่วยงานเกษตรกรชาวไร่ ยาสู บในการเพาะปลูกต้นยาสู บ เก็บใบยาสด
เสี ยบร้อยใบยาสดบ่มใบยา (วิธีการบ่มจะแตกต่างกันตามประเภทของใบยา) : นําใบยาที่บ่มแล้วออกจาก
โรงบ่ม คัดใบยาตามคุณภาพมัดกําใบยา ; บรรจุหีบห่อ และดําเนินการอื่นๆ เพื่อเตรี ยมขายใบยา รวมถึง
การปฏิบตั ิงานตามที่เกษตรกรชาวไร่ ยาสู บมอบหมาย
6111.47

นายสถานีใบยา ; หัวหน้ าสถานีใบยา (Chief station, tobacco)
ควบคุมการจัดการในสถานีที่รับผิดชอบ : กําหนดและวางแผนการผลิตใบยาสู บในพื้นที่
ควบคุ ม ดู แลการผลิ ตใบยาสู บของชาวไร่ และการรั บซื้ อใบยาสู บ ; มอบหมายงานและติดตามการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานตรวจไร่ หรื อพนักงานส่ งเสริ ม ให้คาํ แนะนําและแก้ไขปั ญหาให้แก่ชาวไร่ ยาสู บ
6111.48

พนักงานตรวจไร่ ; พนักงานส่ งเสริม (Promoting officer, tobacco)
ดูแลและแนะนําการเพาะปลู กยาสู บแก่ ชาวไร่ ในสังกัดทุ กขั้นตอน ตั้งแต่การวางแผน
การผลิต การใช้ปุ๋ยและสารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรู พืช : ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานในไร่ อื่นๆ เช่น ให้น้ าํ
กําจัดวัชพืช พรวนดิน กําจัดแขนงและยอด เก็บเกี่ยว บ่ม ฯลฯ เป็ นต้น เพื่อให้ชาวไร่ ผลิตใบยาได้อย่าง
ถู ก ต้องและมี คุณ ภาพ ; ให้ข ้อมู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกับ การซื้ อ ขายใบยา ; เก็ บ ตัวอย่า งใบยาเพื่ อวิ เคราะห์
คุ ณภาพ ติ ด ตามการผลิ ตใบยาของชาวไร่ ใ ห้ข ้อมู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกับ การซื้ อขายใบยา ; รายงานความ
คืบหน้า อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปั ญหาให้สถานีใบยาต้นสังกัด
6111.50

ผู้เพาะปลูกพืชนํา้ มัน (Grower, oilseed)
จัดการงานในฟาร์ มที่เป็ นกิจการของตนเองหรื อของนายจ้างเพื่อปลูกพืชให้น้ าํ มัน เช่ น
ทานตะวัน งา ละหุ่ง ปาล์มนํ้ามัน : ปฏิบตั ิงานหลักมูลฐานเช่นเดียวกันกับผูเ้ พาะปลูกพืชไร่ และพืชผัก แต่
ชํานาญในการปลูกพืชเพื่อสกัดเอานํ้ามัน ; เตรี ยมดิน ไถพรวน ทําร่ องสําหรับหยอดเมล็ดเพื่อปลูก หรื อ
ปลูกแบบหว่าน หรื อแบบโรยเป็ นแถวตามชนิดของพืช ; เก็บเกี่ยวผลผลิตโดยนําไปผึ่งแดดให้แห้ง หรื อ
นําไปบ่มแล้วทําความสะอาด ; เก็บในยุง้ ฉางที่ ป้องกันแดด ฝนและแมลงศัตรู หรื อจัดเก็บไว้ใน
ถุงพลาสติก ถุงปุ๋ ย ถุงผ้า หรื อถุงกระดาษเพื่อรอการจําหน่าย
6111.90
ในที่อนื่

ผู้เพาะปลูกพืชไร่ พืชผลและพืชผักอืน่ ๆ
ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในกลุ่มนี้ รวมถึงผู้ปลูกพืชสวน พืชไร่ และธัญพืช ซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้

(334)
หน่ วย 6112 ผู้เพาะปลูกไม้ ยนื ต้ นและไม้ พ่ มุ (Tree and Shrub Crop Grower)
ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหน่ วยนี้ ได้ แก่ ผู้ที่ทําหน้ าที่วางแผนและดําเนินการเพาะปลูก และเก็บ
เกีย่ วพืชผลจากไม้ ยืนต้ นและไม้ พ่ มุ ชนิดต่ างๆ เช่ น ไม้ ผล ผลไม้ เปลือกแข็ง ต้ นชา กาแฟ เถาองุ่น ต้ นโกโก้
และต้ นยางพารา และทําการเก็บรวบรวมยางไม้ เพือ่ การจําหน่ ายหรือนําส่ งเป็ นประจําให้ กับ ผู้ซื้อใน
ลักษณะขายส่ ง องค์ การการตลาด หรือจัดจําหน่ ายในตลาดต่ างๆ กําหนดประเภทและจํานวนของพืชผลที่จะ
ทําการเพาะปลูก จัดซื้อเมล็ดพันธุ์พชื ปุ๋ ย สารกําจัดวัชพืช สารกําจัดแมลง สารควบคุมการเจริญเติบโตและ
วัสดุสิ่งของเครื่องใช้ อื่นๆ ทําการเช่ าหรือลงทุนในที่ดนิ และปรับปรุ งพัฒนาที่ดนิ อาคารสิ่ งปลูกสร้ าง
อุปกรณ์ และเครื่องจักรต่ างๆ ดําเนินงานด้ านการเพาะปลูก เช่ น การจัดเตรียมดิน การไถหว่ าน การ
เพาะพันธุ์และการดูแลต้ นไม้ หรือพุ่มไม้ ล้มลุก การเก็บยางไม้ และการเก็บเกีย่ วพืชผลต่ างๆ จัดการเก็บรักษา
และดําเนินการแปรรู ปขั้นพืน้ ฐานผลิตผลต่ างๆ ดูแลสั ตว์ เลีย้ งเพือ่ ใช้ งาน บํารุ งรักษาอาคารสิ่ งปลูกสร้ าง
เครื่องจักรและอุปกรณ์ ทางการเกษตรต่ างๆ และดูแลรักษาสิ่ งแวดล้ อม รวมทั้งดําเนินงานด้ านการตลาด
พืชผลทางการเกษตร ตลอดจนปฏิบัติหน้ าที่การงานที่เกีย่ วข้ องและควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานอืน่ ๆ
7235
7236 อาชีพในหน่วยนี ้

มีดงั นี ้

6112.10

ผู้เพาะปลูกไม้ ผล ; เกษตรกรสวนผลไม้ (Farmer, fruit)
จัดการงานในฟาร์ ม ที่ เป็ นกิ จการของตนเอง หรื อของนายจ้า งเพื่ อ เพาะปลู ก ไม้ผ ล :
ปฏิบตั ิงานหลักมูลฐานเช่นเดียวกันกับผูเ้ พาะปลูกพืชไร่ และพืชผัก แต่ชาํ นาญในการเพาะปลูกไม้ผล เช่น
กล้วย มะขาม และมะม่วงหิ มพานต์ ; ปลูกและไถกลบพืชคลุ มรอบๆ ต้นไม้เพื่อรักษาความชื้ นและ
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ; ขยายพันธุ์พืชใหม่โดยการทาบกิ่ง ติดตา หรื อวิธีอื่นๆ อาจทําผลิตภัณฑ์ที่
สื บเนื่องกัน เช่น ไวน์ผลไม้ นํ้าส้ม อาจชํานาญในการเพาะปลูกไม้ผลชนิดใดชนิดหนึ่ง และอาจมีชื่อเรี ยก
ตามงานที่ทาํ อาจปอกเปลือกมะพร้าว ผ่ามะพร้าว และตากแดดเพื่อทําเนื้ อมะพร้าวแห้ง และ นํ้ามัน
มะพร้าว และปฏิบตั ิงานในหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
6112.15

คนงานฝี มือประจําสวนไม้ ยนื ต้ นและไม้ พ่ มุ (Skilled farm worker, tree crops)
ทํางานต่างๆ ในฟาร์ ม ซึ่ งต้องใช้ความรู ้ในการเลี้ ยงไม้ตน้ และไม้พุ่ม เช่ น ไม้ผล และไม้
ชนิ ดที่มีผลมีเปลือกแข็ง องุ่น ชา กาแฟ ยางพารา และไม้ที่ให้ยางและนํ้ายาง : เตรี ยมดิ น หว่านเมล็ด ใส่ ปุ๋ย
เพาะปลูก เก็บเกี่ ยว และเก็บพืชโดยใช้เครื่ องมื อเครื่ องใช้ซ่ ึ งกําลังสัตว์ หรื อรถแทรกเตอร์ ลากจูง หรื อ
เครื่ องมือจักรกลที่มีกาํ ลังลากจูงในตัวเอง ; ทํางานต่างๆ เช่น กรี ดยาง เก็บพืชผล อบใบยาสู บ ฉี ดหรื อพ่น
ยาฆ่าแมลง แต่งกิ่งต้นไม้ ปลูกกล้า และทดนํ้าเข้าในสวน ; ป้ องกันความเสี ยหายอันเกิดจาก ดินฟ้ าอากาศ
แมลงและสัตว์ตามฤดูกาลและตามความจําเป็ น ; บํารุ งรักษา และซ่ อมสิ่ งก่อสร้างและเครื่ องมือเครื่ องใช้ที่ใช้
ในการทําสวน เครื่ องชลประทาน และดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อมภายในสวน อาจขับรถบรรทุกเพื่อขนส่ งคนงาน
เครื่ องมือเครื่ องใช้ และผลผลิต อาจวางแผนงานและกําหนดเวลาการไถ การเพาะปลูก และการเก็บเกี่ยว
อาจชัง่ นํ้าหนักผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ และทําบันทึกเกี่ยวกับเวลาการผลิต หรื อเรื่ องราวอื่นๆ อาจปรุ งแต่งพืช
ก่อนนําไปขายหรื อส่ งไปจําหน่าย อาจสั่งและควบคุมดูแลคนงาน และปฏิบตั ิงานในหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(335)
6112.20

ผู้เพาะปลูกยางพารา ; เกษตรกรสวนยาง ; ชาวสวนยาง (Grower, rubber)
จัดการงานในฟาร์ ม ซึ่ งเป็ นกิจการของตนเองหรื อของนายจ้าง เพื่อเพาะปลูกต้นยาง :
ปฏิบตั ิงานหลักมูลฐานเช่นเดียวกันกับผูเ้ พาะปลูกพืชไร่ และพืชผัก แต่ชาํ นาญในการเพาะปลูกต้นยาง ;
ควบคุมดูแลการกรี ดยาง การทํายางแผ่นก่อนการขนส่ งหรื อส่ งออกสู่ ตลาด ; อาจทําการกรี ดยางด้วย
ตนเอง
6112. 25

คนงานสวนยาง , หัวหน้ าคนงานประจําสวนยาง
(Skilled farm worker, rubber)
ทํางานต่างๆ ในสวนยาง ซึ่ งต้องใช้ความรู ้ในการปลูกยาง : เตรี ยมพื้นที่สาํ หรับปลูก
ต้นยาง ; ดูแล บํารุ งรักษาสวนยางจนสามารถกรี ดนํ้ายางได้ ; ป้ องกันความเสี ยหายอันเกิดจากภัย
ธรรมชาติ ; บํารุ งรักษาและซ่อมแซมเครื่ องมือเครื่ องใช้ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย อาจควบคุม
ดูแลคนงานอื่นๆ
6112. 30

คนงานกรีดยาง , ผู้กรีดยาง (นํา้ ยาง) (Tapper, rubber tree)
ทํางานกรี ดยางในสวนยางตามวิธีการที่ถูกต้องโดยไม่ทาํ ให้หน้ากรี ดเสี ยหาย ให้ได้ นํ้า
ยางสด เพื่อจําหน่ายหรื อทําเป็ นยางแผ่นดิบ : รวบรวมเศษยางที่จบั ตัวแล้ว ยางก้นถ้วย ยางก้อนหรื อเศษ
ยางลักษณะอื่นๆ และทํางานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
6112.40

ผู้เพาะปลูกชา ; เกษตรกรไร่ ชา (Farmer, tea)
จัด การงานในฟาร์ ม ที่ เ ป็ นกิ จการของตนเอง หรื อของนายจ้า งเพื่ อเพาะปลู ก ต้น ชา :
ปฏิบตั ิงานหลักมูลฐานเช่นเดียวกันกับผูเ้ พาะปลูกพืชไร่ และพืชผักแต่ชาํ นาญในการเพาะปลูกชา ; ดําเนินการ
ทํา ใบชาให้แ ห้ง ม้ว น ตัด ร่ อ น ทํา ให้ นุ่ม และบรรจุ หีบ ห่ อก่ อ นส่ ง ออกสู่ ต ลาด อาจหมัก ใบชาตาม
กรรมวิธีเพื่อใช้ในการทําเมี่ยง (สําหรับขบเคี้ยวและทําขนม) และปฏิบตั ิงานในหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
6112.50

ผู้เพาะปลูกกาแฟ ; เกษตรกรไร่ กาแฟ (Farmer, coffee)
จัดการงานในฟาร์ มที่เป็ นกิจการของตนเอง หรือของนายจ้ างเพือ่ เพาะปลูกต้ นกาแฟ :
ปฏิบัติงานหลักมูลฐานเช่ นเดียวกันกับผู้เพาะปลูกพืชไร่ และพืชผักแต่ ชํานาญในการเพาะปลูกกาแฟ ; รักษา
และปรุ งแต่ งเมล็ดกาแฟด้ วยเครื่องจักรหรือมือก่ อนส่ งออกสู่ ตลาด และปฏิบัติงานในหน้ าที่อนื่ ๆ ที่เกีย่ วข้ อง
6112.60

ผู้เพาะปลูกองุ่น ; เกษตรกรไร่ องุ่น (Farmer, vineyard)
จัดการงานในไร่ องุ่นที่เป็ นกิจการของตนเอง หรื อของนายจ้างเพื่อปลูกองุ่น : ปฏิบตั ิงาน
หลักมูลฐานเช่ นเดียวกันกับผูเ้ พาะปลูกพืชไร่ และพืชผักแต่ชาํ นาญในการเพาะปลูกองุ่น และปฏิ บตั ิงาน
ในหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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6112.70

ผู้เพาะปลูกมะพร้ าว ; ชาวสวนมะพร้ าว (Farmer, coconut)
จัดการงานในสวนมะพร้ าวที่เป็ นกิจการของตนเอง หรื อของนายจ้างเพื่อปลูกมะพร้าว :
ปฏิบตั ิงานหลักมูลฐานเช่นเดียวกันกับผูเ้ พาะปลูกพืชไร่ และพืชผัก แต่ชาํ นาญในการเพาะปลูกมะพร้าว ;
คัดเลื อกต้นพันธุ์ หน่ อพันธุ์ หรื อผลพันธุ์มะพร้ าวที่มีลกั ษณะดี นาํ ไปเพาะในแปลงเพาะ เมื่อผลมะพร้าว
งอกเป็ นหน่ อที่มีใบประมาณ 4-6 ใบก็คดั ไปปลูก ; ปลูกมะพร้าวในระยะการปลูกที่เหมาะสมกับพันธุ์
มะพร้าว ; ใส่ ปุ๋ยในปริ มาณที่สัมพันธ์กบั อายุมะพร้าว โดยโรยหรื อหว่านโคนต้นโดยรอบ ; กําจัดวัชพืช
แมลงและหนอนที่ทาํ ลายต้นมะพร้าวด้วยสารเคมี หรื อใช้วธิ ีชีวติ ินทรี ยโ์ ดยธรรมชาติ ; เก็บผลมะพร้าวเมื่อ
ผลแก่เต็มที่ และปฏิบตั ิงานในหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
6112.90

ผู้เพาะปลูกไม้ ยนื ต้ นและไม้ พ่ ุมอืน่ ๆ
ผูป้ ฏิ บตั ิงานอาชี พในกลุ่มนี้ รวมถึ ง ผูเ้ พาะปลูกไม้ยืนต้นและไม้พุ่มซึ่ งมิได้จดั ประเภท

ไว้ในที่อื่น
หน่ วย 6113 ผู้เพาะปลูกพืชสวน และพืชในเรือนเพาะชํ า
(Gardeners , Horticultural and Nursery Growers)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูท้ าํ หน้าที่วางแผนและดําเนิ นการเพาะปลูกพืชผัก
ที่ใช้เทคนิ คการเพาะปลูกอย่างละเอียด (intensive) ทําการปลูกต้นไม้ ไม้พุ่ม ดอกไม้ และพืชชนิ ดอื่นๆ
และทําการผลิ ตหน่อต้นไม้ พันธุ์ไม้และเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อการจําหน่ ายหรื อนําส่ งเป็ นประจําให้กบั ผูซ้ ้ื อ
ในลักษณะขายส่ ง องค์การการตลาด หรื อจัดจําหน่ ายในตลาดต่างๆ กําหนดประเภทและจํานวนของ
พืชผัก พืชสวน และพืชในเรื อนเพาะชําที่ จะทําการเพาะปลูก จัดซื้ อเมล็ดพันธุ์ หน่อพันธุ์ ปุ๋ ยและวัสดุ
สิ่ งของเครื่ องใช้อื่นๆ ทําการเช่าหรื อลงทุนในที่ดิน และทําการปรับปรุ งพัฒนาที่ดิน อาคารสิ่ งปลูกสร้าง
สัตว์เลี้ ยงเพื่อใช้งาน อุ ปกรณ์ และเครื่ องจักรต่างๆ ดําเนิ นการปฏิ บตั ิงานด้านเกษตรกรรม เช่ น การ
จัดเตรี ย มดิ น การไถหว่า น การให้น้ าํ และปุ๋ ย การปลู ก พื ช ผัก โดยใช้วิธี ก ารเพาะปลู ก อย่า งละเอี ย ด
หนาแน่น การเพาะปลูกไม้ดอก ไม้ยืนต้นหรื อไม้พุ่มและเก็บเกี่ยวพืชผลต่างๆ รวมถึงการเพาะปลูกไม้
ดอก ต้นไม้ ไม้พุ่ม และพืชอื่นๆ ในสวนสาธารณะหรื อสวนส่ วนบุคคล การปลูกพืชเพื่อนําออกแสดง
หรื อเพื่อ วัตถุประสงค์เป็ นยารักษาโรค จัดการเก็บรักษาและดําเนิ นการแปรรู ปขั้นพื้นฐาน จัดส่ งหรื อ
ดําเนิ นงานด้านการตลาดของผลผลิ ตต่างๆ รวมทั้งดูแลสัตว์เลี้ ยงเพื่อใช้งาน บํารุ งรั กษาอาคารสิ่ งปลู ก
สร้าง เครื่ องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงาน
อื่นๆ
7237
7238 อาชีพในหน่วยนี ้

6113.10

มีดงั นี ้

ผู้เพาะชํ าต้ นไม้ ทวั่ ไป (Nurseryman)
จัดการงานในสถานเพาะชําที่เป็ นกิจการของตนเองหรื อของนายจ้างเพื่อเพาะปลูกไม้ตน้
ไม้พมุ่ ไม้ดอก หรื อพืชอื่นๆ เมล็ดพืชหรื อหัวในที่แจ้งหรื อในเรื อนกระจกสําหรับขายให้แก่เกษตรกร ผู ้

(337)
เพาะปลูกอื่นๆ หรื อสถานประกอบการพาณิ ชยกรรม หรื อลูกค้า : จําแนกชนิ ดของเรื อนเพาะชํา จัดเตรี ยม
โรงเรื อนและสิ่ งก่อสร้าง ; กําหนดชนิดและปริ มาณของพืชที่จะเพาะปลูก ตลอดจนวิธีการเพาะปลูกและ
การบํารุ งรักษา ; คัดเลื อกและซื้ อเมล็ด ปุ๋ ย ยาฆ่าแมลง อุปกรณ์ และสิ่ งของอื่นๆ ; เตรี ยมร่ องเพาะ
ต้นไม้ ใส่ ปุ๋ย เตรี ยมดิ นและหว่านเมล็ดปลูกกล้า หรื อขยายพันธุ์พืชโดยการตัดชํา ติดตา ต่อกิ่ง หรื อวิธี
อื่นๆ ; ป้ องกันพืชและเร่ งให้เจริ ญเติบโตด้วยวิธีการเพาะปลูกในเรื อนกระจกหรื อวิธีการอื่นๆ ; รดนํ้า
พืชที่เติบโตแล้ว พ่นยาฆ่าแมลงเพื่อป้ องกันเชื้ อโรคและแมลงศัตรู พืช และทํางานอื่นๆ เช่ น ถอนหญ้า
แต่งกิ่งและตัดสางต้นไม้ ; เก็บและรักษาเมล็ดไว้เพื่อการขายหรื อเพาะปลูกใหม่ ; ตัดหรื อขนย้ายต้นไม้
เตรี ยมต้นไม้เพื่อการขนส่ งและเพื่อส่ งสู่ ตลาด ; ทดลองผสมพันธุ์พืชขึ้นใหม่ ; ซ่ อมอุปกรณ์และโรงเรื อน
ให้อยูใ่ นสภาพที่ดี ; จ้าง ฝึ กอบรม ควบคุมดูแลและปลดคนงานตามต้องการ และปฏิบตั ิงานในหน้าที่อื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
6113.20

ผู้เพาะปลูกไม้ ดอกไม้ ประดับ (Grower, horticultural nursery)
จัดการงานในสวนไม้ดอกไม้ประดับที่เป็ นกิ จการของตนเองหรื อของนายจ้างในการ
เพาะปลูกไม้ดอกไม้ประดับ : ปฏิบตั ิงานหลักมูลฐานเช่นเดียวกันกับผูเ้ พาะชําต้นไม้ทวั่ ไป แต่ชาํ นาญใน
การเพาะปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ; ทําการปลูก ขยายพันธุ์ เพาะเลี้ ยงเนื้ อเยื่อ การผสมเกสร และดูแล
รั ก ษาไม้ตดั ดอกไม้ดอกกระถาง ไม้ดอกประดับแปลง และไม้ป ระดับอื่ นๆ เพื่ อประโยชน์ใ นการ
ตกแต่งสถานที่ภายในและภายนอกอาคาร และปฏิบตั ิงานในหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
6113.25

ผู้ตกแต่ งสวน ; ผู้ออกแบบจัดสวน (Gardener, landscape / park)
จัดระบบงานและควบคุ มดู แลการตกแต่ง พื้นที่ ส าธารณะหรื อของของส่ วนบุ ค คลให้
สวยงามตามการวางผัง : ศึกษาผังและสั่งให้จดั เกรดของภูมิประเทศ สภาพของดิน การเพาะปลูก หรื อการ
ย้ายไม้ตน้ ไม้พมุ่ ไม้ดอกไม้ประดับ และหญ้า รวมถึงการออกแบบการก่อสร้างร้านต้นไม้ การจัด
หิ น การสร้างสระนํ้า การทํานํ้าตก นํ้าพุ ทางเท้า และระบบการให้น้ าํ , คัดเลื อกและซื้ อเครื่ องมือและ
อุปกรณ์ต่างๆ ที่จาํ เป็ นในการจัดสวน ; ประเมินราคา และดูแลรักษาสวนและเลือกใช้พืชประดับเพื่อการ
ตกแต่งสถานที่ ; จ้าง ฝึ กอบรม ควบคุมดูแลและปลดคนงานตามต้องการ , ทําบันทึกการทํางานเท่าที่
จําเป็ น อาจเข้าร่ วมในการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการตบแต่งสวนไม้ประดับ อาจเตรี ยมผังเพื่อการวางผังหรื อ
ดัดแปลงการตกแต่งสวนไม้ประดับ และปฏิบตั ิงานในหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
6113.30

ผู้เพาะปลูกพืชสมุนไพร (Grower, herb)
จัดการงานในสวนสมุนไพรที่เป็ นกิ จการของตนเองหรื อของนายจ้างในการเพาะปลูกพืช
สมุ นไพร : ปฏิ บ ตั ิ งานหลักมู ลฐานเช่ นเดี ยวกันกับผูเ้ พาะชําต้นไม้ท วั่ ไป แต่ ช ํานาญในการเพาะปลู ก
สมุนไพร ; เตรี ยมดินและปลูกโดยเลือกสภาพพื้นที่และวิธีการปลูกให้เหมาะสมกับพืชสมุนไพรแต่ละชนิด ;
อาจปลูกด้วยเมล็ด หัว หน่อ เหง้า หรื อกิ่งชํา กิ่งตอน , พรวนดิน ใส่ ปุ๋ย และให้น้ าํ อย่างเพียงพอและสมํ่าเสมอ ;
ทําการเก็บเกี่ยวพืชสมุนไพรเมื่อมีอายุครบในการให้ผลผลิตและตามช่วงระยะเวลาที่พืชให้สารสําคัญสู งสุ ด ;
ทําความสะอาดและคัดแยกผลผลิตที่ได้มาตรฐาน ; อาจทําให้แห้งด้วยการตากแห้งหรื ออบแห้งเพื่อป้ องกัน

(338)
การเกิ ดเชื้ อราและแบคทีเรี ย และเก็บรักษาในภาชนะปิ ดสนิ ดและสะอาด และปฏิบตั ิงานในหน้าที่อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง
6113.35

ผู้เพาะเห็ด (Grower, mushroom)
จัดการงานในฟาร์ มเพาะเห็ ดที่เป็ นกิ จการของตนเองหรื อของนายจ้างในการผลิ ตดอก
เห็ด : ปฏิบตั ิงานหลักมูลฐานเช่นเดียวกันกับผูเ้ พาะชําต้นไม้ทวั่ ไป แต่ชาํ นาญในการเพาะปลูกเห็ด ; ปลูก
สร้ า งโรงเรื อ นที่ มี ส ภาพการเก็ บ รั ก ษาความชื้ น ได้ มี ก ารถ่ า ยเทอากาศดี และมี ส ภาพแวดล้ อ มที่
เหมาะสมกับการปลูกเห็ดแต่ละชนิด ; ซื้ อถุงเชื้อเห็ด หรื อผลิตถุงเชื้อเห็ดเองเพื่อทําการผลิตดอกเห็ด ; วาง
ถุงเชื้อเห็ดบนชั้นวาง ; อาจใช้การเพาะเห็ดวิธีอื่นๆ เช่น การเพาะในกระถาง กระบะ ถาด พื้นดิน หรื อใน
ท่อนไม้ ; รดนํ้าให้พอเปี ยกชื้ นและไม่ให้มีน้ าํ ขัง ; ปรับอุณหภูมิ ความชื้ นสัมพัทธ์และปริ มาณแสงให้
เหมาะสมต่อการเจริ ญเติบโตและออกดอกของเห็ ด ; เก็บดอกเห็ ดเมื่อได้ขนาดตามที่ตอ้ งการ ; ฆ่าเชื้ อ
ต่างๆ ทั้งบนพื้นและบนชั้นเพาะของโรงเรื อนด้วยนํ้ายาฆ่าเชื้อ แล้วโรยปูนขาวให้ทวั่ อีกครั้งเมื่อจะทําการ
เพาะเห็ดรุ่ นต่อไป และปฏิบตั ิงานในหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
6113.40

ผู้ดูแลรักษาสวนสาธารณะและสนามหญ้ า (Park gardener ; Greenkeeper)
บํารุ งรักษาสวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ สนามกีฬาหรื อสนามพักผ่ อนหย่ อนใจ เช่ น
สนามกอล์ ฟ สนามเทนนิส ลู่สําหรับวิง่ แข่ ง สนามเบสบอล และสนามฟุตบอล : ใช้ รถตัดหญ้ าไปรอบๆ สนาม
และรดนํา้ ใส่ ปุ๋ยสนามหญ้ า ; เพาะพันธุ์หญ้ า หรือปลูกสนามหญ้ าใหม่ ซ่ อมแซมสนามหญ้ าส่ วนที่ตาย หรือ
ปลูกหญ้ าในพืน้ ที่แห่ งอืน่ ๆ ; ซ่ อมรั้วสนามและอัฒจันทร์ ทําเครื่องหมายลงบนสนาม เปลีย่ นแปลงสนาม
กอล์ ฟ และทํางานอืน่ ๆ ที่เกีย่ วกับการดูแลรักษาสนามให้ อยู่ในสภาพที่ดี ; ตัดรั้วต้ นไม้ และต้ นหญ้ าตามริม
ทางรถและทางเดิน เก็บเศษกระดาษหรือผงออกจากสนาม ; อาจคัดเลือก เพาะปลูก และดูแลรักษาไม้ พ่ มุ กับ
ไม้ ดอกไม้ ประดับ และทํางานเกีย่ วกับการตกแต่ งไม้ ประดับ อาจ ควบคุมดูแลคนงานผู้ช่วย และปฏิบัติงาน
ในหน้ าที่อนื่ ๆ ที่เกีย่ วข้ อง
6113.50

ผู้เพาะเมล็ดพันธุ์พชื (Grower, seed)
จัดการงานในสถานเพาะชําที่เป็ นกิ จการของตนเองหรื อของนายจ้างในการเพาะเมล็ด
พันธุ์พืชสวนต่างๆ : ปฏิบตั ิงานหลักมูลฐานเช่นเดียวกันกับผูเ้ พาะชําต้นไม้ทวั่ ไป แต่ชาํ นาญในการเพาะ
เมล็ดพันธุ์พืชสวนต่างๆ ; คัดเลือกและเก็บเมล็ดพืชต่างๆ ในไร่ หรื อนวดพืชต่างๆ เพื่อเอาเมล็ด ; ผลิต
เมล็ดพันธุ์ และคัดแยกเมล็ด แล้วเก็บไว้ตามประเภทและคุณภาพ ; ปรับสภาพ เก็บรักษาและตรวจสอบ
คุณภาพเมล็ดพันธุ์ ; นําเมล็ดพันธุ์พืชเก็บไว้ในถุงหรื อภาชนะอย่างอื่นเพื่อส่ งออกสู่ ตลาด
6113.55

ผู้ขยายพันธุ์พชื ; นักขยายพันธุ์พชื (Propagator)
ทํางานในสถานเพาะชําเพื่อขยายพันธุ์ไม้ตน้ ไม้พุ่ม ไม้ดอก และพันธุ์ไม้อย่างอื่นด้วย
การเพาะเมล็ด หรื อการตัดชํา หรื อด้วยการทาบกิ่งและติดตา ต่อกิ่ง : เตรี ยมแปลงเพาะในกระบะด้วยการ
ร่ อนดินหรื อแกลบ แล้วผสมกับมอสส์ ใส่ ปุ๋ยและสิ่ งผสมอื่นๆ เพื่อขยายพันธุ์ไม้จากเมล็ด , หว่านเมล็ด

(339)
รดนํ้าดิน ย้ายต้นไม้ที่ออกจากเมล็ดแล้วลงในกระบะไม้แล้วเอาหญ้าคลุมไว้ และย้ายกล้าไม้ไปเพาะปลูก
, เมื่อขยายพันธุ์ไม้ดว้ ยการตัดชํา พิจารณาดูวา่ ส่ วนของต้นไม้ที่ไปตัดชํานั้นเป็ นส่ วนที่เหมาะสม ที่สุด
เฉื อนไม้ที่ตดั ออกมาเพาะแล้วปลูกลงในกระบอกที่มีทรายบรรจุอยู่ เพื่อให้งอกรากและย้ายต้นที่งอกราก
แล้วไปปลูกลงในที่ที่สําหรั บปลูกต้นไม้ ; เมื่อขยายพันธุ์ไม้ดว้ ยการทาบกิ่งและติดตา ใช้วิธีถากเปลือก
ไม้ที่จะขยายพันธุ์ แล้วเอาตาของต้นไม้อีกต้นหนึ่ งใส่ ลงในที่ๆ ถากไว้ ผูกมัดเปลื อกไม้ตรงที่ถากแล้ว
ด้วยเชือก ตัดเชือกออกหลังจากที่ได้ทิ้งไว้ตามระยะเวลาที่กาํ หนด เมื่อถึงฤดูฝนก็ตดั ต้นเดิมที่อยูเ่ หนื อตา
ออก ; พ่นหรื อโรยยาฆ่าแมลงลงบนกล้าไม้และไม้ซ่ ึ งงอกจากการทาบกิ่ ง ใส่ ฮอร์ โมนเพื่อกระตุน้ ให้
ต้นไม้เจริ ญเติบโต ; ควบคุมอุณหภูมิและความชื้ นในเรื อนกระจกที่ใช้ปลูกต้นไม้ อาจขยายพันธุ์ไม้ชนิ ด
ใดชนิ ดหนึ่ ง ด้วยวิธีเสี ยบกิ่ ง หรื ออาจขยายพันธุ์ ด้วยการเพาะเลี้ ยงเนื้ อเยื่อพืช โดยการตัดเนื้ อเยื่อหรื อ
อวัยวะพืช ฟอกฆ่าเชื้อ ทําการขยายบนอาหารสังเคราะห์ที่มีการควบคุมสภาพแวดล้อมในสถานปลอดเชื้ อ
แล้วทําการย้ายปลูก และปฏิบตั ิงานในหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
6113.60

ผู้เพาะปลูกพืชสวน ; คนทําสวน (Gardener)
วางแผนงาน จัดระบบงาน และควบคุ มดูแลการเพาะปลูกไม้ดอก ไม้พุ่ม และพืชอื่นๆ
ในสวนสาธารณะหรื อสวนส่ วนบุคคล : สั่งคนงานให้เตรี ยมดิน ทําการเพาะปลูก ย้ายต้นไม้ ฉี ดยาฆ่าแมลง
แต่งกิ่ง กําจัดวัชพืช ให้ปุ๋ย หรื อดูแลรักษาต้นไม้ ; คัดเลือกและซื้ อเมล็ดพันธุ์ ต้นไม้ อุปกรณ์ และสิ่ งของ
อื่นๆ ; จัดการเก็บเกี่ยวผลผลิตและดูแลผลผลิตหรื อการเก็บเกี่ยว ; จ้าง ฝึ กอบรม ควบคุมดูแลและปลดคนงาน
ตามต้องการ ทําบันทึกการทํางานเท่าที่จาํ เป็ นและปฏิบตั ิงานในหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
6113.90

ผู้เพาะปลูกพืชสวน และพืชในเรือนเพาะชํ าอืน่ ๆ

ผู้ปฏิบตั ิงานอาชีพในกลุ่มนี ้ รวมถึงผู้ทางานในเรื อนเพาะชาและผู้ทาสวนซึ่งมิได้
จัดประเภทไว้ ในที่อื่น
หน่ วย 6114 ผู้เพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรแบบผสมผสาน (Mixed-crop Growers)
ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหน่ วยนี้ ได้ แก่ ผู้ที่ทําหน้ าที่วางแผนและดําเนินการเพาะปลูกและเก็บ
เกีย่ วผลิตผลทางการเกษตรที่ปลูกรวมกันในสั ดส่ วนจําเพาะ ซึ่งได้ แก่ พืชผัก ไม้ ผล ไม้ ยืนต้ นและไม้ พ่ มุ
และผลิตภัณฑ์ พชื จากเรื อนเพาะชํา พืชสวน สํ าหรับการจําหน่ ายหรือนําส่ งเป็ นประจําให้ กบั ผู้ซื้อในลักษณะ
ขายส่ ง องค์ การการตลาดหรื อจัดจําหน่ ายในตลาด กําหนดประเภทและจํานวนพืชผลทางการเกษตรที่จะ
ทําการเพาะปลูก จัดซื้อเมล็ดพันธุ์พชื ปุ๋ ยและวัสดุสิ่งของเครื่องใช้ อื่นๆ ทําการเช่ าหรือลงทุนในที่ดนิ และทํา
การปรับปรุ งพัฒนาที่ดนิ อาคารสิ่ งปลูกสร้ าง สั ตว์ เลีย้ งเพื่อใช้ งาน อุปกรณ์ และเครื่ องจักรต่ างๆ ดําเนินการ
ปฏิบัติงานด้ านการเกษตรกรรม เช่ น การจัดเตรียมดิน การไถหว่ าน การปลูก และการดูแลต้ นไม้ หรือไม้ พ่ มุ
การเพาะปลูกและการเก็บเกีย่ วผลผลิต รวมถึงการปลูกพืชผักโดยใช้ วิธีการเพาะปลูกอย่ างละเอียดหนาแน่ น
(intensive) การผลิตพันธุ์ไม้ หน่ อพันธุ์ และเมล็ดพันธุ์พชื และการเพาะปลูกไม้ ดอก ไม้ ยืนต้ น ไม้ พ่ ุมและ
พืชชนิดอื่นๆ ในสวนสาธารณะหรือสวนส่ วนบุคคล การปลูกพืชเพือ่ นําออกแสดงหรื อเพือ่ วัตถุประสงค์ เป็ นยา
รักษาโรค จัดการเก็บรักษา ดําเนินการแปรรู ปขั้นพืน้ ฐานและจัดส่ งหรือดําเนินงานด้ านการตลาดของผลผลิต
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ต่ างๆ รวมทั้งการดูแลสั ตว์ เลีย้ งเพือ่ ใช้ งานบํารุ งรักษาอาคารสิ่ งปลูกสร้ าง เครื่องจักรและอุปกรณ์ ทางการ
เกษตร ตลอดจนปฏิบัติหน้ าที่การงานที่เกีย่ วข้ องและควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานอื่นๆ
7239 อาชีพในหน่วยนี ้ มีดงั นี ้

6114.20

เกษตรกรปลูกพืชแบบผสมผสาน (Farmer, mixed - crop)
จัดการงานในฟาร์ มเพาะปลู กที่ เป็ นกิ จการของตนเองหรื อของนายจ้างเพื่อเพาะปลู ก
พืชผลทางการเกษตรนานาชนิ ดรวมกันในสัดส่ วนจําเพาะ : กําหนดสัดส่ วน จํานวนและรู ปแบบของ
พื้นที่ในการปลูกพืชแบบผสมผสานทั้งปลูกข้าว ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชไร่ พืชผัก พืชสมุนไพร และไม้
ดอกไม้ประดับ ; เลื อกชนิ ดของพืชที่ ปลู กให้เหมาะสมกับเงื่ อนไขสภาพภูมิอากาศและการตลาด ;
คัดเลือกและซื้ อเมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ ย สัตว์ที่ใช้งาน เครื่ องจักรกลที่ใช้ในการทําฟาร์ ม ; ไถ ใส่ ปุ๋ย เตรี ยม
ที่ดิน และหว่านเมล็ดพืช ; พรวนดิ น แต่งกิ่ง ฉี ดหรื อพ่นยาฆ่าแมลง เก็บ เกี่ยว นวด และทํางานอื่นๆ
เกี่ยวกับการเพาะปลูกเก็บเกี่ยวพืชผล และดูแลรักษาสภาพแวดล้อม ; ป้ องกันความเสี ยหายที่จะเกิดกับพืช
อันเนื่องจากสภาพของดินฟ้ าอากาศและสัตว์ตามฤดูกาล ; นําผลิตภัณฑ์ในฟาร์ มไปขาย ; ดูแลรักษาซ่ อม
โรงเรื อน รั้ว และอุปกรณ์ที่ใช้ในการทําฟาร์ มให้อยูใ่ นสภาพที่ดี ; ควบคุมดูแลและปลดคนงานตาม
ต้องการ ; ทําบันทึกรายการเกี่ยวกับต้นทุนการผลิต การดูแลรักษาและการขยายพันธุ์พืช ; อาจแปรรู ป
พืชผลทางการเกษตรขั้นต้นก่อนนําส่ งออกสู่ ตลาด และปฏิบตั ิงานในหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
6114.90

ผู้เพาะปลูกพืชแบบผสมผสานอืน่ ๆ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในกลุ่มนี้ รวมถึง ผูเ้ พาะปลูกพืชแบบผสมผสาน ซึ่ งมิได้จดั ประเภท

ไว้ในที่อื่น
หมู่

612

ผู้เลีย้ งสั ตว์ เพือ่ การค้ าและผู้ปฏิบัติงานอืน่ ๆ ทีเ่ กี่ยวข้ อง
(Market-Oriented Animal Producers and Related Workers)
ผู้ปฏิบัติงานอาชี พในหมู่นี้ ได้ แก่ ผู้ทวี่ างแผนดําเนินการผสมพันธุ์สัตว์ เลีย้ งและดูแล
รักษาสั ตว์ ประเภทต่ าง ๆ เช่ น ปศุสัตว์ โคนม สั ตว์ ปีก สั ตว์ เลือ้ ยคลาน สั ตว์ ล่าและอืน่ ๆ เพือ่ ให้ ได้ มาซึ่ง
ผลิตภัณฑ์ สําหรับการจําหน่ ายให้ กบั ผู้รับเหมาซื้อ องค์ กรหรือตลาด รวมทั้งการขายผลิตภัณฑ์ จากสั ตว์
อาจรวมถึงการควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานอืน่ ๆ
อาชี พในหมู่นี้ มีดังนี้
6121 ผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์นมและเลี้ยงสัตว์
6122 ผูเ้ ลี้ยงสัตว์ปีก , ผูผ้ ลิตสัตว์ปีกชนิดต่าง ๆ
6123 ผูเ้ ลี้ยงผึ้งและผูเ้ ลี้ยงไหม
6124 ผูเ้ ลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน , ผูผ้ ลิตสัตว์เลี้ยงแบบผสมผสาน
6129 ผูผ้ ลิตสัตว์เลี้ยงในเชิงพาณิ ชย์และผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องซึ่ งมิได้จดั ประเภท
ไว้ในที่อื่น

(341)

หน่ วย 6121 ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ นมและเลีย้ งสั ตว์ (Dairy and Livestock Producers)
ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหน่ วยนี้ ได้ แก่ ผู้ที่ทําหน้ าที่วางแผนและปฏิบัติงานการผสมพันธุ์
เพาะเลีย้ งและดูแลสั ตว์ เลีย้ ง เช่ น วัว แกะ หมู แพะ ม้ า สุ นัข แมว เพือ่ ใช้ ในการทํางาน การกีฬา หรื อสั ตว์
เลีย้ งไว้ ดูเล่ น รวมทั้งสํ าหรับใช้ บริโภคเนือ้ นํา้ นม ขนสั ตว์ หนังสั ตว์ และผลิตภัณฑ์ จากสั ตว์ อนื่ ๆ ทั้งนีเ้ พือ่
การจําหน่ ายหรือนําส่ งเป็ นประจําให้ กบั ผู้ซื้อในลักษณะขายส่ ง องค์ การการตลาดหรือจําหน่ ายเองในตลาด
กําหนดประเภทและจํานวนของสั ตว์ เลีย้ งและผลิตภัณฑ์ จากสั ตว์ เลีย้ งที่จะผลิต ทําการผลิตและจัดซื้อสั ตว์
อาหารสั ตว์ และสิ่ งของเครื่องใช้ ต่างๆ ดําเนินการผสมพันธุ์ เพาะเลีย้ งดูแลสั ตว์ เลีย้ ง รีดนํา้ นม ตัดขนแกะ
ฆ่า ชําแหละ ลอกหนังสั ตว์ เก็บรักษา การแปรรู ปขั้นพืน้ ฐาน และจัดเตรียมสั ตว์ หรือผลิตภัณฑ์ จากสั ตว์
เพือ่ การจําหน่ าย รวมถึงทําการเช่ าหรือลงทุนในสถานที่เลีย้ งปศุสัตว์ และบํารุ งรักษาอาคารสิ่ งปลูกสร้ าง
เครื่องจักรและอุปกรณ์ ต่างๆ และดําเนินการจัดส่ งหรื อทํางานด้ านการตลาดของผลิตภัณฑ์ ต่างๆ ตลอดจน
ปฏิบัติหน้ าที่การงานที่เกีย่ วข้ องและควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานอืน่ ๆ
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6121.20

เกษตรกรเลีย้ งปศุสัตว์ ยกเว้ นโคนม (Farmer, livestock)
จัดการงานในฟาร์ มที่ เป็ นกิ จการของตนเองหรื อของนายจ้า งเพื่อผสมพันธุ์ และเลี้ ย ง
ปศุสัตว์นานาชนิ ด : คัดเลื อกและซื้ อสัตว์ อุปกรณ์ และเครื่ องมื อเครื่ องใช้ ; ปล่อยให้สัตว์หากิ นตาม
ทุ่งหญ้า ; กําหนดจํานวนอาหารที่ให้ตามปกติหรื อที่จะให้เพิ่มเติมตามต้องการ เตรี ยมอาหาร แล้วนําไป
ให้สัตว์ ; คัดเลือกและจัดคู่ให้สัตว์เพื่อผสมพันธุ์หรื อทําการผสมเทียม ; ดูแลสัตว์ระหว่างคลอด ; รักษา
สัตว์ที่เป็ นบาดแผลและเจ็บป่ วยเล็กๆ น้อยๆ ; ดูแลสัตว์ให้มีสุขภาพดี และตรวจดูให้แน่วา่ เป็ นไปตาม
ระเบียบด้านการสาธารณสุ ขและอื่นๆ ; คัดเลือกสัตว์ที่จะขายและส่ งนม ไข่ และผลิตผลจากสัตว์ออกสู่
ตลาด ; ดูแลรักษาโรงเลี้ยงสัตว์ รั้ว และอุปกรณ์ที่ใช้ในการทําฟาร์ มให้อยูใ่ นสภาพที่ดี ; จ้างควบคุมดูแล
และปลดคนงานผูช้ ่วยตามต้องการ ; ทําบันทึกรายงานต้นทุนการผลิต และการผสมพันธุ์ อาจเพาะปลูก
พืชเพื่อใช้เลี้ ยงสัตว์ของตนเอง อาจตีตราสัตว์ดว้ ยเครื่ องหมายที่แสดงหลักฐาน อาจฆ่าสัตว์เพื่อขายหรื อ
ใช้บริ โภคเอง ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมภายในฟาร์ ม และปฏิบตั ิงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
6121.25

คนงานประจําฟาร์ มปศุสัตว์ ( Skilled farm worker, livestock)
ทํางานในฟาร์ ม ทุ่งเลี้ยงสัตว์ หรื อฟาร์ มผสมพันธุ์สัตว์ โดยปฏิบตั ิงานหลายอย่างที่ตอ้ ง
ใช้ความรู ้เกี่ยวกับการผสมพันธุ์และเลี้ยงปศุสัตว์ เพื่อเอาเนื้ อ ขน นม หรื อเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ : เลี้ยง
ทําความสะอาด และรักษาสัตว์ที่เจ็บป่ วยและเป็ นบาดแผลเล็กน้อย รวมถึงการดูแลสัตว์ดว้ ย ; เฝ้ าฝูง
สัตว์เพื่อป้ องกันไม่ให้สัตว์ออกนอกฝูง และต้อนสัตว์ไปเลี้ยงยังทุ่งหญ้าแห่งใหม่ ; ผสมพันธุ์สัตว์ และ
คอยดู แลระหว่างคลอด ป้ องกันและดู แลสัตว์อ่อน และทํางานอื่ น ๆ เช่ น รี ดนม ตอน ประทับตรา
ฟักไข่ ฆ่า และจัดเตรี ยมสัตว์เพื่อส่ งไปขายในตลาด ตลอดจนตัดขนสัตว์และทําคอก ; บํารุ งรักษาและ
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ซ่อมโรงเรื อนในฟาร์ ม รั้ว และเครื่ องมือ อาจเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวหญ้าเลี้ยงสัตว์โดยใช้เครื่ องมือที่ใช้
กําลังสัตว์หรื อเครื่ องมือที่ใช้กาํ ลังเครื่ องยนต์ขบั เคลื่ อน อาจมีชื่อเรี ยกตามชนิ ดของสัตว์ที่ผสมพันธุ์และ
เลี้ยง อาจทําบันทึกเกี่ยวกับอาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์ นมที่ผลิตได้ และข้อมูลอื่น ๆ
6121.30
เกษตรกรฟาร์ มโคนม (Farmer, dairy)
จัดการงานในฟาร์ มขั้นต้นที่เป็ นกิจการของตนเองหรื อเป็ นของนายจ้างเกี่ยวกับการผลิต
โคนม : ปฏิบตั ิงานหลักมูลฐานเช่นเดียวกันกับเกษตรกรเลี้ยงปศุสัตว์ แต่ชาํ นาญในการผลิตโคนม ; ใช้
มือหรื อเครื่ องจักรรี ดนมโค ; กรองนม ทําให้นมเย็น เก็บนม และส่ งนมไปยังโรงงานทํานมเนยเพื่อ
ดําเนินการตามกรรมวิธีต่อไป อาจแยกครี ม ฆ่าเชื้อโรค บรรจุขวด และทํานํ้ามันจากไขเนย
6121.35

คนงานประจําฟาร์ มโคนม (Skilled farm worker, dairy)
ทํางานซึ่ งต้องใช้ความรู ้ เกี่ ยวกับการเลี้ ยงโคนมในฟาร์ มโคนม : ชัง่ นํ้าหนักและผสม
อาหาร เติมอาหารและนํ้าในรางใส่ อาหารสัตว์ ; ต้อนโคนมออกจากคอกไปยังทุ่งหญ้า ; คอยตรวจโคเพื่อ
ป้ องกันโรคต่างๆ เช่น โรคเต้านมอักเสบ (เกิดจากการติดเชื้ อ) โรคเยื่อตาอักเสบ โรคกีบเน่า บาดแผล
และรอยชํ้าต่างๆ ; ใส่ ยาที่รอยแผลหรื อรอยชํ้าของสัตว์ พ่นยาไล่และฆ่าแมลง หรื อต้อนสัตว์ลงไปอาบ
ยาฆ่าแมลง ; ใช้น้ าํ ยาฆ่าเชื้อโรค แปรงและพลัว่ สําหรับทําความสะอาดคอกสัตว์ ; ทําเครื่ องหมายบนตัว
โคโดยตีตราลงบนที่ๆ เหมาะสม ; ล้างเต้านมโคก่อนการรี ดนม และรี ดนมโคด้วยมือหรื อ เครื่ องจักร
อาจบํารุ งรักษาโรงเรื อนในฟาร์ มและเครื่ องมือ อาจเพาะปลูก และเก็บเกี่ ยวหญ้าที่ใช้สําหรับเลี้ยงสัตว์
และทําบันทึกการผสมพันธุ์ การเลี้ยงดู และต้นทุน
6121.40

เกษตรกรฟาร์ มสุ กร (Farmer, hog and pig)
จัดการงานในฟาร์ มขั้นต้นที่เป็ นกิจการของตนเองหรื อของนายจ้างเกี่ยวกับการผลิตสุ กร
: ปฏิบตั ิงานหลักมูลฐานเช่นเดียวกันกับเกษตรกรเลี้ยงปศุสัตว์ แต่ชาํ นาญในการเลี้ยง ผสมพันธุ์ และการ
ผลิตลูกสุ กร ; ออกแบบและสร้างโรงเรื อนให้เหมาะสมกับจํานวนสัตว์ ถูกสุ ขอนามัย และอากาศถ่ายเทได้
ดี ; ดูแลรักษาโรงเรื อนและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในฟาร์ มให้อยูใ่ นสภาพที่ดี
6121.45

คนงานประจําฟาร์ มสุ กร (Skilled farm worker, hog and pig)
ทํางานในฟาร์ มโดยปฏิบตั ิงานหลายอย่างที่ตอ้ งใช้ความรู ้เกี่ยวกับการผสมพันธุ์และเลี้ยง
สุ กร : ปฏิบตั ิงานหลักมูลฐานเช่นเดียวกันกับคนงานประจําคอกปศุสัตว์ แต่ชาํ นาญในการผสมพันธุ์และ
เลี้ยงสุ กร
6121.50

เกษตรกรฟาร์ มสั ตว์เลีย้ ง (Breeder, pets)
จัดการงานในฟาร์ มขั้นต้นที่เป็ นกิ จการของตนเองหรื อเป็ นของนายจ้างเพื่อผสมพันธุ์
และเลี้ยงสัตว์ชนิ ดต่างๆ เช่น สุ นขั แมว กระต่าย : ปฏิบตั ิงานหลักมูลฐานเช่นเดียวกันกับเกษตรกรเลี้ยง
ปศุสัตว์แต่ชาํ นาญในการผสมพันธุ์และเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไว้ดูเล่น
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6121.60

เกษตรกรคอกม้ า (Farmer, horse breeding / horse raising )
จัดการงานในฟาร์ มทีเ่ ป็ นกิจการของตนเองหรือของนายจ้ างเกีย่ วกับการเพาะพันธุ์และ
เลีย้ งม้ า : ปฏิบัติงานหลักมูลฐานเช่ นเดียวกันกับเกษตรกรเลีย้ งปศุสัตว์ แต่ ชํานาญในการผสมพันธุ์ เลีย้ ง
ดู พัฒนาสายพันธุ์ม้า และการผลิตลูกม้ า
6121.65
คนงานประจําคอกม้ า (Skilled farm worker, horse breeding)
ทํางานในฟาร์ มโดยปฏิบตั ิงานหลายอย่างที่ตอ้ งใช้ความรู ้เกี่ยวกับการผสมพันธุ์และเลี้ยง
ม้า : ปฏิบตั ิงานหลักมูลฐานเช่นเดียวกันกับคนงานประจําคอกปศุสัตว์ แต่ชาํ นาญในการผสมพันธุ์และ
เลี้ยงม้า อาจฝึ กม้าเพื่อการแสดงสาธิ ตและการแสดงต่างๆ อาจนําม้าให้จ๊อกกี้ออกกําลังฝึ กหัดเพื่อการเข้า
แข่งขัน
6121.90

เกษตรกรเลีย้ งปศุสัตว์ อนื่ ๆ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในกลุ่มนี้ รวมถึงผูเ้ ลี้ยงปศุสัตว์อื่นๆ ซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น

หน่ วย 6122 ผู้ผลิตสั ตว์ ปีกชนิดต่ างๆ (Poultry Producer)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ทาํ หน้าที่วางแผนและปฏิบตั ิงานการผสมพันธุ์
เพาะเลี้ ยง และดู แลสัตว์ปีกเพื่อการจําหน่ าย หรื อจัดส่ งไข่ เนื้ อ หรื อขนให้กบั ผูซ้ ้ื อในลักษณะขายส่ ง
องค์การการตลาดหรื อจําหน่ายในตลาด กําหนดประเภทและจํานวนของสัตว์ปีก และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีกที่
จะทําการผลิ ต จัดซื้ อลู กพันธุ์ สัตว์ปีก อาหารและสิ่ งของเครื่ องใช้ต่างๆ ทําการผสมพันธุ์ เพาะเลี้ ยง
ดูแลรักษา เก็บรวบรวมไข่ ฆ่า ชําแหละ ตัดแต่ง และบรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อการขนส่ ง เก็บรักษา และดําเนิ นการ
แปรรู ปขั้นพื้นฐาน รวมถึงการเช่าหรื อลงทุนและบํารุ งรักษาอาคารสิ่ งปลูกสร้าง เครื่ องจักร และอุปกรณ์
ต่างๆ และดําเนิ นการจัดส่ งและทํางานด้านการตลาดผลิ ตภัณฑ์ต่างๆ ตลอดจนปฎิ บตั ิหน้าที่ การงานที่
เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่นๆ
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6122.10

เกษตรกรฟาร์ มสั ตว์ปีก (Farmer, poultry)
จัดการงานในฟาร์ มที่เป็ นกิจการของตนเองหรื อของนายจ้างเพื่อเลี้ยงสัตว์ปีกสําหรับเอา
ไข่ หรื อเนื้อสําหรับใช้บริ โภค : ปฏิบตั ิงานหลักมูลฐานเช่นเดียวกันกับเกษตรกรเลี้ยงปศุสัตว์ แต่ชาํ นาญ
ในการเลี้ยงสัตว์ปีก เช่น ไก่ เป็ ด ห่าน และไก่งวง เพื่อเอาไข่หรื อเนื้อเพื่อใช้บริ โภค ; ใช้เครื่ องฟักไข่
หรื อใช้แม่พนั ธุ์ฟัก ; เก็บไข่ จัดเกรด และตรวจคุณภาพไข่ ; ขายไข่และตัวสัตว์ปีกให้แก่ผบู ้ ริ โภคโดยตรง
หรื อขายเฉพาะไข่เพื่อนําไปฟัก
6122.15

คนงานประจําฟาร์ มสั ตว์ปีก (Skilled farm worker, poultry)
ทํางานในฟาร์ มสั ตว์ ปีกโดยปฏิบัติงานที่ต้องใช้ ความรู้ เกีย่ วกับการฟักไข่ การเลีย้ งและการ
ดูแลสั ตว์ ปีกเพือ่ เอาเนือ้ ไข่ ขน และเพือ่ วัตถุประสงค์ อื่น : นําลูกสั ตว์ ปีกที่ฟักมาอนุบาลโดยทําการตัดจงอย
ปาก ; ตรวจดูเพศของสั ตว์ ปีก ; นําไปใส่ ไว้ ในโรงเลีย้ งซึ่งมีอุณหภูมิพอควร จนกว่ าจะโตได้ ขนาดและมีอายุ

(344)
ตามที่กาํ หนด ทําความสะอาดและเติมนํา้ กับอาหารในภาชนะ ; ใช้ ไม้ กวาดและพลัว่ ทําความสะอาดโรงเลีย้ ง
ลูกสั ตว์ ปีกและเล้ า ; พ่ นยากันเชื้อโรคในเล้ า และฉีดวัคซีนสํ าหรับป้องกันโรคต่ างๆ เช่ น โรคหลอดลมอักเสบ
; สังเกตการสํ าแดงโรคของสั ตว์ ปีก เช่ น โรคฝี ดาษไก่ โรคหลอดลมอักเสบ และโรคบิด แยกสั ตว์ ที่อ่อนแอ
เจ็บป่ วยหรือตายออกจากฝูง ; เก็บไข่ จากรางรองรับปล่ อยแม่ ไก่ ให้ ออกจากรัง และบันทึกจํานวนไข่ ที่ออก
จากแม่ ไก่แต่ ละตัว ; บรรจุไข่ ไก่ ลงในหีบห่ อ เพือ่ การขนส่ งต่ อไป ; คัดเลือก ฆ่ า และตกแต่ งสั ตว์ ปีก และ
บรรจุลงในภาชนะเพือ่ การขนส่ ง; ทําการบันทึกการให้ อาหารและผสมพันธุ์ อาจเลีย้ งไก่ งวงในฟาร์ ม อาจเก็บ
ขนสัตว์ไว้ขาย

6122.20

พนักงานเครื่องฟักไข่ สัตว์ปีก (Operator, poultry hatchery)
จัดการงานและใช้เครื่ องฟั กไข่ที่เป็ นของตนเองหรื อของนายจ้างในการฟักไข่ให้เป็ นตัว :
รับไข่จากเกษตรกร กําหนดเนื้อที่ในเครื่ องฟัก และนําเข้าเครื่ องฟัก ; คัดเลือก จัดเกรด และจัดเตรี ยม
ลูกสัตว์ปีกเพื่อการขนส่ ง หรื อการกําหนดราคาขาย อาจคัดเลือกพันธุ์ที่ดีไว้ใช้ในการเพาะพันธุ์ อาจทํา
การทดสอบเลือดเพื่อค้นหาโรคที่เกิดกับสัตว์ปีกและให้คาํ แนะนําแก่เกษตรกรเกี่ยวกับการป้ องกันการ
รักษาโรค รวมทั้งการให้อาหาร การผสมเทียมและการเลี้ยงลูกสัตว์ปีกในโรงเลี้ยง
6122.30

คนงานในโรงฟักไข่ สัตว์ปีก (Skilled hatchery worker, poultry)
ทํางานในสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก โดยปฏิบตั ิงานหลายอย่างซึ่ งต้องการความรู ้ในการฟั ก
ไข่เพื่อประโยชน์ในทางการค้า : ตรวจดูเชื้ อของไข่ ; ชัง่ นํ้าหนักไข่และจัดประเภทตามขนาด สี และ
เนื้ อของเปลือกไข่ ; ฆ่าเชื้ อโรคถาดฟั กไข่ซ่ ึ งบรรจุไข่ที่คดั เลือกไว้แล้ว ; ปรับเครื่ องควบคุมอุณหภูมิและ
ความชื้นในเครื่ องฟักไข่แล้ววางไข่ลงในถาดฟั กไข่ ปิ ดสลากที่ถาดแล้ววางถาดลงในเครื่ องฟั ก คอยปรับ
เครื่ องควบคุมเป็ นครั้งคราวเพื่อรักษาสภาพของเครื่ องฟั กให้เป็ นไปตามที่กาํ หนดไว้ ; เอาลูกสัตว์ปีกออก
จากถาดฟักไข่ จัดเกรดลูกสัตว์ปีกและทําความสะอาดเครื่ องฟั ก แล้วนําลูกสัตว์ปีกไปไว้ในโรงเลี้ยงซึ่ งมี
ความร้อนอย่างเหมาะสม ; ตรวจลูกสัตว์ปีกเพื่อดูขนาด ความแข็งแรง พันธุ์ และส่ วนเสี ยต่าง ๆ และเอา
ลูกสัตว์ปีกซึ่ งคัดเลื อกแล้วใส่ ลงในหี บเพื่อการขนส่ ง ; ทําความสะอาดและเตรี ยมเครื่ องฟั กไข่และถาด
บรรจุไข่เพื่อเตรี ยมการฟั กครั้งต่อไป ; บํารุ งรักษาและซ่ อมอุปกรณ์ที่ใช้ในการฟั กไข่และโรงเรื อน ; ทํา
บันทึ กเกี่ ยวกับไข่ที่จดั เกรดและที่ ฟักแล้ว รวมทั้งข้อมูลอื่ นๆ อาจตรวจไข่ซ่ ึ งเตรี ยมไว้สําหรั บฟั กเพื่อ
แน่ใจว่าไม่มีเชื้อโรคอยูใ่ นไข่ และปฏิบตั ิงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
6122.90

คนงานในฟาร์ มสั ตว์ปีกอืน่ ๆ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในกลุ่มนี้ รวมถึง ผูท้ าํ งานในฟาร์ มสัตว์ปีก ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น

หน่ วย 6123 ผู้เลีย้ งผึง้ และผู้เลีย้ งไหม (Apiarists and Sericulturists)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ทาํ หน้าที่วางแผนและปฏิ บตั ิงานการผสมพันธุ์
เพาะเลี้ยง และการดูแลแมลงต่างๆ เช่น ผึ้งเลี้ยงที่ให้น้ าํ ผึ้ง ตัวไหม หรื อแมลงสายพันธุ์อื่นๆ สําหรับการ
จําหน่ายหรื อจัดส่ งนํ้าผึ้ง ขี้ผ้ งึ ดักแด้ไหม รังไหมให้กบั ผูซ้ ้ื อในลักษณะขายส่ ง องค์การการตลาดหรื อจัด

(345)
จําหน่ า ยในตลาด กําหนดประเภทและจํานวนของผลิ ตภัณฑ์จากแมลงที่ จะทําการผลิ ต จัดซื้ อแมลง
อาหารและสิ่ งของเครื่ องใช้ต่างๆ ทําการผสมพันธุ์ เพาะเลี้ยง ดูแลเก็บรวบรวมผลิตภัณฑ์ เก็บรักษา และ
ดําเนินการแปรรู ปขั้นพื้นฐาน รวมถึงการทําการเช่าหรื อลงทุน บํารุ งรักษา อาคารสิ่ งปลูกสร้าง เครื่ องจักร
และอุปกรณ์ ต่างๆ และดําเนิ นการจัดส่ งและทํางานด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนปฏิบตั ิหน้าที่
การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่นๆ
7241 อาชีพในหน่วยนี ้

มีดงั นี ้

6123.20

ผู้เพาะเลีย้ งผึง้ (Beekeeper ; Apiarist)
จัดการงานในฟาร์ มเลี้ยงผึ้งที่เป็ นกิ จการของตนเองหรื อของนายจ้าง เพื่อผลิตนํ้าผึ้งและ
ผสมพันธุ์ผ้ งึ : คัดเลื อกและซื้ อผึ้ง รังผึ้ง อุปกรณ์และเครื่ องมือเครื่ องใช้อื่นๆ ; สั่งงาน และร่ วมในการ
เตรี ยมรังเลี้ ยงผึ้ง และทําที่รองรับนํ้าผึ้ง วางรังผึ้งให้ถูกที่เพื่อจะได้เก็บนํ้าผึ้งให้มากที่สุด และเพื่อให้ผ้ ึง
สามารถผสมพันธุ์พืชด้วย ; กําจัดผีเสื้ อ หนอนกิ นไข่ผ้ ึง และแมลงที่เกาะกิ นนํ้าหวานภายในรังผึ้ง และ
นางพญาผึ้งที่มีมากเกิ นไป ; เอานํ้าผึ้งส่ วนเกิ นออกเพื่อให้ผ้ ึงในรังทํางานต่อไป ; จัดเตรี ยมนํ้าผึ้งไว้
สําหรับขายและนํานํ้าผึ้งไปขาย ; รักษารังผึ้ง อุปกรณ์และเครื่ องมือเครื่ องใช้ให้อยูใ่ นสภาพที่ดี ; จ้าง
ควบคุมดูแลและปลดคนงานตามต้องการ ; ทําบันทึกต้นทุน การผลิต และการขาย อาจเลี้ยงผึ้งด้วยนํ้าเชื่อม
(สารผสมนํ้าตาล) อาจเพาะปลูกต้นไม้เพื่อให้ผ้ งึ ดูดนํ้าหวานที่มีคุณภาพสู งจากดอกไม้ อาจผสมพันธุ์ผ้ งึ
6123.25

คนงานประจําฟาร์ มเลีย้ งผึง้ (Skilled beekeeping worker)
ทํางานในฟาร์ มเลี้ ยงผึ้ง โดยปฏิ บตั ิงานที่ตอ้ งใช้ความรู ้ ในการเลี้ ยงผึ้ง : นําแผ่นรังเทียม
ประกบเข้ากับกรอบไม้ซ่ ึ งจะใช้เป็ นที่สร้ างรวงผึ้ง ; ชักจูงใจให้กลุ่มผึ้งเข้าไปอยู่ในรวงผึ้งเพื่อเริ่ มสร้ างรัง
ใหม่ ; ปล่อยควันเข้าไปในรวงผึ้งเพื่อง่ายแก่การจับไปไว้ในรัง ; กําจัดแมลงและศัตรู ที่กินผึ้งเป็ นอาหารซึ่ ง
อยูใ่ นรวงผึ้ง ; ทําลายนางพญาผึ้งที่เกินต้องการ เพื่อป้ องกันการขยายรังในเวลาที่ไม่สมควร ; เอานํ้าผึ้งที่เกิน
ต้องการออกเพื่อความคงอยู่ของรังผึ้ง ; เตรี ยมขายนํ้าผึ้งทั้งรวงผึ้ง หรื อสกัดนํ้าผึ้งออกจากรวงผึ้งด้วย
เครื่ องบีบหรื อเครื่ องแรงเหวี่ยง ; เอารวงผึ้งไปติดไว้ที่ตน้ ไม้ผล หรื อนําไปไว้ในสถานที่อื่น ๆ เพื่อผสม
พันธุ์ไม้ผลหรื อชนิ ดอื่น ; ดู แลรั กษารวงผึ้งและซ่ อมอุ ปกรณ์ ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่ ดี อาจเลี้ ยงผึ้งด้วย
นํ้าเชื่อมที่ทาํ จากนํ้าตาล
6123.30

ผู้เพาะเลีย้ งไหม (Sericulturist)
จัดการงานในฟาร์ มเลี้ ยงไหมที่เป็ นกิจการของตนเองหรื อของนายจ้าง เพื่อผลิ ตรังไหม
เส้นไหม หรื อไข่ไหม : คัดเลื อกหรื อซื้ อไข่ไหม หนอนไหม ใบหม่อน และอุปกรณ์ ที่ใช้เลี้ ยงไหม ;
ดูแลสวนหม่อนเพื่อให้ได้ใบหม่อนที่มีคุณภาพและปริ มาณเพียงพอในการเลี้ยงไหมแต่ละรุ่ น ; นําไข่ไหม
ที่ปลอดโรคมาฟั กโดยอาจฟั กออกเองตามธรรมชาติในห้องเลี้ ยงไหม หรื อฟั กเทียมด้วยกรด ไฮโดร
คลอริ ก หรื อใช้วิธีการฟั กแบบสร้างฤดูหนาวเทียม (hibernated) ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ชนิ ดของไข่ไหมและพันธุ์
ไหม ; ทําความสะอาดโรงเลี้ยงไหมและอุปกรณ์ก่อนเลี้ยงไหม ; ดูแลการให้ใบหม่อนและการเลี้ยงหนอน
ไหมให้เหมาะสมกับวัยของหนอนไหมตั้งแต่วยั 1 ถึงวัย 5 ; ป้ องกันกําจัดโรคโดยโรยปูนขาวหรื อแกลบ
เพื่อลดความชื้น และโรยสารเคมี (ถ้าจําเป็ น) ; เก็บไหมสุ ก(ไหมพร้อมจะทํารัง) เข้าจ่อ (ภาชนะ ให้ไหม
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ทํารัง) โดยระมัดระวังไม่ให้หนอนไหมพ่นเส้นไหมเสี ยหายก่อนสร้างรัง ; เก็บรวบรวมรังไหม ที่หนอน
ไหมพ่นเส้ นใยทํารังเสร็ จแล้วออกจากจ่อ ; คัดแยกรั งไหมตามคุ ณภาพส่ งจําหน่ ายให้โรงงาน ; อาจ
คัดเลือกรังไหมเพื่อใช้ทาํ เส้นไหมโดยทําการอบแห้งรังไหม ลอกปุยไหม (floss) ; นํารังไหมไปต้มและ
สาวไหม กรอเส้นไหม ควบและตีเกลียวเส้นไหม แล้วส่ งจําหน่ายเข้าสู่ การทอผ้าไหมต่อไป ; บันทึกการ
ทํางานและผลผลิต ; ตรวจสอบคุณภาพและการผลิตเส้นไหมทุกขั้นตอน
6123.35
คนงานประจําฟาร์ มเลีย้ งไหม (Skilled sericultural worker)
ดูแลสวนหม่ อนให้ ได้ ใบหม่ อนที่มีคุณภาพและมีผลผลิตสู ง : ใส่ ปุ๋ยหม่ อน ดูแลวัชพืชใน
แปลงหม่ อน ; ตัดแต่ งเก็บเกีย่ วหม่ อนซึ่งเป็ นการเตรียมหม่ อนก่ อนการเลีย้ งไหมแต่ ละรุ่ น ; ทําความสะอาด
เครื่องมือ อุปกรณ์ เลีย้ งไหมและโรงเลีย้ งไหมทุกครั้งก่ อนและหลังการเลีย้ งไหมเพือ่ ป้องกันโรค ;เลีย้ งไหมให้
เจริญเติบโตและแข็งแรง โดยดูแลการให้ อาหาร (ใบหม่ อน) ให้ เหมาะสมกับวัยของไหม ดูแลการป้องกัน
กําจัดโรคที่จะเกิดกับหนอนไหม ; ดูแลการเก็บหนอนไหมสุ กเข้ าจ่ อทํารัง เก็บรวบรวมรั งไหมออกจากจ่ อมา
คัดเลือกรังตามคุณภาพ ; จําหน่ ายรังไหม ; อาจจะคัดไว้ ทําพันธุ์ให้ ผเี สื้อไหมผสมพันธุ์ ; วางไข่ ไหม ; เก็บไข่
ไหมไว้รอการนําออกมาเลีย้ งในห้ องเย็น ฟักเทียมไข่ ไหมตามชนิดของไข่ ไหมและพันธุ์ไหม ; อาจจะทําการ
อบแห้ งรังไหม ต้ มรังไหม สาวเส้ นไหมจากรังไหม กรอเส้ นไหม ควบเส้ นไหม ตีเกลียวเส้ นไหม ทําเข็ด
ไหม จําหน่ ายเส้ นไหม ; อาจจะทอผ้ าไหมเอง
6123.40

ผู้เพาะเลีย้ งแมลงเศรษฐกิจ (Farmer, insect raising)
จัดการงานในฟาร์ มเพาะเลี้ ยงแมลงเศรษฐกิ จชนิ ดต่างๆ เช่น จิ้งหรี ด ตัก๊ แตน แมงดานา
แมงป่ องช้าง ฯลฯ ซึ่ งเป็ นกิจการของตนเองหรื อของนายจ้างเพื่อเพาะพันธุ์และจําหน่าย : คัดเลือกและซื้ อ
พ่อแม่พนั ธุ์ และอุปกรณ์ การเลี้ ยงแมลง ; จัดทําโรงเรื อนหรื อสถานที่เลี้ ยงแมลงให้มีสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสม ; คอยให้อาหาร อาหารสําเร็ จรู ป ผักสด และนํ้า ; ป้ องกันและกําจัดแมลงและสัตว์อื่นๆ ที่เป็ น
ศัตรู ที่จะเข้ามากินหรื อทําลายแมลงที่เลี้ยงไว้ ; คอยดูแลรักษาการฟักไข่และการเพาะเลี้ยงอนุ บาลลูกแมลง
จนโตพร้อมที่จะจับจําหน่าย ; ทําความสะอาดโรงเรื อนหรื อสถานที่เลี้ยง ตลอดจนบํารุ งรักษาอุปกรณ์และ
เครื่ องมือเครื่ องใช้ให้อยูใ่ นสภาพที่ดี ; จ้าง ควบคุมดูแลและปลดคนงานตามที่ตอ้ งการ
หน่ วย 6124 ผู้เลีย้ งสั ตว์ แบบผสมผสาน , ผู้ผลิตสั ตว์ เลีย้ งแบบผสมผสาน
(Mixed animal Products)
ผูป้ ฏิ บตั ิงานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูท้ าํ หน้าที่วางแผนและปฏิ บตั ิงาน การผสมพันธุ์
เพาะเลี้ยงและการดูแลสัตว์เลี้ ยงประเภทต่างๆ เช่น วัว แกะ หมู แพะ ม้า สัตว์ปีกต่างๆ รวมทั้งการ
ผลิตผลิตภัณฑ์จากผึ้งและตัวไหม สําหรับการจําหน่ายหรื อนําส่ งเป็ นประจําให้กบั ผูซ้ ้ื อในลักษณะขายส่ ง
องค์การการตลาดหรื อจัดจําหน่ายในตลาด กําหนดสัดส่ วนของสัตว์เลี้ยงที่จะทําการเลี้ยงแบบผสมผสาน
ประเภทและจํานวนของสัตว์เลี้ยง ผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยง สัตว์ปีก ผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์จากผึ้ง
และตัวไหมที่จะทําการผลิต จัดซื้ อสัตว์ชนิ ดต่างๆ ทําการผลิตหรื อจัดซื้ ออาหารสัตว์ อาหารและสิ่ งของ
เครื่ องใช้อื่นๆ ทําการรี ดนํ้านม ตัดขนและฆ่า ชําแหละ ลอกหนังสัตว์ เก็บรวบรวมไข่ นํ้าผึ้งเก็บรักษา
แปรรู ปขั้นพื้นฐานและผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อการจําหน่าย รวมถึงทําการเช่า หรื อลงทุน บํารุ งรักษาอาคาร
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สิ่ งปลูกสร้าง เครื่ องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ดูแลรักษาสภาพแวดล้อม และดําเนิ นการจัดส่ งและทํางานด้าน
การตลาดของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรต่างๆ ตลอดจนปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุม ดูแล
ผูป้ ฏิบตั ิงานอื่นๆ
7242 อาชีพในหน่วยนี ้

มีดงั นี ้

6124.10

เกษตรกรการเลีย้ งสั ตว์แบบผสมผสาน (Farmer, mixed-animal husbandry)
จัดการงานในฟาร์ มเลีย้ งสั ตว์ ที่เป็ นกิจการของตนเองหรือของนายจ้ างเพือ่ ผสมพันธุ์ และ
เลีย้ งสัตว์หลายหลายประเภทในลักษณะผสมผสาน : กําหนดสั ดส่ วน จํานวน และรู ปแบบของพืน้ ที่และ
สั ตว์ เลีย้ งที่จะเลีย้ งในลักษณะผสมผสานทั้งปศุสัตว์ สั ตว์ ปีก สั ตว์ นาํ้ หรือแมลงชนิดต่ างๆ ; คัดเลือกพันธุ์
และจัดซื้อสั ตว์ อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ ; จัดแบ่ งพืน้ ที่ในการก่ อสร้ างอาคารโรงเรื อน บ่ อเลีย้ ง คอก
และกรงสัตว์ ให้ เป็ นระเบียบสอดคล้ องกับการปฏิบัติงาน ; กําหนดจํานวนอาหารตามประเภทและช่ วงอายุ
ของสัตว์ เตรียมอาหารแล้ วนําไปให้ สัตว์ ; คัดเลือกสั ตว์ เพือ่ ทําการผสมพันธุ์หรื อทําการผสมเทียม ; ดูแลสั ตว์
ให้ มีสุขภาพดี และควบคุมป้องกันโรคในสั ตว์ ; คัดเลือกสั ตว์ ที่จะขาย และส่ งนม ไข่ และผลิตภัณฑ์ สัตว์ ออก
สู่ ตลาด ; ดูแลรักษาทําความสะอาดโรงเรือน หรือสถานที่เลีย้ งและ ซ่ อมแซมอุปกรณ์ ที่ใช้ ในการทําฟาร์ ม
เลีย้ งสั ตว์ ให้ อยู่ในสภาพที่ดี ; ควบคุมดูแลและปลดคนงานตามต้ องการ ; ทําบันทึกรายการเกีย่ วกับต้ นทุนการ
ผลิต และการผสมพันธุ์ ; อาจฆ่ าสั ตว์ เพื่อขายหรือใช้ บริโภคเองและปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกีย่ วข้ อง
9182 หน่วย 6129
จัดประเภท

ผูผ้ ลิตสัตว์เลี้ยงในเชิงพาณิ ชย์และผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องซึ่ งไม่ได้
ไว้ในที่อื่นๆ (Market-oriented Animal Producers and Related

Workers Not
Elsewhere Classified)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ทาํ งานในด้านการผสมพันธุ์ การเพาะเลี้ยง และ
การดูแลสัตว์ป่าที่เลี้ยงลูกด้วยนม นกประเภทต่างๆ หอยทาก งู สัตว์เลื้อยคลาน แมลง และสัตว์นานา
ชนิ ดที่ใช้ในการทดสอบในห้องทดลองปฏิบตั ิการ ทั้งนี้ เพื่อการจําหน่าย หรื อส่ งมอบให้แก่ผซู ้ ้ื อลักษณะ
ขายส่ ง องค์ก ารการตลาด สวนสั ต ว์ และคณะละครสั ต ว์ หรื อ ทํา การจํา หน่ า ยในตลาด รวมถึ ง
ผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง านดู แ ลหรื อฝึ กหัดสั ต ว์ใ นพื้ นที่ ส งวน คอกสั ตว์ สวนสั ตว์ คณะละครสั ตว์ องค์ก ารวิจ ัย
สถานที่เลี้ยงสัตว์ชวั่ คราวและสถาบันที่คล้ายคลึงกัน จัดซื้ อหรื อจัดตั้งอาคารสิ่ งปลูกสร้าง พื้นที่ อุปกรณ์
ต่างๆ และทําการบํารุ งรั กษา กําหนดประเภทและจํานวนสัตว์เลี้ ยงที่ จะทําการเพาะเลี้ ยง จัดซื้ อสัตว์
อาหารและสิ่ งของเครื่ องใช้ต่างๆ ทําการผสมพันธุ์ เพาะเลี้ ยง ให้อาหาร ดูแลและฝึ กหัดสัตว์เพื่อการ
แข่งขัน การแสดงในคณะละครสัตว์และอื่นๆ ที่คล้ายคลึ งกัน ให้การคุ ม้ ครองสัตว์ที่อยู่ในพื้นที่สงวน
พันธุ์ สั ตว์ รวมถึ ง การฆ่ า ชํา แหละ ลอกหนัง เก็ บ รั ก ษา แปรรู ป ขั้นพื้ นฐาน ขนส่ ง หรื อ ทํา งานด้า น
การตลาดของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้อง และควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่นๆ
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อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
6129.20

ผู้เพาะเลีย้ งสั ตว์ป่า (Breeder, animal reserve)
จัดการงานในฟาร์ มเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าคุม้ ครองเพื่อการค้า : คัดเลือกพันธุ์ ซื้ อพ่อแม่พนั ธุ์
ลูกสัตว์ และอุปกรณ์เครื่ องมือเครื่ องใช้ในการเลี้ยง ผสมพันธุ์ และแพร่ ขยายพันธุ์ ; จัดเตรี ยมพื้นที่ใน
การเลี้ยงให้เหมาะสมกับขนาดและจํานวนสัตว์ ; จัดทํากรงสัตว์ และบ่อเลี้ยง รวมทั้งทํารั้ว หรื อกั้นเป็ น
คอกเพื่อป้ องกันสัตว์หนี ออกหรื อสัตว์อื่นเข้าทําลาย ; คอยให้อาหารตามธรรมชาติ อาหารเสริ ม และนํ้า
สะอาดแก่สัตว์ ; ทําการฉี ดวัคซี นตามกําหนดเวลา ; เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเจริ ญเติบโต การให้
อาหาร และการตาย คอยดู แ ลทํา ความสะอาดสถานที่ เ ลี้ ย งและอนุ บ าลลู ก สั ต ว์เ พื่ อ การจํา หน่ า ย ;
ควบคุมดูแลรักษาโรคและสภาพแวดล้อม ; ซ่อมบํารุ งรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ในการเพาะเลี้ยงให้อยูใ่ นสภาพ
ที่ดี ; จ้าง ควบคุมดูแลและปลดคนงานตามต้องการ และปฏิบตั ิงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ; อาจชํานาญในการ
ผสมพันธุ์และเลี้ยงสัตว์ป่าชนิดใดชนิดหนึ่ง เช่น กวาง เสื อ ฯลฯ
6129.30

ผู้เพาะเลีย้ งนก (Breeder, bird)
จัดการงานในฟาร์ มเพาะเลี้ยงนกประเภทต่างๆ เพื่อการค้า : คัดเลือก และซื้ อพ่อแม่พนั ธุ์
อุ ปกรณ์ และเครื่ องมื อเครื่ องใช้ จัดหาสถานที่ ต้ งั ฟาร์ มและปลู ก สร้ างโรงเรื อนให้เหมาะสมกับ สภาพ
อากาศ สิ่ งแวดล้อม อายุของนก การจัดการเลี้ ยงดู และสามารถป้ องกันศัตรู แดด ฝนได้เป็ นอย่างดี ;
ให้อาหารโดยคํานวณให้ตรงตามความต้องการของนกตามช่ วงอายุ ; ใช้พ่อแม่นกฟั ก และ/หรื อใช้ตูฟ้ ั ก
ในการฟั กไข่ ; ปรับอุณหภูมิและความชื้ นสัมพัทธ์ในตูฟ้ ั กให้เหมาะสม ; คอยกลับไข่นกทํามุมองศาที่
เหมาะสมเพื่อพัฒนาการเจริ ญเติบโตของตัวอ่อนและเป็ นการป้ องกันไม่ให้เชื้ อติดเยื่อเปลือกไข่ ; เลี้ยงดู
ลู ก นกและจดบัน ทึ ก อัต ราการตาย การกิ นอาหาร การให้ ย าหรื อวัค ซี น และข้อมู ล ต่ า ง ๆ ที่ จะเป็ น
ประโยชน์ใ นการพิจารณาแก้ไ ขเมื่ อปั ญหาขึ้ น ; ทํา การจําหน่ ายไข่ และตัวนกเมื่ อมี อายุค รบให้แก่
ผูบ้ ริ โภคหรื อโรงงานแปรรู ปหรื อขายเพื่อเป็ นสั ตว์เลี้ ยงไว้ดูเล่ น ; ซ่ อมบํารุ งรั กษาสถานที่ เลี้ ยงและ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยูใ่ นสภาพที่ดี และควบคุมดูแลรักษาสภาพแวดล้อม ; จ้าง ควบคุม ดูแลและปลดคนงาน
ตามต้องการและปฏิบตั ิงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ; อาจชํานาญในการผสมพันธุ์และเลี้ยงนกชนิ ดใดชนิ ดหนึ่ ง
เช่น นกกระจอกเทศ นกอีมู นกกระทา และนกประเภทสวยงาม เช่น นกยูง ไก่ฟ้า ไก่ป่า ฯลฯ
6129.40

ผู้ฝึกสั ตว์ (Trainer, animal)
ฝึ กฝนสั ตว์ ชนิดต่ างๆ ให้ ทําตามคําสั่ งเพื่อการปฏิบัติงาน การขับขี่ การรักษาความปลอดภัย
การแข่ งขัน การแสดง หรือให้ ความช่ วยเหลือคนพิการ : ฝึ กสั ตว์ ให้ คุ้นเคยกับเสี ยงและ การสื่ อสารของ
มนุษย์ และพยายามกระตุ้นให้ สัตว์ ตอบสนองต่ อคําสั่ งของผู้ฝึก ; อาจฝึ กสุ นัขในการรั กษาความปลอดภัยและ
ปกป้องทรัพย์ สิน รวมทั้งฝึ กสอนสุ นัขและเจ้ าของสุ นัขให้ ปฏิบัติงานเป็ นทีมเดียวกัน ; คอยเตือนหรือให้
สัญญาณแก่ สัตว์ ในระหว่ างทําการแสดง ; ฝึ กซ้ อมสั ตว์ ให้ แสดงตามบทภาพยนตร์ หรือบท โทรทัศน์ หรือ
ทําการแสดงบนเวทีหรือการแสดงละครสั ตว์ ; อาจทําการ ฝึ กฝนม้ าเพือ่ ให้ มีความสามารถในการแข่ งขัน ทั้ง
การแสดงหรือทํางาน ; ให้ อาหารแก่ สัตว์ และพาไปออกกําลังกาย ; คอยสั งเกตการณ์ ทางกายภาพของสั ตว์ เพือ่
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การดูแลสุ ขภาพและป้องกันการเกิดโรค ตลอดจนจัดโปรแกรมการฝึ กเพือ่ การพัฒนาพฤติกรรมของสั ตว์ และ
ปฏิบัติงานอืน่ ๆ ที่เกีย่ วข้ อง

6129.50

ผู้ดูแลสวนสั ตว์ (Attendant, zoo animal)
ทํางานในสวนสัตว์โดยปฏิ บตั ิงานที่ตอ้ งใช้ความรู ้เกี่ยวกับการเลี้ยงและดูแลสัตว์ ชนิ ด
ต่างๆ ในสวนสัตว์ : ผสมอาหาร ให้อาหารและนํ้าตามเวลาและปริ มาณที่เหมาะสมกับสัตว์แต่ละชนิ ด ;
ติดตั้งเครื่ องมือ อุปกรณ์ในการควบคุมดูแลสัตว์ ; ซ่อมแซมคอก กรง บ่อ และรั้วกั้น หากเกิดการชํารุ ด ;
ทําความสะอาดและชําระล้างสัตว์ ที่ อยู่อาศัยของสัตว์ และอุ ปกรณ์ อื่นๆ ; นําสัตว์มาฝึ กฝนเพื่อให้มี
สุ ขภาพแข็งแรงและทํางานที่เหมาะสม ; คอยสังเกตและระวังเด็กที่ให้อาหารแก่สัตว์ในพื้นที่ที่ได้รับ
อนุญาต ; ทําการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ เช่น นํ้าหนัก ขนาด สภาพร่ างกาย การกินอาหาร และการดูแล
รักษาโรค ตลอดจนคอยตรวจสอบและสังเกตอาการเจ็บป่ วยหรื อการบาดเจ็บ ของสัตว์เพื่อให้การรักษา
หรื อแจ้งให้สัตวแพทย์ประจําสวนสัตว์ทราบ และปฏิบตั ิงานในหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
6129.60

ผู้เพาะเลีย้ งสั ตว์ครึ่งบกครึ่งนํ้า (Raiser, amphibian)
จัดการงานในฟาร์ มเพาะเลี้ ยงสัตว์ครึ่ งบกครึ่ งนํ้าเพื่อการค้า : คัดเลื อกพันธุ์ ซื้ อพ่อแม่
พันธุ์ และลูกสัตว์ และ/หรื อผสมพันธุ์ ; ทําการผสมพันธุ์ เพาะฟั กให้ออกเป็ นตัว อนุ บาลให้แข็งแรง
และ/หรื อเลี้ยงให้เติบโตเพื่อการจําหน่ าย ; จัดเตรี ยมพื้นที่ในการเลี้ ยงให้เหมาะสมกับขนาดและจํานวน
สัตว์ ; สร้างบ่อเลี้ยงและโรงเพาะฟั กให้มีความแข็งแรง มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกและสามารถป้ องกัน
สัตว์หนีออกหรื อศัตรู ภายนอกเข้าไปทําลายได้ ; ควบคุมสภาพของสิ่ งแวดล้อมให้เหมาะสมสําหรับการ
เพาะเลี้ยง ; คอยให้อาหารธรรมชาติ อาหารสําเร็ จและอาหารผสมอัดเม็ด ในปริ มาณที่เหมาะสมกับขนาด
และนํ้าหนักของสัตว์ ; เปลี่ยนถ่ายนํ้าและทําความสะอาดบ่อเลี้ยงโดยสมํ่าเสมอเพื่อรักษาคุณภาพของนํ้า
และเป็ นการลดการเกิดโรคต่าง ๆ ในสัตว์ ควบคุมดูแลรักษาสภาพแวดล้อม ; เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
การเจริ ญเติบโต การให้อาหารและการตาย ; จับสัตว์เมื่อได้ขนาดแล้วบรรจุและส่ งไปขาย ; อนุบาล ลูก
สัตว์เพื่อการจําหน่ าย ; ซ่ อมบํารุ งรักษาสถานที่เลี้ ยงและอุปกรณ์ ต่าง ๆ ให้อยู่ในสถานที่ดี ; จ้างควบคุ ม
ดูแลและปลดคนงานตามต้องการและปฏิบตั ิงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ; อาจชํานาญในการผสมพันธุ์และเลี้ยง
สัตว์ครึ่ งบกครึ่ งนํ้าชนิดใดชนิดหนึ่ง เช่น กบ
6129.70

ผู้เพาะเลีย้ งสั ตว์ เลือ้ ยคลาน (Breeder, reptile)
จัดการในฟาร์ มเพาะเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลานเพื่อการค้า : คัดเลือก และซื้ อพ่อแม่พนั ธุ์หรื อ
ลูกสัตว์เพื่อเพาะเลี้ยง ; จัดเตรี ยมพื้นที่และปลูกสร้างโรงเรื อนและบ่อเลี้ยงให้เหมาะสมกับขนาด อายุ และ
จํานวนสัตว์ ; ทําการผสมพันธุ์พ่อแม่พนั ธุ์เมื่อมีอายุพอเหมาะ ; นําไข่มาฝั งในโรงฟั กที่จดั ให้มีสภาพที่
เหมื อนธรรมชาติ มากที่ สุด และนํามาอนุ บาลในบ่ออนุ บาลเมื่ อไข่ฟั กเป็ นตัวแล้ว ; คอยให้อาหารใน
ปริ มาณที่เหมาะสมกับอายุ และนํ้าหนักของสัตว์ ; เปลี่ยนถ่ายนํ้าและทําความสะอาดบ่อเลี้ยงสมํ่าเสมอ ;
ทําการแยกสัตว์ที่ป่วยออกจากบ่อเลี้ยง และดูแลรักษาเมื่อเกิดโรค ; จัดสัตว์เมื่อได้ขนาดส่ งออกขาย ; อาจ
ชํานาญในการผสมพันธุ์และเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลานชนิดใดชนิดหนึ่ง เช่น ตะพาบนํ้า เต่า งู จระเข้
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ผู้เพาะเลีย้ งสั ตว์ ในเชิ งการค้ าอืน่ ๆ
ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในกลุ่มนี้ รวมถึงผู้เพาะเลีย้ งสั ตว์ เชิงการค้ าซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ ในที่อื่น
ตัวอย่ างเช่ น ผู้ที่มีความชํานาญในการผสมพันธุ์และเลีย้ งสั ตว์ สําหรับใช้ ในวัตถุประสงค์ เพือ่ การทดลอง
ศึกษาวิจัย เช่ น หนูตะเภา

หมู่
613
Producers)

ผู้เพาะปลูกพืชและเลี้ยงสั ตว์ เพื่อการค้ า (Market-Oriented Crop and Animal

ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในหมู่น้ ี ได้แก่ ผูท้ ี่ดาํ เนิ นการวางแผน ทําการเกษตรแบบผสมผสาน
เพื่อให้ได้มาซึ่งผลผลิตจากพืชและสัตว์สาํ หรับการจําหน่ายให้กบั ผูซ้ ้ื อ องค์กรหรื อตลาดอื่น ๆ
กลุ่มอาชี พในหมู่นี้ มีดังนี้
6130 ผูผ้ ลิตพืชผลทางการเกษตรและการเลี้ยงสัตว์เชิงพาณิ ชย์
หน่ วย 6130 ผู้ผลิตพืชผลทางการเกษตรและการเลีย้ งสั ตว์ เชิ งพาณิชย์
(Market-oriented Crop and Animal Producers)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูท้ าํ หน้าที่วางแผนและดําเนินการเพาะปลูกและเก็บ
เกี่ยวพืชผลทางการเกษตรชนิ ดต่างๆ รวมทั้งทําการผสมพันธุ์ การเพาะเลี้ ยงและการดูแลรักษาเพื่อผลิ ต
ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ต่างๆ สําหรับการจําหน่ายหรื อนําส่ งเป็ นประจําให้กบั ผูซ้ ้ื อในลักษณะขายส่ ง องค์การ
การตลาด หรื อจัดจําหน่ ายของในตลาด กํา หนดประเภทและจํานวนพืช ผลและสัตว์เลี้ ยงที่ จะทําการ
เพาะปลูกและเพาะเลี้ยง จัดซื้ อเมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ ย สิ่ งของเครื่ องใช้ต่างๆ ผลิตหรื อจัดซื้ ออาหารสัตว์หรื อ
ส่ วนผสมของอาหารสัตว์ ทําการเช่าหรื อลงทุนในที่ดินและทําการปรับปรุ งพัฒนาที่ดิน อาคาร
สิ่ ง
ปลูกสร้ าง เครื่ องจักร ปศุ สัตว์และสัตว์เลี้ ยงอื่นๆ ดําเนิ นการปฏิ บตั ิงานต่างๆ เช่ น การจัดเตรี ยมดิ น
การไถหว่าน การเพาะปลูก การขยายพันธุ์ การเก็บเกี่ ยวพืชผลทางการเกษตร การผสมพันธุ์ การ
เพาะเลี้ยงและการดูแลสัตว์เลี้ยง รวมถึงการฆ่า การลอกหนังสัตว์ และการจัดเตรี ยมสัตว์หรื อผลิ ตภัณฑ์
จากสั ตว์เลี้ ย งเพื่ อการซื้ อขาย การจัดเก็บ รั กษา การแปรรู ป ขั้นพื้นฐานและจัดส่ ง หรื อดํา เนิ นงานด้า น
การตลาดของผลผลิ ตต่า งๆ บํารุ งรั ก ษาอาคารสิ่ งปลู กสร้ าง เครื่ องจักร และอุ ป กรณ์ ท างการเกษตร
ตลอดจนปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่นๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
6130.10

เกษตรกรการเกษตรแบบผสมผสานเชิงพาณิชย์ (Farmer, mixed- farming)
จัดการงานในฟาร์ มที่เป็ นกิ จการของตนเองหรื อของนายจ้างเพื่อทําการเพาะปลูก และ
เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่เดียวกันลักษณะผสมผสาน โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเพิ่มจํานวนและคุณภาพของ
ผลผลิต : กําหนดสัดส่ วน จํานวน และรู ปแบบของพื้นที่ พืชและสัตว์เศรษฐกิจที่จะทําการเพาะปลูกและ
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เพาะเลี้ยง ; คัดเลือกพันธุ์ และ / หรื อผสมพันธุ์ ขยายพันธุ์พืชและสัตว์ ; จัดซื้ อเมล็ดพันธุ์พืช พ่อแม่
พันธุ์สัตว์ ; เตรี ยมดิน ไถพรวนและปลูกพืชตามชนิ ดของพืช ดูแลบํารุ งรักษา ใส่ ปุ๋ย ฉี ด / พ่นยากําจัด
แมลงและวัชพืช และเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อการจําหน่าย ; สร้างรั้ว โรงเรื อน บ่อ คอก หรื อกรงเลี้ยงสัตว์
ให้เหมาะสมกับขนาดและจํานวนของสัตว์เลี้ยง ดูแลคอยให้อาหารให้เหมาะสมกับช่วงอายุของสัตว์ ; ทํา
ความสะอาดสถานที่เลี้ยงสัตว์และรักษาสัตว์เมื่อเจ็บป่ วย หรื อทําลายสัตว์ที่เป็ นโรคระบาด คัดเลือกและ
จัดคู่ให้สัตว์ เพื่อผสมพันธุ์หรื อทําการผสมเทียม ; ดูแลสัตว์อ่อน อนุ บาลสัตว์ให้มีสุขภาพแข็งแรง
คัดเลือกสัตว์ที่จะขายและผลิตผลจากสัตว์ออกสู่ ตลาด ; อาจดําเนิ นการแปรรู ปขั้นพื้นฐานผลิตผลจากพืช
และสัตว์เพื่อการจําหน่าย และปฏิบตั ิงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
หมู่ 614 ผู้ทาํ งานด้ านป่ าไม้ และงานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ องซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ ในทีอ่ นื่
(Forestry and Related Workers)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในหมู่น้ ี ได้แก่ ผูท้ ี่วางแผนดําเนิ นการเพาะปลูก อนุ รักษ์ป่าไม้ การทํา
ประโยชน์จากป่ าไม้ และการแปรรู ปเนื้ อไม้ให้เป็ นถ่านหรื อการสกัดนํ้ามันดิบจากเนื้ อไม้เพื่อการจําหน่าย
ให้กบั ผูซ้ ้ื อ องค์กรหรื อตลาดต่าง ๆ รวมทั้งการควบคุมดูแลเพื่อการตรวจหาไฟป่ าและการดับไฟป่ า
กลุ่มอาชี พในหมู่นี้ มีดังนี้
6141 ผูท้ าํ งานด้านการป่ าไม้และการทําไม้
6142 ผูท้ าํ งานด้านการเผาถ่านไม้และผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
หน่ วย 6141 ผู้ทาํ งานด้ านการป่ าไม้ และการทําไม้ (Forestry Workers and Loggers)
ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหน่ วยนี้ ได้ แก่ ผู้ทําหน้ าที่ปฏิบัติงานการเพาะชํากล้ าไม้ การปลูก
ต้ นไม้ การอนุรักษ์ และการใช้ ประโยชน์ จากป่ าไม้ ทั้งนีเ้ พือ่ การจําหน่ ายหรือส่ งมอบผลิตภัณฑ์ จาก ป่ าไม้
แก่ ผ้ ซู ื้อลักษณะค้ าส่ ง แก่ องค์ การการตลาด หรื อจําหน่ ายที่ตลาด กําหนดที่ต้งั และทําการดูแล ป่ าไม้
กําหนดเขตป่ าไม้ ที่จะทําการตัดโค่ นและประเมินปริมาณของไม้ ตัดแต่ งกิง่ ยอดไม้ โค่ นและเลื่อยไม้ ให้ เป็ นไม้
ซุ ง และทําการขึน้ รู ปอย่ างหยาบผลิตภัณฑ์ ไม้ จากไม้ ซุง แล้ วทําการจัดกองไม้ ซุงให้ เป็ นระเบียบ บรรทุกไม้
ในเครื่องลําเลียงหรือปล่ อยให้ ไม้ ไหลไปตามแม่ นาํ้ รวมถึงการควบคุมดูแลตรวจตราเพื่อตรวจหาไฟป่ าและ
เข้ าร่ วมในการดับไฟป่ า ตลอดจนปฏิบัติหน้ าที่การงานที่เกีย่ วข้ องและควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานอืน่ ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
6141.10

ผู้ทาํ ไม้ ทวั่ ไป ; คนทําไม้ (Logger, general)
สํารวจคัดเลื อกไม้ โค่นล้มตัดทอนเป็ นไม้ซุง เศษปลายไม้ และทํางานอื่ นๆ ที่เกี่ ยวกับ
การชักลากไม้ : โค่นต้นไม้โดยใช้ขวานและเครื่ องเลื่อยหรื อเลื่อยมือ ; เลื่อยต้นไม้ซ่ ึ งโค่นแล้วให้เป็ น
ท่อนซุ งตามขนาดที่ตอ้ งการ ; เอาเครื่ องชักลากซุ งติดเข้ากับซุ งแล้วใช้รถแทรกเตอร์ หรื อให้ควาญช้างชัก
ลากซุ งไปยังที่ที่จะทําการขนส่ งต่อไป

(352)
6141.20

ผู้สํารวจแจงนับทรัพยากรป่ าไม้ (Forest inventory staff)
ประมาณปริ มาตรของไม้ยืนต้นในบริ เวณที่ จะโค่นโดยเดิ นสํารวจให้ท วั่ บริ เวณนั้นๆ
แล้วตรวจและวัดต้นไม้ตวั อย่างซึ่ งเป็ นตัวแทนขอนไม้ในบริ เวณที่สํารวจ : วัดเส้นผ่าศูนย์กลาง และความ
สู งของต้นไม้โดยใช้เครื่ องมื อวัดเส้ นผ่าศูนย์กลาง (คาลิ เปอร์ ) สายวัด เครื่ องมื อวัดระดับอย่างง่ ายๆ
(แฮนด์เลเวล) และเครื่ องมือวัดความสู ง หรื อโดยการประมาณด้วยสายตา ; บันทึกการวัดและคํานวณ
ปริ มาตรของไม้ที่วดั ได้จากสมุดวัดไม้และโดยการคาดคะเน ; คํานวณปริ มาตรของไม้ท้ งั หมดในบริ เวณที่
จะโค่นจากปริ มาตรของต้นไม้ตวั อย่างที่คาํ นวณไว้ อาจควบคุมดูแลผูช้ ่วยที่ร่วมปฏิบตั ิงาน
6141.25
ผู้โค่ นต้ นไม้ , คนตัดไม้ (Tree feller ; Bucker)
โค่นต้นไม้ ตัดกิ่งก้าน และทอนต้นไม้ให้เป็ นซุ งด้วยแรงคน เลื่อยมือหรื อเครื่ องเลื่อยยนต์ :
สังเกตต้นไม้และกําหนดทิศทางที่ตน้ ไม้ควรจะล้มลงโดยไม่เป็ นอันตรายต่อต้นไม้ขา้ งเคียง ; ตัดต้นไม้ช้ นั
ล่างรอบๆ พูพอนของต้นไม้และเตรี ยมที่สําหรับให้ตน้ ไม้ลม้ ถ้าจําเป็ น ; บากหน้าไม้ให้เป็ นรู ปตัววี (V)
ทางด้านที่ตน้ ไม้จะล้ม , ใช้เลื่อยลัดหลังอีกด้านหนึ่ งซึ่ งตรงกันข้ามกับรอยบากด้านหน้า ; ตอกลิ่มซึ่ งทํา
ด้วยไม้หรื อเหล็กเข้าไปในรอยตัดเพื่อขยายรอยตัดให้เลื่อยทํางานได้คล่องขึ้น ; เอาเลื่อยออกและใส่ ลิ่มเข้า
ไปในรอยเลื่อยอีก เพื่อให้ตน้ ไม้ลม้ ไปในทิศทางที่ตอ้ งการ ; ตัดกิ่ งไม้ซ่ ึ งโค่นแล้วและทอนต้นไม้ให้มี
ความยาวตามขนาดของซุง
6141.30

ผู้วดั ขนาดต้ นไม้ , คนวัดขนาดไม้ (Logging scaler)
วัดท่อนซุ ง และคํานวณปริ มาตรของซุ งในแต่ละท่อน : วัดความยาว ความสู งและความ
โตของไม้ซุงหรื อต้นไม้ ; บันทึกขนาดไม้ที่วดั ได้ลงในสมุด และทําเครื่ องหมายตรงปลายของท่อนซุ ง ;
คํานวณปริ มาตรของไม้ที่วดั ได้ ; คัดซุ งซึ่ งมีส่วนที่เสื่ อมคุณภาพมากออกไป อาจวัดท่อนซุ งบนรถบรรทุก
เพื่อจะคํานวณปริ มาตรไม้ให้ถูกต้องตามกฎการบรรทุกไม้บนทางหลวง
6141.40

คนผูกแพ (Log-raft maker)
มัดท่อนซุ งเข้าด้วยกันให้เป็ นแพเพื่อล่องไปตามลํานํ้า : ทําการตรวจสอบบัญชี จาํ นวน
ต้นไม้ คัดไม้ลงนํ้าโดยใช้ชา้ งหรื อรถแทรกเตอร์ และรวบรวมท่อนซุ งเข้าด้วยกันโดยใช้มือหรื อใช้ไม้ค้ าํ
แล้วแต่ชนิดของไม้ที่จะทําแพ ระยะทางที่จะล่องซุ ง และลํานํ้าที่จะล่องแพซุ ง ; ผูกท่อนซุ งเข้าด้วยกันด้วย
ลวด หวาย หรื อเครื่ องมัดอื่น ๆ อาจชํานาญในการทําแพชนิดใดชนิดหนึ่งโดยเฉพาะ
6141.45

ผู้ล่องแพ (Driver, raft)
ทํางานร่ วมกันเป็ นคณะในการนําแพซุ งล่ องตามกระแสนํ้าในลําแม่น้ าํ ไปยังโรงเลื่ อย
หรื ออู่เก็บไม้เพื่อการขนส่ งต่อไป : ลงหลักในนํ้าโดยมีเชื อกพรวนที่ทาํ ด้วยหวายผูกติดกับโคนหลักและ
หัวแพ เพื่อบังคับให้แพล่องไปตามทางนํ้าที่ตอ้ งการ ; เดินบนแพและใช้ไม้ถ่อเคลื่อนแพมิให้เกยตื้น ชน
ตลิ่งหรื อสิ่ งกีดขวางในแม่น้ าํ หรื อลากจูงแพด้วยเรื อยนต์
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6141.50

คนงานปลูกป่ า (Worker, forest plantation)
ทํางานเกี่ ยวกับการสงวนและขยายเนื้ อที่ป่าไม้ต้ งั แต่หนึ่ งอย่างขึ้นไป : เก็บ จัดเตรี ยม
ทําความสะอาดและเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ไม้ ; ทําความสะอาด ไถ สู บนํ้า หรื อทดนํ้า และเตรี ยมที่สําหรับ
ทําแปลงเพาะชํา และเตรี ยมบริ เวณที่จะปลูกป่ า ; หว่านเมล็ดและบํารุ งรักษากล้าไม้ ; ย้ายกล้าไม้ไปปลูก
ในบริ เวณที่จะปลูกสวนป่ า ; สร้ างรั้ว ฉี ดหรื อพ่นยาฆ่าแมลง สารเคมี ปราบศัตรู พืชและวัชพืช และ
ปฏิ บตั ิงานอื่นๆ เพื่อป้ องกันต้นไม้ให้พน้ จากแมลง โรค และสัตว์ที่กินกล้าไม้เป็ นอาหาร ; ใส่ ปุ๋ยบํารุ ง
ต้นไม้ ดายวัชพืช ตัดสางขยายระยะ ลิดกิ่งและเอาต้นไม้เสี ยและต้นไม้พ้ืนล่างซึ่ งไม่มีประโยชน์ออกไป ;
ตัดและรักษาแนวกันไฟ
6141.55
คนงานประจําป่ า (Worker, forestry)
ทํา งานเพี ย งบางอย่ า งหรื อทั้ ง หมดแต่ เ พี ย งคนเดี ย วหรื อเป็ นคณะในการสํ า รวจ
ป้ องกัน และปลู กสร้ างสวนป่ าใหม่ : สังเกต วัด และบันทึ กข้อมูลเกี่ ยวกับป่ า เช่ น ประเภทของป่ า
ชนิ ดของต้นไม้ ปริ มาตรไม้ที่จะออกเป็ นสิ นค้าได้ ข้อมูลเกี่ ยวกับสภาพภูมิประเทศ และอัตราการงอกของ
ต้นไม้ , วัด และทําแผนที่ โดยใช้กล้องฟริ สมาติกและโซ่ แสดงบริ เวณต่าง ๆ เช่น แปลงตัดฟั นต้นไม้
รายปี แปลงทดลอง แนวเขตคอมพาร์ ตเมนต์ของแต่ละป่ า ฯลฯ ; รวบรวมข้อมูลจากเครื่ องบันทึกหรื อ
จากเครื่ องวัด เช่ น เครื่ องวัดนํ้าฝน เทอร์ โมมิเตอร์ เครื่ องบันทึกการไหลของกระแสนํ้า และเครื่ องวัด
ความชื้ นของดิ น ; ร่ วมในการรักษากฎและระเบียบข้อบังคับเกี่ ยวกับการใช้สวนสาธารณะเพื่อการพักผ่อน
หย่อนใจการจอดพาหนะ แคมป์ ไฟ การใช้อุป กรณ์ อาํ นวยความสะดวกและบริ ก ารสุ ข ภัณฑ์ต่า งๆ
เพื่อป้ องกันบริ เวณที่ใช้สําหรับการปิ คนิ ค บริ เวณที่ต้ งั แคมป์ เขตล่าสัตว์และตกปลา ; ทํางานตามฤดูกาล
เช่ น การปลู ก ต้นไม้ การฉี ดหรื อพ่นยาป้ องกันโรค การลิ ดกิ่ ง และการตัดสางขยายระยะต้นไม้เพื่ อ
ปรับปรุ งให้ไม้ยืนต้นคงอยูใ่ นสภาพที่ดี และการลาดตระเวนเพื่อค้นหาบริ เวณที่ไฟไหม้ และทํารายงาน
เกี่ยวกับไฟไหม้ และสภาวะที่เกิดอันตรายต่าง ๆ ; ตรวจป้ องกัน และปราบปรามผูล้ กั ตัดไม้ทาํ ลายป่ า
6141.90

ผู้ทาํ งานด้ านการป่ าไม้ และการทําไม้ อนื่ ๆ
ผูป้ ฏิ บตั ิงานอาชี พในกลุ่ มนี้ รวมถึ งผูท้ าํ ไม้ซ่ ึ งมิ ได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น ตัวอย่างเช่ น
ผูเ้ ก็บไม้หรื อกองไม้รวมกันเพื่อการขนส่ งต่อไป ; ผูล้ ากหรื อชักลากซุ งในป่ ามายังลานสําหรับบรรทุกซุ ง
ใส่ รถ ; ผูแ้ ปรรู ปผลิ ตภัณฑ์อย่างหยาบจากไม้ซุ ง เช่ น ไม้หมอนรางรถไฟ เสาโทรศัพ ท์ใ นบริ เวณ
สถานที่โค่นต้นไม้ ; ผูต้ รวจดูท่อนซุ งและจัดเกรดตามคุณภาพ
หน่ วย 6142 ผู้ทาํ งานด้ านการเผาถ่ านไม้ และผู้ปฏิบัติงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
(Charcoal Burners and Related Workers)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูท้ าํ หน้าที่ปฏิบตั ิการเปลี่ยนแปลงไม้ให้กลายเป็ น
ถ่านไม้หรื อสกัดนํ้ามันสนดิ บจากเนื้ อไม้โดยการใช้กรรมวิธีแบบดั้งเดิ ม ทําการแปรรู ปไม้ให้กลายเป็ น
ถ่านไม้ดว้ ยการเผาแบบเรี ยบง่ายโดยใช้กระบวนการเผาแบบช้าๆ รวมถึ งการสกัดนํ้ามันสนดิ บโดยใช้
เครื่ องไดเจสเตอร์ หรื อการต้มกลัน่ ในบริ เวณที่ตดั โค่นต้นไม้ ตลอดจนปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ ยวข้อง
และควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่นๆ
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อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
6142.20

คนเผาถ่ าน (Charcoal Burner)
ปฏิบตั ิการเผาไม้ วัสดุชีวมวลให้เป็ นถ่านอย่างช้า (ด้วยเตาเผาถ่าน, วิธีการเผาถ่านต่างๆ
กัน) ในบริ เวณที่โค่นต้นไม้ บริ เวณโรงเลื่อย หรื อตามสถานที่อื่นๆ : บรรจุไม้เข้าในเตา ; ใส่ เชื้ อไฟและ
จุดไฟ ; สังเกตสี ของควันเพื่อให้แน่ใจว่าการเผาไม้เป็ นไปอย่างถูกต้อง และปรับอากาศเข้าเตาเผาตาม
ต้องการ ; เก็บผลพลอยได้จากการเผาถ่านต่างๆ ไปใช้ประโยชน์ ; ปิ ดช่องระบายอากาศเพื่อดับไฟเมื่อไม้
กลายเป็ นถ่านเรี ยบร้อยและสมบูรณ์ ; ปล่อยให้เตาเย็นลงชัว่ ระยะเวลาหนึ่ ง ; เปิ ดปากเตาเอาถ่านออกจาก
เตาก่อนการบรรจุและขนย้าย ซึ่ งเตาเผาถ่านอาจสร้างด้วยอิฐ ดิน โลหะ หรื อวัสดุอื่น
หมู่
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ผู้ทาํ งานด้ านการประมง การล่ าสั ตว์ และดักจับสั ตว์ ต่าง ๆ
(Fishery Workers, Hunters and Trappers)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในหมู่น้ ี ได้แก่ ผูท้ ี่ดาํ เนิ นการผสมพันธุ์สัตว์ เพาะเลี้ยงและจับสัตว์น้ าํ
รวมถึ ง การล่า และดัก จับ สัตว์ที่เ ลี้ ย งลูก ด้วยนม นกและสัตว์เลื้ อ ยคลาน เพื่อการจํา หน่ า ยให้แ ก่ผูซ้ ื้ อ
องค์กรตลาดหรื อตลาดอื่น ๆ รวมถึงการควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
กลุ่มอาชี พอยู่ในหมู่นี้ มีดังนี้
6151 ผูท้ าํ งานด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ
6152 ผูท้ าํ งานด้านการประมงชายฝั่งทะเล
6153 ผูท้ าํ งานด้านการประมงในทะเลนํ้าลึก
6154 ผูท้ าํ งานด้านการล่าสัตว์ และวางกับดักสัตว์ต่าง ๆ
หน่ วย 6151 ผู้ทาํ งานด้ านการเพาะเลีย้ งสั ตว์ นํา้ (Aquatic-life Cultivation Workers)
ผูป้ ฏิ บตั ิงานอาชี พในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ทาํ การผสมพันธุ์และเพาะเลี้ยงปลา หอยแมลงภู่
หอยนางรม และสัตว์น้ าํ ประเภทอื่ น ๆ เพื่อการจําหน่ ายให้กบั ผูซ้ ้ื อ องค์กรหรื อตลาดอื่ นๆ ทําการเช่ า
อาคารสิ่ งปลูกสร้ าง อุปกรณ์ และเครื่ องจักรต่าง ๆ พร้ อมกับการบํารุ งรักษา จัดซื้ ออาหารและสิ่ งของ
เครื่ องใช้สาํ หรับการดําเนิ นการ จัดเตรี ยมปลาและสัตว์น้ าํ อื่น ๆ เพื่อขายให้กบั ผูซ้ ้ื อ ฆ่า ชําแหละ ทํา
ความสะอาด แช่แข็งหรื อใส่ เกลือก่อนการส่ งจําหน่าย ปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้อง และควบคุมดูแล
ผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
6151. 10

ผู้เลีย้ งสั ตว์ นํา้ (Cultivator)
ผูท้ ี่ ท ํา การเลี้ ย งสั ต ว์น้ ํา ทั้ง ชนิ ด ที่ มี ก ระดู ก สั น หลัง และไม่ มี ก ระดู ก สั น หลัง รวมทั้ง
สาหร่ ายและพันธุ ์ไม้น้ าํ ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ : เลี้ ยงและแพร่ พนั ธุ ์ หรื อทําฟาร์ มสัตว์น้ าํ ที่มาจากไข่
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ลูกสัตว์น้ าํ วัยอ่อน ; การแพร่ กระจายหรื อเมล็ดพันธุ์ รวมทั้งสัตว์น้ าํ ที่ เลี้ ยงในแหล่ งนํ้าธรรมชาติ หรื อ
นําเข้าจากต่างประเทศ หรื อวิธีการอื่นที่ ใกล้เคียงกันไม่ว่าในนํ้าจืด นํ้ากร่ อย หรื อนํ้าเค็ม; เตรี ยมที่และ
อุปกรณ์ที่ใช้สําหรับเลี้ยงสัตว์ เช่น บ่อ กระชัง แพ คอก เป็ นต้น ; ทําการคัดเลือกพันธุ์จากโรงเพาะฟั ก
หรื อจากธรรมชาติ ; เลี้ยงให้เติบโตเพื่อเพิ่มนํ้าหนักและขนาดตามต้องการ ; ควบคุมสภาพแวดล้อมของ
สถานที่เลี้ ยงให้มีความเหมาะสมกับสัตว์น้ าํ ; ป้ องกันและกําจัดโรค และ/หรื อศัตรู ของสัตว์น้ าํ ที่เลี้ ยง ;
เก็บรวบรวม ข้อมูลเกี่ยวกับการเจริ ญเติบโต การให้อาหาร การตาย ฯลฯ จับสัตว์น้ าํ เมื่อได้ขนาดตาม
ต้องการของผูบ้ ริ โภค
6151. 20
ผู้เพาะและอนุบาลสั ตว์ นํา้ (Hatchery)
ผู้ที่ทําการเพาะพันธุ์หรือขยายพันธุ์สัตว์ นาํ้ โดยวิธีธรรมชาติ ผสมเทียมหรือวิธีการอื่นๆ
เพือ่ ผลิตพันธุ์สัตว์ นาํ้ และอนุบาลจนได้ ขนาดที่ต้องการ : คัดเลือกพ่ อแม่ พนั ธุ์ ; ทําการผสมพันธุ์ จนได้ ไข่ ที่
ผสมแล้ ว หรื อนําไข่ จากธรรมชาติมาเพาะฟักให้ ออกเป็ นตัวหรื อนําลูกวัยอ่ อนจากธรรมชาติหรื อ โรงเพาะ
ฟักมาอนุบาลให้ มีสุขภาพดีโดยปราศจากโรคจนได้ ขนาดที่เหมาะสม ; ทําการบรรจุเพือ่ การจําหน่ าย หรือเพือ่
ปล่ อยลูกพันธุ์สัตว์ นาํ้ ลงในแหล่ งนํา้ ธรรมชาติ ; ควบคุมสภาพของสิ่ งแวดล้ อมให้ เหมาะสมหรือใกล้ เคียงกับ
ธรรมชาติของสั ตว์ นาํ้
6151. 30คนงานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ (Skilled farming worker, fishery )
ผูท้ ี่ทาํ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ เป็ นประจําสมํ่าเสมอ เช่น การขุดลอก ซ่ อมแซม ปรับปรุ ง
บ่อ การสู บนํ้าเข้า – ออกจากบ่อ ให้อาหาร ยารักษาโรค ตรวจสอบคุณภาพนํ้าโดยทัว่ ไป จับสัตว์น้ าํ ฯลฯ
ปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้อง

หน่ วย 6152 ผู้ทาํ งานด้ านการประมงชายฝั่งทะเล/นํา้ จืด
(Inland and Coastal Waters Fishery Workers)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ทาํ การจับปลาและสัตว์น้ าํ อื่นๆ ตามชายฝั่งทะเล
เพื่อการจําหน่ ายให้กบั ผูซ้ ้ื อ องค์การการตลาดหรื อตลาดอื่ น ๆ จัดเตรี ยมและซ่ อมแซมตาข่าย (อวน)
หรื อเครื่ องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ สําหรับจับสัตว์น้ าํ แล่นเรื อประมงไป – กลับ และรอบ ๆ บริ เวณชายฝั่ง
วางเบ็ดล่ อ และวางหรื อลากเครื่ องมื อการจับปลาและสั ตว์น้ าํ อื่ นๆ รวบรวมสัตว์น้ าํ ที่ จบั ได้ ทํา ความ
สะอาด แช่แข็ง หรื อใส่ เ กลือก่อนการส่ ง จํา หน่า ย ปฏิบ ตั ิหน้า ที่ก ารงานที ่เกี่ย วข้องและควบคุม ดูแล
ผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
6152. 10

ชาวประมงนํา้ จืด (Fisherman , inland waters)
ผูท้ ี่ทาํ การประมงโดยค้นหา จับ ดัก ล่อ หรื อเก็บสัตว์น้ าํ ตามแหล่งนํ้าต่าง ๆ เช่น แม่น้ าํ
ลําคลอง หนอง บึง บ่อ อ่างเก็บนํ้า เพื่อการบริ โภคหรื อเพื่อการจําหน่าย โดยใช้เครื่ องมือประมงหรื อด้วย
วิธี ก ารใด ๆ เพื่ อให้ไ ด้มาซึ่ ง สั ตว์น้ าํ เช่ น ตาข่ า ย เบ็ด กับ ดัก เชื อก ทุ่ นลอย อวน เป็ นต้น จะใช้เรื อ
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ประกอบการทําการประมงหรื อไม่ก็ได้ : จัดเตรี ยมเครื่ องมือ อุปกรณ์การประมงประจําอยูก่ บั ที่หรื อใช้
เครื่ องมือดังกล่าวเคลื่อนย้าย เพื่อค้นหาแหล่งจับสัตว์น้ าํ ที่ตอ้ งการ ; อาจแปรรู ปสัตว์น้ าํ ที่จบั ได้ดว้ ยวิธี
ต่าง ๆ เช่ น ทําเค็ม ตากแห้ง ทํากะปิ ทํานํ้าปลา ปลาร้ า ปลาเจ่า ย่าง นึ่ ง รมควัน ฯลฯ เพื่อการ
บริ โภคหรื อเพื่อการจําหน่าย
6152. 20

ประมงพืน้ บ้ าน / ประมงขนาดเล็ก (Fisherman, small-fishery)
ผูท้ ี่ทาํ การจับสัตว์น้ าํ โดยใช้เรื อที่ไม่มีเครื่ องยนต์ประกอบหรื อใช้เรื อที่มีเครื่ องยนต์นอก
ลําเรื อ หรื อใช้เรื อมีเครื่ องยนต์ในเรื อ ที่มีขนาดเล็กกว่า 5 ตันกรอส หรื อมีความยาวน้อยกว่า 10 เมตร
และใช้เครื่ องมื อประมงที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพในการจับตํ่า จับ สั ตว์น้ าํ ได้เป็ นปริ ม าณน้อย เช่ น เครื่ องมื อ
ประเภท เบ็ด แห กับดัก อวนลอยขนาดเล็ก : ทําการประมงแบบยังชี พหรื อทําการประมงบริ เวณชายฝั่ ง
แบบไปเช้า - เย็นกลับ หรื อไปเย็น – กลับเช้า ไม่มีการเคลื่อนย้ายไปทําการประมงนอกเขต ; จัดเตรี ยมเรื อ
เครื่ องมือและอุปกรณ์ทาํ การประมง ; ทําการจับสัตว์น้ าํ ในแหล่งจับสัตว์น้ าํ ด้วยวิธีการใด ๆ ตามความ
เหมาะสมกับชนิดและอุปนิสัยของสัตว์น้ าํ เพื่อการบริ โภคหรื อจําหน่าย
6152.90

ชาวประมงและผู้ปฏิบัติงานทีเ่ กีย่ วข้ องอืน่ ๆ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในกลุ่มนี้ รวมถึง ชาวประมงและผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องซึ่ งมิได้จดั
ประเภทไว้ในที่อื่น
หน่ วย 6153 ผู้ทาํ งานด้ านการประมงในทะเลนํา้ ลึก (Deep-sea Fishery Workers)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ทาํ การจับปลาและสัตว์น้ าํ อื่นๆ ในบริ เวณทะเล
นํ้าลึก เพื่อการจําหน่ ายให้กบั ผูซ้ ้ื อ องค์กรหรื อตลาดอื่นๆ จัดเตรี ยมและซ่ อมแซมตาข่าย (อวน) หรื อ
เครื่ องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ สําหรับการจับสัตว์น้ าํ วางเบ็ดล่อหรื อเครื่ องมือในบริ เวณที่จบั ปลาและสัตว์
นํ้า ต่ า ง ๆ ทํา ความสะอาด แช่ แข็ ง แช่ เย็น หรื อใส่ เกลื อลงในสั ต ว์น้ าํ ที่ จบั ได้ ก่ อ นการจัด จํา หน่ า ย
ปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
6153. 20

ประมงพาณิชย์ ; ประมงนํา้ ลึก ; ประมงนอกน่ านนํา้ (Fisherman, deep - sea)
ผู้ทําการจับสั ตว์ นาํ้ ในเชิ งธุรกิจ : ทําการประมงโดยใช้ เรื อประมงมีเครื่ องยนต์ ในเรื อ เป็ น
เรือที่มีขนาดใหญ่ กว่ า 5 ตันกรอส หรื อมีความยาวเรือมากกว่ า 10 เมตร ; ใช้ เครื่ องมือประมงที่มีขนาดใหญ่
มีประสิ ทธิภาพในการจับสู ง จับสั ตว์ นาํ้ ได้ เป็ นปริ มาณมาก ; ทําการประมงตั้งแต่ บริเวณชายฝั่งออกไปจนถึง
บริเวณนอกฝั่งที่มีนาํ้ ลึก ; ทําการประมงในน่ านนํา้ ของต่ างประเทศภายใต้ ข้อตกลง
รวมถึงการทําการประมงในทะเลหลวง (high sea) ; มีการเคลือ่ นย้ ายแหล่ งทําการประมงตามฤดูกาลตาม
ปริมาณความชุ กชุ มของสั ตว์ นาํ้ และการเคลื่อนย้ ายฝูงสั ตว์ นาํ้ โดยใช้ อุปกรณ์ และวิธีการประมงที่ได้
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ดัดแปลงให้ มีความเหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ ตามลักษณะ ชนิด ขนาด และอุปนิสัยของสั ตว์ นาํ้ จับ
สัตว์ที่ประสงค์ อาจคัดแยกชนิดและขนาดสั ตว์ นาํ้ บนเรือ เก็บรักษาสั ตว์ นาํ้ ให้ มีคุณภาพ เพือ่ การจําหน่ าย

หน่ วย 6154 ผู้ทาํ งานด้ านการล่ าสั ตว์ และวางกับดักสั ตว์ (Hunters and Trappers)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูท้ าํ หน้าที่จบั ฆ่า ชําแหละสัตว์ประเภทที่เลี้ยงลูก
ด้วยนม หรื อสัตว์เลื้อยคลานต่าง ๆ เพื่อเอาเนื้อ หนัง ขน และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เพื่อการจําหน่ายหรื อ ส่ ง
มอบให้กบั ผูซ้ ้ื อในลักษณะค้าส่ ง องค์การการตลาด หรื อจําหน่ายตามตลาด จัดวางกับดักเพื่อจับสัตว์ ทํา
การฆ่าสัตว์ที่จบั ได้ดว้ ยปื นหรื ออาวุธชนิ ดอื่นๆ ดําเนิ นการลอกหนังสัตว์หรื อใช้วิธีการอย่างอื่นเพื่อให้ได้
ผลิ ตภัณฑ์ที่ตอ้ งการเพื่อการจําหน่ าย รวมทั้งทําการส่ งมอบหรื อขายสัตว์ที่ดกั จับได้ในขณะที่ยงั มีชีวิตอยู่
และซ่ อมบํารุ งรักษาอุปกรณ์ ต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบตั ิงาน ตลอดจนปฏิ บตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้อง และ
ควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชี พในหน่ วยนี้ มีดังนี้
6154.20

พราน ; นักล่าสั ตว์ (Hunter)
ล่ าสัตว์ทวั่ ไป สั ตว์ป่าชนิ ดมี ปีก สัตว์เลี้ ยงลู กด้วยนม สัตว์เลื้ อยคลาน แมลงหรื อแมง
และสัตว์ชนิดอื่นๆ เพื่อเอาหนัง เนื้ อ หรื อเพื่อกําจัดให้หมดไปด้วยปื นหรื ออาวุธอื่นๆ : เดินมองหาสัตว์
ล่า แกะรอยและฟังเสี ยงเพื่อให้รู้ที่อยูข่ องสัตว์ล่า หรื อคอยเฝ้ าดูอยูท่ ี่มนั่ บนพื้นดินหรื อบนห้างซึ่ งสัตว์อาจ
ผ่านมา ; ฆ่าและถลกหนังสัตว์ป่าโดยระมัดระวังไม่ให้หนังสัตว์เสี ยหาย ; เก็บถนอมหนังสัตว์และส่ งไป
ขายที่ตลาด ; รักษาเครื่ องมือล่าสัตว์ให้อยูใ่ นสภาพที่ดี อาจนําสัตว์ที่จบั ได้ไปขาย อาจชํานาญในการจับ
สัตว์ป่าชนิดใดชนิดหนึ่งโดยเฉพาะ
6154.30

ผู้วางกับดักสั ตว์ ; นักดักสั ตว์ (Trapper)
จับสัตว์ป่าทัว่ ไป สัตว์ป่าชนิดมีปีก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ล่าชนิ ด
อื่นๆ เพื่อเอาหนัง เนื้ อ หรื อเพื่อขายทั้งที่มีชีวิตอยู่ โดยใช้กบั ดักที่คิดทําขึ้นอย่างฉับพลัน ตาข่ายหรื อกรง
ดักสัตว์ : เลือกสถานที่ที่เหมาะสําหรับวางกับดัก ; เอาเหยื่อล่อและพรางกับดักสัตว์ให้เหมาะสมกับนิ สัย
ของสัตว์ป่าที่จะดักแต่ละชนิด ; ตรวจกับดักสัตว์เป็ นครั้งคราว และเอาสัตว์ล่าที่ติดกับออก ; ฆ่าสัตว์ที่ดกั
ได้ เมื่อต้องการหนังหรื อเนื้อโดยระวังมิให้หนังชํารุ ด ; เก็บถนอมหนังสัตว์ และนําไปขายที่ตลาด ; รักษา
เครื่ องมือดักสัตว์ให้อยู่ในสภาพที่ ดี อาจขายสัตว์ที่จบั ได้ อาจชํานาญในการจับสัตว์ชนิ ดใดชนิ ดหนึ่ ง
โดยเฉพาะ และอาจมีชื่อเรี ยกตามชนิดของสัตว์ล่าที่ชาํ นาญในการจับ
6154.40

ผู้เก็บรังนกนางแอ่ น (Bird's Nest Collector)
เก็บรังนกนางแอ่นในถํ้าบนเกาะเพื่อนํามาใช้บริ โภคและเพื่อการจําหน่าย : เลือกดูเกาะที่
มีทีท่าว่านกจะมาทํารัง ; พักอาศัยอยูใ่ นเกาะนั้นหลังจากที่ได้รับสัมปทานจากรัฐบาลแล้ว ; คอยตรวจตรา
ดูวา่ ไม่มีนกหรื อสัตว์อื่นมารบกวนรังนก หรื อไม่มีผทู ้ ี่ไม่มีอาํ นาจหน้าที่มาแอบเก็บรังนก; เข้าไปในถํ้าใน

(358)
ฤดูเก็บรังนก และใช้พะองไม้ไผ่สําหรับไต่ข้ ึนไปเก็บรังนกตามผนังและเพดานถํ้า ; ไต่ข้ ึนไปตามพะอง
เก็บรังนกด้วยอุปกรณ์เก็บรังนกที่ทาํ จากเหล็กแหลมยื่นชูข้ ึนมาเป็ นสามง่ามใช้ในการแกะรังนกออกจาก
ผนังถํ้า ; ผึ่งรังนกให้แห้ง ; ใช้มีดมือเฉื อนตอนที่เปื้ อนโคลนหรื อสิ่ งสกปรกออกจากรังนก ; นํารังนกมา
แช่ในนํ้าเย็นเพื่อให้อ่อนนุ่ม และเอาสิ่ งที่ไม่ตอ้ งการออกจากรังนก เช่น ขนนก ใบไม้ กิ่งไม้ ; สาวรังนก
ออกเป็ นเส้นแล้วม้วนให้เป็ นกลุ่มเล็กๆ เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ต่อไป
6154.90

พราน ผู้วางกับดักสั ตว์ และผู้ปฏิบัติงานทีเ่ กี่ยวข้ องกันอื่น ๆ
ผูป้ ฏิ บ ัติ ง านอาชี พ ในกลุ่ ม นี้ รวมถึ ง พราน ผูว้ างกับ ดัก สั ต ว์ และผู ้ป ฏิ บ ัติ ง านที่
เกี่ ยวข้องกันซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น ตัวอย่างเช่ น ผูช้ ่ วยเหลื อพรานในการขนส่ งเครื่ องมือล่าสัตว์
และเครื่ องมือดักสัตว์ที่มีขนาดหนัก ช่วยสร้างและพรางกับดักสัตว์ และตีพุ่มไม้ (ไล่เหล่า) เพื่อไล่สัตว์
ให้ออกมา
หมวดย่อย 62 ผู้ปฏิบัติงานฝี มือด้ านการเกษตรและประมงเพือ่ การดํารงชี พ
(Subsistence Agricultural and Fishery Workers)
ผูป้ ฏิ บตั ิงานอาชี พในหมวดย่อยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ทาํ การเพาะปลูกและเก็บเกี่ ยวผลผลิ ตทาง
การเกษตรจากพืชผักสวนครัว พืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และไม้พุ่ม รวมถึ งการเลี้ยงดูและการล่าจับสัตว์
นํ้าประเภทต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่ งอาหารและรายได้ เพื่อการดํารงชีพ
กลุ่มอาชี พในหมวดย่อยนี้ มีดังนี้
621 ผูท้ าํ งานด้านการเกษตรและประมงในเชิงเศรษฐกิจแบบพอเพียง
หมู่

621

ผู้ทาํ งานด้ านการเกษตรและประมงในเชิ งเศรษฐกิจแบบพอเพียง
(Subsistence Agricultural and Fishery Workers)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในหมู่น้ ี ได้แก่ ผูท้ ี่ทาํ การเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวผลิตผลทางการเกษตร
จากพื ช ผัก สวนครั ว พื ช ไร่ ไม้ผ ล ไม้ยื น ต้น และไม้พุ่ ม รวมถึ ง การเลี้ ยงและจับ สั ต ว์น้ ําประเภท
ต่างๆ ทําการเก็บรวบรวมผลิ ตผลจากพืช และสัตว์น้ าํ ประเภทต่างๆ เพื่ อให้ไ ด้มาซึ่ งอาหาร ที่ อยู่อาศัย
รายได้เพื่อการดํารงชีพ
กลุ่มอาชี พในหมู่ มีดังนี้
6210 ผูท้ าํ งานด้านการเกษตร และการประมงในเชิงเศรษฐกิจแบบพอเพียง
หน่ วย 6210 ผู้ทาํ งานด้ านการเกษตร และการประมงในเชิ งเศรษฐกิจแบบพอเพียง
(Subsistence Agricultural and Fishery Workers)
ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหน่ วยนี้ ได้ แก่ ผู้ทําหน้ าที่เพาะปลูกและเก็บเกีย่ วผลผลิตจากท้ องทุ่ง
ไม้ ยืนต้ น ไม้ พ่ มุ พืชผักและผลไม้ การเก็บผลไม้ ป่าพืชที่ใช้ ทํายาและพืชอืน่ ๆ การเพาะเลีย้ งสั ตว์ การล่ าสั ตว์

(359)
จับปลา และเก็บรวบรวมสิ่ งมีชีวติ ในนํา้ รู ปแบบต่ าง ๆ ทั้งนีเ้ พือ่ ใช้ เป็ นอาหาร ที่พกั อาศัย และเพือ่ ให้ เกิด
รายได้แก่ตนเองและครอบครั ว จัดเตรียมดิน ไถหว่ าน เพาะปลูก ดูแลรั กษา และเก็บเกี่ยวพืชผัก ผลไม้
ธัญญาหาร ไม้ ยืนต้ น ไม้ พ่ มุ และเก็บผลไม้ ป่า พืชสมุนไพรที่ใช้ ทํายาและพืชอืน่ ๆ รวมถึงการดูแลให้
อาหาร และการล่ าสั ตว์ เพือ่ ให้ ได้ เนือ้ สั ตว์ นํา้ นม ขน หนัง หรือผลิตภัณฑ์ อนื่ ๆ การจับปลา และเก็บ
รวบรวมพืชและสั ตว์ ในนํา้ ชนิดต่ างๆ ทําการสร้ างที่พกั พิงและจัดทําเครื่ องมือแบบ
เรียบง่ าย การถักทอเสื้อผ้ า และเครื่ องใช้ ในบ้ าน ตลอดจนทําการขายผลิตภัณฑ์ ต่าง ๆ ในตลาดชุ มชนใน
ท้ องถิน่ และปฏิบัติหน้ าที่การงานที่เกีย่ วข้ อง

อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
6210.20

เกษตรกรไร่ นาสวนผสม

(Farmer, subsistence farming)

จัดการงานในฟาร์ มที่เป็ นกิจการของตนเอง หรื อของนายจ้างเพื่อเพาะปลูกพืช เลี้ยงสัตว์
และประมงให้มีการผสมผสานต่อเนื่องและเกื้อกูลในการผลิตซึ่ งกันและกันในลักษณะยัง่ ยืน :
ปรับ
โครงสร้างและระบบการผลิ ตทางการเกษตร โดยจัดการและจัดสรรพื้นที่ดิน แหล่งนํ้า ทุน แรงงาน และ
กิ จกรรมการเกษตรให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ ซึ่ งเป็ นการใช้พ้ืนที่ ดินให้เกิ ดประโยชน์
สู งสุ ดและมีความสมดุลของสภาพแวดล้อมและสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ; กําหนด
จํานวน และประเภทของพื้นที่ในการเพาะปลู กข้าว พืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผัก และพืชสมุนไพร
และพื้ นที่ ในการเลี้ ยงสัตว์และเลี้ ย งปลา ; คัดเลื อกชนิ ดและเมล็ ดพันธุ์ พืช พันธุ์ สั ตว์ที่เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ; ซื้ อเมล็ดพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และทําการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ ผสมพันธุ์ และ
ขยายพันธุ์ ; อาจทําปุ๋ ยหมัก ปุ๋ ยคอก และปุ๋ ยนํ้าหมักชี วภาพจากเศษซากหรื อวัสดุ เหลื อใช้ต่าง ๆ จาก
สิ่ งมีชีวติ เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเป็ นการบํารุ งดิน ; ให้อาหารแก่สัตว์เลี้ยง โดยอาจใช้เศษพืชผัก เศษอาหาร
รํา ปลายข้าวที่เป็ นผลผลิ ตจากไร่ นา ; เก็บเกี่ ยวผลผลิ ตเพื่อการบริ โภค และส่ วนที่เหลื อดําเนิ นการ
จําหน่ายเพื่อเป็ นรายได้ในครัวเรื อน ; อาจมีชื่อเรี ยกอย่างอื่นตามลักษณะการทําเกษตรกรรม เช่น เกษตร
ผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ เกษตรอินทรี ย ์ ประมงนาสวน พุทธเกษตร หรื อวนเกษตร
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หมวดใหญ่ 7
2114 ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ ฝีมือในธุรกิจต่ าง ๆ
2115 (Craft and Related Trades Workers)
ผูป้ ฏิ บตั ิ ง านอาชี พในหมวดใหญ่น้ ี ได้แก่ ผูท้ ี่ ใช้ฝีมื อและความชํานาญเฉพาะด้า นมา
ประยุก ต์ใ ช้ก ับ งานในด้า นการทํา เหมื องแร่ การก่ อสร้ าง การขึ้ นรู ป โลหะ การติ ดตั้งและการปรั บ ใช้
เครื่ องจักร การใช้ฝีมื อในงานหัตถกรรม การพิมพ์ และงานฝี มื ออื่ นๆ รวมถึ งการบํารุ งรั กษาและซ่ อมแซม
เครื่ องจักรหรื อเครื่ องมือเพื่อการใช้งานและการควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่นๆ
กลุ่มอาชี พในหมวดใหญ่ นี้ มีดังนี้
71
ผูป้ ฏิบตั ิงานในเหมืองแร่ และงานก่อสร้าง
72
ผูป้ ฏิบตั ิงานด้านโลหะ เครื่ องจักรและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
73
ผูป้ ฏิบตั ิงานเกี่ยวกับอุปกรณ์และเครื่ องมือที่มีความเที่ยงตรงแม่นยํา
งานหัตถกรรม งานการพิมพ์และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
74
ผูป้ ฏิบตั ิงานที่ใช้ฝีมืออื่นๆ
หมวดย่ อย 71 ผู้ปฏิบัติงานในเหมืองแร่ และงานก่ อสร้ าง
(Extraction and Building Trades Workers)
ผูป้ ฏิ บตั ิงานอาชี พในหมวดย่อยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ใช้แรงกายและเครื่ องมือต่างๆ เพื่อขุดเจาะ
ตัดของแข็งในเหมื องแร่ ใต้ดินหรื อบนดิ นและในเหมื องหิ น เพื่อการแปรรู ปสําหรั บงานก่ อสร้ างและ
วัตถุ ประสงค์อื่นๆ ทําการก่ อสร้ าง บํารุ งรั กษาและซ่ อมแซมอาคารสิ่ งปลูกสร้ างหรื อโครงสร้ างอื่ นๆ
ตกแต่งภายในอาคารด้วยกระดาษบุผนัง (วอล์ลเปเปอร์ ) หรื อผ้าบุผนัง ทําความสะอาดปล่องไฟหรื ออาคาร
สิ่ งปลูกสร้างต่าง ๆ รวมถึงการกํากับดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
กลุ่มอาชี พในหมวดย่ อยนี้ มีดังนี้
9415
711 พนักงานในเหมืองแร่ พนักงานระเบิดแร่ และหิน
พนักงานตัดและแกะสลักหิน
712 ช่ างโครงสร้ างอาคาร สิ่ งปลูกสร้ างและงานทีเ่ กี่ยวข้ อง
ทีม่ ิได้ จัดประเภทไว้ในทีอ่ ื่น
713 ช่ างตกแต่ งซ่ อมแซมอาคารสิ่ งปลูกสร้ างและงานที่เกีย่ วข้ อง
714 ช่ างทาสี และผู้ทาํ ความสะอาดอาคารสิ่ งปลูกสร้ างและงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
2116
หิน

หมู่

711 พนักงานในเหมืองแร่ พนักงานระเบิดแร่ และหิน พนักงานตัดและแกะสลัก

(Miners, Shotfirers, Stone Cutters and Carvers)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในหมู่น้ ี ได้แก่ ผูข้ ุดเจาะ สิ นแร่ หิ นหรื อแร่ อื่นๆ ออกจากเหมืองแร่
ใต้ดิ น บนดิ นหรื อ เหมื อ งหิ น ต่ า งๆ เจาะและระเบิ ด หิ น หรื อ ก้อ นแร่ ด้ว ยวัตถุ ร ะเบิ ด เพื่ อ นํา ไปใช้ใ น

(361)
กรรมวิธีต่อไป ตัดและแกะสลักหิ น ขึ้นรู ปก้อนหิ นเพื่องานก่อสร้างหรื อเพื่อวัตถุประสงค์สําหรับการใช้
งานในด้านอื่น ๆ รวมถึงการควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
กลุ่มอาชี พในหมู่นี้ มีดังนี้
7111 คนงานเหมืองแร่ และเหมืองหิ น
7112 คนงานระเบิดแร่ และหิ น
7113 คนงานเจาะ ตัดและแกะสลักหิน
หน่ วย 7111 คนงานเหมืองแร่ และเหมืองหิน (Miners and Quarry Workers)
ผูป้ ฏิ บตั ิงานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูข้ ุดเจาะถ่านหิ น แร่ และหิ นจากเหมืองแร่ ใต้ดิน
บนดิน หรื อเหมืองหิ น ปรับตั้งและใช้เครื่ องจักรในการตัดช่องอุโมงค์หรื อเจาะหลุมเพื่อวางระเบิดตามผิว
ด้านหน้าในการเปิ ดเหมื องแร่ หรื อเหมื องหิ น ตัดและติ ดตั้งท่อนไม้หรื อเหล็ กให้เป็ นเสาและคานเพื่ อ
รองรั บ ผนัง และหลัง คาเหมื อง เก็ บ รวบรวมตัวอย่า งของถ่ า นหิ นหรื อแร่ ดิ นสํา หรั บการวิเคราะห์ ใ น
ห้องทดลอง รวมถึงการขุดเจาะดินขาว ดินเหนียว หิ นกรวด หรื อทรายจากเหมือง เพื่อนําไปใช้งานใน
ด้านอื่นๆ ตลอดจนปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
7111.20

คนงานเหมืองแร่ , พนักงานเหมืองแร่ ทวั่ ไป (Miner)
ขุดสิ นแร่ ท้ งั ใต้ดินและบนดิน :ใช้อุปกรณ์หรื อเครื่ องมือถางบริ เวณเหมือง ; เจาะรู ลงบน
พื้นดิ นด้วยเครื่ องเจาะชนิ ดที่ใช้มือหรื อเครื่ องจักร ; บรรจุวตั ถุระเบิดลงในรู ที่เจาะไว้แล้ว ; ตักสิ นแร่ ที่
ระเบิดแล้วลงในรถบรรทุก หรื อเทลงบนสายพาน ; เข็นรถบรรทุกสิ นแร่ จากบริ เวณที่ขุดแร่ ไปยังโรง
แต่งแร่ ; ติดตั้งที่เทแร่ หรื อเครื่ องคํ้าจุนผนังและหลังคาเหมือง อาจปฏิบตั ิงานอย่างอื่น เช่น จุดวัตถุระเบิด
อาจเลือกตัวอย่างแร่ จากเหมืองไปทําการตรวจและทดสอบปริ มาณกับคุณภาพเป็ นครั้งคราว
7111.30

คนงานเหมืองหิน , พนักงานเหมืองหินทัว่ ไป (Quarry - worker ; Quarrier)
ขุดหรื อเจาะระเบิดหินจากเหมืองหิน : เจาะหลุมลงในพื้นผิวของหิ นด้วยเครื่ องเจาะชนิ ด
ที่ใช้มือหรื อเครื่ องจักรในการทํางาน ; บรรจุวตั ถุระเบิดลงในหลุมที่เจาะไว้ อัดหลุมให้แน่นแล้ว จุดไฟที่
วัตถุระเบิด ; ต่อยย่อยหิ นก้อนใหญ่ออกเป็ นชิ้นเล็กๆ ตามความจําเป็ น
7111.90

พนักงาน / คนงานเหมืองแร่ และเหมืองหินอื่น ๆ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในกลุ่มนี้ รวมถึงผูท้ าํ งานเหมืองแร่ และเหมืองหิ น ซึ่ งมิได้จดั ประเภท
ไว้ในที่อื่น ตัวอย่างเช่น ผูใ้ ช้เครื่ องบดและเครื่ องคัดขนาดแร่ ; ผูต้ ิดตั้งและรื้ อถอนโครงไม้ของเครื่ องร่ อน
และเครื่ องล้างแร่ ซ่ ึ งใช้ในการเก็บสิ นแร่ ; ผูค้ วบคุมแรงดันสู งของกระแสนํ้าที่พุ่งไปกระทบกับกองหิ น
กรวด ทราย ซึ่ งมีแร่ ปนอยู่ เพื่อผลักดันหิ น กรวด ทราย ให้ไหลไปตามรางและสิ นแร่ ที่อยูใ่ นนํ้าจะถูก
สู บขึ้นไปยังรางกูแ้ ร่ ที่อยู่ขา้ งบน เพื่อแยกสิ นแร่ ดีบุกด้วยวิธีอาศัยความแตกต่างของความถ่วงจําเพาะ ;
ผูใ้ ช้เครื่ องสู บที่มีแรงดันสู บแร่ ดีบุกตามเทคนิ คของการสู บหิ นกรวดและทราย ; ผูใ้ ช้ตะแกรงหมุน

(362)
สําหรั บคัดแร่ ออกจากก้อนหิ นที่ ตกั ขึ้ นมาโดยกรรมวิธีของเรื อขุด ; ผูค้ น้ หาแร่ ตามลํานํ้าในบริ เวณที่ มี
สิ นแร่ โดยใช้มือเก็บ ล้าง และร่ อนแร่
2117 หน่ วย 7112 คนงานระเบิดแร่ และหิน (Shotfirers and Blasters)
ผูป้ ฏิ บตั ิงานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูก้ าํ หนดตําแหน่ งที่วางวัตถุ ระเบิด เจาะหลุ มวาง
วัตถุระเบิด คํานวณปริ มาณของวัตถุระเบิดที่จะใช้ในการระเบิด จุดระเบิดเพื่อให้ ถ่านหิ น แร่ ธาตุ หิ นหรื อ
อื่ นๆ ในเหมื องแร่ หรื อเหมื องหิ นแตกกระจายออก ปฏิ บตั ิ ง านภายใต้กฎข้อบังคับและความปลอดภัย
ตลอดจนปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ

อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
7112.20

พนักงานวางระเบิดในเหมืองแร่ และเหมืองหิน ; พนักงานจุดระเบิด (เหมืองแร่ )
(Blaster ; Shotfirer)
เจาะและระเบิดหิ นหรื อสิ นแร่ : คํานวณปริ มาณของวัตถุระเบิดที่ใช้ในการระเบิด ; บรรจุวตั ถุ
ระเบิดลงในรู ; อุดปากรู ดว้ ยดิน ผงหิ นทราย หรื อวัตถุชนิ ดอื่น ; ให้สัญญาณคนงานให้ออกไปยังที่ที่
ปลอดภัย ; จุดวัตถุระเบิด
2118 หน่ วย 7113 คนงานเจาะ ตัด และแกะสลักหิน (Stone Splitters, Cutters and Carvers)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูใ้ ช้แรงกายหรื อเครื่ องมือที่ขบั เคลื่อนด้วยมือเพื่อ
ผ่า ตัด แยกหิ นออกเป็ นแผ่นหรื อเป็ นก้อน คัดเลือก จัดแยกประเภท และจัดเกรดคุณภาพของหิ น ตัดแบ่ง
แกะ สลักขึ้นรู ปทรง สร้างแบบและทําเครื่ องหมายรู ปทรงต่างๆ บนก้อนหิ น ใช้เครื่ องมือแกะสลักและ
ตกแต่งให้เป็ นไปตามแบบที่สร้างไว้ เพื่อการตกแต่งอาคารสร้างสิ่ งปลูกสร้าง อนุ สรณ์ หรื อเพื่อวัตถุประสงค์
อื่นๆ ตลอดจนปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ

อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
7113.15

ช่ างจัดเกรดหิน (Grader, stone)
เลือกแท่งหิ นแกรนิ ต หิ นอ่อน หรื อหิ นชนิ ดอื่นตามรายละเอียดที่ระบุ : ศึกษารายละเอียด
ที่ระบุมา ; ตรวจหิ นที่ลานและคัดเลื อกแท่งหิ นโดยเลือกให้ตรงตามสี และคุ ณภาพของหิ นตัวอย่างที่จดั
เกรดไว้ได้มาตรฐานแล้ว ; สั่งหิ นจากเหมืองหิ นถ้าหิ นที่สั่งมาหมดสต๊อก ; ทําเครื่ องหมายแท่งหิ นเพื่อ
เป็ นแนวทางในการตัดหิน
7113.20

ช่ างตัดหิน (Cutter, stone)
ใช้เครื่ องมือตัดและขึ้นรู ปหิ นที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารและอนุ สาวรี ยจ์ ากแท่งหรื อแผ่น
หิ นแกรนิ ต หิ นอ่อน หรื อหิ นชนิ ดอื่นที่หยาบ ๆ : วางหิ นไว้ในที่ที่จะตัด ; เขียนเส้นแสดงขนาดของ
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หินที่จะตัดตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ; ใช้เครื่ องมือตอก ต่อย และสกัดหิ น เพื่อตัดแท่งหิ นให้ได้ขนาดและ
รู ปร่ าง ; ตรวจขนาดและรู ปร่ างของหิ นที่ตดั อยูเ่ สมอ
7113.25

ช่ างเลือ่ ยหิน (Sawyer, stone)
เลื่อยแท่งหิ นชนิดต่างๆ เช่น หิ นปูน หิ นอ่อน หิ นแกรนิ ต หิ นทราย หรื อหิ นสบู่ที่มีขนาด
ใหญ่และหยาบให้เป็ นแผ่นหรื อแท่งขนาดเล็ก : ควบคุมการวางแท่งหิ นลงบนรถหรื อแคร่ เลื่อย ; ปรับและ
ตั้งหิ นให้อยู่ตรงระดับที่จะเลื่อย ; เปิ ดเครื่ องบังคับนํ้าและเริ่ มให้เลื่ อยทํางาน ; หยุดเลื่อยและปิ ดเครื่ อง
บังคับนํ้าและทรายให้หยุดไหล ; เมื่อเลื่อยเสร็ จควบคุมการยกหิ นออกจากรถหรื อแคร่ เลื่อย ; เปลี่ยนและ
ปรับใบเลื่อยเท่าที่จาํ เป็ น ; ทําความสะอาดและหยอดนํ้ามันเครื่ องจักร อาจชํานาญในการใช้เลื่อยตัดหิ น
แบบใดแบบหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น เลื่อยวงเดือน เลื่อยชุด เลื่อยสําหรับตัดทางยาว และอาจมีชื่อเรี ยกตาม
แบบของเลื่อยที่ใช้ตดั หิ น อาจทํางานซ่อมเล็กๆ น้อยๆ
7113.30

ช่ างขัดหิน (Grinder, stone)
ขัดผิวของแท่งหิ นหรื อแผ่นหิ นซึ่ งเลื่อยไว้อย่างหยาบๆ ให้เรี ยบด้วยเครื่ องขัดหิ น : ควบคุม
การวางแท่งหิ นหรื อแผ่นหิ นลงบนแท่นยึดแล้วตรึ งให้แน่น ; ใส่ แป้ นขัดชนิ ดหยาบเข้ากับก้านของเครื่ องขัด
; เดินเครื่ องขัดหิ นแล้วเปิ ดนํ้าให้ไหลลงบนหิ น ; จดแป้ นขัดกํากับแท่งหิ นหรื อแผ่นหิ นแล้วขัดหิ นจนกว่าผิว
จะเรี ยบ ; ใส่ แป้ นขัดชนิ ดละเอียดแทนชนิ ดหยาบแล้วขัดหิ นให้เรี ยบยิ่งขึ้น ; ใช้น้ าํ ล้างผิวของหิ นแล้วสั่ง
ให้ยกแท่งหิ นหรื อแผ่นหิ นออกจากแท่นยึด
7113.35

ช่ างขัดเงาหินด้ วยมือ (Polisher, stone, hand)
ใช้มือขัดผิวของแท่งหิ นหรื อแผ่นหิ น เช่ น หิ นอ่อนหรื อหิ นแกรนิ ตที่โค้งหรื อขรุ ขระให้
เรี ยบเป็ นเงางาม : วางแท่งหิ นหรื อแผ่นหิ นลงบนม้านัง่ ทํางานหรื อแผ่นยึด ; ขัดผิวของแท่งหิ นหรื อแผ่น
หิ นให้เรี ยบเสมอกันด้วยหิ นเพราะชนิดต่างๆ เปิ ดนํ้าให้ผวิ ของหิ นเปี ยก ; ล้างผงที่เกิดจากการขัดออกจาก
ผิวของหิน ; ขัดหิ นจนกว่าหิ นเป็ นเงางาม
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7113.40
ช่ างขัดเงาหินด้ วยเครื่องจักร (Polisher, stone, machine)
ขัดเงาผิวของแท่งหิ นหรื อแผ่นหิ น เช่ น หิ นอ่อนหรื อหิ นแกรนิ ตด้วยเครื่ องจักรขัดเงา
เพื่อให้ผวิ เงางาม : ควบคุมการวางแท่งหิ นหรื อแผ่นหิ นลงบนแท่นยึดแล้วตรึ งให้แน่น ; ใส่ แป้ นขัดชนิ ด
ละเอียดมากเข้ากับก้านของเครื่ องจักรขัดเงา ; จดแป้ นขัดเงาลงบนผิวของแท่งหิ นหรื อแผ่นหิ นแล้วขัดหิ น
จนกว่าผิวของแท่งหิ นหรื อแผ่นหิ นเรี ยบ ; ล้างผงที่เกิดจากการขัดออกจากหิ น ; ใส่ แป้ นขัดชนิ ดละเอียด
เข้ากับก้านของเครื่ องจักรขัดเงา แล้วขัดผิวของแท่งหิ นหรื อแผ่นหิ นให้เป็ นเงางามด้วยผงขัดเงา
2120

7113.50 ช่ างสลักหินเป็ นรู ปตัวอักษรด้ วยมือ (Carver, stone / lettering)
ใช้เครื่ องมือสกัดหิ นให้ลึกลงไปหรื อให้นูนขึ้นเป็ นรู ปตัวเลขหรื อตัวอักษร : วางหิ นลง
ในที่ที่ใช้สลักหิน ; ลอกแบบตัวหนังสื อลงบนหิ น ; ใช้คอ้ นมือขนาดเล็กและเหล็กสกัดหิ นตามเค้าโครงที่
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ลอกลงไว้ ; สกัดตัวหนังสื อให้ลึกลงไปในหิ นหรื อสกัดบริ เวณพื้นรอบตัวหนังสื อออก เพื่อให้ตวั หนังสื อ
นูนขึ้นมา ; ใช้เหล็กสกัดขนาดเล็กและค้อนตอกสกัดให้ได้รูปและตกแต่งตัวหนังสื อให้เห็นเด่นชัด อาจ
ทาสี หรื อปิ ดทองตัวเลขหรื อตัวอักษรที่สลักแล้ว
2121
7113.55 ช่ างสลักหินอ่ อนด้ วยมือ (นํา้ กรด) (Carver, marble, acid)
ใช้น้ าํ กรดกัดกร่ อนหิ นอ่อนให้เป็ นตัวเลข ตัวอักษร หรื อลวดลาย ทั้งที่กดั กร่ อนลงไปใน
หิ นหรื อเป็ นลายนูนขึ้นมา : ควบคุมการวางหิ นในที่ที่จะสลักหิ น ; ปิ ดแผ่นกระดาษที่มีตวั อักษรหรื อแบบ
ลอกลายวางบนพื้นผิวหิ น ; ทานํ้ามันชักเงา (เชลแล็ก) ลงบนหิน ; ใช้เครื่ องมือขัดเส้นตามเค้าโครงลงใน
หิ น ; เทนํ้า กรดลงในหิ นแล้วปล่ อยให้น้ าํ กรดกัดกร่ อนหิ นตามเค้า โครงตัวอัก ษรหรื อลวดลายตาม
ระยะเวลาที่ กาํ หนด ; ลอกแผ่นเชลแล็กออกจากหิ น ; ใช้เครื่ องขัดที่ มีกาํ ลังขับเคลื่ อนตกแต่งตัวอักษร
ตัวเลข หรื อลวดลายต่างๆ ให้เห็นเด่นชัด อาจทาทองหรื อสี ลงบนตัวอักษรหรื อลวดลายต่างๆ ตามต้องการ
2122
2123
7113.60 ช่ างแกะสลักหินด้ วยมือ (Carver, stone, hand)
แกะสลักหิ นแท่งหรื อแผ่นหิ นให้เป็ นลวดลายนู นด้วยเครื่ องมือแกะสลัก : สเกตซ์วาด
ลวดลายที่ตอ้ งการแกะสลักลงบนแท่งหิ นหรื อแผ่นหิ น ; ลอกแบบตัวอักษรหรื อตัวเลขเมื่อต้องการสกัดคํา
จารึ ก ; ใช้ เ หล็ ก สกัด รู ป ร่ า งต่ า งๆ แกะสลัก เค้า โครงอย่ า งหยาบๆ ; ใช้ เ หล็ ก สกัด มื อ แกะสลัก ขั้น
สุ ดท้าย ; ตรวจสอบงานให้ตรงกับรายละเอียดที่ระบุไว้หรื อแบบจําลองทุกขั้นตอน ; ใช้หินขัด ตกแต่ง
ผิวที่แกะสลักแล้ว
2124

7113.90 ช่ างตัดและช่ างแกะสลักหินอื่น ๆ
ผูป้ ฏิ บตั ิงานอาชี พในกลุ่มนี้ รวมถึ ง ช่ างตัดและแกะสลักหิ นซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ใน
ที่อื่น เช่น ผูแ้ กะสลักและก่อตั้งแท่งหิ นเพื่อทําอนุ สาวรี ย ์ สิ่ งที่เป็ นอนุ สรณ์และวัตถุที่ใช้ฉาบหรื อโรยหน้า
สําหรับตกแต่งอาคาร ช่างตัดแม่พิมพ์ ทําร่ อง ทํากรอบ และทําลวดลายประดับลงบนแท่งหิ น
2125

หมู่
712 ช่ างโครงสร้ างอาคาร สิ่ งปลูกสร้ างและงานที่เกีย่ วข้ องกันที่มิได้ จัดประเภทไว้ ในที่อนื่
(Building Frame and Related Trades Workers)
ผูป้ ฏิ บตั ิ งานอาชี พในหมู่น้ ี ได้แก่ ผูท้ ี่ ทาํ การประกอบติดตั้งและซ่ อมแซมอาคารสิ่ งปลูก
สร้ างทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ รวมถึ งโครงสร้ างอื่ นๆ โดยใช้เทคนิ คและวัสดุ พ้ืนบ้าน ติ ดตั้งและ
ซ่ อมแซมฐานตอม่อ ผนังและโครงสร้ างที่ทาํ ด้วยอิฐ หิ น คอนกรี ตเสริ มเหล็ก และวัตถุ ที่คล้ายคลึ งกัน
ทํางาน ปลีกย่อยอื่นๆ ในการก่อสร้าง บํารุ งรักษาอาคารสิ่ งปลูกสร้าง และควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่นๆ

กลุ่มอาชี พในหมู่นี้ มีดังนี้
7121 ช่างก่อสร้างอาคารสิ่ งปลูกสร้างด้วยวัสดุพ้นื บ้าน
7122 ช่างก่ออิฐและปูแผ่นหิ น
7123 ช่างปูนคอนกรี ต และผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
7124 ช่างไม้ปลูกสร้างและช่างทําเครื่ องไม้อื่นๆ

(365)
7129 ช่างโครงสร้างอาคารสิ่ งปลูกสร้างและงานที่เกี่ยวข้องกันที่มิได้จดั ประเภท
ไว้ในที่อื่น
2126 หน่ วย 7121 ช่ างก่ อสร้ างอาคารสิ่ งปลูกสร้ างด้ วยวัสดุพนื้ บ้ าน (Builders, Traditional Materials)
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านอาชี พ ในหน่ ว ยนี้ ได้ แ ก่ ผู้ ที่ ดํ า เนิ น การก่ อ สร้ าง ติ ด ตั้ ง บํ า รุ ง รั ก ษาและ
ซ่ อมแซมอาคารสิ่ งปลูกสร้ างขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ รวมถึงโครงสร้ างอื่นๆ ด้ วยวัสดุพื้นบ้ าน เช่ น ไม้ ไผ่
หญ้ า แห้ ง ฟาง กก ดิ น โคลน ไม้ ก ระดาน เสาหรื อ ใบไม้ ต่ า งๆ จั ด เตรี ย มพื้ น ที่ สํ า หรั บ การก่ อ สร้ าง
สิ่ ง ปลู ก สร้ า งหรื อโครงสร้ างอื่นๆ จั ด หาและรวบรวมวัสดุ ที่ จํ า เป็ นต้ องใช้ ใ นการก่ อสร้ า ง ประกอบและ
ติ ด ตั้ ง โครงสร้ า งต่ า งๆ มุ ง หลัง คาบุ ฝาผนั ง ด้ วยดิน โคลน ฟางหรื อวัสดุ อื่ นๆ ถมพื้นให้ เ รี ย บเพื่อเตรี ย ม
ใช้ งาน บํารุ งรั กษาและซ่ อมแซมโครงสร้ างต่ างๆ ให้ อยู่ในสภาพที่ดีและใช้ งานได้ ตลอดจนปฏิบัติหน้ าที่การ
งานที่เกีย่ วข้ องและควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานอืน่ ๆ

อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
7121.20

ช่ างก่ อสร้ างด้ วยวัสดุพนื้ บ้ าน (Builder, traditional materials)
ทําการก่อสร้าง ติดตั้ง บํารุ งรักษาและซ่ อมแซมอาคารสิ่ งปลูกสร้างต่างๆ ที่ทาํ ด้วยวัสดุ
พื้นบ้าน เช่ น ไม้ไผ่ หญ้าแห้ง ฟาง กก ดิ นโคลน ไม้กระดาน : จัดเตรี ยมพื้นที่สําหรับการก่อสร้ าง
สิ่ งปลูกสร้างหรื อโครงสร้างต่างๆ ประกอบและติดตั้งวัสดุต่าง ๆ ; อาจทําการบํารุ งรักษาและซ่ อมแซม
โครงสร้างต่างๆ ให้อยูใ่ นสภาพที่ดี
6128

หน่ วย

7122

ช่ างก่ ออิฐและปูแผ่ นหิน

(Bricklayers and Stonemasons)

ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในหน่วยอาชี พนี้ ได้แก่ ผูป้ ระกอบ ติดตั้ง และซ่ อมแซมฐานตอม่อ
ผนังและโครงสร้างอื่นๆ ด้วยอิฐ หิ น และวัสดุต่างๆ ที่คล้ายคลึงกัน ปูแผ่นหิ น อิฐ กระเบื้องกลวงและ
วัสดุอื่นๆ เพื่อก่อสร้างหรื อซ่อมแซม ผนัง ฝากั้น เตาผิง และส่ วนประกอบของอาคาร ปูทางเดิน ที่ก้ นั และ
ทางเท้าด้วยก้อนหิ น ตลอดจนปฏิบตั ิหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่นๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
7122.20

ช่ างก่ออิฐ (ก่อสร้ าง) (Bricklayer, construction)
วางอิฐ กระเบื้องกลวง และแท่งวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน (ยกเว้นหิน) เพื่อ
ก่อสร้างกําแพง ผนังโค้ง ซุ ม้ ประตู เตาไฟ ปล่องไฟและโครงสร้างอื่นๆ : ตรวจดูรูปแบบและรายละเอียด
อื่นๆ ; ใช้เกรี ยงโบกปูนแล้ววางแท่งวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างเป็ นแถว ๆ ตามแนวนอน หรื อวางตามลวด
ลายและรู ปร่ างต่างๆ ; ใช้เกรี ยงเคาะแท่งวัตถุลงไปเมื่อติดแน่นตรวจดูการเรี ยงของแท่งวัสดุท้ งั แนวนอน
และแนวตั้งในขณะที่ทาํ งานด้วยสายวัดระดับและสายดิ่ง และแต่งรอยต่อของปูน; ก่ออิฐที่มีรูปร่ างและ
สี สรรพิเศษเพื่อตกแต่งตามแบบ หรื อตัดอิฐให้มีรูปร่ างตามที่ตอ้ งการและวางอิฐตามแบบ ; ก่อกระเบื้อง
กลวงและแท่งคอนกรี ตหรื อปูนพลาสเตอร์ เพื่อก่อสร้างผนังด้านในหรื อฝากั้นห้อง

(366)
7122.25

ช่ างก่ออิฐ (อิฐทนไฟ) (Bricklayer, firebrick)
ก่ออิฐทนไฟหรื อแท่งวัตถุและกระเบื้องชนิดทนไฟ เพื่อสร้างและซ่อมอุปกรณ์หลาย
ชนิดที่ตอ้ งใช้อุณหภูมิสูง เช่น เตาเผา เตาหมุน เตาอบ เตากลัน่ หรื อเตาหลอม : ตรวจดูรูปแบบและ
รายละเอียดอื่น ๆ ; ใช้เกรี ยงป้ ายปูนที่ใช้กบั ดินทนไฟ แล้ววางอิฐหรื อแท่งวัตถุลงตามที่เคาะอิฐหรื อแท่ง
วัตถุให้เข้าที่ จัดแนวอิฐหรื อแท่งวัตถุและแต่งรอยต่อ ; ก่ออิฐทนไฟและปูกระเบื้องทนไฟเพื่อติดตั้งหรื อ
ซ่อมผนังด้านในของหม้อนํ้า เตาถลุง เตาหลอม เตาอบชุ บ และเตาคอนเวอเตอร์ ; ก่ออิฐทนไฟเพื่อสร้าง
และซ่อมเตาอบ เรื อนไฟในหม้อนํ้า และอาจเตรี ยมเตาอบเพื่อใช้งานโดยการผนึกประตูเตาอบโดยใช้เป็ น
ผนังเตาชัว่ คราวและอุดรอยร้าวและรู ดว้ ยปูนที่ใช้สาํ หรับดินเหนียวทนไฟ ; ก่ออิฐหรื อกระเบื้องเพื่อ
ก่อสร้างปล่องไฟที่มีความสู งมาก
7122.30

ช่ างก่อหิน (ก่ อสร้ าง) (Stonemason , construction)
ก่อสร้างโครงสร้างต่าง ๆ ด้วยหิ น เช่น กําแพง สะพานเทียบเรื อ ตอม่อ หรื อปูพ้ืน
บาทวิถี ก่อขอบถนนหรื องานก่อหิ นแบบอื่นๆ : ตรวจดูรูปแบบและรายละเอียดอื่นๆ ; คัดเลือกหิน ตัด
และขึ้นรู ปหิ นด้วยสิ่ ว ค้อน และเครื่ องมือที่ใช้ในการขึ้นรู ปอื่น ๆ ; ใช้เกรี ยงป้ ายปูนก่อลงบนฐานหรื อ
หิ นที่ก่อไว้ ; วางหิ นลงในฐานปูนก่อด้วยมือหรื อปั้ นจัน่ แล้วใช้คอ้ นเคาะหิ นให้เข้าที่ ; วัดระดับหิน
ด้วยสายวัดระดับและสายดิ่ง ; ใส่ ปูนก่อเชื่อมรอยต่อระหว่างหิ นทางแนวยืน แล้วใช้เกรี ยงปลายแหลม
แต่งให้เรี ยบร้อย ; ติดก้อนหิ นเข้ากับโครงสร้างที่ทาํ ด้วยอิฐ หรื อวัสดุที่คล้ายคลึงกัน ตัดและแต่งหิ นที่
ใช้ในการตกแต่งและใช้เป็ นโครงสร้างและปูหรื อติดเข้ากับตัวอาคารหรื อโครงสร้างอื่นๆ
ตลอดจน
ตกแต่งและซ่อมโครงสร้างที่ก่อด้วยหิ น ; ก่อและปูหินตามแนวของพื้นผิวที่ลาดหรื อที่ทางระบายนํ้าเพื่อ
ป้ องกันนํ้าเซาะดิน
7122.40

ช่ างปูบาทวิถี (Paviour)
ปูกระเบื้องทางเท้า แผ่นคอนกรี ต อิฐ และก่อขอบหิ นบนพื้นทรายหรื อบนพื้นที่เตรี ยม
ไว้ ; ปั กหลักและจัดแนวสําหรับการปูพ้ืนให้ได้ระดับเดียวกัน ; วางแท่งวัสดุและสิ่ งที่ใช้ปูพ้ืนลงในที่ที่
เตรี ยมไว้ตามสี และลวดลาย แล้วเคาะด้วยค้อน ตัดวัสดุที่ใช้ปูพ้ืนให้ได้รูปตามต้องการ ; ตรวจดูระดับการ
ปูวสั ดุ ; เก็บรอยต่อด้วยวัสดุที่กาํ หนด (เหมาะสม) กับแผ่นวัสดุที่ใช้ปู อาจชํานาญในการปูพ้ืนทางเท้า
ด้วยวัสดุชนิดใดชนิดหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น หิ น อิฐ หรื อไม้
7122.90

ช่ างก่ ออิฐและปูแผ่ นหินอืน่ ๆ
ผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มนี้ รวมถึงช่ างก่ ออิฐและปูแผ่ นหินอื่นๆ ซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ ในที่อื่น
ตัวอย่ างเช่ น ผู้ก่ออิฐ ก่ อหิน หรือเพื่อการก่ อสร้ างท่ อระบายของเสี ย หรื อช่ องสํ าหรั บใส่ วาล์ วของท่ อส่ งนํา้ ;
ผู้ วางท่ อกระเบือ้ งสํ าหรับทอดสายไฟฟ้ าและสายโทรศัพท์ ใต้ ดนิ เพือ่ ทําฉนวนและป้องกันท่ อส่ งนํา้ และ ท่ อ
ส่ งไอนํา้

(367)
หน่ วย 7123 ช่ างปูนคอนกรีตและผู้ปฏิบัติงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
(Concrete Placers, Concrete Finishers and Related Workers)
ผูป้ ฏิ บตั ิ งานอาชี พในหน่ วยอาชี พนี้ ได้แก่ ผูก้ ่ อสร้ างและซ่ อมแซมงานพื้น ผนังถัง
ไซโลและงานโครงสร้างคอนกรี ตอื่น ๆ ที่เป็ นงานปูนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก เป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับ
งานติดตั้งนัง่ ร้ าน งานประกอบแบบหล่อคอนกรี ต งานตบแต่งฝาโครงสร้างคอนกรี ต และงานตบแต่งผิว
คอนกรี ตให้เรี ยบ รวมทั้งงานก่อฉาบผนัง งานก่อสร้างและตบแต่งผนังบ่อนํ้า และงานพื้นหิ นขัด ปฏิบตั ิงาน
อาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานคอนกรี ตและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
7123.20 ช่ างทําแบบหล่อคอนกรีต ( Shutterer, concrete moulding)
ทําแบบสําเร็ จรู ป เพื่อใช้ในการหล่ อโครงสร้ างคอนกรี ตเสริ มเหล็กตามที่ กาํ หนดใน
แบบพิมพ์เขียว กําหนดชนิดและขนาดของโครงสร้างแบบคอนกรี ตจากแบบก่อสร้าง : ตัดไม้ตามขนาด
ที่แสดงไว้ในแบบด้วยเลื่อยมือหรื อเครื่ องตัด ; ตอกตะปูยึดแผ่นไม้เข้าด้วยกัน เพื่อทําแผงแบบ ; ติดตั้ง
แบบที่ประกอบเสร็ จแล้วไว้บริ เวณที่จะก่อสร้างตามที่กาํ หนดในแบบ ; ใส่ เหล็กเดือยยึดด้านข้างของแผง
แบบ ที่อยูต่ รงข้ามเข้าด้วยกันให้ได้ขนาดตามที่กาํ หนด ; ประกบไม้หรื อโลหะบริ เวณปากแบบระหว่าง
ด้านที่อยูต่ รงข้ามกันของแบบ เพื่อให้ได้ขนาดตามที่กาํ หนด ; ยึดและคํ้าแบบให้แน่นแข็งแรงด้วยตะปู
สลักเกลียว เหล็กยึด สลิง แผ่นกระดาษ และท่อนไม้ตามความจําเป็ น
7123.30 ช่ างปูนคอนกรีตเสริมเหล็ก (การก่อสร้ าง) (Reinforced iron worker, construction)
ทํางานหรื อควบคุ มดูแลการทํางานหลายอย่างเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงสร้างคอนกรี ต
เสริ มเหล็ก : ตรวจสอบรายละเอียดของแบบแต่ละชนิ ดของโครงสร้างที่จะทําการก่อสร้าง ; เหล็กเสริ ม
ที่จะใช้ในการประกอบโครงสร้างคอนกรี ตเสริ มเหล็ก จํานวนและขนาดต้องเป็ นไปตามรายละเอียดที่
กําหนดในแบบก่อสร้าง ; ควบคุมส่ วนผสมคอนกรี ตและเทคอนกรี ตลงในแบบ ; กระทุง้ ส่ วนผสมให้
แน่นด้วยเครื่ องจี้ไฟฟ้ าหรื อเครื่ องทุ่นแรงอื่นๆ ; ทํางานซํ้าอย่างเดิมอีกจนงานโครงสร้างเสร็ จเรี ยบร้อย
อาจใช้ซีเมนต์ตกแต่งโครงสร้างจากถอดแบบ
7123.40

ช่ างตกแต่ งผิวคอนกรีต (Finisher, concrete )
ตบแต่งผิวหน้าโครงสร้างคอนกรี ตที่เทไว้ให้เรี ยบร้อย : ตบแต่งมุมที่แตกด้วย
ปูนซี เมนต์แล้ว ใช้เกรี ยงหรื อไม้โบกปูนรี ดให้เรี ยบ ; เอาสิ่ งสกปรกออกจากผิวหน้าแล้วทําให้เรี ยบโดย
ใช้ส่วนผสมของทราย ซี เมนต์และนํ้าพอเหลวๆ โบกลงบนผิวหน้าแล้วขัดให้เรี ยบ ; ตกแต่งผิวหน้าให้
เรี ยบด้วยการใช้แปรงชุ บนํ้าหมาดๆ เช็ดให้ทวั่ ; ใช้เกรี ยงขอบตรงและไม้โบกปูนทําระดับ รี ดให้เรี ยบ
และเกลาผิวหน้าตอนที่เทคอนกรี ตไว้ใหม่ๆ เพื่อตกแต่งให้สวยงามและใช้เครื่ องมือที่มีปลายแหลมแต่งมุม
ต่าง ๆ
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7123.90 ช่ างปูนคอนกรีตและผู้ปฏิบัติงานทีเ่ กีย่ วข้ องอืน่ ๆ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในกลุ่มนี้ รวมถึงช่างปูนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ช่างตกแต่งผิวคอนกรี ต
ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น ตัวอย่างเช่น ผูซ้ ่ อมพื้น ผนัง ถังนํ้า ถัง ชิ้นส่ วนและอุปกรณ์ของโครงสร้าง
คอนกรี ตอื่นๆ
หน่ วย 7124 ช่ างไม้ ปลูกสร้ างและช่ างไม้ อนื่ ๆ (Carpenters and Joiners)
ผูท้ ี่ปฏิบตั ิงานอาชีพในหน่ วยอาชี พนี้ ได้แก่ ผูต้ ดั ขึ้นรู ป ประกอบ ติดตั้ง บํารุ งรักษา
และซ่ อมแซมโครงสร้ าง ชิ้นส่ วนประกอบโครงสร้างที่ทาํ ด้วยไม้ วัดขนาด ประกอบและแก้ไขดัดแปลง
ชิ้นส่ วนประกอบของอาคารสิ่ งปลูกสร้ างทั้งภายในและภายนอก เช่ น ฝาผนัง ประตู วงกบประตูและ
หน้าต่าง แผ่นผ้าเพดานและแผ่นฝาผนัง สร้ าง ประกอบ ติดตั้งและซ่ อมแซมฉาก (ใช้สําหรั บการแสดง
ละคร การถ่ายทําภาพยนตร์ หรื อรายการโทรทัศน์ต่างๆ) ประกอบชิ้นส่ วนที่เป็ นไม้รถไฟ อากาศยาน เรื อ
แ ล ะ ย า น พ า ห น ะ อื่ น ๆ ต ล อ ด จ น ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ก า ร ง า น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง แ ล ะ ค ว บ คุ ม ดู แ ล
ผูป้ ฏิบตั ิงานอื่นๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
7124.10

ช่ างไม้ ทวั่ ไป (Carpenter, general)
ทํา เปลี่ยนแปลง และซ่ อมโครงสร้าง งานไม้และสิ่ งของต่าง ๆ : ทํางานตามแบบพิมพ์
เขียวภาพสเกตซ์หรื อตามคําชี้ แจง ; ตัด ขึ้ น รู ป ยึ ด และประกอบชิ้ น ส่ ว นที่ เ ป็ นไม้ โดยใช้เครื่ องมือ
หรื อเครื่ องจักร ; ติดตั้งและซ่ อมแซมเครื่ องใช้ที่ทาํ ด้วยไม้ซ่ ึ งติดตั้งประจําที่ เช่น ประตู และหน้าต่าง ;
สร้ าง ซ่ อม และเปลี่ ยนอุปกรณ์ ที่ทาํ ด้วยไม้ในสถานประกอบการต่างๆ อาจลับเครื่ องมือ อาจมีความชํานาญ
ในการทํางานไม้ชนิ ดใดชนิ ดหนึ่ งโดยเฉพาะ เช่ น ประตู หน้าต่ าง และมี ชื่ อเรี ยกเฉพาะตามประเภท
งานที่ทาํ
7124.20

ช่ างไม้ ปลูกสร้ าง (Carpenter, construction)
สร้าง และติดตั้งโครงสร้าง และเครื่ องประกอบที่เป็ นไม้ ในสถานที่ก่อสร้าง โดยใช้
เครื่ องมือหรื อเครื่ องจักรปฏิบตั ิงานต่าง ๆ เช่น เลื่อย ไส ตอกตะปู และติดกาว : วางผัง ตัด ปรับ และ
เข้าไม้เพื่อสร้างโครงร่ างของโครงสร้างต่าง ๆ ; สร้าง ประกอบ ใส่ และรื้ อถอนโครงสร้างไม้หยาบ ๆ เช่น
ทําแบบหล่อคอนกรี ต รางนํ้า เป็ นต้น ; ตัดปรับและติดตั้งประตู กรอบประตู กรอบหน้าต่าง บันได
ปูพ้นื ด้วยไม้แข็ง ; ใช้แผ่นวัตถุกนั กระเทือน แผ่นวัตถุเก็บเสี ยงและ แผ่นวัตถุที่ใช้ตกแต่งกรุ พ้ืน เพดาน
และผนัง อาจขูดและขัดพื้นไม้ดว้ ยกระดาษทรายและติดตั้งเครื่ องติดตั้งอยู่ก บั ที่ ที่ เป็ นโลหะ อาจสร้ า ง
และซ่ อมสะพานไม้ อาจลับเครื่ องมือ อาจทํางานไม้ในสาขางานเฉพาะอย่าง เช่น การสร้างและรื้ อถอน
เวที หรื อการแสดงต่าง ๆ และอาจมีชื่อเรี ยกตามงานที่ทาํ
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7124.30

ช่ างไม้ ต่อเรือใหญ่ (Builder, wooden ship)

ยกตัง้ โครงสร้ างชั่ว คราวเพื่ อ รองรั บ เรื อ ที่ จ ะต่ อ หรื อ ซ่ อ ม ตรวจดูจุด ต่ า ง ๆ
ที่รองรับเรื อ สร้ างและปรับชิ ้นส่วนที่เป็ นไม้ ของโครงร่ างปูดาดฟ้าเรื อ ใส่เครื่ องประกอบที่เป็ น
โลหะและไม้ ยกตังรางปล่
้
อยเรื อ และปล่อยเรื อ : เลื่อยไม้ รองรับเรื อให้ ได้ ขนาด เรี ยงให้ อยู่ใน
แนวเดียวกันแล้ วตรึงให้ อยูก่ บั ที่สร้ างแคร่รองรับท้ องเรื อ ; ยกตังไม้
้ ค ้าและเครื่ องนัง่ ร้ าน ; ตรวจดู
ว่าตัวเรื อ โครงเรื อและเครื่ องประกอบของเรื อตังอยู
้ ่บนจุด ต่าง ๆ โดยถูกต้อง ; ทําและปรับแผ่น
เหล็กภายใน ตลอดจนโครงไม้อื่น ๆ ซึ่ งเป็ นงานขั้นสุ ดท้าย ; ทําและปรับเสากระโดง ห้อง
สิ นค้า และฝากั้นระหว่างห้อง ; ตัดและใส่ แผ่นกระดานดาดฟ้ าให้เข้าที่และตอกหมัน ; สั่งให้วาง
เครื่ องประกอบโลหะแล้วตรึ งให้อยู่กบั ที่ หรื อทําเครื่ องหมายสําหรับการตรึ งเครื่ องประกอบ ;
สร้าง ติดตั้ง และชโลมนํ้ามันทางปล่อยเรื อ ; เอาโครงสร้างชัว่ คราวออก และเตรี ยมปล่อยเรื อ
อาจยกตั้งคานหรื อส่ วนต่าง ๆ ที่เป็ นโครงเรื อ อาจลับเครื่ องมือ
7124.40

ช่ างไม้ ต่อเรือเล็ก (Boatbuilder, wood)
ต่อและซ่อมเรื อไม้ขนาดเล็ก เช่น เรื อใบ เรื อยนต์ แพ และเรื อท้องแบนเป็ นต้น :
และขึ้นรู ปกระดูกงูและโครงเรื อโดยใช้แบบหรื อโดยการตัดตามรอยดินสอ หรื อตัดในขณะที่หนีบรัดอยู่
ในปลิงเกลียว ; ต่อโครงเรื อ แล้วประกอบแผ่นไม้เข้ากับโครงเรื อ; อุดรอยตะเข็บที่ดาดฟ้ า และลําเรื อ ;
สร้างและติดตั้งหางเสื อ ที่นงั่ ไม้ยนั เท้าคนตีกรรเชียงเรื อ และเครื่ องประกอบที่เป็ นไม้อื่น ๆ อาจยกตั้ง
หลังคาผ้าใบหรื อหลังคาไม้ อาจลับเครื่ องมือ อาจทาสี เรื อและขัดเงาบางส่ วนของเรื อตามต้องการ อาจ
ตัด ขึ้นรู ป และดัดไม้ที่ทาํ เป็ นโครงเรื อโดยการลนไฟให้ร้อน อาจติดตั้งเครื่ องประกอบโลหะในเรื อ
7124.50 ช่ างทํ า เครื่ องไม้ (เรื อ อากาศยาน รถไฟ และยานพาหนะอื่ น ๆ
)
(Joiner, wood (ship, aircraft, train and other vehicles) )
สร้าง ประกอบ ซ่อมและติดตั้งเครื่ องประกอบที่เป็ นไม้ของเรื อ ท่าเทียบเรื อ อากาศยาน
รถไฟ สถานีรถไฟ และยานพาหนะอื่นๆ : ทํางานตามแบบพิมพ์เขียว ภาพเสกตซ์ หรื อตามคําสั่ง ตัด
ขึ้นรู ปและประกอบชิ้นส่ วนที่เป็ นไม้ดว้ ยเครื่ องมือหรื อเครื่ องจักรตรวจสอบการประกอบด้วยเครื่ องวัด ;
ทําชิ้นส่ วนต่าง ๆ ของโครงสร้างให้เรี ยบและติดเครื่ องประกอบ ; ซ่อมและตกแต่งชิ้นส่ วนที่เป็ นไม้
7124.90 ช่ างไม้ ปลูกสร้ างและช่ างไม้ อนื่ ๆ
ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในกลุ่มนี้ รวมถึงช่ างไม้ ปลูกสร้ างและช่ างไม้ อื่นซึ่ งมิได้ จัดประเภทไว้ ใน
ที่อนื่ เช่ น ผู้ทที่ ําลังไม้ สําหรับบรรจุของ เป็ นต้ น
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หน่ วย 7129 ช่ า งโครงสร้ างอาคาร สิ่ งปลู กสร้ า งและงานที่เกี่ยวข้ อ งที่มิไ ด้ จัด ประเภทไว้
ในทีอ่ นื่
(Building Frame and Related Trades Workers Not Elsewhere Classified)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูท้ าํ งานเกี่ยวกับงานก่อสร้างโครงสร้างของอาคาร
สิ่ งปลูกสร้างที่มิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น เช่น งานประกอบแบบเพื่อก่อสร้างและการบํารุ งรักษาอาคารสิ่ ง
ปลูกสร้ างประเภทตึก สํานักงาน อพาร์ ทเมนท์ บ้านเช่ า อาคาร โรงงาน สถานที่ที่สูงกว่าอาคารปกติ
และสถานที่ทาํ การคล้ายกันให้อยู่ในสภาพที่ได้รับการซ่ อมแซมที่ดีเสมอ ; โดยการประกอบ ติดตั้ง
นัง่ ร้านที่เป็ นไม้หรื อเหล็กชัว่ คราวในบริ เวณที่จะทําการก่อสร้างโครงสร้างหรื อบริ เวณโครงสร้างที่จะทํา
การซ่ อมแซมหรื อเป็ นงานที่ เกี่ ยวกับการรื้ อถอนอาคารและสิ่ งปลู กสร้ างอื่ นๆ รวมทั้งปฏิ บตั ิงานอื่นที่
เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่นๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
7129.20

ช่ างยกตั้งนั่งร้ าน (Scaffolder)
ติ ด ตั้ง นั่ง ร้ า นชั่วคราวที่ เป็ นนั่ง ร้ า นทํา ด้วยโลหะหรื อไม้ใ นบริ เ วณที่ ท าํ การ
ก่อสร้าง : เป็ นผูต้ ิดตั้งชิ้นส่ วนต่าง ๆ ลงในที่จะก่อสร้าง ; มีการยึดนัง่ ร้านให้แข็งแรงโดยยึดชิ้นส่ วนตัว
ขวางเข้ากับชิ้ นส่ วนตัวตั้งเพื่อใช้เป็ นที่ค้ าํ ยันพื้น ; วางยกพื้นที่เป็ นไม้ ; ใส่ ราว ยึดบันไดและสิ่ ง
คล้ายคลึงกันเข้าตามที่ ; เปลี่ยนแปลงและขยายนัง่ ร้านตามงานที่ทาํ และรื้ อถอนนัง่ ร้านเมื่องานก่อสร้าง
เสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ว อาจประกอบและติดตั้งโดยใช้ลวดสลิง หรื อเครื่ องแขวนนัง่ ร้านและแคร่ อาจชํานาญ
ในการทํา นัง่ ร้านโลหะหรื อไม้และมีชื่อเรี ยกตามงานที่ทาํ
7129.30

ช่ างรื้อถอน (สิ่ งก่อสร้ าง) (Demolition worker)
รื้ อถอนสิ่ งก่อสร้ าง อาคาร สิ่ งปลูกสร้ างบ้าน โรงงาน สะพาน : กําหนดวิธีการ
รื้ อถอน อาคารสิ่ งปลูกสร้างต่าง ๆ และชํานาญการในการใช้อุปกรณ์เครื่ องมือในการรื้ อถอน ; กําหนด
ขั้นตอนและจุ ดที่ ร้ื อถอนก่ อนหรื อหลังตามลักษณะโครงสร้ าง ซึ่ งต้องคํานึ งถึ งความปลอดภัยในการ
ทํางาน รวมทั้งไม่ให้เกิดความเสี ยหายกับอาคารข้างเดียวกัน ; ทุบรื้ อส่ วนโครงสร้างคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
รวมทั้งตัดเหล็ก ; รื้ อถอนส่ วนประกอบของสิ่ งก่อสร้างอื่น เช่น บานประตู หน้าต่าง ฝ้ าเพดาน ; ทุบผนัง
ก่ออิฐ รวมทั้งผนังกั้นห้องที่ใช้วสั ดุอย่างอื่น
หมู่

713

ช่ างตกแต่ งซ่ อมแซมอาคาร สิ่ งปลูกสร้ างและงานที่เกีย่ วข้ อง
(Building Finishers and Related Trades Workers)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในหมู่น้ ี ได้แก่ ผูม้ ุงหลังคาด้วยวัสดุหลากชนิ ด ปูพ้ืนและผนังด้วยแผ่น
กระเบื้องหรื อแผ่นวัสดุโมเสค ฉาบปูนลงบนผนังและเพดาน ติดตั้งวัสดุฉนวนลงบนผนัง พื้น และเพดาน
ตัด ประกอบและวางกระจกลงในบานหน้าต่าง ติดตั้งระบบท่อระบายนํ้า และระบบท่อนํ้า เดินสายไฟฟ้ า
ภายในอาคารสิ่ งปลูกสร้าง รวมถึงการควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง

(371)
9183

8151

กลุ่มอาชี พในหมู่นี้ มีดังนี้
7131 ช่างมุงหลังคา
7132 ช่างปูพ้นื ช่างปูกระเบื้อง
7133 ช่างตกแต่งงานปูน
7134 ช่างติดตั้งฉนวน
7135 ช่างติดกระจก
7136 ช่างสุ ขภัณฑ์และช่างวางระบบท่อนํ้า
7137 ช่างไฟฟ้ าอาคารและอุปกรณ์ไฟฟ้ าอื่น ๆ

หน่ วย 7131 ช่ างมุงหลังคา (Roofers)
ผู้ ปฏิ บั ติ งานอาชี พในหน่ วยอาชี พนี้ ได้ แก่ ผู้ ที่ มุ งหลั งคาด้ วยแผ่ นหิ น แผ่ น
กระเบื้อง วัสดุสังเคราะห์ ต่าง ๆ ยางมะตอย แผ่ นโลหะหรื อใบหญ้ าแห้ ง รวมถึงการบํารุ งรั กษาและซ่ อมแซม
โครงสร้ างหลังคา ตลอดจนปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้ องและควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
7131.20

ช่ างมุงหลังคากระเบือ้ งและวัสดุทคี่ ล้ายคลึงกัน (Roofer, tile and similar materials)
มุงหลังคาด้วยกระเบื้องและวัสดุที่คล้ายคลึงกันเพื่อป้ องกันดินฟ้ าอากาศ : วางแผ่นไม้
ทาบลงบนโครงของหลังคา แล้วตรึ งให้แน่นด้วยตะปูหรื อสกรู ; วัดเนื้ อที่สาํ หรับมุงกระเบื้องแต่ละแถว
แล้วใช้ชอล์คขีดเป็ นแนวไว้ ; ทําความสะอาดกระเบื้องด้วยนํ้าหรื อนํ้ายาที่ใช้ทาํ ความสะอาด ก่อนที่จะ
นําไปมุงหลังคา ; วางกระเบื้องให้ซอ้ นกัน พร้อมกับตรึ งให้แน่นอยูก่ บั ที่ดว้ ยการเกี่ยวแผ่นกระเบื้องเข้ากับ
แผ่นไม้ และ/หรื อตอกตะปู ; ตัดแผ่นกระเบื้องให้พอดีกบั สันร่ องและขอบของหลังคา ; เชื่อมรอยต่อของ
สันหลังคาด้วยการโบกซีเมนต์ไปตามแนวของสันหลังคา ; ใช้แผ่นโลหะดัดครอบตามมุมต่างๆ ที่อยู่
ระหว่างหลังคาและผนังหรื อระหว่างพื้นหลังคาที่มีระดับไม่เสมอกัน ; อุดช่องตะปู อาจเจาะรู กระเบื้อง
อาจเปลี่ยนกระเบื้องที่แตก
7131.30
ช่ างมุงหลังคาด้ วยแผ่ นโลหะ (Roofer, metal)
2127
มุงหลังคาด้วยแผ่นโลหะ ตรวจดูรูปแบบ และรายละเอียดอื่นๆ : วางแผ่นโลหะบนโครงของหลังคาโดยวาง
ให้เรี ยงซ้อนกันแล้วตรึ งให้แน่ นด้วยขอเกี่ยว แป้ นเกลียว สลักเกลียว หรื อสกรู ; ตัดแผ่นโลหะเท่าที่จาํ เป็ น เมื่อมุงหลังคา
ตรงบริ เวณใกล้กบั ปล่องไฟหรื อโครงอื่นๆ อาจทาสี หลังคาด้วยสี กนั สนิ ม อาจติดรางโลหะระบายนํ้าฝนและครอบแผ่น
โลหะตามรอยต่อต่าง ๆ ด้วยกรรมวิธีย้าํ หมุด
7131.40

ช่ างมุงหลังคาด้ วยวัสดุผสมหรือวัสดุชนิดพิเศษ (Roofer, composition materials)
มุงหลังคาด้วยแผ่นวัสดุผสมหรื อวัสดุพิเศษชนิ ดต่าง ๆ : วัดและตัดวัสดุที่ใช้มุงหลังคาให้
พอดีกบั หลังคาให้เข้ากับมุมต่างๆ หรื อให้พอดี ปล่องไฟและสิ่ งอื่น ๆ บนหลังคา ; ตรึ งวัสดุที่ใช้มุง

(372)
หลังคาให้ติดแน่นกับโครงของหลังคาด้วยตะปูและขอเกี่ยว ; ใช้แผ่นโลหะดัดใส่ ตามมุมต่างๆ ที่อยู่
ระหว่างผนังกับหลังคาหรื อระหว่างพื้นหลังคาที่มีระดับไม่เสมอกัน
7131.50

ช่ างมุงหลังคาด้ วยวัสดุธรรมชาติ (หญ้า - ฟาง) (Thatcher, roof)
มุงหลังคาด้วยวัสดุ ต่างๆ เช่ น ใบจาก ฟาง แฝก ใบไม้ และวัส ดุ ที่ค ล้า ยคลึ ง กัน :
ผูก วัสดุ ที่ใช้มุงหลังคาให้เป็ นตับ หรื อวางเรี ยงวัสดุ ที่ใ ช้มุง หลัง คาบนโครงหลัง คาแล้ว มัด ให้แน่ น ;
มุงโครงร่ างหลังคาด้วยการผูกวัสดุที่ใช้มุงให้ติดกับไม้ระแนง คล่อมจันทันด้วยเชื อกชนิ ดเหนี ยว ลวด
เชือกฟาง ตอก หรื อเชือก มุงหลังคาซ้อนกันเป็ นชั้นๆ เมื่อมุงเสร็ จแล้วใช้กรรไกรหรื อมีดชนิดพิเศษตัด
วัสดุที่ใช้มุงเฉพาะส่ วนที่เป็ นชายคาให้สมํ่าเสมอกัน
7131.90

ช่ างมุงหลังคาอืน่ ๆ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในกลุ่มนี้ รวมถึงช่างมุงหลังคา ซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น เช่น
ผูม้ ุงหลังคาตามวัตถุประสงค์ดว้ ยวัสดุชนิดต่างๆ ซึ่ งมิได้กล่าวถึงในหน่วยนี้
หน่ วย 7132 ช่ างปูพนื้ และช่ างปูกระเบือ้ ง (Floor Layers and Tile Setters)
ผูป้ ฏิ บตั ิงานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูต้ ิดหรื อปูกระเบื้อง แผ่นโมเสค แผ่นไม้ปาร์ เก้
หรื อวัสดุ อื่น ๆ บนพื้น หรื อฝาผนัง จัดเตรี ยมพื้นที่เพื่อปูหรื อติดกระเบื้องหรื อวัสดุอื่น ๆ ที่ฝาผนังและ
พื้น ประกอบชิ้นส่ วนของวัสดุต่าง ๆ ที่จะต้องปูพ้นื หรื อฝาผนังให้เป็ นไปตามแบบ ปูแผ่นกระเบื้องหรื อ
วัสดุอื่น ๆ ตามผนัง พื้นห้องหรื อบริ เวณอื่น ๆ เพื่อการตกแต่งให้สวยงามหรื อเพื่อเป็ นฉนวนป้ องกันการ
สะท้อนแสง รวมถึ งการบํา รุ งรั กษาและการซ่ อมแซม ตลอดจนปฏิ บตั ิ หน้าที่ ก ารงานที่ เกี่ ยวข้องและ
ควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
7132.10

ช่ างปูกระเบือ้ ง (Layer, tile)
หรื อติดกระเบื้องที่ผนังและพื้นตามลวดลายที่กาํ หนด : ตรวจดูรูปแบบและรายละเอียด
อื่นๆ ; แช่กระเบื้องในนํ้าเพื่อเตรี ยมปูหรื อติด ; ป้ ายปูนพลาสเตอร์ หรื อปูนซีเมนต์ที่ผนัง แล้วติดกระเบื้อง
วางกระเบื้องเป็ นแถวๆ บนปูนซี เมนต์ตามแบบ แล้วเคาะกระเบื้องให้เข้าที่และใช้เครื่ องจับระดับช่วยใน
การจัดแถวให้ตรง ; ปูกระเบื้องพื้นโดยการโรยผงซี เมนต์แห้งลงบนพื้นที่เทคอนกรี ตไว้ใหม่ ๆ แล้ววาง
กระเบื้องลงบนพื้นเป็ นแถวๆ อย่างมีระเบียบ เลื่อนแผ่นกระดานที่ใช้วดั ระดับมาวางไว้บนแผ่นกระเบื้อง
เคาะกระดานที่วางอยูบ่ นกระเบื้องเพื่อให้ได้ระดับเดียวกัน และเพื่อให้กระเบื้องและซี เมนต์ติดกันแน่น
ยิง่ ขึ้น ; ใช้เครื่ องตัดกระเบื้องเมื่อต้องการให้กระเบื้องมีรูปร่ างที่ผดิ แปลกออกไปเพื่อใส่ ตามมุมต่างๆ หรื อ
วางไว้รอบ ๆ เครื่ องใช้ที่ติดตั้งประจําที่ ; ป้ ายซี เมนต์ขาวอุดตามรอยต่อระหว่างแผ่นกระเบื้องที่ปูเสร็ จ
ใหม่ ๆ ; ทําความสะอาดพื้นกระเบื้อง อาจปูหรื อติดแผ่นกระเบื้องโมเสกเพื่อตกแต่งพื้น ผนัง และ
พื้นผิวอื่น ๆ

(373)
7132.20

ช่ างปูพนื้ หินอ่ อน (Layer, marble)
ปูกระเบื้องหิ นอ่อน บนฝาผนังหรื อบนผิวหน้าอื่น : ตรวจดูรูปแบบและรายละเอียดอื่น ๆ
; จัดเตรี ยมแผ่นหิ นอ่อนด้วยการเลื่อย ตัด ตามขนาดและรู ปร่ างตามที่ตอ้ งการ ทําขอบให้เรี ยบ ; ผสม
ปูน ผงปูนขาว และทรายฉาบบนฐานพื้นและจางแผ่นหิ น ; ใส่ ตวั เชื่อมระหว่างแผ่นหิ นกับปูนพื้นหรื อ
ผนัง ; ฉาบปูนด้านล่างของแผ่นหิ นให้เรี ยบ ; ทําเครื่ องหมายกําหนดจุดและใช้สว่านเจาะรู เพื่อใส่
โครงเหล็กหรื อตรึ งให้อยูก่ บั ที่ ; ฉาบปูนด้านล่างและด้านบนให้แผ่นหิ นให้ติดกัน ; ใส่ ตวั เชื่อม ตกแต่ง
ให้เรี ยบและทําความสะอาดพื้นผิวให้สะอาด
7132.30

ช่ างปูพนื้ (ไม้ ปาร์ เก้ ) (Floor layer, parquetry)
ปูพ้นื ด้วยไม้ปาร์ เก้ : ทําความสะอาดผิวพื้นคอนกรี ตที่จะปูไม้ปาร์ เก้ ; ซ่ อมแซมผิวด้วย
ซีเมนต์ให้เรี ยบ ; ทากาวและปาดให้สมํ่าเสมอบนผิวคอนกรี ตที่จะปูป าร์ เก้ ; นําไม้ปาร์ เก้มาเรี ยงบนผิว
กาวตามลวดลายที่ตอ้ งการ ; กดไม้ปาร์ เก้ให้แนบกับผิวคอนกรี ตด้วยค้อนยาง ; ใช้เครื่ องตัดไม้ปาร์ เก้
ตรงริ มให้มีขนาดเท่ากัน ; ขัดผิวไม้ปาร์ เก้ให้เรี ยบด้วยเครื่ องขัดพื้น
7132.40

ช่ างปูพนื้ ด้ วยกระเบือ้ งชนิดพิเศษ (Floor layer, composition tile)
ปูพ้นื ด้วยกระเบื้องพิเศษที่ใช้สาํ หรับดูดความสั่นสะเทือน เก็บเสี ยง และเพื่อการตกแต่ง
: ตรวจดูรูปแบบและรายละเอียดอื่น ๆ ; ทําความสะอาดและปั ดกวาดพื้นและตกแต่งผิวคอนกรี ตที่ขรุ ขระ
ให้เรี ยบ ; ทาซีเมนต์เหนียวหรื อกาวลงบนพื้นและปูวสั ดุที่ใช้ทาํ เป็ นพื้นฐานลงบนซี เมนต์ ; ขีดเส้น
เครื่ องหมายลงบนพื้นฐานเพื่อใช้เป็ นแนวในการปูกระเบื้อง ; เทนํ้ายาเหนียวๆ ลงบนวัสดุที่ใช้เป็ นพื้นฐาน
ในขณะที่ปูกระเบื้อง ; ปูกระเบื้องลงบนซี เมนต์ตามแบบ;บดพื้นกระเบื้องที่ปูเรี ยบร้อยแล้ว เพื่อทําให้เรี ยบ
และติดแน่นกับซี เมนต์
7132.90

ช่ างปูพนื้ และช่ างปูกระเบือ้ งอืน่ ๆ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในกลุ่มนี้ รวมถึงช่างปูพ้นื และช่างปูกระเบื้องอื่นๆ ซึ่ งมิได้จดั ประเภท

ไว้ในที่อื่น
หน่ วย 7133 ช่ างตกแต่ งงานปูน (Plasterers)
ผู ้ป ฏิ บ ัติ ง านอาชี พ ในหน่ ว ยนี้ ได้ แ ก่ ผู ้ฉ าบปู น ตามฝาผนัง และเพดานของอาคาร
สิ่ งปลูกสร้างต่าง ๆ เพื่อทําให้ผิวเรี ยบ หล่อแบบและติดตั้งแผ่นปูนพลาสเตอร์ สําหรับการตกแต่ง แต่ง
ขอบและหล่อแผ่นปูนพลาสเตอร์ ฉาบปูนซี เมนต์ ปูนพลาสเตอร์ หรื อวัสดุที่คล้ายคลึ งกันที่ผิวด้านนอก
ของอาคาร สิ่ งปลูกสร้างเพื่อการตกแต่งหรื อป้ องกัน อาจทําการสร้างหรื อติดตั้งรู ปปั้ นที่ทาํ จากส่ วนผสม
ของปูนพลาสเตอร์ กบั เส้นใย ตลอดจนปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ

(374)
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
7133.10

ช่ างฉาบปูน (Plasterer)
ฉาบปูนบนผนังวัสดุก่อ ผนังคอนกรี ตเสริ มเหล็ก และฉาบปูนครงสร้างคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
เช่น เสาคาน และท้องพื้น : เตรี ยมพื้นผิวที่จะฉาบโดยทําระดับจับเหลี่ยมเสาคาน ขอบคอนกรี ต เสริ ม
เหล็กต่างๆ ให้เรี ยบร้อยได้แนวดิ่งและแนวระดับ ; ราดนํ้าหรื อฉี ดนํ้าให้บริ เวณที่จะฉาบปูนเปี ยก ; ผสม
ปูนฉาบตามอัตราส่ วนที่กาํ หนด ; ใช้เกรี ยงไม้ฉาบอัดปูนฉาบให้เกาะติดแน่นกับผิวพื้นที่ฉาบปูน ฉาบปูน
รองพื้นให้ได้ระดับใกล้เคียงกับแนวระดับที่เฟี้ ยมไว้ ; ขูดผิวหน้าของปูนฉาบให้ขรุ ขระเพื่อให้การยึดเกาะ
ตัวของปูนฉาบตกแต่งยึดเกาะดีข้ ึน
อาจใช้แผ่นตะแกรงยึดด้วยตะปูแนวรอต่อตรงผนังวัสดุก่อกับ
โครงสร้างคอนกรี ต เสา คาน เพื่อป้ องกันการแตกร้าวก่อนการฉาบปูน
7133.20

ช่ างตกแต่ งงานปูน (Plasterer, ornamental)
ฉาบปูนตกแต่งพื้นผิวให้เรี ยบ ฉาบปูนเพื่อการบูรณะ ซ่ อมแซมและฉาบปูนชนิ ดพิเศษ
เพื่อป้ องกันเสี ยงสะท้อน : เตรี ยมพื้นผิวที่จะตกแต่งโดยพรมนํ้าบริ เวณที่จะฉาบหรื อตกแต่งให้เปี ยกชื้ น
ตลอดเวลา ; เคาะสกัดปูนฉาบเดิ มบริ เวณที่แตกร้ าว หลุ ด ร่ อน หรื อปูนไม่จบั กับผิวพื้นให้เป็ นบริ เวณ
กว้าง ; ผสมปูนฉาบตกแต่งตามอัตราส่ วนที่กาํ หนด ; เลือกใช้เกรี ยงตามลักษณะงานตกแต่ง บูรณะและ
ซ่ อมแซม ; ใช้เกรี ยงไม้ยาวฉาบตกแต่งผิวหน้าเพื่อป้ องกันเว้าหรื อแอ่ง ใช้เกรี ยงปลายแหลมแต่งมุม ใช้
เกรี ยงเหล็กฉาบปูนขัดผิวมัน ตกแต่งปรับให้ได้ระดับ อาจใช้น้ าํ ปูนข้นๆ ทาโบกทับหน้าขัดผิวเรี ยบ อาจ
ผสมนํ้ายากันซึ มลงในส่ วนผสมปูน อาจฉาบผิวปูนลักษณะต่าง ๆ เพื่อความสวยงาม เช่น ฉาบแตะดึง ฉาบ
สลัดเม็ด ฉาบปูน ปาดเกรี ยง เป็ นต้น
7133.30

ช่ างทําพืน้ หินขัด (Terrazzo worker)
ทําพื้ นหิ นขัดด้วยส่ วนผสมซี เมนต์ ทราย สี และเศษหิ นอ่อน : ตรวจดูรูปแบบและ
รายละเอียดอื่นๆ ; วางกรอบไม้ชวั่ คราวลงบนพื้นเพื่อกําหนดแบบกระสวนของพื้นหิ นขัด ; เทส่ วนผสม
ซีเมนต์และทรายลงบนพื้นผิวชั้นแรกที่เตรี ยมไว้แล้วใช้เกรี ยงและไม้โบกปูนเกลี่ยให้เรี ยบ ใช้เกรี ยงปลาย
แหลมจิ้มปูนผสมให้ไหลลงไปตํ่ากว่าระดับกรอบไม้ชวั่ คราว ; ใช้เกรี ยงเกลี่ยปูนผสมชั้นบนออกไปให้
เสมอกับระดับกรอบไม้ ; เอาเศษหิ นอ่อนวางกระจายให้ทวั่ บนพื้นผิว แล้วคลึ งชิ้ นหิ นอ่อนเหล่านั้นบน
พื้นผิว ; เอากรอบไม้ออกหลังจากที่พ้ืนแข็งตัวแล้ว ; ขัดพื้นหิ นที่แข็งตัวแล้วให้เรี ยบสมํ่าเสมอกัน และ
ขัดให้ข้ ึนเงาด้วยเครื่ องจักรหรื อเครื่ องขัดถูพ้นื หิ น อาจทําพื้นหิ นขัดที่มีแผ่นโลหะคัน่ เป็ นตอนๆ
7133.90

ช่ างฉาบปูนอืน่ ๆ
ผูป้ ฏิ บ ัติง านอาชี พ ในกลุ่ ม นี้ รวมถึ ง ช่ า งฉาบปู นซึ่ ง มิ ไ ด้จดั ประเภทไว้ใ นที่ อื่ น เช่ น
ผูท้ าํ งานฉาบปูนเพื่อการบูรณะซ่ อมแซมในสถานประกอบการ ผูใ้ ช้ปูนชนิ ดพิเศษฉาบผนังเพื่อป้ องกัน
เสี ยงสะท้อน เป็ นต้น

(375)
หน่ วย 7134 ช่ างติดตั้งฉนวน (Insulation Wokers)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูท้ าํ การติดตั้งวัสดุที่เป็ นแผ่นฉนวนหรื อวัสดุ ดูด
ป้ องกันเสี ยงสะท้อนลงบนผนัง พื้น และเพดานของอาคารสิ่ งปลูกสร้าง บรรจุวสั ดุที่เป็ นฉนวนหรื อ วัสดุ
ที่ ดู ด ซั บ คลื่ น เสี ย งพ่ น ลงในช่ อ งว่า งด้ว ยเครื่ อ งจัก รที่ ใ ช้ก ํา ลัง ขับ เคลื่ อ น ติ ด ตั้ง หรื อ ปิ ดวัส ดุ ฉ นวน
ต่าง ๆ ลงบนพื้นผิวของอุปกรณ์ ต่างๆ เช่ น หม้อกําเนิ ดไอนํ้า ท่อ ถังเก็บอุปกรณ์ เครื่ องทําความเย็น
ตลอดจนปฏิบตั ิงานอาชีพที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
7134.20

ช่ างติดตั้งฉนวน (เสี ยง) (Insulation worker, acoustical)
ติ ดตั้งแผ่นวัสดุ ฉนวนป้ องกันเสี ยงสะท้อน เช่ น ติ ดตั้งฉนวนในโรงภาพยนต์
ห้องอัดเสี ยง ห้องประชุ ม สถานที่ที่ไม่ตอ้ งการให้มีเสี ยงสะท้อน วัสดุที่เป็ นฉนวน (เสี ยง) ได้แก่ ไม้ก๊อก รอ
ควูล กระเบื้องเก็บเสี ยง โดยใช้วสั ดุเหล่านี้ ปิดลงบนผนัง พื้น เพดานในอาคาร : ตอกตะปูหรื อใช้ลวดขึง
วัสดุ ฉนวนไว้ด้านในผนังใต้หลังคาและพื้นห้อง หรื ออาจใช้กาวที่ มีความเหนี ยวเป็ นพิเศษทาลงบนวัสดุ
ฉนวนแล้วปิ ดทับเพดาน ผนัง ส่ วนบริ เวณพื้นใช้กระเบื้องยางชนิ ดพิเศษที่ป้องกันเสี ยงสะท้อนปูบนพื้น
7134.30 ช่ างติดตั้งฉนวน (เครื่องทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศ)
(Insulation worker, refrigeration and air-conditioning equipment)
ติ ดตั้ง ฉนวนหุ ้ม เครื่ องทําความเย็นและเครื่ องปรั บ อากาศโดยใช้วสั ดุ ช นิ ดต่า งๆ เช่ น
โพลิโฟมหรื อรอควูล เพื่อรักษาอุณหภูมิให้อยูใ่ นระดับที่ตอ้ งการ : ขึ้นรู ปและตกแต่งขอบแผ่นฉนวนให้
เรี ยบเพื่อนํามาหุ ม้ และติดเข้ากับส่ วนต่างๆ ของอุปกรณ์เครื่ องทําความเย็นและเครื่ องปรับอากาศ เช่น ถัง
เครื่ องทําไอให้เป็ นของเหลว ; นําวัสดุฉนวนมากดติดเข้ากับอุปกรณ์ที่จะทําฉนวน ; ใช้ลวดหรื อตาข่าย
ยึดวัสดุฉนวนให้แน่น ; ใช้แผ่นที่เป็ นของวัสดุฉนวนที่เป็ นเครื่ องประกอบเครื่ องทําความเย็น อาจใช้วสั ดุ
ที่เป็ นฉนวนหุ ม้ ท่อระบายอากาศร้อนและท่อส่ งความเย็น
7134.40

ช่ างติดตั้งฉนวน (หม้ อนํา้ และท่อ) (Insulation worker, boiler and pipe)
ติดตั้งวัสดุ ฉนวนที่ป้องกันความร้ อนจากหม้อนํ้าและท่อระบายไอนํ้า เช่ น ติ ดตั้งฉนวน
บริ เวณหม้อต้มผลิ ตพลังงานไอนํ้าในโรงงานอุตสาหกรรมบริ เวณท่อส่ งผ่านไอร้อน วัสดุที่ใช้ทาํ ฉนวนกัน
ความร้อน ได้แก่ ปูนซี เมนต์ผสมแอสเบสตอส ไม้ก๊อก ผ้าสักหลาด ผ้าขนสัตว์ ผ้าใยสังเคราะห์ โดยใช้
วัสดุเหล่านี้ กรุ บนพื้นผิวของอุปกรณ์ประเภทรับความร้อน : ทําความสะอาดพื้นผิวที่จะกรุ ฉนวน ; ใช้ลวด
เส้นใหญ่พนั รอบสิ่ งที่ตอ้ งการให้เป็ นฉนวนกันความร้ อนแล้วใช้เส้นลวดเส้นเล็กพันโดยรอบอีกชั้นหนึ่ ง ;
เคลื อบผิวชั้นแรกด้วยฉนวนกันไฟโดยใช้ปู นซี เมนต์ผสมใยหิ นเคลื อบหรื ออาจใช้วสั ดุ ฉนวนชนิ ดอื่ นๆ
หุ ม้ ก็ได้ ; ใช้ลวดตาข่ายหุ ม้ ชั้นเพื่อเสริ มความมัน่ คงแข็งแรงใช้ลวดเหล็กมัดลวดตาข่ายที่หุม้ นี้แล้วเคลือบ
ด้วยซีเมนต์ใยหิน ; ฉาบแต่งให้เรี ยบร้อยทั้งนี้อาจใช้ผา้ สักหลาด แผ่นผ้าใบ กระสอบหุ ้มเส้นลวดหรื อใช้
ผ้าโปร่ งพันรอบกรุ ดว้ ยปูนพลาสเตอร์ หรื อปูนขาวอีกชั้นแล้วทาสี ทบั บนผิวที่ตอ้ งการให้เป็ นฉนวนกัน
ความร้อนก็ได้

(376)
7134.90 ช่ างติดตั้งฉนวนอืน่ ๆ
ผูป้ ฏิ บตั ิงานอาชี พในกลุ่ มนี้ รวมถึ งช่ างทําฉนวนอื่ นๆ ซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่ อื่น
ตัวอย่างเช่ น ผูต้ ดั ผ้าใยหิ น ทํา ผ้าใยให้เป็ นผืนและติ ดเข้ากับ เครื่ องกังหันเพื่อป้ องกันมิ ให้ค วามร้ อน
ออกมา ; ผูต้ ิดวัสดุฉนวนชนิดต่าง ๆ ในสถานที่เก็บความเย็น
หน่ วย 7135 ช่ างติดกระจก (Glaziers)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูต้ ดั ประกอบและติดกระจกในบานหน้าต่าง ประตู
ผนัง ด้า นหน้าของร้ านค้า และโครงร่ างวงกบอื่ นๆ ในอาคาร และยานพาหนะ เลื อกแผ่นกระจก ตัด
กระจกตามขนาด และใส่ แผ่นกระจกชนิ ดและรู ป แบบต่ างๆ เข้า ในกรอบหรื อโครงร่ างของหน้าต่า ง
ประตู ตูโ้ ชว์และแผงกั้นต่าง ๆ ของอาคาร สิ่ งปลูกสร้างและยานพาหนะต่าง ๆ ตลอดจนปฏิบตั ิหน้าที่
การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
7135.20

ช่ างติดตั้งกระจก ; ช่ างติดกระจก (อาคารสิ่ งก่อสร้ าง) (Glazier, building)
ติดกระจกแผ่นชนิ ดแบนหรื อโค้งที่กรอบหน้าต่าง หน้าร้าน ประตูสปริ ง ตูโ้ ชว์ ช่อง
ให้แสงสว่าง หรื อช่องอื่นๆ : ตัดกรอบโลหะที่เป็ นรางสําหรับใส่ แผ่นกระจกให้รอบช่องที่จะใส่ แผ่น
กระจก แล้วใส่ สกรู เพื่อทําเป็ นกรอบสําหรับติดแผ่นกระจก ; ตัดกระจกด้วยเครื่ องมือตัดแล้วใส่ แผ่นกระจก
ในกรอบด้วยการฝังลงในพุตตี้ที่ใช้สาํ หรับอุดรู กระจก หรื อวางลงบนไม้ก๊อกหรื อบนแท่งไม้เนื้ออ่อน หรื อ
วางลงบนแผ่นกํามะหยีห่ รื อแผ่นยาง ; วางโลหะแผ่นหน้าให้ประกบรอบแผ่นกระจก ; เจาะรู ให้ทะลุ
กรอบโลหะแล้วใส่ สลักให้ติดกันเพื่อยึดแผ่นกระจกเข้าไว้ในช่อง อาจใส่ สลักชิ้นโลหะรู ปสามเหลี่ยมเข้า
ที่กรอบช่องกระจก อาจวัดและตัดแผ่นกระจกให้ได้รูปและทําแบบเพื่อดัดแผ่นกระจก
7135.30

ช่ างติดบานกระจก (ยานพาหนะ) (Glazier, vehicle)
ตัดและใส่ บานกระจกชนิดธรรมดาและชนิดไม่แตกที่หน้าต่าง ช่องลม และประตูซ่ ึ งเป็ นที่
ที่สั่นสะเทือนของยานพาหนะ เช่น รถบรรทุก รถโดยสารประจําทาง รถยนต์ ตูร้ ถไฟ และอากาศยาน : ทํา
เครื่ องหมายแนวการตัดลงบนแผ่นกระจกหรื อวางแบบลงบนแผ่นกระจก ; ตัดกระจกด้วยเครื่ องมือตัดกระจก
ตามเค้าโครงหรื อตามแบบแล้วทําขอบที่ขรุ ขระให้เรี ยบโดยใช้แป้ นขัด หรื อทํากระจกให้ร้อนตามแนวที่
จะตัดเพื่อให้อ่อนตัว และหักออกตามรู ป เมื่อต้องการตัดกระจกชนิ ดไม่แตก;วางแผ่นกระจกลงในกรอบ
ใส่ เส้ นยางรอบของกระจกเพื่ อยึดให้แน่ น และทําให้อากาศไม่ผ่านเข้ามาทางหน้าต่างและเพื่อป้ องกัน
ไม่ให้กระจกหน้าต่างสั่น ; ติ ดตั้งกระจกหน้าต่างในยานพาหนะ อาจปรั บกรอบหน้าต่างที่ เป็ นโลหะ
เล็กน้อย เช่น หยอดนํ้ามันกุญแจ หรื อดัดกรอบที่งอให้ตรง
7135.40

ช่ างติดกระจกชนิดพิเศษ (Glazier, special glass)
ปฏิบตั ิงานหลักมูลฐานเช่นเดียวกับช่างตัดกระจกแผ่น แต่มีความรู ้และความสามารถ
พิเศษในการตัดกระจกชนิดพิเศษ เช่น กระจกนิรภัย กระจกกันความร้อน ซึ่ งต้องใช้อุปกรณ์และเทคนิค
เฉพาะในการติดตั้ง

(377)
7135.90

ช่ างติดกระจกอืน่ ๆ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในกลุ่มนี้ รวมถึง ช่างติดบานกระจกซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ใน
ที่อื่นเช่น ผูต้ ิดแผ่นกระจกเพื่อตกแต่งด้านหน้าของอาคารเพื่อตกแต่งผนังและเพดานโดยใช้เส้นโลหะตรึ ง
กระจกให้แน่นอยูก่ บั ที่ ผูต้ ดั ปรับ และติดกระจกที่ตเู ้ ครื่ องลายคราม ตูห้ นังสื อ และฝากั้นห้องในสํานักงาน
หน่ วย 7136 ช่ างสุ ขภัณฑ์ และช่ างวางระบบท่ อนํา้ (Plumbers and Pipe Fitters)

ผู้ปฏิบตั ิงานอาชีพในหน่วยนี ้ ได้ แก่ ผู้ตดั ดัด เชื่อมต่อ ประกอบ ติดตังและ
้
ซ่อมแซมท่อ ข้ อต่อ และอุปกรณ์ที่ใช้ กบั ระบบการระบายน ้า ระบบการทาความร้ อนและระบบ
สุขาภิบาล จัดตัง้ และบารุ งรักษาระบบท่อต่างๆ ภายในเรื อ อากาศยาน อาคารสิ่งปลูกสร้ าง
ในโรงงานอุตสาหกรรมวางท่อ ดินเผา ท่อคอนกรี ตหรื อท่อเหล็กในคูน ้า เพื่อสร้ างท่อน ้าเสียหรื อ
ท่ อ น า้ ประปาหลัก หรื อ เพื่ อ วัต ถุป ระสงค์ อื่ น ๆ ตลอดจนปฏิ บัติ ง านอาชี พ ที่ เกี่ ย วข้ อ งและ
ควบคุมดูแลผู้ปฏิบตั ิงานอื่นๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
7136.10
ช่ างประปา

ช่ างวางท่ อทั่วไปสํ าหรับงานอาคาร (ท่ อขนาดเล็ก) ; ช่ างซ่ อมท่ อ ;

(Fitter, in- house building ; water supply pipe)
ประกอบ ติดตั้ง และบํารุ งรักษาท่อ เครื่ องประกอบและเครื่ องติดตั้งอยูก่ บั ที่ที่ใช้กบั
ระบบการระบายนํ้า ระบบการทําความร้อน และระบบสุ ขาภิบาลตามสถานที่ต่างๆ : ตรวจรู ปแบบหรื อ
รายละเอียดอื่นๆ ; เจาะช่องเข้าในกําแพงหรื อพื้นเพื่อวางท่อ ; ตัดท่อ คว้านท่อ ทําเกลียวหรื อดัดท่อ ;
เชื่ อมท่อเข้าด้วยกันโดยใช้สกรู สลักเกลียว เครื่ องประกอบ หรื อโลหะบัดกรี ; ตอกหมันที่ขอ้ ต่อแล้ว
ทดสอบข้อต่อเพื่อหารอยรั่วด้วยความกดดันอากาศหรื อนํ้า ; ติดตั้งส่ วนประกอบและเครื่ องติดตั้งประจําที่ ;
ซ่อมและบํารุ งรักษา เช่น เปลี่ยนวงแหวนบนก๊อกนํ้าที่รั่ว ซ่อมท่อที่แตกและการเปิ ดท่อระบายนํ้าที่อุดตัน
อาจเชื่ อมท่อด้วย
7136.20

ช่ างประกอบท่อ ; ช่ างปรับท่อ (Jointer, pipe - laying)
ประกอบ ติดตั้ง และบํารุ งรั กษาระบบท่ อส่ งที่มีความดันสู ง หรื อตํ่าเพื่อจ่ ายอากาศ ก๊ าซ
ไอนํา้ หรื อนํา้ หรื อเพื่อวัตถุประสงค์ อื่นๆ : ตรวจรู ปแบบหรื อรายละเอียดอื่นๆ ; เจาะช่ องเข้ าในกําแพงหรือ
พืน้ ; เจาะท่ อ คว้ านท่ อ ทําเกลียวและดัดท่ อ ; ประกอบส่ วนต่ างๆ ของท่ อด้ วยข้ อต่ อ สลักเกลียว และสกรู ;
ตอกหมันข้ อต่ อและทดสอบท่ อเพื่อหารอยรั่ วด้ วยความกดดันอากาศ หรื อนํา้ ; ยึดส่ วนประกอบต่ างๆ เข้ ากับ
โครงสร้ างด้วยสลักเกลียว ท้ าวแขน และเครื่ องแขวนท่ อ ; ต่ อท่ อเข้ ากับอุปกรณ์ และเครื่ องใช้ ต่างๆ เช่ น เครื่ องทํา
ความเย็น เครื่ องทําความร้ อน หรื อเครื่ องปรั บอากาศ อาจต่ อส่ วนต่ างๆ ของท่ อด้ วยการเชื่ อม อาจออกแบบ
ส่ วนประกอบของท่ อ อาจติดตั้งและซ่ อมท่ อซึ่งใช้ ส่งไอนํา้ ความดันสู งและตํ่าไปยังเครื่ องจักร เครื่ องทํา ความ
ร้ อน เครื่องระบายอากาศ และอุปกรณ์ อื่นๆ อาจชํ านาญในการติดตั้งและบํารุ งรั กษาระบบ ท่ อส่ งในอาคาร
โรงงานอุตสาหกรรม เรือ และเครื่องบิน เพือ่ จ่ ายอากาศหรือวัสดุเหลว

(378)
7136.30

ช่ างติดตั้งเครื่องสุ ขภัณฑ์ (Setter, sanitary ware)
ทําการติดตั้งหรื อซ่ อมแซมเครื่ องสุ ขภัณฑ์และอุปกรณ์ ที่ใช้กบั ระบบนํ้าภายใน
อาคาร สิ่ งปลูกสร้าง หรื อยานพาหนะ : ประกอบและติดตั้งเครื่ องสุ ขภัณฑ์และอุปกรณ์เสริ ม รวมทั้งการ
วางท่อประปาและท่อนํ้าระบาย ตรวจเช็คระบบการทํางานของเครื่ องสุ ขภัณฑ์ อาจทําการซ่ อมแซมโดย
เปลี่ ยนอุ ปกรณ์ ที่ชาํ รุ ดหรื อซ่ อมแซมท่อนํ้าที่ แตก อาจมีความชํานาญในการติดตั้งอุ ปกรณ์ และเครื่ อง
สุ ขภัณฑ์ภายในยานพาหนะชนิดต่าง ๆ และมีชื่อเรี ยกตามยานพาหนะที่ติดตั้ง
7136.36
outdoor)

ช่ างวางท่ อภายนอกอาคาร (ท่ อขนาดใหญ่ / ท่ อหลัก)

(Fitter,

วางท่อชนิ ดคอนกรี ตหรื อชนิ ดที่เป็ นเหล็กหล่อ ภายนอกอาคารเพื่อการประปา
การระบายนํ้า หรื อเพื่อการสุ ขาภิบาล : เตรี ยมพื้นตอนล่างของคูให้เรี ยบหรื อเตรี ยมแท่นวางท่อให้
เหมาะแก่การฝังท่อหรื อวางท่อลอย เตรี ยมอุปกรณ์สวมข้อต่อ เช่น วงแหวน ยาง หรื อซี เมนต์ เชื่ อมข้อ
ต่อเข้าด้วยกันโดยวิธีการเชื่อมหรื อโบกปูน หย่อนท่อลงในคูหรื อยกท่อวางไว้บนแท่นรองรับ ตรวจวัด
ระดับให้เสมอ เชื่อมและตรวจสอบข้อต่อต่าง ๆ
7136.90
ช่ างวางท่ อและช่ างปรับท่ ออื่น ๆ
ผู้ปฏิบัติงานอาชี พในกลุ่มนี้ รวมถึง ช่ างวางท่ อและช่ างปรั บท่ อซึ่ งมิได้ จัดประเภทไว้ ใน
ที่อื่น ตัวอย่ างเช่ น ผู้ติดตั้งและซ่ อมท่ อที่ใช้ กับอุปกรณ์ ทางวิทยาศาสตร์ ; ผู้ติดตั้งเครื่ องแขวนและ
ท้าวแขนเพือ่ ยึดท่อหรือต่ อส่ วนต่ างๆ ของท่อเหล็กเข้ าด้ วยกันเพือ่ ให้ พร้ อมสํ าหรับช่ างปรับท่อ
4หน่วย

7137

ช่างไฟฟ้ าอาคารและอุปกรณ์ไฟฟ้ าอื่น ๆ

(Building and Related Electricians)

ผูป้ ฏิ บตั ิ งานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูต้ ิ ดตั้ง บํารุ งรั กษาและซ่ อมแซมระบบการวาง
สายไฟฟ้ าและอุปกรณ์ไฟฟ้ าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องภายในอาคารสิ่ งปลูกสร้าง เช่น โรงเรี ยน โรงพยาบาล สถาน
ประกอบการ อาคารบ้านเรื อน ที่พกั อาศัยและโครงสร้างอื่นๆ หรื อภายในโรงละคร และสถานที่ผลิต
รายการวิทยุหรื อโทรทัศน์ ตลอดจนปฏิบตั ิการงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่นๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
7137.10 ช่ างไฟฟ้ าทัว่ ไป (Electrician, general)
เดินและซ่อมสายไฟฟ้ า ติดตั้งและซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้ าและเครื่ องใช้ไฟฟ้ าขนาดเล็กใน
บ้านเรื อน สถานประกอบการ หรื อโรงงาน : กําหนดตําแหน่งและรายการติดตั้ง เช่น แผงจ่ายไฟฟ้ า
มิเตอร์ และจุดจ่ายกระแสไฟฟ้ าเพื่อแสงสว่างและกําลัง ; ตัด ดัด ทําเกลียวและติดตั้งท่อร้อยสายไฟ
ร้อยสายไฟผ่านท่อหรื อวางสายเคเบิ้ลหุ ้มฉนวน ; ต่อสายไฟเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้ าที่ให้แสงสว่างและกําลัง ;
ทดสอบหาสิ่ งที่ชาํ รุ ดเสี ยหายแล้วทําการปรับและซ่อม อาจชํานาญในการเดินสายไฟฟ้ าแรงสู งหรื อแรงตํ่า

(379)
7137.15

ช่ างไฟฟ้ าประจําอาคาร (Electrician, building)
เดินสายไฟฟ้ าและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ าในอาคาร : ปฏิบตั ิงานหลักมูลฐานเช่นเดียวกันกับ
ช่างไฟฟ้ าทัว่ ไปแต่ทาํ งานซึ่ งต้องใช้ความรู ้เป็ นพิเศษเกี่ยวกับการวางสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้ าในอาคาร
7137.20

ช่ างไฟฟ้ าประจําอากาศยาน (Electrician, aircraft)
วางสายไฟ ติ ดตั้ง อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า และดู แลสายไฟกับ อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ าในอากาศยาน :
ปฏิบตั ิงานหลักมูลฐานเช่นเดียวกันกับช่างไฟฟ้ าทัว่ ไป แต่ทาํ งานซึ่ งต้องใช้ความรู ้พิเศษเกี่ยวกับการวาง
สายไฟ และการติ ดตั้งอุ ปกรณ์ ไฟฟ้ าบนอากาศยาน เช่ น โคมไฟภายในและภายนอกอากาศยาน เครื่ องมื อ
ควบคุ ม เครื่ องกําเนิ ดไฟฟ้ า มอเตอร์ และระบบการสื่ อสารภายใน อาจตรวจตราอากาศยานที่ จอดอยู่เพื่อ
ตรวจสอบและแก้ไขสิ่ งชํารุ ดเสี ยหายทางไฟฟ้ า
7137.30

ช่ างไฟฟ้ าประจําเรือ (Electrician, ship)
เดินสายไฟฟ้ าและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ าในเรื อ : ปฏิบตั ิงานหลักมูลฐานเช่นเดียวกันกับ
ช่างไฟฟ้ าทัว่ ไป แต่ทาํ งานซึ่ งต้องใช้ความรู ้พิเศษเกี่ยวกับการวางสายไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้ าในเรื อ เช่น
การวางสายเคเบิลหุ ้มฉนวน การติดตั้งหม้อแจ้งสัญญาณอัคคีภยั ตลอดจนช่วยติดตั้งวิทยุ เครื่ องกําเนิ ด
ไฟฟ้ า และเครื่ องถือท้ายเรื อ
7137.40

ช่ างไฟฟ้าประจําเวทีและห้ องศิลป์ (Electrician, stage and studio)
ติดตั้ง ดูแล และใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ าที่เวทีและห้องศิลป์ : ปฏิบตั ิงานหลักมูลฐาน
เช่นเดียวกันกับช่างไฟฟ้ าทัว่ ไป แต่ทาํ งานซึ่ งต้องใช้ความรู ้พิเศษเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้ า เช่น สปอทไลท์
ไฟที่ใช้ส่องตึก ป้ าย และพื้นเวที
7137.50

ช่ างไฟฟ้าฝ่ ายบํารุ งรักษา (Electrician, maintenance)
ดูแลรักษาสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้ าให้อยูใ่ นสภาพที่ใช้งานได้ดีอยูเ่ สมอ : ตรวจสายไฟ
และอุปกรณ์ไฟฟ้ าเป็ นครั้งคราว เช่น มอเตอร์ สวิตซ์ แผงหรื อตูส้ วิตซ์ไฟฟ้ า และกลไกไฟฟ้ า ; ค้นหา
ข้อบกพร่ อง ; เปลี่ยนชิ้นส่ วนต่าง ๆ เช่น สายไฟฟ้ าที่ชาํ รุ ดเสี ยหาย ฟิ วส์ ไหม้ และชิ้นส่ วนเล็กๆ ของ
มอเตอร์ ; ซ่ อมอุปกรณ์ไฟฟ้ า ; ต่อไฟฟ้ าเข้ากับอุปกรณ์หรื อเครื่ องมือที่ติดตั้งใหม่ ; ทําความสะอาดและ
หยอดนํ้ามันเครื่ องยนต์ อาจติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ า มอเตอร์ และเครื่ องมือไฟฟ้ าอื่นๆ ขึ้นใหม่ ตลอดจนพัน
ขดลวดมอเตอร์ ใ หม่ และทํา การซ่ อมใหญ่ ม อเตอร์ อาจปรั บ ประกอบ และซ่ อมแผงหรื อตู ้ส วิต ซ์
ไฟฟ้ า สวิตซ์เกียร์ อุปกรณ์และเครื่ องมือควบคุม
7137.90

ช่ างไฟฟ้ าและช่ างต่ อสายไฟอืน่ ๆ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในกลุ่มนี้ รวมถึงช่างไฟฟ้ าและช่างวางสายไฟฟ้ า ซึ่ งมิได้จดั ประเภท
ไว้ในที่อื่น ตัวอย่างเช่น ช่างติดตั้งหม้อแบตเตอรี่ เพื่อใช้ให้แสงสว่างและกําลัง ช่างติดตั้งโคมไฟนี ออน
ช่างวางท่อทอดสายไฟ และขึงสายไฟในอาคาร

(380)
หมู่

714

ช่ างทาสี และผู้ทาํ ความสะอาดอาคารสิ่ งปลูกสร้ างและงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
(Painters, Building Structure Cleaners and Related Trades Workers)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในหมู่น้ ี ได้แก่ ผูจ้ ดั เตรี ยมพื้นผิวและพ่นหรื อทาสี ด้วยนํ้ามันชักเงา
เชลแล็กวาร์ นิช และวัสดุ ต่างๆ ที่คล้ายคลึ งกัน ทําความสะอาดอาคารสิ่ งปลู กสร้ างและโครงสร้ างของ
ยานยนต์หรื อสิ่ งของเครื่ องใช้อื่น ๆ พ่นหรื อทาสี โดยใช้อุปกรณ์ แบบใช้มือถื อ บุหุ้มผนังภายในอาคาร
และเพดานด้วยกระดาษบุผนัง (วอล์ลเปเปอร์ ) ผ้าไหมหรื อวัสดุ อื่นๆ รวมถึงทําความสะอาดปล่ องไฟ
พื้นผิวภายนอกของอาคารสิ่ งปลูกสร้างและโครงสร้างอื่น ตลอดจนควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น
กลุ่มอาชี พในหมู่นี้ มีดังนี้
7141 ช่างทาสี และผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
7142 ช่างเคลือบผิวและผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
7143 ผูท้ าํ ความสะอาดโครงสร้างอาคารสิ่ งปลูกสร้าง
5หน่วย

7141

ช่างทาสี และผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง (Painters

and Related Workers)

ผูป้ ฏิ บตั ิงานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูเ้ ตรี ยมพื้นผิวของอาคารหรื อโครงสร้าง สิ่ งปลูกสร้าง
ต่ างๆ เพื่ อการทา พ่ นสี และบุ หุ้มผนัง ทําความสะอาดและจัดเตรี ยมฝาผนังและพื้ นผิวอื่ นๆ ของอาคาร
สิ่ งปลูกสร้าง ทาหรื อพ่นสี น้ าํ มันวาร์ นิช เชลแล็กหรื อวัสดุที่คล้ายคลึงกันลงบนพื้นผิว เครื่ องมือเครื่ องใช้
และส่ วนประกอบต่าง ๆ ของอาคารสิ่ งปลูกสร้าง วัดระยะหรื อขนาดของผนังภายใน เพดานของอาคารสิ่ ง
ปลูกสร้างและเรื อเพื่อปิ ดหุ ้มด้วยกระดาษบุผนัง ผ้าไหมหรื ออื่น ๆ ทาหรื อพ่นสี ตะกัว่ แดง (Red Lead)
สารเคลือบยางมะตอย และวัสดุที่คล้ายคลึงกันลงบนผิวใต้ทอ้ งเรื อ และโครงสร้างโลหะ โครงสร้างอาคาร
สะพาน และสิ่ งก่ อ สร้ า งที่ ท ํ า ด้ ว ยโลหะอื่ น ๆ ตลอดจนปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ก ารงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งและ
ควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
7141.20

ช่ างทาสี อาคาร (Painter, building)
ทาสี นํ้ามันชักเงา วาร์ นิชเชลแล็ก และวัสดุที่คล้ายคลึงกันเพื่อป้ องกันหรื อตกแต่งผิวด้าน
นอกและด้านในของอาคารเครื่ องตกแต่งและสิ่ งที่ติดตั้งอยูก่ บั ที่ของอาคาร : ผสมสี และกวนสี น้ าํ มันกับนํ้ามัน
เจือจางสี และสารที่ทาํ ให้สีแห้งเร็ วเข้าด้วยกัน ; ยกตั้งนัง่ ร้านหรื อใช้บนั ไดในเวลาทาสี ภายในอาคาร ; ทําความ
สะอาดผิวอาคาร อุดรอยแตกและรู ดว้ ยปูน ไม้ หรื อวัสดุที่ใช้อุดอื่น ๆ ; ลอกสี เก่าออกด้วยเครื่ องขูด แปรง
ลวด หรื อนํ้ายาล้างสี ; ทาหรื อพ่นสี ผวิ อาคารตั้งแต่หนึ่งชั้นขึ้นไป อาจชักเงาและตกแต่งผิวอาคารด้วยอิฐ
กระเบื้อง หิ นอ่อน หรื อลายไม้ อาจยกตั้งหรื อควบคุมการยกตั้งนัง่ ร้านในเวลาทาสี ภายนอกอาคาร

(381)
7141.30

ช่ างทาสี (โครงเหล็กกล้ าและลําเรือ) (Painter, structural steel and

ship)
ใช้สีตะกัว่ แดง สี ที่มีน้ าํ มันดิ น หรื อวัตถุที่ใช้สําหรับป้ องกันชนิ ดอื่นๆ ทาสะพาน ลําเรื อ
โครงสร้างเหล็กกล้าของอาคารและโครงสร้างเหล็กกล้าอื่น ๆ : สร้างนัง่ ร้าน แคร่ บันได และอุปกรณ์อื่นๆ ขึ้น
เป็ นการชัว่ คราว ; ขูดหรื อใช้ทรายพ่นสิ่ งสกปรก สนิมหรื อเสก็ดสนิมออกจากผิวโลหะที่จะทาสี ; ทาหรื อพ่นสี
หรื อวัสดุ อย่างอื่นลงบนผิวโลหะ อาจผสมสี และนํ้ามันลินสี ดและสิ่ งที่ทาํ ให้เกิดสี หรื อสารอื่นๆ เข้าด้วยกัน
เพื่อให้มีความข้นและสี ที่พอเหมาะอาจเอาสี เก่าออกและขัดผิวโลหะด้วยกระดาษทรายก่อนทาสี
7141.40

ช่ างทาสี (ฉากเวที) (Painter , stage scenery)
ทาสี หรื อพ่นสี บนวัสดุ ที่ใช้ทาํ ฉากเวทีเพื่อการแสดง : ศึกษาแบบและฉากเวที
ต่างๆ เช่น ฉากเวทีละคร ภาพยนตร์ การแสดงดนตรี และอื่น ๆ ; เตรี ยมวัสดุพ้ืนผิวและผสมสี ตามที่
กําหนด ; ทาสี โดยใช้แปรง พู่กนั หรื อเครื่ องฉี ดพ่นสี เพื่อให้เกิดภาพหรื อลวดลายต่าง ๆ บนฉากที่ทาํ ;
อาจทําการสเก็ตซ์ภาพหรื อโครงร่ างการแยกสี บนฉากตามคําสั่งหรื อคําแนะนําของผูก้ าํ กับฉาก
7141.50

ช่ างทาสี โลหะ (Painter, steel)
ทาสี หรื อใช้อุป กรณ์ พ่นสี บ นโลหะหรื อชิ้ นส่ วนผลิ ตภัณฑ์ที่ท าํ ด้วยโลหะ :
เตรี ยมผิวโลหะให้เรี ยบสะอาดโดยเคาะสนิมออกหรื อขูดสี เดิมที่ ติดออก ตกแต่งผิวให้เรี ยบและใช้ฟรอย์
หรื อวัสดุที่คล้ายคลึงปิ ดบริ เวณที่ไม่ตอ้ งการลงสี ; ใช้แปรงทาสี หรื ออุปกรณ์ พ่นสี ทาหรื อพ่นสี ลงบน
โลหะหรื อชิ้นส่ วนโลหะ ; ตรวจสอบโลหะ อาจทําการทาสี ซ้ าํ หรื อทาสี เคลือบเงา
7141.60
ช่ างปิ ดกระดาษบุผนัง ; ช่ างวอลเปเปอร์ (Wallpaper hanger)
บุหุม้ ฝาผนังภายใน เพดานของอาคารด้วยกระดาษบุผนัง วอล์ลเปเปอร์ ผ้าไหมหรื อวัสดุ
อื่น ๆ : ทําความสะอาด เช็ด ล้าง คราบสิ่ งสกปรกจากฝาผนัง และเพดาน ; ลอกวัสดุที่บุฝาผนังและ
เพดานเดิมออกให้หมด ; อุดรอยแตกและรู ดว้ ยปูน ไม้หรื อวัสดุอื่นๆ ; วัดระยะ และติดวัสดุที่ใช้บุทากาว
และปิ ดหุ ม้ ผนังและเพดาน ตามกรรมวิธีของแต่วสั ดุแต่ละชนิด
7141.90

ช่ างทาสี และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้ องอืน่ ๆ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในกลุ่มนี้ รวมถึงช่างทาสี ก่อสร้าง และผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องซึ่ งมิได้
จัดประเภทไว้ในที่อื่น เช่น ผูใ้ ช้สีชนิดที่ใช้ป้องกันและสนิมทาเครื่ องจักรซึ่ งติดตั้งประจําที่ ถังนํ้า หรื อ
ภาชนะ เป็ นต้น
2128 หน่ วย 7142 ช่ างเคลือบผิวและผู้ปฏิบัติงานอืน่ ที่เกีย่ วข้ อง (Varnishers and Related Painters)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ใช้น้ าํ มันวาร์ นิชและผูป้ ฏิ บตั ิงานทาพ่นสี อื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง ทําการพ่นสี รถยนต์ รถบัสโดยสาร รถบรรทุก และยานยนต์อื่นๆ และทําการทานํ้ามันวาร์ นิช
และสารเคลื อบป้ องกันอื่ นๆ ทําการพ่น ทาสี ตลอดจนการเคลื อบสารป้ องกันหรื อนํ้ามันวานิ ชลงบน

(382)
ผิวโลหะ ไม้และผลิ ตภัณฑ์อื่นๆ ที่ ผ ลิ ตขึ้ น โดยทัว่ ไปจะใช้อุปกรณ์ การพ่นสี แบบใช้มือถื อ ตลอดจน
ปฏิบตั ิงานอื่นที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่นๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
7142.10
products)

ช่ างทาสี ด้วยแปรง (ผลิตภัณฑ์ และเครื่ องใช้ )

(Painter,

brush,

ใช้แ ปรงทาวัส ดุ ที่ ใช้ในการตกแต่ ง หรื อ ป้ องกันวัส ดุ เช่ น สี นํ้า ยาเคลื อ บหรื อ แลกเกอร์
ลงบนผลิตภัณฑ์ที่ทาํ ด้วยไม้ โลหะ หรื อวัสดุอื่นๆ : คัดเลือกและผสมสี เพื่อให้ได้สีตามที่ตอ้ งการ ; ทาสี พ้ืน
และสี ช้ นั นอกบนผิวของวัสดุ ; ขัดถูวสั ดุที่ทาไว้ดว้ ยหิ นขัดเพื่อให้ผิวเรี ยบสมํ่าเสมอกัน อาจเตรี ยมของวัสดุ
เพื่อการทาสี โดยใช้เครื่ องขูด หิ นขัด นํ้ายาเคมีวตั ถุที่ใช้ในการโป๊ (อุด) ผิววัสดุหรื อสิ่ งอื่นๆ อาจมี ชื่อเรี ยก
ตามสิ่ งที่ทาสี หรื อวัสดุที่ใช้

7142.15

ช่ างพ่นสี (ผลิตภัณฑ์ และเครื่องใช้ ) (Painter, spray , products)
ใช้เครื่ องพ่น พ่นวัสดุ ที่ใช้ในการตกแต่ งหรื อป้ องกัน เช่ น สี นํ้ายาเคลื อบ และแลกเกอร์
ลงบนผิวผลิตภัณฑ์ที่ทาํ ด้วยโลหะ ไม้ หรื อวัสดุอื่นๆ : คัดเลือกและผสมสี ให้ได้สีตามต้องการ ; เทวัสดุที่ใช้ใน
การเคลือบลงในถังฉี ดของเครื่ องพ่น ; ต่อเครื่ องพ่นเข้ากับท่ออากาศแล้วปรับวาล์วแรงดันอากาศและหัวพ่น
; กดไกแล้วพ่นวัสดุเคลือบลงบนผิวของวัสดุและพ่นสี พ้ืนและสี ช้ นั นอก ; ใช้เทปปิ ดเนื้ อที่ที่ไม่ตอ้ งการพ่น
สี ลงไป อาจเตรี ยมผิววัสดุ เพื่อการพ่นสี ดว้ ยการใช้เครื่ องขูดหิ นขัด นํ้ายาลอกสี หรื อสิ่ งอื่นๆ อาจขัดสิ่ ง
เคลือบบนโลหะด้วยเครื่ องขัดเงา
7142.20

ช่ างทาสี เครื่องหมาย (Painter, signal)
ออกแบบ วางผัง และทาสี ตัวอักษรและลวดลายเพื่อทําเครื่องหมายต่ างๆ : เตรียมผังสํ าหรับ
ทําเครื่องหมาย ; เขียนเค้ าโครงตัวอักษรและลวดลายลงบนด้ านที่จะทาสี หรือเขียนลงบนกระดาษโดยตรง ;
เอาสีทากับสี ผงมาผสมเข้ าด้ วยกันให้ ได้ สีตามต้ องการ แล้ วทาสี ตัวอักษรและลวดลายต่ างๆ ด้ วยแปรงขนาด
ต่ างๆ อาจทําเครื่องหมายต่ างๆ โดยการตัดแผ่ นทองตามรู ปตัวอักษร แล้ วปิ ดลงบนผิวด้ านที่ทําเครื่ องหมาย
อาจทาสี เครื่ องหมายโดยใช้ แปรงทาหรื อพ่ นสี ลงบนแผ่ นลายฉลุ อาจทําเครื่ องหมายต่ างๆ ด้ วยแผ่ นโลหะ ไม้
แอสเบสทอส และกระดาษแข็ง
7142.30

ช่ างพ่ นสี รถยนต์ ; ช่ างสี รถยนต์ (Painter, vehicle / automobile)
ใช้เครื่ องพ่นสี แบบฉี ดหรื อแบบควบคุ มด้วยเครื่ องจักรพ่นสี บนตัวถังรถยนต์ :
คัดเลือกและผสมสี ให้ได้สีตามต้องการ เทลงในถังฉี ดของเครื่ องพ่น ต่อเครื่ องพ่นเข้ากับท่ออากาศ ปรับ
แรงดันและหัวพ่น ; กดคันบังคับเพื่อพ่นสี ลงบนตัวถังรถยนต์ อาจซ่อมสี รถยนต์เฉพาะจุดที่เสี ยหายหรื อ
ซ่อมสี ท้ งั คันด้วยการใช้เทคนิคต่างๆ โดยขุดลอกสี เดิม ทําความสะอาดผิวงานที่จะพ่นสี ขัดปรับผิวสี โป๊

(383)
ปิ ดหรื อ ลอกกระดาษกาวในการพ่ น ทํา การพ่ น สี อบสี แ ละทํา การขัด ตกแต่ ง สี ด้ว ยมื อ หรื อ เครื่ อ ง
ตรวจสอบผลงาน
7142.40

ช่ างเคลือบสี โดยใช้ การจุ่มด้ วยมือ (Dipper)
จุ่มผลิตภัณฑ์ ลงในสี นํา้ ยาเคลือบ นํา้ มันชั กเงา แลกเกอร์ หรือของเหลวที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกันเพือ่ การเคลือบป้องกันหรื อตกแต่ ง : ใส่ ของผสมลงในถังตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ; ใส่ ผลิตภัณฑ์ ที่
จะเคลือบลงในตะกร้ าลวดและใช้ มือหรื อรอกจุ่มผลิตภัณฑ์ ลงในของเหลว
หรื อใช้ มือจับผลิตภัณฑ์ จ่ ุมลงใน
ของเหลวโดยตรง ; วางผึง่ ให้ แห้ ง
7142.90

ช่ างเคลือบผิวและผู้ปฏิบัติงานทีเ่ กีย่ วข้ องอืน่
ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในกลุ่มนี้ รวมถึงช่ างทาสี ซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ ในที่อื่น ตัวอย่ างเช่ น
ผู้ทาสี ส่วนต่ างๆ ของสิ่ งที่ติดตั้งบนเวที ; ผู้ชํานาญในการตกแต่ งแบบใดแบบหนึ่งโดยเฉพาะ เช่ น การทํา
ลวดลายอย่ างลายไม้ หรื อลายหินอ่ อน ; ผู้ทาสี ภายในตัวเรื อและเครื่ องประกอบของเรื อ
หน่วย 7143 ผูท้ าํ ความสะอาดโครงสร้างอาคารสิ่ งปลูกสร้าง (Building Structure Cleaners)
ผู ้ป ฏิ บ ัติ ง านอาชี พ ในหน่ ว ยนี้ ได้แ ก่ ผู ้ท ํา ความสะอาดอาคารสิ่ ง ปลู ก สร้ า งและ
ส่ วนประกอบของโครงสร้ างอื่ น ๆ ขจัดเขม่าจากท่อไอเสี ย ปล่ องไฟและข้อต่อเชื่ อมต่าง ๆ ทําความ
สะอาดผิวภายนอกอาคารที่ทาํ ด้วยหิ น อิฐ โลหะหรื อวัสดุที่คล้ายคลึงกันด้วยวิธีการใช้สารเคมี พ่นไอนํ้า
หรื อฉี ดเม็ดทรายด้วยแรงดันสู ง ตลอดจนปฏิ บตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิ บตั ิงาน
อื่น ๆ

อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
7143.20

ผู้ทาํ ความสะอาดอาคาร (ภายนอก) (Cleaner, building exteriors)
ทําความสะอาดภายนอกอาคาร สิ่ งปลูกสร้ างให้สะอาด เรี ยบร้ อย : ทําความสะอาด
พื้นผิวภายนอกของอาคารด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่ น การใช้สารเคมีเช็ด ขัดถู การฉี ดพ่นไอนํ้าหรื อเม็ด
ทราย โดยฉี ดด้วยแรงดันสู ง อาจทําความสะอาดกระจกภายนอกอาคารและปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
7143.30

ผู้ฉีดพ่ นทราย (อาคาร) , ทําความสะอาด (Sandblaster, building exteriors)
ใช้เครื่ องพ่นทรายทําความสะอาดอาคาร สิ่ งปลู กสร้ างให้ส ะอาดและเกลี้ ย งเกลา :
คัดเลื อกลูกพ่นที่เหมาะสม และบังคับความดันของลมพ่นให้เหมาะสมกับผิวงาน ; บังคับหัวฉี ดของ
เครื่ องพ่น ฉี ดพ่นทรายเพื่อทําความสะอาด ; จัดหาลูกพ่นมาสํารองไว้ อาจชํานาญในงานที่ทาํ วัสดุที่ใช้
และชนิดของเครื่ องพ่น

(384)
7143.40

ผู้กาํ จัดปลวก มด แมลง (Insects killer)
ให้บริ การกําจัดปลวก มด แมลงต่าง ๆ ตามบ้านเรื อน หน่วยงานหรื อสถานประกอบการ
ต่าง ๆ ที่ได้ตกลงไว้กบั ผูว้ า่ จ้างหรื อตามสถานที่ต่าง ๆ ที่กาํ หนด : ทําการกําจัดปลวก มด แมลงต่างๆ
ด้ว ยการใช้ ส ารเคมี ฉี ด พ่ น ไปตามรั ง หรื อแหล่ ง ที่ อ ยู่ ข องปลวก มด แมลงต่ า ง ๆ หรื อวิ ธี ก าร
อื่นๆ ตามความเหมาะสม ; ให้คาํ แนะนํากับเจ้าของสถานที่ในการดูแลทําความสะอาดเมื่อได้กาํ จัดปลวก
มด แมลงต่าง ๆ หมดไปแล้ว
7143.90

ผู้ทาํ ความสะอาดโครงสร้ างอาคารสิ่ งปลูกสร้ างอืน่ ๆ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในกลุ่มนี้ รวมถึงผูท้ าํ ความสะอาดอาคารสิ่ งก่อสร้างต่าง ๆ ซึ่ งมิได้
จัดประเภทไว้ในที่อื่น
หมวดย่ อย 72 ผู้ปฏิบัติงานด้ านโลหะ เครื่องจักรและงานอืน่ ทีเ่ กี่ยวข้ องกัน
(Metal, Machinery and Related Trades Workers)
ผูป้ ฏิ บ ัติง านอาชี พ ในหมวดย่อ ยนี้ ได้แ ก่ ผูห้ ล่ อ เชื่ อม และทุ บ โลหะเพื่ อการขึ้ น รู ป
ประกอบ ติดตั้ง บํารุ งรักษา และซ่อมแซมโครงสร้างโลหะที่มีน้ าํ หนักมาก ติดตั้ง ปรับแต่งและควบคุม
การทํางานของเครื่ องจักรกลและเครื่ องมืออื่น ๆ รวมถึงเครื่ องยนต์ ยานยนต์ต่าง ๆ อุปกรณ์ไฟฟ้ าและ
อิเล็กทรอนิกส์ บํารุ งรักษาและซ่ อมแซม เครื่ องมือและส่ วนประกอบของโลหะกึ่งมีค่าในรู ปแบบต่าง ๆ
ด้วยเครื่ องมือเครื่ องใช้แบบมือถือ ควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
กลุ่มอาชี พในหมวดย่ อยนี้ มีดังนี้
721 ช่างทําแบบหล่อโลหะ ช่างเชื่อม ช่างโลหะแผ่น ช่างโครงสร้างโลหะ
และผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
722 ช่างเหล็ก ช่างทําเครื่ องมือและผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
723 ช่างเครื่ องและช่างปรับแต่งเครื่ องจักรกล
724 ช่างเครื่ องและปรับแต่งอุปกรณ์ไฟฟ้ าและอิเล็กคทรอนิกส์
หมู่ 721
ช่ างทําแบบหล่อโลหะ ช่ างเชื่อม ช่ างโลหะแผ่ น ช่ างโครงสร้ างโลหะ และ
ผู้ปฏิบัติงานทีเ่ กี่ยวข้ อง (Metal Moulders, Welders, Sheet-Metal Workers,
Structural-Metal Preparers, and Related Trades Workers)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในหมู่น้ ี ได้แก่ ผูท้ าํ เบ้าและแกนสําหรับการหล่อเทโลหะ เชื่ อมและ
ขึ้ นรู ป ชิ้ นส่ ว นโลหะต่ า ง ๆ สร้ า งและซ่ อ มแซมชิ้ นส่ วนโลหะแผ่น เช่ น เหล็ ก ทองแดง ดี บุ ก หรื อ
ทองเหลือง ติดตั้ง ประกอบ บํารุ งรักษาและซ่อมแซมโครงสร้างที่ทาํ ด้วยโลหะ เช่น กว้าน รถเคเบิ้ล และ
อุปกรณ์ อื่น ๆ ที่ เกี่ ย วข้อง ควบคุ มดู แลผูป้ ฏิ บตั ิ งานอื่ น ๆ อาจทํางานใต้น้ าํ ด้วยการเชื่ อม ซ่ อมแซม
ชิ้นส่ วนโลหะหรื องานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มอาชี พในหมู่นี้ มีดังนี้

(385)
6129 7211

7212
7213
7214
7215
7216
6หน่วย
7

7211

ช่างทาแบบหล่อโลหะและช่างทาแกนแบบหล่อโลหะ

ช่างเชื่อมและช่างตัดโลหะ
ช่างโลหะแผ่น
ช่างเตรี ยมและติดตั้งโครงสร้างโลหะ
ช่างติดตั้งเครื่ องยกและผูฟ้ ั่นต่อสายเคเบิ้ล
ผูป้ ฏิบตั ิงานใต้น้ าํ

ช่างทําแบบหล่อโลหะ และช่างทําแกนแบบหล่อโลหะ

(Metal Moulders and Corrmakers)

ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูส้ ร้างแบบหล่อโลหะด้วยมือหรื อใช้เครื่ องจักรช่วย
เพื่อหล่อแบบโลหะขนาดต่าง ๆ สร้างแกนกลางสําหรับการหล่อโลหะ ตลอดจนปฏิบตั ิหน้าที่ การงาน
ที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
7211.20

ช่ างทําแบบกระสวนหล่อโลหะ (Moulder, metal castings )
ทํา และซ่ อ มแบบกระสวนโลหะที่ ใ ช้เป็ นแบบหล่ อในโรงงาน : ศึ ก ษารู ปแบบและ
รายละเอียดในการทําแบบกระสวน ; นําโลหะที่หล่อไว้อย่างหยาบ ๆ มาเกลาให้ได้รูป หรื อคัดเลื อก
โลหะจากสต๊อคแล้วนํามาทําเครื่ องหมาย ; เจียระไนทําให้เรี ยบ และเกลาให้ได้รูปตามขนาดที่ตอ้ งการ
โดยใช้เครื่ องวัดช่ วยในการทํางาน ; ประกอบชิ้ นส่ วนต่าง ๆ ของแบบเข้าด้วยกัน ; ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของแบบที่ ทาํ เสร็ จแล้วด้วยเครื่ องวัด และเครื่ องมืออื่น ๆ และแก้ไขดัดแปลงเท่าที่จาํ เป็ น ;
ซ่อมแบบที่แตกหรื อชํารุ ด
7211.30

ช่ างทําแกนแบบหล่อโลหะด้ วยมือ (Coremaker, metal, hand)
ใช้แ บบแกนหรื อ หี บ แกน ทรายหล่ อ สารที่ ท ํา ให้ ท รายเกาะตัว วัส ดุ เ สริ ม กํา ลัง
เครื่ องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ทําแกน สําหรับใส่ ในแบบหล่อโลหะบนม้าหรื อพื้นด้วยมือเพื่อทําให้เกิดรู
หรื อช่องบนผิวของโลหะหล่อ : คัดเลือกและทําความสะอาดแบบแกนหรื อหี บแกน ใส่ วสั ดุเสริ มกําลัง
บรรจุและกระทุง้ ทรายที่เตรี ยมไว้ลงในแบบแกน ให้แน่นหนาและแข็งแรงเพียงพอ ; ทํารู ระบายความ
ร้อนเพื่อระบายก๊าซออกระหว่างการหล่อ ; เอาแกนหรื อชิ้นส่ วนแกนออกจากแบบแกน ซ่ อมผิวแกนที่
ชํารุ ด และเคลือบด้วยสารป้ องกันผิว ; ประกอบชิ้นส่ วนแกนเข้าด้วยกันตามรู ปที่ตอ้ งการ ; เผาแกนให้
แห้ง อาจร่ อนทรายหล่ อ ผสมทรายหล่ อชนิ ดต่ าง ๆ กับสารที่ ท าํ ให้ท รายเกาะตัว ทําความสะอาด
อุปกรณ์และบริ เวณที่ทาํ งาน อาจทําแกนพิเศษผิดธรรมดาซึ่ งไม่มีแบบแกนโดยเฉพาะ

(386)
7211.90

ช่ างทําแบบหล่อโลหะและช่ างทําแกนแบบหล่อโลหะอืน่ ๆ
ผูป้ ฏิ บตั ิ งานอาชี พในกลุ่ มนี้ รวมถึ งช่ างทําแบบหล่ อโลหะและช่ างทําแกนแบบหล่ อ
โลหะซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น ตัวอย่างเช่น ผูห้ ล่อโลหะด้วยการประกอบและจัดวางแม่พิมพ์โลหะ
คงที่ที่ใช้เทโลหะหลอม ; ผูเ้ ทโลหะหลอมลงในแบบหล่อ ; ผูใ้ ช้เครื่ องทําความสะอาดและเครื่ องขัด
สําหรับตกแต่งโลหะหล่อเล็ก
หน่ วย 7212

ช่ างเชื่อมและช่ างตัดโลหะ (Welders and Flamecutters)
ผู้ปฏิบัติงานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้ แก่ ผู้เชื่ อมและตัดชิ้นส่ วนโลหะด้ วยเปลวก๊ าซหรื ออาร์ ก
ไฟฟ้ า สารประกอบเทอร์ มิค หรือด้ วยวิธีอนื่ ๆ ใช้ เครื่องเชื่ อมแบบต้ านทาน ใช้ หัวเชื่ อมก๊ าซเพื่อ ทําและแนว
เชื่อมตะกัว่ ของท่ อ พืน้ และเครื่องใช้ ที่ทําจากตะกัว่ เชื่ อมต่ อโลหะด้ วยการบัดกรี ตัดโลหะโดยใช้ เปลวก๊ าซ หรือ
อาร์ กไฟฟ้ า เชื่ อมโลหะด้ วยบั ด กรี มื อ
ตลอดจนปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ที่ เ กี่ ย วข้ องและควบคุ ม ดู แ ล
ผู้ปฏิบัติงานอืน่ ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
7212.20

ช่างเชื่อมโลหะด้วยก๊าซ (Welder, gas)
ตัด ประกอบ และเชื่ อมชิ้นส่ วนงานโลหะโดยใช้ เปลวจากก๊ าซออกซี อะเซทิลนี หรื อก๊ าซชนิด
อืน่ ตามแบบหรื อตามคําสั่ ง : ยึด และประกอบชิ้นส่ วนงานโลหะ ; จุด และปรับเปลวไฟที่หัวเชื่ อมก๊ าซ ; ตัด
หรือเชื่อมชิ้นส่ วนงานโลหะด้ วยเปลวไฟก๊ าซ ; ทําความสะอาดรอยเชื่ อมหรือรอยตัด
7212.30

ช่างเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้ า (Welder, electric)
ตัด ประกอบ และเชื่อมชิ้นส่ วนงานโลหะโดยใช้ เครื่ องเชื่ อมโลหะด้ วยไฟฟ้ า ตามแบบหรือ
ตามคําสั่ ง : ยึด และประกอบชิ้นส่ วนงานโลหะ ; ปรั บกระแสไฟฟ้ าเครื่ องเชื่ อมโลหะด้ วยไฟฟ้ า ;
ตัด หรือเชื่อมชิ้นส่ วนงานโลหะด้ วยเครื่องเชื่ อมโลหะด้ วยไฟฟ้ า ; ทําความสะอาดรอยเชื่อมหรือรอยตัด
8

7212.40

ช่ างเชื่อมและตัดโลหะแบบต่ าง ๆ (แบบ Tig, Mig, X-ray, flux cored arc)
(Welder , Tig , Mig , Mag , X-ray , flux cored arc)
ตั้งและใช้เครื่ องเชื่ อมเพื่อตัดและเชื่ อมโลหะตามกรรมวิธีการเชื่ อมแบบต่าง ๆ ปฏิบตั ิงาน
หลักเช่ นเดี ยวกับช่ างเชื่ อมโลหะด้วยก๊าซหรื อไฟฟ้ า แต่มี ความชํานาญในกรรมวิธีการเชื่ อมแบบใด
แบบหนึ่ งเป็ นการพิเศษ เช่ น เชื่ อมโดยใช้ก๊าซเฉื่ อยและหัวทังสแตนเป็ นตัวเชื่ อม (Tig) หรื อใช้โลหะ
เป็ นตัวเชื่ อม (Mig & Mag) หรื อใช้กรรมวิธีการเชื่ อมแบบที่ทาํ ให้เนื้ อเหล็กหลอมละลายและแสง
เอ็กซเรย์ผา่ นได้ (X – ray) หรื อใช้กรรมวิธีเขียนแบบต้านทานสําหรับโลหะบาง โดยอาจมีชื่ อเรี ยกตาม
กรรมวิธีการเชื่อมที่เลือกใช้

(387)
7212.90

ช่ างเชื่อมและช่ างตัดโลหะอืน่ ๆ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในกลุ่มนี้ รวมถึง ช่างเชื่ อมและช่างตัดโลหะด้วยก๊าซและไฟฟ้ าซึ่ ง
มิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น เช่ น ผูต้ ดั โลหะด้วยประกายไฟฟ้ า ผูห้ ลอมเชื่ อมข้อต่อที่เป็ นตะกัว่ หรื อ
ตะกัว่ ผสมในการทําหม้อแบตเตอรี่ ผูบ้ ดั กรี ดว้ ยหัวแร้งไฟฟ้ าหรื อด้วยหัวแร้งที่เผาให้ร้อนในเตา เป็ นต้น
2129 หน่ วย 7213 ช่ างโลหะแผ่ น (Sheet-Metal Workers)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูผ้ ลิต ติดตั้ง และซ่ อมแซมผลิตภัณฑ์และชิ้นส่ วน
ที่ทาํ จากแผ่นโลหะ เช่ น เหล็ก ทองแดง ตะกัว่ ทองเหลื อง อลูมิเนี ยม สังกะสี หรื อเหล็กชุ บสังกะสี
ทําเครื่ องหมายบนแผ่นโลหะเพื่อตัดและขึ้นรู ปโลหะ ผลิตและซ่ อมแซมเครื่ องใช้และเครื่ องประดับที่ทาํ
มาจากโลหะ สร้างและซ่อมแซมหม้อกําเนิดไอนํ้า ถังเก็บ กระสวยและภาชนะบรรจุอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน
ติดตั้งและซ่ อมแซมชิ้ นส่ วนที่เป็ นโลหะแผ่นของยานยนต์และอากาศยาน ตอลดจนปฏิบตั ิการงาน ที่
เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ

อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
97213.10

ช่างโลหะแผ่นทัว่ ไป

(Sheet- metal worker, general)

ทําและซ่อมผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ทาํ จากโลหะแผ่นด้วยมือหรื อเครื่ องจักร : คัดเลือกโลหะ
และทําเครื่ องหมายตามรู ปแบบหรื อรายละเอียดอื่น ๆ ; ตัดโลหะโดยใช้แบบกระสวนหรื อแบบที่ทาํ ด้วย
แผ่นไม้หรื อโลหะเป็ นแนวในการตัด ; ขึ้นรู ปโลหะด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การทําเป็ นรู ป การดัด หรื อ
การตี ; เจาะรู สําหรับใส่ หมุดยํ้า สลักเกลียวและสกรู ; ประกอบชิ้นส่ วนต่าง ๆ เข้าด้วยกัน และเชื่ อม
ด้วยการเชื่อม การบัดกรี การประสาน การใส่ สลักเกลียว การตอกหมุดยํ้า การใส่ สกรู หรื อวิธีอื่น ๆ ;
ทําผิวของโลหะให้เรี ยบ ; ติดตั้งผลิตภัณฑ์และทํางานซ่ อม อาจทําชิ้นส่ วนโลหะให้ร้อนก่อนการขึ้นรู ป
อาจติดตั้งและซ่อมชิ้นส่ วนต่าง ๆ ของอากาศยาน
7213.20

ช่ างโลหะแผ่น (ยานพาหนะ) (Sheet- metal worker, vehicle)
ทํา ติดตั้ง และซ่อมชิ้นส่ วนต่าง ๆ ของรถยนต์และยานพาหนะอื่นๆ : ปฏิบตั ิงานต่าง ๆ
ด้วยมือหรื อเครื่ องจักร โดยใช้เ ทคนิ คมูลฐานของช่ างโลหะแผ่นทัว่ ไป อาจชํานาญในการทําชิ้ นส่ วน
และมีชื่อเรี ยกตามงานที่ทาํ อาจชํานาญในการซ่อมรถยนต์และมีชื่อเรี ยกว่า ช่างเคาะตัวถัง (รถยนต์)
7213.25

ช่ างซ่ อมตัวถังรถยนต์ ; ช่ างเคาะพ่นสี รถยนต์ (Repairer, autobody)
ทําการแก้ไขซ่ อมตัวถังรถยนต์โดยการตัด ดัด ปรับ เคาะส่ วนต่างๆ ที่เป็ นโลหะให้อยู่
ในสภาพเดิม : ตรวจหารอยอุบตั ิเหตุ เช่ น รอยบุบ รอยฉี กขาด รอยผุ ทําการซ่ อม ขึ้นรู ปโลหะด้วย
วิธีการต่างๆ เช่ น การปั๊ มขึ้ นรู ป ดัดงอหรื อเคาะ เจาะรู เพื่อทําการยํ้าหมุ ด ขันยึดด้วยสกรู ประกอบ
ชิ้นส่ วนโดยการเชื่ อม ประสาน บัดกรี หรื อวิธีการอื่น เตรี ยมผิวงานเพื่อโป๊ วและพ่นสี อาจทําการถอด
เปลี่ยนและใส่ ชิ้นส่ วนประกอบอื่น ๆ ที่ชาํ รุ ดเสี ยหาย

(388)
7213.30

ช่างโลหะแผ่น (เครื่ องเรื อน) (Sheet-metal worker, furniture)
ทําและซ่ อมผลิ ตภัณฑ์หรื อชิ้ นส่ วนที่เป็ นโลหะของเครื่ องเรื อน เช่ น โต๊ะ ตู ้ เตี ยง และ
อื่นๆ : ปฏิบตั ิงานต่างๆ โดยใช้เทคนิ คมูลฐานของช่างโลหะแผ่นทัว่ ไป แต่ชาํ นาญในส่ วนของผลิตภัณฑ์
เครื่ องเรื อน

7213.40

ช่ างซ่ อมผลิตภัณฑ์ โลหะ (ช่ างดีบุก, ช่ างบัดกรี , ช่ างทองแดง)
(Repairer, metal products ; Tinsmith)
ใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ในการซ่ อมผลิตภัณฑ์ที่ทาํ จากโลหะ : ใช้แผ่นทองแดง
หรื อแผ่นดีบุก บัดกรี เชื่อม หรื อวิธีการอื่นๆ เพื่อซ่ อมแซมรอยต่อหรื อชิ้นส่ วนที่ชาํ รุ ด อาจมีความชํานาญ
ในการทําผลิตภัณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง และมีชื่อเรี ยกตามงานที่ทาํ
7213.50

ช่ างโลหะ (เครื่องประดับ) (Sheet-metal worker, ornamental)
ทําและซ่ อมผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็ นเครื่ องประดับ เช่น เครื่ องประดับบ้านเรื อนและร้านค้า
ลูกกรงหน้าต่าง และประตูโลหะขนาดเบา : ปฏิบตั ิงานต่าง ๆ ด้วยมือหรื อเครื่ องจักรโดยใช้เทคนิ คมูลฐาน
ของช่างโลหะแผ่นทัว่ ไป อาจชํานาญในการทําผลิตภัณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง และมีชื่อเรี ยกตามงานที่ทาํ
7213.90

10หน่วย

ช่ างโลหะแผ่นอืน่ ๆ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในกลุ่มนี้ รวมถึง ช่างโลหะแผ่นซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
7214 ช่างเตรี ยมและติดตั้งโครงสร้างโลหะ (Structural-Metal Preparers and Erectors)

ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูท้ าํ โลหะนํา เพื่อเป็ นแนวทางในการเจาะ ตัดและ
ขึ้นรู ปชิ้ นส่ วนต่าง ๆ สําหรั บใช้ในอาคาร เรื อ และโครงสร้ างอื่ นๆ เจาะ ตัด และขึ้นรู ปโครงสร้ าง
เหล็กในอาคารปฏิบตั ิงาน เลือกชิ้นส่ วนโลหะสําหรับอาคาร สะพาน และโครงสร้างอื่นๆ ประกอบ และ
เลื อกโครงประกอบ และชิ้ นส่ วนโลหะสําหรับโครงสร้ างเรื อ ขึ้นรู ปและยึดเหล็กแผ่นโครงสร้ างเรื อใน
การสร้ างและซ่ อม ยํ้าหมุ ด ชิ้ นส่ วนโครงสร้ างโลหะด้วยมื อ เครื่ องมื อ และเครื่ องยํ้าหมุ ดด้วยลม
ตลอดจนปฏิบตั ิงานอื่นที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
7214.10
ช่ างทําโลหะนํา ; ช่ างทําเครื่องหมายบนโลหะ (Markers, structural metal)
ทําโลหะนําเพื่อเป็ นแนวทางในการตัด เจาะและขึ้นรู ปชิ้นส่ วนโลหะสําหรับใช้ในการ
ก่อสร้างอาคาร เรื อ หม้อนํ้า และโครงสร้างอื่น ๆ : ตรวจดูรูปแบบและรายละเอียดอื่น ๆ ที่ระบุไว้ ;
ทําโลหะนําตามแบบที่กาํ หนด

(389)
7214.20

ช่ างติดตั้งและประกอบโครงสร้ างโลหะ ; ช่ างก่อสร้ างงานโครงเหล็ก ;
ช่ างยกตั้งโครงเหล็ก (Loftsman, structural metal)
ติดตั้งโครงเหล็กสําหรับงานก่อสร้างอาคาร สะพาน โครงสร้างที่ใช้ในการขุดบ่อนํ้ามัน
และการก่อสร้างที่คล้ายคลึงกัน : ตรวจแบบและรายละเอียดอื่น ๆ ที่ระบุไว้ ; ติดตั้งอุปกรณ์ในการยก
และวางโครงเหล็ก ; ติดตั้งนัง่ ร้าน ; ประกอบและยึดโครงเหล็กด้วยสลักเกลียวหรื อหมุดยํ้า ; แต่งผิว
ของชิ้นส่ วนที่ขรุ ขระให้เรี ยบร้อยด้วยค้อนลมหรื อเครื่ องมืออื่น ๆ
7214.25

ช่ างทําโครงเหล็กในโรงงาน (Worker, structural steel, workshop)
ตัดและขึ้นรู ปเหล็กกล้าในโรงงาน เพื่อใช้ในการสร้างอาคาร เรื อ หม้อนํ้าและ
โครงสร้างอื่นๆ : ตรวจดูรูปแบบและ รายละเอียดอื่นๆ ที่ระบุไว้ ; ตัดเหล็กโดยใช้เครื่ องตัดด้วยเปลวไฟ ;
เจาะรู สาํ หรับใส่ สลักเกลียวและหมุดยํ้า อาจดัดและขึ้นรู ปแผ่นโลหะและประกอบและยึดชิ้นส่ วนต่าง ๆ
ของโครงสร้างด้วยสลักเกลียวหรื อหมุดยํ้า
7214.30

ช่ างยํา้ หมุดด้ วยค้ อนลม (งานโครงสร้ างโลหะ)
(Riveter , pneumatically hammer)
ยํ้าหมุดชิ้ นงานโลหะต่างๆ ด้วยค้อนลม เช่ น เลื อกหมุดยํ้าให้เหมาะสมกับงาน : จัด
ชิ้นส่ วนให้อยูใ่ นตําแหน่งที่ตอ้ งการ ; ตอกหมุดยํ้าโดยใช้คอ้ นลมให้ยดึ แน่นกับชิ้นงาน ; ถอนหมุดยํ้าออก
จากชิ้นงานด้วยการตัดหัว เจาะไช หรื อคว้านรู
7214.35

ช่ างยํา้ หมุด ด้ วยมือ (งานโครงสร้ างโลหะ) (Riveter, hand)
ยํ้าหมุดชิ้นงานโลหะต่างๆ ด้วยค้อนมือ : จดชิ้นส่ วนให้อยูใ่ นแนวเดียวกันตามตําแหน่ง
ที่ตอ้ งการ ; ตอกหมุดยํ้าโดยใช้คอ้ นมือตอกปลายของหมุดให้ยดึ แน่นกับชิ้นงาน ; ถอนหมุดยํ้าออกจาก
ชิ้นงานด้วยการตัดหัวหมุดออก หรื อเจาะไชหรื อคว้านรู
7214.40

ช่ างต่ อเรือโลหะ (Shipwright, metal)
ทําโครงและประกอบชิ้นส่ วนต่ างๆ ของเรือที่เป็ นโลหะ : ทําโลหะนําตามรู ปแบบและ
รายละเอียดอืน่ ๆ เพือ่ เป็ นแนวทางในการประกอบและสร้ างเรือ ; ควบคุมการยก และประกอบชิ้นส่ วนต่ าง
ๆ ของเรือให้ เป็ นไปตามแบบ ; ยึดโครงและชิ้นส่ วนด้ วยการเชื่อมหรื อหมุดยํา้ ; ปูดาดฟ้ าเรือ ติดฝาครอบ
ช่ องทางลงไปใต้ ท้องเรือ ประตู ทําฐานสํ าหรับวางเครื่องยนต์ และหม้ อนํา้ ตลอดจนติดตั้งชิ้นส่ วนโลหะอืน่
ๆ
7214.45
ช่ างทําแผ่ นเหล็กตัวเรื อ (Plater, ship)
ขึ้นรู ป เจาะรู และปรับแผ่นเหล็กโครงสร้างของเรื อที่กาํ ลังต่อหรื อซ่อม : ตรวจแบบ
และรายละเอียดอื่น ๆ ; ทําแบบนําบนแผ่นเหล็กเพื่อเป็ นแนวทางในการขึ้นรู ป เจาะรู และปรับ ; ตัด
ดัดและเจาะรู แผ่นเหล็กด้วยมือหรื อเครื่ องจักรให้ได้รูปร่ างตามแบบ ; ประกอบแผ่นเหล็กให้ได้ตาํ แหน่ง
ตามแบบและพร้อมที่จะเชื่อมหรื อยํ้าหมุด
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7214.50

ช่ างติดตั้งหม้ อนํา้ (Fitter, boiler)
ทําและซ่อมหม้อนํ้า ถังเก็บนํ้า ถังและภาชนะอื่น ๆ ที่ทาํ ด้วยแผ่นเหล็กกล้าชนิดหนา :
เลือกโลหะและทําเครื่ องหมายบนโลหะตามรู ปแบบ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่ระบุไว้ ; ตัดแผ่นโลหะ
ตามขนาดและรู ปร่ างที่ตอ้ งการโดยใช้เครื่ องตัด หรื ออุปกรณ์การตัดด้วยเปลวไฟ ; ขึ้นรู ปแผ่นโลหะโดย
การตัดในเครื่ องอัด ประกอบชิ้นส่ วนต่าง ๆ เข้าด้วยกันโดยการใส่ สลักเกลียว ยํ้าหมุดหรื อเชื่ อม ; ยํ้า
รอยต่อและหัวหมุด ; เล็มขอบแผ่นโลหะให้เรี ยบ ; ใส่ ท่อ วาล์ว และเครื่ องประกอบอื่นๆ ให้ตรงตาม
ตําแหน่ง ; อาจทําการซ่อมหม้อนํ้าและภาชนะอื่น ๆ ที่ชาํ รุ ด
7214.60

ช่ างอลูมิเนียม (Setter, aluminium)
ตัด ประกอบและติดตั้งโครงสร้างและส่ วนประกอบอาคารที่ทาํ ด้วยอลูมิเนียม เช่น วงกบ
ประตู หน้าต่าง ผนังห้องด้วยเครื่ องมือพื้นฐานเครื่ องมือกล เครื่ องจักรกล : เลือกหน้าตัดอะลูมิเนียมหน้า
ตัดตามแบบ ; ตัดและประกอบอลูมิเนียมให้ได้ขนาดและมุมที่กาํ หนด ; ประกอบและติดตั้งโครงสร้าง
และส่ วนประกอบอาคาร อาจปรับแต่งซ่อมแซมและบํารุ งรักษาอุปกรณ์เครื่ องมือจักรกลที่ใช้ในงาน
7214.65

ช่ างดัดแผ่ นเหล็กกล้ า (Bender, metal sheet)
ดัดแผ่ นเหล็กกล้ าให้ มีความโค้ งตามแบบด้ วยเครื่ องดัด : ตรวจแบบและรายละเอียดอืน่ ๆ ;
กําหนดแนวการดัดโค้ งบนแผ่ นเหล็กกล้ า ; ปรับแผ่ นเหล็กกล้ าให้ ได้ ระดับเดียวกันกับลูกกลิง้ ของเครื่องจักร
; ดัดแผ่นเหล็กกล้ าด้ วยเครื่องดัดจนได้ ความโค้ งที่ต้องการ
7214.90

ช่ างเตรียมและช่ างติดตั้งโครงสร้ างโลหะอื่นๆ
ผูป้ ฏิบตั ิงานในกลุ่มนี้ รวมถึง ช่างเตรี ยมและช่างติดตั้งโครงสร้างโลหะซึ่ งมิได้จดั ประเภท
ไว้ในที่อื่น ตัวอย่างเช่น ผูต้ ้ งั ราวบันได กรอบประตูหน้าต่าง และเครื่ องโลหะประดับ
11หน่วย

7215 ช่างติดตั้งเครื่ องยกและผูฟ
้ ั่นต่อสายเคเบิล (Riggers and Cable Splicers)

ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูต้ ิดตั้งเครื่ องยก หรื อสายเคเบิล เพื่อยกและชักรอก
วัสดุ อุปกรณ์และเครื่ องจักรในสถานที่ก่อสร้าง บริ เวณขุดเจาะบ่อนํ้ามันและก๊าซ ติดตั้งและซ่ อมแซมสาย
เคเบิลในเรื อ ในอากาศยานและสถานที่อื่นๆ ติดตั้งเครื่ องยกแบบต่าง ๆ เพื่อนําไปใช้ในการเคลื่อนย้าย
เครื่ องจักรและวัตถุขนาดใหญ่ในบริ เวณโรงงาน อู่เรื อหรื อสถานที่อื่นๆ ติดตั้ง ประกอบ ซ่ อมแซมและ
ปรับอุปกรณ์ที่เป็ นเส้นลวด เชื อกป่ าน หรื อสายเคเบิล ในหน่ วยงานก่อสร้ าง เช่ น งานขุดเจาะนํ้ามัน บ่อ
ก๊าซ งานก่อสร้างสะพานแขวนและอื่นๆ ตลอดจนปฏิบตั ิงานอื่นที่เกี่ยวข้องและควบคุมผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
7215.10

ช่ างติดตั้งเครื่องยกทัว่ ไป (Rigger, hoisting equipment)
ตั้งเครื่ องยกแบบต่างๆ เพื่อใช้เคลื่อนย้ายเครื่ องจักรหรื อวัตถุขนาดหนักอื่นๆ ในโรงงาน
ท่าเรื อ หรื อสถานที่อื่นๆ : ประมาณนํ้าหนักและพิจารณาประเภทเครื่ องยกที่จะนํามาใช้ ; คัดเลือกและ
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ติดตั้งเครื่ องยกให้เหมาะสมกับสถานที่และวัตถุที่จะยก ; เคลื่อนย้ายวัตถุไปยังตําแหน่งที่ตอ้ งการอย่าง
ปลอดภัย ; ต่อเส้นลวด และเชือกป่ านขนาดใหญ่เพื่อใช้ในการเคลื่อนย้าย ทําหรื อซ่อมเครื่ องมือ
7215.20

ช่ างติดตั้งสายเคเบิล ; ช่ างฟั่นต่ อเชือกและสายเคเบิล (Splicer, rope and cable)
ต่อเชื อกป่ านขนาดใหญ่และสายเคเบิลโดยวิธีฟั่นต่อเข้าด้วยกัน : ซ่ อมและปรับเครื่ อง
ประกอบเข้ากับเส้นลวด ตัดสายเคเบิลส่ วนที่ชาํ รุ ดออก ประกอบเชื อกป่ าน หรื อสายเคเบิลเข้ากับเครื่ อง
ประกอบโดยการฟั่นปลาย ; พันรอยต่อและปลายของสายเคเบิล อาจมีชื่อเรี ยกตามชนิดของสายเคเบิล ที่
ต่อและฟั่น
7215.30

ช่ างติดตั้งเครื่องประกอบ (เชือก ลวด และสายเคเบิล) ในเรือ (Rigger, ship)
ติดตั้ง และซ่อมแซมเครื่ องประกอบกับเชือก ลวด และสายเคเบิลที่ใช้บนเรื อ : วางแผน
ตัดเชื อกและติดตั้งเครื่ องประกอบให้เหมาะสมกับงาน ; ฟั่นต่อสายเคเบิลและเชื อกด้วยเครื่ องมือที่เหมาะสม ;
ทดสอบเครื่ องประกอบและเครื่ องยก เพื่อให้ใช้งานได้อย่างเหมาะสมและซ่อมแซมหรื อเปลี่ยนแปลงแก้ไข
เท่าที่จาํ เป็ น และอาจติดตั้งอุปกรณ์ที่ทาํ ด้วยผ้าใบ
7215.40

ช่างติดตั้งเครื่ องยก (การก่อสร้าง) (Rigger, hoisting equipment, construction)
ตั้งลิฟท์ แท่น และเครื่ องยกซึ่ งควบคุมด้วยไฟฟ้ าสําหรับขนวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง
ขึ้นและลง : ติดตั้งหรื อประกอบโครงปั้ นจัน่ หรื อแขนปั้ นจัน่ ; ฟั่นต่อและผูกเส้นลวดและเชือกป่ านขนาด
ใหญ่ตามต้องการ ; คัดเลือกและใส่ มู่เล่ สายเคเบิลและเครื่ องยกอื่นๆ ให้พอดี ; แขวนแท่นทํางานและยก
ตั้งนัง่ ร้านที่ปลอดภัย ; ตรวจตราการใช้และความมัน่ คงของเครื่ องมือปรับและแก้ไขเปลี่ยนแปลงตาม
ต้องการ อาจติดตั้งเครื่ องกําลังเพื่อใช้กบั เครื่ องยก

7215.50

ช่ างติดตั้งเครื่องเจาะ (การเจาะบ่ อนํา้ มัน) (Rigger, petroleum well drilling)
ทํางานเป็ นเจ้าหน้าที่ในหน่วยก่อตั้งโครงเหล็กที่ใช้ในการเจาะบ่อนํ้ามันและประกอบ
โครงเหล็กโดยใช้สายเคเบิล เครื่ องกว้าน และเครื่ องเจาะ : ยกและติดตั้งแท่นทํางาน ; ฟั่นต่อสายเคเบิล
; คัดเลือกและประกอบล้อลูกรอก เครื่ องขันกว้านและสายเคเบิล ; ดึงสายเคเบิลผ่านล้อ ลูกรอก ; มัดสาย
เคเบิลเข้ากับวัตถุที่ใช้สาํ หรับยึดสายเคเบิล อาจช่วยในการยกตั้งและถอดโครงเหล็ก
7215.90

ช่ างติดตั้งเครื่องยกและผู้ฟั่นต่ อสายเคเบิลอืน่ ๆ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในกลุ่มนี้ รวมถึง ช่างติดตั้งเครื่ องยกและผูฟ้ ั่นต่อสายเคเบิลซึ่ งมิได้จดั
ประเภทไว้ในที่อื่น
2130 หน่ วย 7216 ผู้ปฏิบัติงานงานใต้ นาํ้ (Underwater Workers)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูต้ รวจสอบ ติดตั้ง ซ่ อมแซม และถอดอุปกรณ์และ
โครงสร้างที่อยูใ่ ต้น้ าํ สร้างและวางรากฐานของสะพาน ท่าเทียบเรื อและผนังกั้นของท่าเรื อ ตรวจสอบและ
ซ่อมแซมใต้ทอ้ งเรื อและอุปกรณ์ใต้น้ าํ ที่เกิดปั ญหาและความเสี ยหายไม่มาก จัดทํารายงานสภาพของเรื อที่
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จมอยู่ ใ ต้น้ ํา ถอนสิ่ ง กี ด ขวางใต้น้ ํา และเจาะหลุ ม เพื่ อ การวางระเบิ ด ใต้น้ ํา รวมถึ ง การปฏิ บ ัติ ง านที่
เกี่ ยวข้องกับการกูซ้ ากเรื อและศพผูเ้ สี ยชี วิตใต้น้ าํ ตลอดจนปฏิ บตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ ยวข้องและควบคุ ม
ดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
7216.20

นักประดานํา้ ; ผู้ก้ ภู ัยใต้ นํา้ (Driver, salvage)
ปฏิบตั ิงานใต้น้ าํ ในการช่วยชีวติ ผูป้ ระสบภัยทางนํ้า การกูซ้ ากเรื อหรื อร่ างของผูเ้ สี ยชี วิต
มีความรู้ความชํานาญในการปฏิบตั ิงานใต้น้ าํ
7216.30

ผู้ปฏิบัติงานใต้ นํา้ (ก่ อสร้ างและบํารุ งรักษาท่ าเรือและอู่เรื อ) (Underwater worker)
ทํางานก่อสร้ างและบํารุ งรั กษาโครงสร้ างต่างๆ เช่ น ฐานรากของสะพานท่าเที ยบเรื อ
และเรื อใต้ผิวนํ้า โดยใช้อุปกรณ์ ประดานํ้าที่ เหมาะสมเพื่อทําหน้าที่ที่เกี่ ยวข้อง : ลงไปใต้น้ าํ ตรวจดูพ้ืนดิ น
ใต้น้ าํ อู่ และทางเรื อ ; ช่วยวางท่อ ; วางสายสู บ ; เลื่อยเสา ; ตัดเหล็ก ; อุดรอยรั่วในห้องทํางานใต้น้ าํ ;
เอาเครื่ องกีดขวางออกจากทางที่เรื อเข้ามาหรื อปล่อยลงนํ้า และปรับรางให้ได้ระดับโดยการตอกลิ่มเข้าใต้
ราง ; คลายเกลียวสลักและเอาคานวางเรื อ และทางปล่อยเรื อออกจากกระดูกงูของเรื อลําที่เพิ่งปล่อยลงนํ้า
; ทํางานใต้น้ าํ เพื่อซ่อมเรื อและอู่เล็กๆ น้อยๆ เช่น เปลี่ยนหมุดที่หลวมและใส่ หมุดใหม่แทนอันที่หายไป
เอาดิ นทรายหรื อสิ่ งสกปรกออกจากเครื่ องกรองที่ น้ าํ ไหลผ่านเข้าออก ; ใส่ แผ่นปูนเพื่อทําทํานบสร้ าง
สะพานและอุดช่องระหว่างแผ่นปูน ; อาจเจาะรู ในหิ นเพื่อวางระเบิดที่กน้ ทะเลสาบท่าเรื อหรื อพื้นที่ใต้น้ าํ
แห่งอื่น ๆ
หมู่
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ช่ างเหล็ก ช่ างทําเครื่องมือและผู้ปฏิบัติงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
(Blacksmiths, Tool-Makers and Related Trades Workers)
ผูป้ ฏิ บ ัติ ง านอาชี พ ในหมู่ น้ ี ได้แ ก่ ผูต้ ี ห รื อ ทุ บ เหล็ ก และโลหะอื่ น ๆ เพื่ อ สร้ า งและ
ซ่ อมแซมเครื่ องมือ อุปกรณ์ และเครื่ องใช้ต่างๆ ปรับตั้งเครื่ องมือและอุปกรณ์ ให้กบั ผูใ้ ช้เครื่ องหรื อปรับ
และตั้งเครื่ องให้มีความเที่ยงตรงขึ้น ขัดและลับเครื่ องมือให้พร้อมสําหรับการใช้งาน รวมถึงการควบคุม
ดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
กลุ่มอาชี พในหมู่นี้ มีดังนี้
7221 ช่างเหล็ก ช่างตีเหล็ก และพนักงานเครื่ องทุบอัดโลหะ
7222 ช่างทําเครื่ องมือและผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
7223 ช่างปรับตั้งและใช้เครื่ องมือกล
7224 ช่างเจียระไนโลหะ ช่างขัดเงาโลหะ และช่างลับเครื่ องมือ

(393)
2131 หน่ วย 7221 ช่ างเหล็ก ช่ างตีเหล็ก และพนักงานเครื่องทุบอัดโลหะ
(Blacksmiths, Hammer-Smiths and Forging-Press Workers)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ุบและตีเหล็กชนิ ดต่าง ๆ เช่น เหล็กแท่ง เหล็ก
ท่อน แผ่นเหล็กกล้าหรื อโลหะอื่น ๆ เพื่อสร้างและซ่อมแซมเครื่ องมือเครื่ องใช้และชิ้นส่ วนของอุปกรณ์ที่
ทําจากโลหะ เผาโลหะในเตาให้ร้อนเพื่อประดิษฐ์และซ่ อมแซมเครื่ องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยการดึ ง
การดัด การตัด การทุบและการตัดโลหะบนแท่นรอง (ทัง่ ) เจาะ เชื่ อม และอบชุ บโลหะเพื่อเพิ่มความ
แข็งและเพื่อเปลี่ยนความแข็งเหนียวของโลหะ ขึ้นรู ปชิ้นส่ วนของโลหะที่เผาแล้วด้วยค้อน หรื อเครื่ องอัด
โลหะเพื่อผลิ ตชิ้ นงาน และใช้วิธีดึงยืดโลหะให้เป็ นเส้นเพื่อผลิ ตลวด ตลอดจนปฏิ บตั ิ หน้าที่ การงานที่
เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ

อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
7221.20

ช่ างเหล็ก ; ช่ างผูกเหล็ก (Blacksmith)
ใช้เครื่ องมือทําและซ่ อมผลิตภัณฑ์ที่ทาํ ด้วยเหล็กและเหล็กกล้า : เลือกโลหะแล้วเผา
ในเตา ; วางโลหะลงบนทัง่ แล้วทุบ ตัด และเจาะให้ได้รูป ; ทําให้เหล็กติดกันด้วยความร้อนและนํ้า
ประสาน อาจชุ บเหล็กเพื่อเพิ่มความแข็งและเพื่อเปลี่ ยนความแข็งเหนี ยวของโลหะ ; ทํางานเกี่ ยวกับ
การซ่อม อาจทํางานจากรู ปแบบหรื อจากรายละเอียดที่ระบุไว้โดยการทุบ – เชื่ อม แต่งขอบหรื อริ มด้วย
เครื่ องมือ เช่ น สิ่ ว เสี ยม ขวาน หรื อเคียว อาจชํานาญงานประเภทใดประเภทหนึ่ ง เช่ น การทําและ
ซ่อมเครื่ องมือเกษตรกรรม เครื่ องประดับที่ทาํ ด้วยเหล็ก การซ่อมเครื่ องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานเหมือง
แร่ และงานเหมืองหิ น การทําและใส่ รองเท้าเหล็กให้สัตว์หรื อการทําโซ่เหล็ก
7221.30

คนตีเหล็ก (Hammer-smith)
ตีเหล็กและเหล็กกล้าด้วยค้อนตีเหล็ กเพื่อให้ได้ขนาดตามที่ตอ้ งการ : เลือกค้อนตีเหล็ก
ตามลักษณะของสิ่ งที่ ตอ้ งการขึ้นรู ป ; ตี เหล็กที่เผาไฟแล้วหนักหรื อเบาตามคําสั่งของช่ างเหล็ก อาจ
ทํางานร่ วมกันชุดละสองหรื อสามคน อาจตีเหล็กโดยไม่ได้เผาไฟเมื่อจําเป็ น
7221.40

ช่ างตัดเหล็ก (Cutter, metal)
ตัดเหล็กแผ่นหรื อเหล็กท่อนให้มีขนาดตามต้องการด้วยเครื่ องตัด : ตรวจดูรูปแบบและ
รายละเอียดต่างๆ ; ทําเครื่ องหมายแนวการตัดลงบนโลหะ เหล็ก และโลหะที่จะตัดวางบนแท่นเครื่ องตัด
หรื อเครื่ องจักร ; เดินเครื่ องจักรเพื่อให้ใบมีดตัดโลหะตรงตําแหน่งที่กาํ หนด ; นําโลหะที่ตดั แล้วออกจาก
เครื่ องตัดหรื อเครื่ องจักร

(394)
7221.50

ช่ างอัดบีบโลหะ ; ช่ างรีดโลหะ (Forging-press worker)
ใช้เครื่ องอัดบีบโลหะ ดึงและอัดบีบโลหะผ่านแม่พิมพ์ ; นําแท่งโลหะที่เผาจนร้อน ใส่
เข้าเครื่ องอัด ; อัดแท่งโลหะเข้าในแม่พิมพ์ ; เดินเครื่ องอัดบีบโลหะเพื่อผลิตเป็ นชิ้นงาน หรื อดึงยืดให้
เป็ นเส้นลวด นําโลหะออกจากเครื่ องจักร
7221.60
พนักงานเครื่องทุบอัดโลหะ (Press-operator, metal forging)
ใช้เครื่ องอัดโลหะชนิ ดที่มีพลังงานและมีแม่พิมพ์คู่สําหรับขึ้นรู ปผลิตภัณฑ์โลหะ : เอา
โลหะหรื อวัสดุชนิ ดอื่นที่เผาจนร้ อนแล้ววางลงบนแม่พิมพ์ที่ติดอยู่ในชิ้ นส่ วนของเครื่ องจักรตอนที่ติด
ตั้งอยูก่ บั ที่ ; เดินเครื่ องจักรให้อดั โลหะระหว่างแม่พิมพ์ที่อยูใ่ นชิ้นส่ วนของเครื่ องจักรตอนที่ติดตั้งอยูก่ บั
ที่ กับแม่พิมพ์ซ่ ึ งอยูใ่ นชิ้นส่ วนของเครื่ องจักรตอนที่เคลื่อนที่ได้ เพื่อขึ้นรู ปโลหะที่ตอ้ งการ อาจชํานาญ
ในการใช้เครื่ องอัดเพื่อผลิ ตผลิ ตภัณฑ์ประเภทใดประเภทหนึ่ ง เช่ น เหล็กฉาก หมุ ดยํ้า สลักชนิ ดไม่มี
เกลียว
7221.90

ช่ างเหล็ก ช่ างตีเหล็ก และพนักงานเครื่องทุบอัดโลหะอืน่ ๆ
ผูป้ ฏิ บตั ิงานอาชี พในกลุ่มนี้ รวมถึ งช่ างเหล็ก ช่ างตีเหล็ก และพนักงานทุบอัดโลหะ
ซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น ตัวอย่างเช่น ผูต้ ี ตัด ขึ้นรู ป และเจาะเหล็กด้วยเครื่ องมือ หยุดตามคําสั่ง
ของช่างเหล็กหรื อช่างตีเหล็ก ; ผูค้ วบคุมแรงอัดของเครื่ องทุบอัดตามคําสั่งของพนักงานเครื่ องทุบอัดโลหะ
12หน่วย

7222 ช่างทําเครื่ องมือและผูป
้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง (Tool-Makers and Related Workers)

ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูผ้ ลิต และซ่ อมแซมเครื่ องมืออุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์
โลหะต่าง ๆ เช่น ชิ้นส่ วนเครื่ องยนต์ เครื่ องจักรกล อุปกรณ์การกีฬา ตัวล๊อกและกุญแจ โดยใช้มือหรื อ
เครื่ องจักรกล ตลอดจนปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
7222.10

ช่ างทําเครื่องมือทัว่ ไป (งานโลหะ) (Toolmaker, metal)
ทําและซ่อมแซมเครื่ องมืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ทาํ จากโลหะ เช่น ไดร์ อุปกรณ์จบั ยึด อุปกรณ์
วัด : สร้ างและประกอบชิ้นส่ วนต่าง ๆ ด้วยมือหรื อเครื่ องจักรกล โดยการตัด กลึ ง ไส ฝน เพื่อให้ได้
ชิ้นงานโลหะตามต้องการ ; อาจทําการซ่อมแซมเครื่ องมือและอุปกรณ์โลหะที่ชาํ รุ ดโดยการกลึง ไส เชื่ อม
หรื อบักกรี เพื่อให้โลหะอยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งาน
7222.20

ช่ างทํากุญแจ (Locksmith)
ปรับ ประกอบ และซ่อมกุญแจ : ตรวจสอบส่ วนต่าง ๆ ของกุญแจเพื่อปรับให้เที่ยง ;
สลัก ตะไบ ขูด และใช้วิธีการอื่ นๆ แก้ไขความไม่เที่ ยงของกุญแจ ; ประกอบส่ วนต่างๆ และทดสอบ
กุญแจที่ทาํ เสร็ จแล้ว ; รื้ อถอนกุญแจที่เสี ยและซ่ อมหรื อเปลี่ยนส่ วนที่เสี ย ; เปลี่ยนเครื่ องประกอบของ
กุญแจโดยการปรับหรื อใส่ ชิ้นส่ วนใหม่ ; ทําหรื อจําลองลูกกุญแจเพิ่มขึ้น อาจติ ดกุญแจ หรื อทําส่ วนต่าง ๆ
ของกุญแจ

(395)
7222.30

ช่ างทําอาวุธปื น (Gunsmith)
ทําและซ่ อมแซมอาวุธปื น : ประกอบชิ้นส่ วนต่าง ๆ เข้าด้วยกันตามแบบที่กาํ หนดเพื่อทํา
อาวุธปื นโดยใช้เครื่ องมือต่าง ๆ ในการประกอบ เช่น เครื่ องเจาะ เครื่ องอัด เป็ นต้น ; ตรวจสอบความ
เรี ยบร้อย อาจทําการทดสอบการยิง ดูความเที่ยงตรงของศูนย์ลาํ กล้อง ; ทําการซ่อมแซมลํากล้องหรื อความ
ผิดปกติอื่น ๆ
7222.40
ช่ างทํากระสุ น (Maker, bullet)
ทํากระสุ นปื นด้วยมือและเครื่ องจักรกล : ใช้เครื่ องอัดขึ้นรู ปปลอกกระสุ นทั้งด้านบนและ
ล่าง ; บรรจุดินระเบิดลงในปลอกกระสุ นด้านล่ างและบรรจุปลอกด้านบนลงบนกรอบ นําเข้าเครื่ องอัด
เพื่ออัดปลอกบนลงปลอกล่างให้แน่นสนิท ; ตรวจสอบความเรี ยบร้อย
7222.60

ช่ างทําแม่ พมิ พ์ (โลหะ) (Maker, die, metal)
สร้ า งและซ่ อมแม่พิ มพ์โลหะเพื่ อใช้ในการทุ บ เจาะหรื อกดวัสดุ ใ ห้เป็ นรู ปร่ างตามที่
ต้องการ : ศึกษารู ปแบบ แบบจําลอง และรายละเอียดในการทําแม่พิมพ์ ; นําโลหะที่หล่อไว้อย่าง
หยาบ ๆ มาเกลาให้เป็ นรู ปหรื อนํามาทําเครื่ องหมาย ; ตัดเจียรให้เรี ยบ และเกลาแม่พิมพ์ให้ได้ขนาดที่
ระบุไว้โดยใช้เครื่ องวัดช่วยในการทํางาน ; ใส่ แม่พิมพ์ลงในเครื่ องจักร ทดสอบแม่พิมพ์เพื่อความเที่ยงตรงใน
การทํางานและแก้ไขดัดแปลงถ้าจําเป็ น ; ซ่ อมส่ วนที่ชาํ รุ ดของแม่พิมพ์ดว้ ยโลหะหลอมและตบแต่งรู ปร่ างให้
เหมือนเดิม ; เผาอบแม่พิมพ์เพื่อเพิ่มความแข็งและเปลี่ยนแปลงความแข็งเหนียวของโลหะ
7222.90

ช่ างทําเครื่องมือและผู้ปฏิบัติงานทีเ่ กี่ยวข้ องอื่น ๆ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในกลุ่มนี้ รวมถึง ผูท้ าํ เครื่ องมือจากงานโลหะและผูป้ ฏิบตั ิงานที่
เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
หน่วย 7223 ช่างปรับตั้งและใช้เครื่ องมือกล (Machine-Tool Setters and Setters-Operators)
ผูป้ ฏิ บตั ิ งานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูป้ รั บตั้งและใช้เครื่ องมือชนิ ดต่างๆ เพื่อการขึ้ นรู ป
ผลิ ตภัณฑ์ที่ทาํ มาจากโลหะให้ได้มาตรฐานความละเอียดและความแม่นยํา ปรับตั้งเครื่ องมื อกลแบบต่างๆ
ให้กบั ผูใ้ ช้เครื่ อง เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทาํ ด้วยโลหะ ใช้เครื่ องมือกลหลายชนิ ดทําการขึ้นรู ปผลิตภัณฑ์โลหะ
ตั้งและใช้เครื่ องมือที่ใช้ในงานทําเครื่ องโลหะแบบใดแบบหนึ่ งโดยเฉพาะ เช่น เครื่ องตัดเฟื อง เครื่ องไส
เครื่ องกว้าน เครื่ องเจาะ เครื่ องเจียระไน เครื่ องเลื่อยโลหะหรื อเครื่ องกลึง แทนโลหะเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์
ต่าง ๆ ตลอดจนปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
7223.10

ช่ างปรับตั้งและใช้ เครื่องมือกล (งานโลหะทัว่ ไป) (Setter-operator, machine tool )
ตั้งและใช้เครื่ องมือกลแบบต่าง ๆ สําหรับขึ้นรู ปผลิตภัณฑ์ที่ทาํ ด้วยโลหะให้ได้ขนาด
ใกล้เคียงมาตรฐานที่กาํ หนดไว้ เช่น เครื่ องตัด เครื่ องเกลา และเครื่ องสลักโลหะ
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7223.20

ช่ างปรับตั้งและใช้ เครื่องกลึง (งานโลหะ) (Setter-operator, lathe )
ตั้งและใช้เครื่ องกลึงสําหรับกลึงโลหะ : ตรวจดูรูปแบบและรายละเอียดของชิ้นงาน ;
เลือกเครื่ องมือ ; ปรับอุปกรณ์และเครื่ องมือกลเท่าที่จาํ เป็ น ; กลึงโลหะให้ได้ขนาดตามที่กาํ หนด ตรวจสอบ
ชิ้นงาน
7223.30

ช่ างปรับตั้งและใช้ เครื่องเจาะ (งานโลหะ) (Setter-operator, drilling machine)
ตั้งและใช้เครื่ องจักรเจาะโลหะให้เป็ นรู : ตรวจดูรูปแบบและรายละเอียดของชิ้นงาน ;
เลื อกสว่านเจาะและใส่ เข้าในเครื่ องจักร ; ยึดโลหะเข้ากับเครื่ อง เดิ นเครื่ องจักรเพื่อเจาะโลหะให้เป็ น
ผูต้ ามรู ปแบบ ตรวจสอบชิ้นงานด้วยสายตาหรื อเครื่ องวัด ทําการปรับแต่งเครื่ องจักรเท่าที่จาํ เป็ น
7223.40

ช่ างปรับตั้งและใช้ เครื่องเลือ่ ย (งานโลหะ) (Setter-operator, sawing machine)
ตั้งและใช้เครื่ องจักรในการเจียรหรื อตัดโลหะให้ได้ขนาดด้วยเครื่ องเลื่ อย : วัดโลหะ
และทําเครื่ องหมายบนโลหะ ; วางชิ้ นโลหะลงบนแท่นเครื่ องจักรให้ตรงกับใบเลื่ อย ; เดิ นเครื่ องจักร
สังเกตดูการทํางานของเครื่ องเลื่อย ; นําโลหะออกจากเครื่ อง อาจปรับและเปลี่ยนใบเลื่อยที่หกั
7223.50

ช่ างปรับตั้งและใช้ เครื่องไส (งานโลหะ) (Setter-operator, planing machine)
ตั้ง และใช้เครื่ องจัก รในการตัด โลหะให้ ไ ด้ข นาดตามความต้อ งการด้ว ยเครื่ องไส :
ตรวจดูรูปแบบและรายละเอียดของชิ้นส่ วนที่จะทํา ; ยึดโลหะเข้ากับแท่นตรงตําแหน่งของใบมีด เลือก
ใบมี ด และใส่ เ ข้า เครื่ อ งจัก ร ปรั บ ตํา แหน่ ง ให้ ต รง ; เดิ น เครื่ อ งจัก ร นํา ชิ้ น โลหะที่ ไ สแล้ว ออกจาก
เครื่ องตรวจชิ้นงาน ปรับและเปลี่ยนใบเลื่อย อาจทําเครื่ องหมายบนโลหะก่อนทําการไส
7223.60

ช่ างปรับตั้งและใช้ เครื่องคว้าน (งานโลหะ) (Setter-operator, boring machine)
ตั้งและใช้เครื่ องจักรในการคว้านโลหะให้มีขนาดรู ที่กว้างตามต้องการ : ตรวจดูรูปแบบ
และรายละเอี ยด ยึดชิ้ นโลหะเข้ากับแท่นเครื่ องจักรให้ตรงตามตําแหน่ ง ; เลื อกเครื่ องมื อตัดใส่ ลง
ในเครื่ องจักร ; เดินเครื่ องจักรตรวจสอบผลการคว้านด้วยเครื่ องวัด ทําการปรับเครื่ องจักรเท่าที่จาํ เป็ น
7223.70

ช่ างปรับตั้งและใช้ เครื่องตัดเฟื อง (Setter-operator, milling machine)
ตั้งและใช้เครื่ องจักรชนิ ดหมุนได้ในการตัดโลหะ : ตรวจดูรูปแบบและรายละเอียด ยึด
ชิ้ นโลหะเข้ากับแท่นเครื่ องจักรให้ตรงตามตําแหน่ ง ; เลื อกเครื่ องมือตัดชนิ ดหมุนได้ใส่ เข้าเครื่ องจักร
เดินเครื่ องจักร ตรวจสอบชิ้นงานด้วยเครื่ องวัด ; ทําการปรับเครื่ องจักรเท่าที่จาํ เป็ น อาจทําเครื่ องหมายบน
โลหะก่อนการตัด
7223.90

ช่ างปรับตั้งและใช้ เครื่องมือกลอืน่ ๆ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในกลุ่มนี้ รวมถึง ผูท้ ี่ทาํ การปรับตั้งและใช้เครื่ องขับ เครื่ องจักรกลต่าง ๆ
ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
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13 หน่วย 7224

ช่างเจียระไนโลหะ ช่างขัดเงาโลหะและช่างลับเครื่ องมือ

(Metal Wheel-Grinders, Polishers and Tool Sharpeners)
ผูป้ ฏิ บ ัติ งานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผู ้ใช้ เครื่ องเจี ย ระไน เครื่ องขัดเงาผิ วโลหะและ
เครื่ องลับเครื่ องมือเพื่อการใช้งาน ผูใ้ ช้เครื่ องขัดชนิดติดตั้งอยูก่ บั ที่หรื อแบบเคลื่อนที่ได้ลบั เครื่ องมือกล
ด้วยเครื่ องลับชนิ ดจักรกล ลับเครื่ องมือที่ใช้ตดั เช่ น มีด กรรไกรชนิ ดใหญ่ เครื่ องมือตัดโลหะแผ่นด้วย
แป้ นลับ ซ่ อมแซม ปรับตั้งและลับคมใบเลื่อยและฟั นที่ทาํ จากโลหะของเครื่ องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรม
สิ่ งทอ ตลอดจนปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
7224.20

พนักงานเครื่องเจียระไน ; ช่ างเจียระไน (Operator, precision grinding machine)
ใช้เครื่ องจัก รซึ่ งตั้ง ไว้ใ ห้ท าํ งานเจี ย ระไน และทําผิวของโลหะให้เรี ย บใกล้เคี ย งกับ
มาตรฐาน และได้ต้ งั เครื่ องจักรไว้สาํ หรับทํางานซํ้าเหมือนๆ กัน : ยึดโลหะลงในเครื่ องยึดโลหะที่อยูบ่ น
เครื่ องจักรหรื อวางโลหะลงบนแท่นแม่เหล็กของเครื่ องจักร ; เดินเครื่ องจักรให้หมุนแป้ นเจียระไน ; ใช้
มือหมุนพวงมือ แล้วเดินเครื่ องบังคับอัตโนมัติ เพื่อนําแป้ นเจียระไนให้เคลื่อนเข้าไปหาโลหะ ; สังเกต
ผลของการเจียระไน ; หยุดเครื่ องจักรแล้วนําชิ้นส่ วนโลหะที่เจียระไนเสร็ จแล้วออกจากเครื่ องจักร ; ใช้
เครื่ องตรวจสอบชิ้นส่ วนและรายงานการเจียระไนที่ไม่ถูกต้อง ; ทํางานเจียระไนชิ้นส่ วนโลหะชิ้นอื่นๆ
ด้วยวิธีการอย่างเดิมอีกตามความต้องการ อาจทําการปรับเครื่ องจักรเล็ก ๆ น้อย ๆ เปลี่ยนแป้ นเจียระไน
ทําความสะอาดและหยอดนํ้ามันเครื่ องจักร อาจมีชื่อเรี ยกตามชนิดของเครื่ องเจียระไนที่ใช้ในการทํางาน
7224.30

พนักงานเครื่องขัดมันกระบอกสู บ (Operator, honing machine)
ใช้ เครื่ องจัก รซึ่ งตั้ง ไว้ใ ห้ ท ํา งานเจี ย ระไนผิ ว ด้ า นในของกระบอกสู บ ให้ ใ กล้ เคี ย ง
มาตรฐานมากที่สุดและขัดให้ข้ ึนเงาเหมื อนกระจกเงา และได้ต้ งั เครื่ องจักรไว้สําหรับทํางานซํ้าๆ เหมื อนๆ
กัน : ยึดกระบอกสู บเข้าในเครื่ องยึดบนเครื่ องจักร ; เดินเครื่ องจักรให้หมุนเครื่ องมือขัดมัน และใช้มือ
หมุนพวงมือ เพื่อนําเครื่ องขัดมันเข้าไปในกระบอกสู บ ; เดินเครื่ องป้ อนอัตโนมัติเพื่อให้เครื่ องมือที่อยู่
ในกระบอกสู บเคลื่อนขึ้นเคลื่อนลง ; สังเกตผลของการขัดมัน ; หยุดเครื่ องเมื่อขัดมันเสร็ จแล้ว ; ใช้
เครื่ องวัดตรวจสอบกระบอกสู บและรายงานการทํางานไม่ถูกต้อง ; ทํางานขัดมันกระบอกสู บอันอื่นๆ
ด้วยวิธีการอย่างเดิมอีกตามความต้องการ อาจทําความสะอาดและหยอดนํ้ามันเครื่ องจักร
7224.40

พนักงานเครื่องขัดและขัดเงา ; ช่ างขัดผิวโลหะ (Operator, polishing machine)
ใช้เครื่ องจักรซึ่ งติดตั้งอยูก่ บั ที่หรื อเคลื่อนที่ได้เพื่อขัดและขัดเงาโลหะหรื อวัสดุอย่างอื่น
: เลื อกแป้ นขัดหรื อแป้ นขัดเงาโลหะที่เหมาะสม แล้วใส่ ลงในเครื่ องจักร ; ใช้ข้ ี ผ้ ึงหรื อยาขัดชนิ ดอื่น
ทาลงบนแป้ นตามต้องการ ; เดินเครื่ องจักรแล้วเอาโลหะจรดเข้ากับแป้ นขัดที่กาํ ลังหมุนอยู่ และคอยพลิก
เปลี่ยนไปตามแง่มุมต่างๆ เพื่อลบรอยตําหนิ ออกจากผิวโลหะและเพื่อตกแต่งให้เรี ยบ ; เปลี่ยนแป้ นขัด
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ตามความจําเป็ น อาจใช้มือขัดเงาในส่ วนต่าง ๆ ที่แป้ นขัดไม่อาจขัดเข้าไปถึงได้ อาจทําความสะอาด
วัตถุในอ่างนํ้ายาเคมีก่อนการขัดเงา
7224.50

ช่ างลับเครื่องมือกล (Grinder, tool)
ใช้แป้ นลับชนิดที่ทาํ งานด้วยเครื่ องจักร ลับเครื่ องมือตัดซึ่ งใช้กบั เครื่ องจักรทํางานโลหะ
เครื่ อ งจัก รทํา งานไม้แ ละเครื่ องจัก รอื่ น ๆ : ใส่ เ ครื่ องมื อ ตัด เข้า ในเครื่ องยึ ด ซึ่ งอยู่ บ นเครื่ องลับ ;
ตั้งเครื่ องยึดเพื่อให้แป้ นลับได้ลบั ด้านคมของเครื่ องมือในระดับที่ถูกต้อง ; เดินแป้ นลับ ; นําแป้ นลับ
และด้านคมของเครื่ องมือเข้ามาจดกัน และคอยดูว่าการลับเป็ นไปโดยถูกต้อง ; หยุดเครื่ องจักรแล้วเอา
เครื่ องมือที่ลบั เสร็ จแล้วออกจากเครื่ องลับ ; เปลี่ยนแป้ นลับและตําแหน่งของเครื่ องมือตามต้องการ อาจ
แต่งคมของเครื่ องมือเป็ นขั้นสุ ดท้ายด้วยมือ
7224.60

ช่ างซ่ อมและช่ างลับเลือ่ ย (Sharpener, saw)
ซ่ อม ตั้ง และลับเลื่อยมือ เลื่อยวงเดือน เลื่อยสายพาน หรื อเลื่อยแบบอื่นๆ : ตรวจสอบ
เลื่อยที่ชาํ รุ ด ; ตัดใบเลื่อยตอนที่มีฟันหักออกจากเลื่อยแถบ ; นําใบเลื่อยทั้งสองซี กมาต่อกัน แล้วบัดกรี
หรื อเชื่อมให้ติดกัน ; บัดกรี หรื อเชื่อมรอยแตกในใบเลื่อย ; ใช้คอ้ นทุบใบเลื่อยตอนที่บุบ บิด และคด
; ใช้คอ้ น เครื่ องปั๊ มฟันเลื่อย และปากคีบชนิดพิเศษ ตั้งฟันเลื่อยให้ได้มุมการเลื่อยที่ถูกต้อง ; นําใบเลื่อย
ใส่ ลงในปากกาของเครื่ องลับ ; ตั้งและเดินเครื่ องจักรเพื่อให้ฟันเลื่อยแต่ละซี่ ถูกลับทั้งสองด้าน ; เอาฟัน
เลื่อยที่ลบั เสร็ จแล้วออกจากเครื่ องลับ และแต่งใบเลื่อยเป็ นครั้งสุ ดท้ายด้วยเครื่ องมือ อาจแต่งขอบเลื่อยวง
เดือนที่ชาํ รุ ดและตัดฟันเลื่อยใหม่ อาจลับเลื่อยด้วยมือ
7224.70

ช่ างลับเครื่องมือตัด (ยกเว้นเครื่องมือกล) (Sharpener, cutting instrument)
ลับ มี ด กรรไกร เครื่ อ งตัด ลวด เครื่ อ งตัด โลหะแผ่น ด้วยมื อ หรื อ เครื่ อ งมื อตัด อื่ น ๆ
ยกเว้นเครื่ องมือกลด้วยแป้ นลับ : เลือกแป้ นลับ แล้วใส่ แป้ นลับเข้าในที่ ; หมุนแป้ นลับ แล้วเอาด้านมี
คมของเครื่ องมื อจรดเข้ากับแป้ นลับ ; สั งเกตและตรวจผลของการลับ เคลื่ อนที่ เครื่ องมื อไปมาเท่ าที่
จําเป็ น เพื่อให้เครื่ องมือมีความคมตามต้องการ ; ใช้หินลับลบริ้ วรอยต่างๆ ออกจากคม อาจอบชุบเครื่ องมือ
ที่ลบั แล้ว
7224.90

ช่ างเจียระไนโลหะ ช่ างขัดเงาโลหะ และช่ างลับเครื่องมืออืน่ ๆ
ผูป้ ฏิ บตั ิงานอาชี พในกลุ่ มนี้ รวมถึ งช่ างเจี ยระไนโลหะ ช่ างขัดเงาโลหะ และช่ างลับ
เครื่ องมือซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น ตัวอย่างเช่น ผูข้ ้ ึนรู ปโครงลวดของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ; ผูใ้ ช้มือขัดเงา
และตกแต่งโลหะ ; ผูต้ ดั และขึ้นรู ปโลหะด้วยเครื่ องกดด้วยมือหรื อด้วยมีดขนาดใหญ่ ; ผูใ้ ช้เครื่ องจักรทํา
สปริ ง เส้นลวดชนิดบิดเกลียว ตะปู สลักเกลียว เข็ม และผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ

(399)
หมู่

723

ช่ างเครื่องและช่ างปรับแต่ งเครื่องจักรกล (Machinery Mechanics and Fitters )
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในหมู่น้ ี ได้แก่ ผูป้ รับแต่ง ติดตั้ง บํารุ งรักษา และซ่ อมแซมเครื่ องยนต์
ยานยนต์ เครื่ องจักรกลทางการเกษตร เครื่ องจักรกลอุตสาหกรรมและอุปกรณ์เครื่ องกลอื่นๆ รวมถึงการ
ควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
กลุ่มอาชี พในหมู่นี้ มีดังนี้
7231 ช่างเครื่ องและช่างปรับแต่งเครื่ องยานยนต์
7232 ช่างเครื่ องและช่างปรับแต่งเครื่ องอากาศยาน
7233 ช่างเครื่ องและช่างปรับแต่งเครื่ องจักรกลทางการเกษตรหรื ออุตสาหกรรม
หน่ วย 7231 ช่ างเครื่องและช่ างปรับแต่ งเครื่องยานยนต์ (Motor Vehicle Mechanics and Fitters)
ผูป้ ฏิ บตั ิงานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูป้ รับแต่ง ติดตั้ง ตรวจสอบ บํารุ งรักษา บริ การ
ซ่ อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์ หรื อชิ้นส่ วนของยานยนต์ เครื่ องยนต์อื่นๆ รวมถึงการติดตั้งหรื อปรับแต่ง
มอเตอร์ เบรค (ห้ามล้อ) พวงมาลัย และชิ้ นส่ วนอื่ นๆ ของยานยนต์ ตลอดจนปฏิ บตั ิ หน้าที่ การงานที่
เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
7231.20

ช่ างปรับแต่ งเครื่องยนต์ ; ช่ างฟิ ตเครื่องยนต์ ; ช่ างซ่ อมยานยนต์
(Fitter ; Mechanic, automobile)
ปรับแต่ง ซ่ อม หรื อให้บริ การซ่ อมรถโดยสาร รถสิ นค้า รถบรรทุก และยานยนต์อื่น ๆ ;
ตรวจสอบวิเคราะห์หาสาเหตุที่ขดั ข้อง ชํารุ ดเสี ยหายของอุปกรณ์และชิ้นส่ วนหรื อระบบต่างๆ ของยานยนต์
; ถอด แยกชิ้ นส่ วนต่าง ๆ ออก เช่ น ระบบจุ ดระเบิ ด เครื่ องกําเนิ ดไฟฟ้ า (ไดนะโม) กระปุกเฟื อง
พวงมาลัย กระปุกเกียร์ และห้ามล้อ ทําการซ่ อมหรื อเปลี่ยนใหม่ ตรวจวัด ตรวจสอบและปรับตั้งอุณหภูมิ
ความดัน ความเร็ ว รอบ และลัก ษณะการทํา งานของระบบต่ า งๆให้เป็ นไปตามสภาพปกติ โดยใช้
เครื่ องมือกล เครื่ องมือวัด เครื่ องมือพิเศษในการซ่อม ทดสอบเครื่ องยนต์และอุปกรณ์ภายหลังการซ่ อมจน
อยู่ในสภาพสมบูรณ์ และสามารถนําไปใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ให้บริ การอื่ นๆ เช่ น เปลี่ ยนถ่าย
นํ้ามันเครื่ อง ไล่ลมเบรก การตั้งศูนย์ลอ้ ตลอดจนบํารุ งรักษายานยนต์ให้มีสภาพการทํางานเป็ นปกติและ
อายุการใช้งานนาน
7231.30

ช่ างซ่ อมจักรยานยนต์ (Repairer, motor vehicle)
ปรับแต่ง ซ่ อมหรื อให้บริ การซ่ อมจักรยานยนต์หรื อจักรยานขับเคลื่อนด้วยเครื่ องยนต์ :
ตรวจสภาพเครื่ องจักรกลของจักรยาน และหล่อลื่น แล้วปรับให้อยูใ่ นสภาพที่ดี ; ตรวจสอบจักรยานที่
เสี ยเพื่อให้ทราบถึงลักษณะและจุดที่เสี ย ; ถอดส่ วนต่างๆ ออก เช่น เครื่ องยนต์ ระบบจุดระเบิด โซ่ ลอ้
รถ และเปลี่ยนส่ วนต่าง ๆ ที่เสี ย ; เปลี่ยนผ้าเบรค ดัดล้อ และโครงรถ ; ซ่ อมยางรถและทํางานอื่นๆ ที่
เกี่ยวกับการซ่อม ; หยอดนํ้ามันหล่อลื่น ขันชิ้นส่ วนที่หลวมให้แน่นปรับและทํางานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการ
รักษารถให้อยูใ่ นสภาพที่ดี อาจเชื่อม ประสาน และบัดกรี

(400)
7231.90

ช่ างซ่ อมเครื่องจักรกลยานยนต์ อนื่ ๆ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในกลุ่มนี้ รวมถึง ช่างซ่ อมเครื่ องจักรกลยานยนต์ซ่ ึ งมิได้จดั ประเภท

ไว้ในที่อื่น
2132 หน่ วย 7232 ช่ างเครื่องและช่ างปรับแต่ งเครื่องอากาศยาน (Aircraft Engine Mechanics and
Fitters)
ผูป้ ฏิ บตั ิงานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูป้ รั บแต่ง ตรวจ สอบและให้บริ การซ่ อมแซม
เครื่ องยนต์ของอากาศยาน รวมถึงการเปลี่ยนชิ้นส่ วน อะไหล่ หรื อเปลี่ยนทั้งระบบเครื่ องยนต์ของอากาศยาน
ตลอดจนปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่นๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
7232.20

ช่ างเทคนิคอากาศยาน (เครื่องยนต์ เครื่องวัด และอุปกรณ์ ) ; ช่ างซ่ อมเครื่องจักรกล
อากาศยาน ; ช่ างซ่ อมปรับแต่ งเครื่องยนต์ (อากาศยาน) ; ช่ างฟิ ตอากาศยาน
(Mechanic ; Repairer, aircraft engine)
ตรวจและซ่ อมบํารุ งรั กษาเครื่ องยนต์อากาศยาน : ตรวจอุ ปกรณ์ ที่ เสี ยเพื่ อให้ทราบถึ ง
ลักษณะและจุดที่เสี ย เช่ น ใบพัด ถังนํ้ามัน ล้อ ปี กและระบบไฟฟ้ า เป็ นต้น ถอดอุปกรณ์ ออกเพื่อซ่ อม
หรื อเปลี่ยนชิ้นส่ วน ประกอบชิ้นส่ วนเข้าด้วยกัน ทดสอบอุปกรณ์ที่ประกอบใหม่ และปรับตามความจําเป็ น
บํารุ งรั ก ษา และตรวจเช็ คสภาพเครื่ องยนต์ และอุ ปกรณ์ ใ ห้ อยู่ ในสภาพที่ พ ร้ อมจะทําการบิ น บันทึ ก
รายงานเกี่ยวกับเครื่ องยนต์และการปฏิบตั ิงานของอากาศยาน ตลอดจนข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น
หน่ วย 7233 ช่ างเครื่องและช่ างปรับแต่ งเครื่องจักรกลทางการเกษตรหรื ออุตสาหกรรม
(Agricultural-or Industrial-Machinery Mechanics and Fitters)
ผูป้ ฏิ บตั ิงานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูป้ รับแต่ง ติดตั้ง ตรวจสอบและให้บริ การซ่ อมแซม
เครื่ องจัก รกลทางการเกษตรหรื ออุตสาหกรรม (ยกเว้นเครื่ องยนต์ของยานยนต์และอากาศยาน) เติ ม
นํ้ามันหล่ อลื่ นและอัดจาระบี ลงในเครื่ องยนต์ที่ติดตั้งประจํา ที่ ตรวจสอบและทดสอบเครื่ องจักรหรื อ
ชิ้นส่ วนของเครื่ องกลใหม่เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานและข้อกําหนดต่างๆ ตลอดจนปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่
เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
7233.10

ช่ างซ่ อมและปรับแต่ งเครื่องจักรกลทัว่ ไป (Mechanic, general machinery)
ปรับแต่ง ซ่ อมหรื อให้บริ การเครื่ องจักร เครื่ องยนต์ ยกเว้นเครื่ องมือที่มีความแม่นยํา
เที่ยงตรงและอุปกรณ์ไฟฟ้ า : ตรวจอุปกรณ์ที่เสี ย เพื่อให้ทราบถึงลักษณะและจุดที่เสี ย ; ถอดอุปกรณ์
ออกทั้งหมด หรื อแต่เพียงบางส่ วนเพื่อเอาส่ วนที่เสี ยหรื อชํารุ ดออก ; ซ่ อมชิ้นส่ วนหรื อเปลี่ยนชิ้นส่ วน :
ประกอบชิ้ นส่ วนเข้าด้วยกัน โดยใช้เครื่ องมือช่ วยในการประกอบตามความจําเป็ นเพื่อให้การประกอบ
ชิ้ นส่ วนเป็ นไปอย่างถูกต้อง ; ทดสอบอุ ปกรณ์ ที่ประกอบใหม่และปรั บตามความจําเป็ น ; ตรวจสอบ

(401)
ปรับ และหยอดนํ้ามันหล่อลื่นอุปกรณ์เป็ นครั้งคราว อาจเชื่ อมประสานและบัดกรี ส่วนต่าง ๆ อาจยกตั้ง
และติดตั้งอุปกรณ์ ช่างซ่ อมเครื่ องจักรกลที่ชาํ นาญในการซ่ อมเครื่ องจักรเครื่ องยนต์ หรื ออุปกรณ์อื่น ๆ
ประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะได้จดั ประเภทไว้ในหน่วยอาชีพนั้น ๆ
7233.20

ช่ างซ่ อมและปรับแต่ งเครื่องจักรกล (เครื่องจักรเหมืองแร่ )
(Mechanic, mining machinery)
ปรับแต่ง ซ่อมหรื อให้บริ การและปรับแต่ง ซ่ อมเครื่ องจักรที่ใช้ในการทําเหมืองแร่ และ
เหมืองหิ น : ปฏิบตั ิงานหลักมูลฐานเช่นเดี ยวกันกับช่างซ่ อมเครื่ องจักรกลทัว่ ไป (7233.10) แต่ทาํ งาน
เกี่ ยวกับเครื่ องเจาะ เครื่ องขูด เครื่ องตัด เครื่ องชักลาก หรื อเครื่ องจักรอื่น ๆ ที่ใช้ในการทําเหมืองแร่
และเหมืองหินซึ่งต้องใช้ความรู้เป็ นพิเศษ
7233.30

ช่ างซ่ อมและปรับแต่ งเครื่องจักรกล (เครื่องจักรทําสิ่ งทอสิ่ งถัก)
(Mechanic, textile machinery)
2133
ปรั บแต่ง ซ่ อมหรื อให้บริ การซ่ อมเครื่ องจักรที่ใช้ในการทําสิ่ งทอสิ่ งถัก : ปฏิบตั ิงานหลักมูล
ฐานเช่นเดียวกันกับช่างซ่ อมเครื่ องจักรกลทัว่ ไป (7233.10) แต่ทาํ งานเกี่ยวกับเครื่ องจักรทําสิ่ งทอสิ่ งถัก เช่น เครื่ องปั่ นด้าย
หูก เครื่ องทอลูกไม้ หรื อเครื่ องทอเสื้ อกางเกงชั้นในซึ่ งต้องใช้ความรู ้เป็ นพิเศษ
7233.40

ช่างซ่ อมและปรับแต่งเครื่ องจักรกล (เครื่ องจักรทางเกษตรกรรม)
(Mechanic, agricultural machinery)
ปรั บแต่ ง ซ่ อมหรื อให้ บริ การและปรั บแต่ ง ซ่ อมเครื่ องจักร ที่ใช้ ในงานเกษตรกรรม :
ปฏิบัติงานหลักมูลฐานเช่ นเดียวกันกับช่ างซ่ อมเครื่ องจักรกลทั่วไป (7233.10) แต่ ทํางานเกี่ยวกับเครื่ องจักร
ที่ใช้ ในงานเกษตรกรรม เช่ น เครื่องเก็บเกีย่ ว เครื่องนวด หรือเครื่องรีดนม ซึ่งต้ องใช้ ความรู้ เป็ นพิเศษ

7233.50

ช่ างซ่ อมและปรับแต่ งเครื่ องจักรกลทางอุตสาหกรรมการผลิต
(Mechanic, industrial process machinery)
ปรั บ แต่ ง ซ่ อมหรื อให้บ ริ ก ารซ่ อมเครื่ องจัก รซึ่ ง ในอุ ตสาหกรรมการผลิ ตต่ า งๆ เช่ น
อุ ตสาหกรรมการผลิ ตอาหาร เครื่ องดื่ ม และผลิ ตภัณฑ์ต่า งๆ ปฏิ บตั ิ ง านหลัก มู ลฐานเช่ นเดี ยวกันกับ
ช่างซ่อมเครื่ องจักรกลทัว่ ไป (7233.10) แต่ทาํ งานเกี่ยวกับเครื่ องจักรที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต
ต่างๆ เช่น เครื่ องผสม เครื่ องอบ เครื่ องแยกก๊าซ เครื่ องบรรจุ เป็ นต้น ซึ่ งต้องใช้ความรู ้เป็ นพิเศษ
7233.60

ช่ างซ่ อมเครื่องจักรกล (ก่อสร้ างถนน)
(Mechanic, road construction machinery)
ซ่อมหรื อให้บริ การและซ่ อมเครื่ องจักรที่ใช้ในการสร้างถนน : ปฏิบตั ิงานหลักมูลฐาน
เช่นเดียวกันกับช่างซ่อมเครื่ องจักรกลทัว่ ไป (7233.10) แต่ทาํ งานเกี่ยวกับเครื่ องจักรที่ใช้ในการสร้างถนน
ซึ่งต้องใช้ความรู้เป็ นพิเศษ

(402)
7233.70

ช่ างซ่ อมเครื่องจักรกล (เครื่องยนต์ เรือ) (Mechanic, marine engine)
ปรับแต่ง ซ่อมเครื่ องยนต์ของเรื อเดินทะเลในโรงงาน หรื อซ่ อมเครื่ องยนต์ในเรื อซึ่ งจอด
อยู่ที่ท่าเรื อ : ปฏิ บตั ิ งานหลักมูลฐานเช่ นเดี ยวกับช่ างซ่ อมเครื่ องจักรกลทัว่ ไป (7233.10) แต่ทาํ งาน
เกี่ ยวกับเครื่ องยนต์ไอนํ้า นํ้ามันเบนซิ น ดีเซล หรื อเครื่ องยนต์เรื อเดิ นทะเลแบบอื่นๆ ซึ่ งต้องใช้ความรู ้
เป็ นพิเศษ
7233.80
พนักงานหยอดนํา้ มันและอัดจาระบี (เครื่องยนต์ และเครื่องจักร) (Oiler ; greaser)
หยดนํ้ามันหล่อลื่ นและอัดจาระบีตามชิ้ นส่ วนต่างๆ ที่เคลื่ อนที่ ได้ของเครื่ องยนต์หรื อ
เครื่ องจัก รกลซึ่ ง ติ ด ตั้ง อยู่ก ับ ที่ และปฏิ บ ัติง านอื่ นที่ เกี่ ย วข้อง : ตรวจส่ วนต่ า งๆ ของเครื่ องยนต์และ
เครื่ องจักรกลที่จะหล่อลื่น ; ศึกษารู ปแบบของเครื่ องยนต์และเครื่ องจักรกลเพื่อฉี ดอัดหรื อเติมนํ้ามันตาม
ชนิ ดและรู ปแบบให้ถูกต้องตามจุดต่าง ๆ ของเครื่ อง ตรวจสอบระดับนํ้ามัน ชิ้ นส่ วนต่างๆ ที่หลวมให้
แน่น รายงานส่ วนบกพร่ องให้ช่างซ่อมทราบ เติม เปลี่ยนถ่ายนํ้ามันตามกําหนดเวลา
7233.90

ช่ างเครื่องและช่ างปรับแต่ งเครื่องจักรกลทางการเกษตรหรืออุตสาหกรรมอื่นๆ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในกลุ่มนี้ รวมถึงช่างซ่ อมและปรับแต่งเครื่ องจักรกลทางการเกษตร
หรื ออุตสาหกรรม ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
2134 หมู่

724 ช่ างเครื่องและช่ างปรับแต่ งอุปกรณ์ ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
(Electrical and Electronic Equipment Mechanics and Fitters)
ผู้ปฏิบัติงานอาชี พในหมู่นี้ ได้ แก่ ผู้ปรั บแต่ ง ติดตั้งและซ่ อมแซมอุปกรณ์ ไฟฟ้ าคอมพิวเตอร์
ผลิ ตภั ณฑ์ อิ เล็ กทรอนิ กส์ อุ ปกรณ์ วิ ทยุ โทรทั ศน์ และเครื่ องเสี ยง รวมถึ งการติ ดตั้ งและซ่ อมแซมอุ ปกรณ์
โทรเลข โทรศัพท์ สายส่ งกระแสไฟฟ้ า และอุปกรณ์ ต่อเชื่ อมสายเคเบิล้ ตลอดจนควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานอืน่ ๆ
กลุ่มอาชีพในหมู่น้ ี มีดงั นี้
7241 ช่างเครื่ องและช่างปรับแต่งอุปกรณ์ไฟฟ้ ากําลัง
7242 ช่างปรับแต่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
7243 ช่างเครื่ องและผูใ้ ห้บริ การทางด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
7244 ช่างติดตั้งและผูใ้ ห้บริ การทางด้านอุปกรณ์โทรเลขและโทรศัพท์
7245 ช่างติดตั้งและช่างซ่อมสายส่ งกระแสไฟฟ้ าและช่างต่อสายเคเบิ้ล

หน่ วย 7241 ช่ างเครื่องและช่ างปรับแต่ งอุปกรณ์ ไฟฟ้ากําลัง (Electrical Mechanics and Fitters)
ผูป้ ฏิ บตั ิงานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูป้ รับแต่ง ติดตั้งและซ่ อมแซมเครื่ องจักรกลและ
อุปกรณ์ ไฟฟ้ าในอาคารสิ่ งปลูกสร้ าง โรงงานอุ ตสาหกรรม และสถานที่อื่นๆ ปรับแต่ง ติดตั้งและซ่ อมแซม
ชิ้นส่ วนของเครื่ องจักรกลและอุปกรณ์ไฟฟ้ า เช่น มอเตอร์ เครื่ องกําเนิ ดไฟฟ้ า สวิตซ์เกียร์ เครื่ องมือที่
ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้ า เครื่ องมือวัดความเที่ยงตรง อุปกรณ์หรื อชิ้นส่ วนของบันไดเลื่อนไฟฟ้ า สิ่ งของ
เครื่ องใช้ในครัวเรื อน เครื่ องจักรกลอุตสาหกรรม อุปกรณ์ไฟฟ้ าของอากาศยานเรื อ และยานยนต์ต่าง ๆ

(403)
ตรวจสอบและทดสอบผลิ ตภัณฑ์ไฟฟ้ าที่ผลิ ตขึ้นเพื่อให้ได้มาตรฐานข้อกําหนด ตลอดจนปฏิ บตั ิหน้าที่
การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
7241.10

ช่ างปรับไฟฟ้ าทัว่ ไป (Electrical fitter, general)
ปรับ ประกอบ และซ่อมเครื่ องจักร และอุปกรณ์ไฟฟ้ าชนิ ดต่าง ๆ ในโรงงาน หรื อตาม
สถานที่ที่ใช้ : ตรวจดูรูปแบบ และแผนภาพทางเดินสายไฟ ; ตรวจส่ วนต่าง ๆ เพื่อดูความเที่ยงตรง ;
วินิจฉัยข้อบกพร่ องด้วยอุปกรณ์ทดสอบไฟฟ้ า ; ถอดอุปกรณ์ออกเป็ นชิ้นๆ ถ้าจําเป็ น ซ่ อมหรื อเปลี่ยน
สายไฟหรื อชิ้นส่ วนที่แตกหักหรื อชํารุ ดด้วยวิธีการทางไฟฟ้ า
7241.20

ช่ างปรับไฟฟ้า (อุปกรณ์ ไฟฟ้ากําลัง)
(Electrical fitter, electric power equipment)
ปรั บ ประกอบ และซ่ อมอุ ปกรณ์ ไฟฟ้ ากําลัง เช่ น มอเตอร์ ไฟฟ้ า ไดนาโม ในโรงงาน
หรื อตามสถานที่ที่ใช้ : ปฏิบตั ิงานหลักมูลฐานเช่นเดียวกันกับช่างปรับไฟฟ้ าทัว่ ไป (7241.10) แต่ทาํ งาน
เกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้ า เช่น มอเตอร์ และไดนะโม ซึ่ งต้องใช้ความรู ้เป็ นพิเศษ
7241.25

ช่ างปรับไฟฟ้ า (กระแสไฟฟ้า) (Elecrical fitler , electric generator)
ปรับ ประกอบ และซ่อมเครื่ องแปลงกระแสไฟฟ้ า ในโรงงาน หรื อตามสถานที่ที่ใช้ :
ปฏิ บตั ิงานหลักมูลฐานเช่ นเดี ยวกันกับช่ างปรับไฟฟ้ าทัว่ ไป (7241.10) แต่ทาํ งานเกี่ ยวกับเครื่ องแปลง
กระแสไฟฟ้ า ซึ่งต้องใช้ความรู้เป็ นพิเศษ
7241.30

ช่ างปรับไฟฟ้ า (เครื่องมือไฟฟ้ า) (Electrical fitter, instrument)
ปรับ ประกอบ และซ่ อ มเครื่ อ งมือ ไฟฟ้ า และอุป กรณ์ ค วบคุ ม ในโรงงานหรื อ ตาม
สถานที่ที่ใ ช้ : ปฏิ บ ตั ิง านหลัก มูล ฐานเช่ นเดี ย วกัน กับ ช่ า งปรับ ไฟฟ้ าทัว่ ไป (7241.10) แต่ทาํ งาน
เกี่ ยวกับเครื่ องมือและอุปกรณ์ ควบคุมไฟฟ้ า ซึ่ งต้องใช้ความรู้เป็ นพิเศษ
7241.40

ช่ างปรับไฟฟ้ า (เครื่องจักรกลสํ านักงาน) (Electrical fitter, office machine)
ปรับ ประกอบ และซ่อมชิ้นส่ วนไฟฟ้ าของเครื่ องจักรกลสํานักงาน ในโรงงาน หรื อตาม
สถานที่ ที่ ใ ช้ : ปฏิ บ ัติ ง านหลัก มู ล ฐานเช่ น เดี ย วกัน กับ ช่ า งปรั บ ไฟฟ้ าทั่ว ไป (7241.10) แต่ ท ํา งาน
เกี่ยวกับชิ้นส่ วนไฟฟ้ าของเครื่ องจักรกลสํานักงาน ซึ่ งต้องใช้ความรู ้พิเศษ

(404)
7241.45

ช่ างปรับไฟฟ้ า (ระบบไฟสั ญญาณ) (Electrical fitter, signaling equipment)
ปรับ ประกอบ และซ่ อมระบบไฟสัญญาณในโรงงาน หรื อตามสถานที่ที่ใช้ : ปฏิบตั ิงาน
หลักมูลฐานเช่นเดียวกันกับช่างปรับไฟฟ้ าทัว่ ไป (7241.10) แต่ทาํ งานเกี่ยวกับระบบไฟสัญญาณ ซึ่ งต้องใช้
ความรู้พิเศษ
7241.50

ช่ างปรับไฟฟ้ า (ยานยนต์ ) (Electrical fitter, motor vehicle)
ปรั บ ประกอบ และซ่ อมชิ้ นส่ วนเครื่ องไฟฟ้ าของยานยนต์ในโรงงานผลิ ต โรงซ่ อม :
ปฏิ บตั ิงานหลักมูลฐานเช่ นเดี ยวกันกับช่ างปรับไฟฟ้ าทัว่ ไป (7241.10) แต่ทาํ งานเกี่ ยวกับชิ้ นส่ วนไฟฟ้ า
ของยานยนต์ ซึ่งต้องใช้ความรู้พิเศษ
7241.55

ช่ างปรับไฟฟ้า (ลิฟท์ และอุปกรณ์ ทเี่ กีย่ วข้ องกัน)
(Electrical fitter, elevator and related equipment)
ปรั บ ประกอบ และซ่ อ มชิ้ น ส่ ว นไฟฟ้ าของลิ ฟ ท์แ ละอุ ป กรณ์ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกัน ในโรง
ประดิ ษฐกรรม โรงงาน หรื อตามสถานที่ที่ใช้ : ปฏิ บตั ิงานหลักมูลฐานเช่ นเดี ยวกันกับช่ างปรั บไฟฟ้ า
ทัว่ ไป (7241.10) แต่ทาํ งานเกี่ยวกับชิ้นส่ วนไฟฟ้ าของลิฟท์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกัน เช่น บันไดเลื่อน
และสายพานลําเลียง ซึ่งต้องใช้ความรู้พิเศษ
7241.60

ช่ างปรับไฟฟ้า (อุปกรณ์ ทาํ ความเย็นและปรับอากาศ)
(Electrical fitter, refrigeration and air-conditioning)
ปรั บ ประกอบ และซ่ อ มอุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ าของระบบทํา ความเย็น และปรั บ อากาศใน
โรงงานหรื อตามสถานที่ที่ใช้ : ปฏิบตั ิงานหลักมูลฐานเช่นเดียวกันกับช่างปรับไฟฟ้ าทัว่ ไป (7241.10) แต่
ทํางานเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้ าของระบบทําความเย็นและปรับอากาศ ซึ่ งต้องใช้ความรู ้พิเศษ
7241.65

ช่ างปรับไฟฟ้ า (เครื่องใช้ ในบ้ านเรือน) (Electrical fitter, domestic apparatus)
ปรับ ประกอบ และซ่ อมเครื่ องใช้ไฟฟ้ าในบ้านเรื อนภายในโรงงานผลิ ต โรงซ่ อม :
ปฏิบตั ิงานหลักมูลฐานเช่นเดียวกันกับช่างปรับไฟฟ้ าทัว่ ไป (7241.10) แต่ทาํ งานเกี่ยวกับเครื่ องใช้ไฟฟ้ าใน
บ้านเรื อน เช่น พัดลมไฟฟ้ า เครื่ องดูดฝุ่ น และเตารี ดไฟฟ้ า ซึ่ งต้องใช้ความรู้พิเศษ
7241.90

ช่ างปรับไฟฟ้ าอืน่ ๆ
ผูป้ ฏิ บตั ิงานอาชี พในกลุ่มนี้ รวมถึ ง ช่ างปรับไฟฟ้ าซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น เช่ น
ช่างปรับ ประกอบและซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้ าชนิดหนึ่งชนิดใดโดยเฉพาะ
หน่ วย 7242

ช่ างปรับแต่ งอุปกรณ์ อเิ ล็กทรอนิกส์ (Electronics Fitters)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูป้ รับแต่งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่ องบันทึกเสี ยง
เครื่ องบันทึกภาพ อุปกรณ์ ส่งสัญญาณโทรคมนาคม อุปกรณ์ เรดาร์ เรดาร์ ชิ้ นส่ วนอิเล็กทรอนิ กส์ ของ
เครื่ องดนตรี อุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์ในงานอุตสาหกรรมและระบบสัญญาณต่างๆ ตรวจสอบ

(405)
และทดสอบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิ กส์ ที่ผลิตขึ้นเพื่อให้ได้มาตรฐานตามข้อกําหนด ตลอดจนปฏิบตั ิหน้าที่
การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
7242.10

ช่ างปรับอิเล็กทรอนิกส์ ทวั่ ไป (Electronics fitter, general)
ปรั บ แต่ ง อุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ รวมทั้ง อุ ป กรณ์ บ ัน ทึ ก เสี ย ง ภาพและโทรคมนาคม
รวมทั้ง อิ เล็ก ทรอนิ กส์ ชนิ ดต่างๆ ในโรงงานผลิ ตหรื อตามสถานที่ ที่ใ ช้ : ตรวจดู รูปแบบและทดสอบ
ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิ กส์ ที่ผลิตขึ้น เพื่อดูความเที่ยงตรงและทําการปรับเล็กน้อย ; ปรับอุปกรณ์วินิจฉัย
ข้อบกพร่ องต่าง ๆ ด้วยอุปกรณ์ทดสอบอิเล็กทรอนิกส์
7242.20
ช่ างปรับอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่ องส่ งวิทยุและโทรทัศน์ )
(Electronics fitter, radio and television transmitter)
ปรับแต่งเครื่ องส่ งวิทยุและโทรทัศน์ในโรงงาน หรื อตามสถานที่ที่ใช้ : ปฏิบตั ิงานหลัก
มูลฐานเช่นเดียวกันกับช่างปรับอิเล็กทรอนิ กส์ ทวั่ ไป (7242.10) แต่ทาํ งานเกี่ยวกับการปรับเครื่ องส่ งวิทยุ
และโทรทัศน์ ซึ่งต้องใช้ความรู้พิเศษ
7242.30

ช่ างปรับอิเล็กทรอนิกส์ (อุปกรณ์ ทางการแพทย์ )
(Electronics fitter, medical equipment)
ปรับแต่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ ที่ใช้ในการแพทย์ ในโรงงาน หรื อตามสถานที่ที่ใช้ :
ปฏิบตั ิงานหลักมูลฐานเช่นเดียวกับช่างปรับอิเล็กทรอนิ กส์ ทวั่ ไป (7242.10) แต่ทาํ งานเกี่ยวกับอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการแพทย์ เช่น เครื่ องเอกซเรย์ เครื่ องวัดคลื่นหัวใจ เครื่ องสแกนเนอร์ ซึ่ งต้องใช้
ความรู้พิเศษ
7242.40

ช่ างปรับอิเล็กทรอนิกส์ (อุปกรณ์ ทางอุตสาหกรรม)
(Electronics fitter, industrial equipment)
ปรับแต่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม ในโรงงานหรื อตามสถานที่ที่
ใช้ : ปฏิ บตั ิงานหลักมูลฐานเช่ นเดี ยวกับช่ างปรับอิ เล็กทรอนิ กส์ ทวั่ ไป (7242.10) แต่ทาํ งานเกี่ ยวกับ
อุ ปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์ ที่ใช้ในงานอุ ตสาหกรรม เช่ น เครื่ องคํานวณ อุ ปกรณ์ ทดสอบ และเครื่ องชั่ง
นํ้าหนัก ซึ่ งต้องใช้ความรู ้พิเศษ
7242.50

ช่ างปรับอิเล็กทรอนิกส์ (อุปกรณ์ โทรคมนาคม)
(Electronics fitter, telecommunication equipment)
ปรั บ และแต่ ง อุ ป กรณ์ อิเล็ก ทรอนิ กส์ ด้า นโทรคมนาคมในโรงงาน : ปฏิ บตั ิงานหลัก
มูล ฐานเช่ นเดี ยวกันกับช่ า งปรั บ อิ เล็ กทรอนิ กส์ ท วั่ ไป (7242.10) แต่ ท าํ งานเกี่ ย วกับ แผงหรื อตู ้ส วิตซ์
อิเล็กทรอนิกส์ สวิตซ์เกียร์ และอุปกรณ์ควบคุมทางด้านโทรคมนาคม ซึ่งต้องใช้ความรู้พิเศษ
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7242.60

ช่ างปรับอิเล็กทรอนิกส์ (คอมพิวเตอร์ ) (Electronics fitter, computer equipment)
ปรั บ และแต่ ง อุ ป กรณ์ อิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ ใ ช้ในงานด้า นคอมพิ วเตอร์ : ปฏิ บตั ิ งานหลัก
มูลฐานเช่นเดียวกันกับช่างปรับอิเล็กทรอนิ กส์ ทวั่ ไป (7242.10) แต่เชี่ ยวชาญเฉพาะอุปกรณ์เครื่ องใช้ทาง
คอมพิวเตอร์
7242.70

ช่ างปรับอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องจักรกลสํ านักงาน)
(Electronics fitter, office machinery)
ปรั บ แต่ ง อุ ป กรณ์ อิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ ใช้ใ นเครื่ องจัก รกลสํา นัก งานอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ เช่ น
เครื่ องประมวลผล ไอ.บี .เอ็ม และเครื่ องประมวลผลอื่ นๆ ที่ ห้องแสดงสิ นค้าหรื อตามสถานที่ ที่ ใ ช้ :
ปฏิ บตั ิงานหลักมูลฐานเช่ นเดี ยวกับช่ างปรั บอิ เล็กทรอนิ กส์ ทวั่ ไป (7242.10) แต่ทาํ งานเกี่ ยวกับเครื่ อง
จักรกลในสํานักงาน เช่น เครื่ องประมวลผลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ งต้องใช้ความรู ้พิเศษ
7242.90
ช่ างปรับแต่ งอุปกรณ์ อเิ ล็กทรอนิกส์ อนื่ ๆ
ผูป้ ฏิ บตั ิงานอาชี พในกลุ่มนี้ รวมถึงช่างปรับแต่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ ซ่ ึ งมิได้จดั ประเภท
ไว้ในที่อื่น
หน่ วย 7243 ช่ างเครื่องและผู้ให้ บริการทางด้ านอุปกรณ์ อเิ ล็กทรอนิกส์
(Electronics Mechanics and Servicers)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูใ้ ห้บริ การ ตรวจสอบ และซ่ อมแซมอุปกรณ์วิทยุ
โทรทัศน์ เทปบันทึ กเสี ยง วีดีทศั น์ อุ ปกรณ์ เครื่ องเสี ยงและภาพอื่ นๆ เปลี่ ยนชิ้ นส่ วนอุ ปกรณ์ ที่ชาํ รุ ด
เสี ยหาย ให้ใช้งานได้ ตลอดจนปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
7243.20

ช่ างเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ; ช่ างซ่ อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์
(Electronics mechanic)
ปรับและซ่ อมเครื่ องจักรอิเล็กทรอนิ กส์ ที่ใช้ในสถานประกอบการและสถานที่ต่าง ๆ :
ตรวจดูรูปแบบและชิ้นส่ วนต่างๆ ของเครื่ องอิเล็กทรอนิ กส์ เพื่อดูความเที่ยงตรงหรื อหาสาเหตุของความ
ผิดปกติในการทํางานหรื อชิ้นส่ วนที่ชาํ รุ ด เพื่อทําการปรับ ซ่ อม หรื อเปลี่ยนชิ้นส่ วนเท่าที่จาํ เป็ น ทดสอบ
หลังการปรับซ่อม
7243.25

ช่ างซ่ อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องใช้ ในสํ านักงาน)
(Electronics repairer, office machine)
ปรั บและซ่ อมเครื่ องจักรกลอิเล็กทรอนิ กส์ ที่ใช้ในสํานักงาน เช่ น เครื่ องคอมพิวเตอร์
เครื่ องประมวลผล และอื่นๆ : ตรวจดูและทดสอบหาความผิดปกติและสาเหตุ ทําการปรับ -ซ่ อมหรื อ
เปลี่ยนชิ้นส่ วนอุปกรณ์ที่ชาํ รุ ดเท่าที่จาํ เป็ น
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7243.30

ช่ างซ่ อมวิทยุและโทรทัศน์ (Electronics repairer, audio - visual equipment)
ปรับและซ่อมเครื่ องวิทยุและโทรทัศน์ : ตรวจดูรูปแบบ ทดสอบด้วยอุปกรณ์ทดสอบ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อหาจุดที่ชาํ รุ ดหรื อบกพร่ อง ทําการปรับ – ซ่ อม หรื อถอดเปลี่ยนชิ้นส่ วนอุปกรณ์ ต่าง
ๆ เท่าที่จาํ เป็ น
7243.40

ช่ างซ่ อมเครื่องฉายภาพยนตร์ (Repairer, projector)
ปรั บและซ่ อมเครื่ องฉายภาพยนตร์ : ตรวจดูและทดสอบความผิดปกติเพื่อหาสาเหตุ
หรื อจุดที่ชาํ รุ ด ; ทําการปรับ – ซ่อม หรื อเปลี่ยนชิ้นส่ วนอุปกรณ์ที่ชาํ รุ ดต่าง ๆ เท่าที่จาํ เป็ น
7243.50

ช่ างติดตั้งเสาอากาศ (วิทยุ / โทรทัศน์ ) (Erector, radio / television aerial)
ปรับและติดตั้งเสาอากาศของเครื่ องรับวิทยุหรื อโทรทัศน์ : กําหนดตําแหน่งและรายการ
ติดตั้งตามจุ ดต่างๆ ; เดิ นสายไฟตามจุดที่กาํ หนด ต่อสายไฟและสายตัวนําเข้ากับเสาอากาศ ทําการปรั บ
ตําแหน่งเสาอากาศ เพื่อให้เครื่ องรับวิทยุ / โทรทัศน์รับสัญญาณได้อย่างชัดเจน
หน่ วย 7244 ช่ างติดตั้งและผู้ให้ บริการทางด้ านอุปกรณ์ โทรเลขและโทรศัพท์
(Telegraph and Telephone Installers and Servicers)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูต้ ิดตั้ง บริ การ และซ่ อมแซมอุปกรณ์โทรเลขและ
โทรศัพท์ท้ งั ในชุ มสายและในแต่ละสถานที่ที่มีผใู ้ ช้บริ การ ปฏิ บตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ ยวข้องและควบคุ ม
ดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
7244.20

ช่ างติดตั้งโทรศัพท์และโทรเลข (Installer, telephone and telegraph)
ติดตั้งอุปกรณ์โทรศัพท์และโทรเลข : ตรวจดูรูปแบบและแผนภาพการวางสายโทรศัพท์
และโทรเลข ติดตั้งแผงหรื อตูส้ วิตซ์โทรศัพท์ เครื่ องถ่ายทอด เครื่ องเชื่ อมโยงเลขหมาย เครื่ องรับ
เครื่ องโทรพิมพ์ และอุปกรณ์อื่นๆ ให้อยูต่ ามตําแหน่ง ; เชื่ อมชิ้นส่ วนต่าง ๆ ของอุปกรณ์ดว้ ยการต่อ
สายไฟฟ้ า การบัดกรี และการหนีบรัด ; ต่อสายเคเบิลสําหรับรับและส่ ง ปรับเครื่ องถ่ายทอดและเครื่ อง
ไฟฟ้ าอื่นๆ เพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพในการทํางานสู งสุ ด อาจชํานาญในการติดตั้งอุปกรณ์โทรศัพท์หรื อ
โทรเลข และอาจมีชื่อเรี ยกตามงานที่ทาํ
7244.30

ช่ างซ่ อมโทรศัพท์และโทรเลข (Repairer, telephone and telegraph)
ซ่ อมหรื อดู แล และซ่ อมอุ ป กรณ์ โทรศัพ ท์ : ตรวจดู รูปแบบและแผนภาพการวาง
สายโทรศัพท์และโทรเลข ; ใช้อุปกรณ์ ทดสอบไฟฟ้ าช่ วยวินิจฉัยชิ้ นส่ วนที่ชาํ รุ ดเสี ยหายของอุปกรณ์
และวงจร ; ถอดอุปกรณ์ออกทั้งหมดหรื อแต่เพียงบางส่ วน เพื่อเอาชิ้นส่ วนที่บกพร่ องออก ; ซ่ อมชิ้นส่ วน
ต่างๆ หรื อเปลี่ยนชิ้นส่ วนใหม่ ; ประกอบชิ้นส่ วนต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ต่อสายใหม่ บัดกรี และหนี บรัด
ตามรอยต่อต่างๆ ; ทดสอบอุปกรณ์และปรับใหม่ เพื่อให้เชื่ อแน่วา่ อุปกรณ์มีประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน
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สู งสู ด ; ตรวจสอบอุปกรณ์เป็ นครั้งคราว และดูแลรักษาให้อยูใ่ นสภาพที่ใช้งานได้ดี อาจชํานาญในการ
ซ่อมอุปกรณ์โทรศัพท์และโทรเลข และอาจมีชื่อเรี ยกตามงานที่ทาํ
หน่ วย 7245 ช่ างติดตั้งและช่ างซ่ อมสายส่ งกระแสไฟฟ้ าและช่ างต่ อสายเคเบิล้
(Electrical Line Installers, repairers and Cable Jointers)
ผูป้ ฏิ บตั ิงานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ติดตั้ง ซ่ อมแซม สายส่ งกระแสไฟฟ้ า ต่อเชื่ อม
สายเคเบิ ลที่ พาดผ่านกลางอากาศและฝั งใต้ดินพร้ อมทั้งสายยึดเหนี่ ยวสายไฟต่างๆ ติ ดตั้งและซ่ อมแซม
สายโทรศัพท์ที่พาดผ่านกลางอากาศและฝั งอยู่ใต้ดิน ตลอดจนปฏิ บตั ิ งานอื่ นที่ เกี่ ยวข้องและควบคุ มดู แล
ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
7245.20

ช่ างวางสายไฟ (ไฟฟ้ากําลัง) (Line worker, electric power)
วางและซ่อมสายไฟเหนือศีรษะเพื่อส่ งกระแสไฟฟ้ าจากโรงไฟฟ้ าไปยังสถานที่ใช้ไฟฟ้ า :
ตั้งเสาและหอคอยเล็กๆ ด้วยความช่วยเหลือของคนงานอื่นๆ ; ไต่ข้ ึนไปบนเสาและหอคอยแล้วติด
ฉนวนไฟฟ้ า เครื่ องป้ องกันอุสนีบาต และอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกัน ; ขึงสายไฟระหว่างหอคอยเสาและอาคาร
อย่างปลอดภัยให้สายไฟตกท้องช้างเพียงพอ เพื่อป้ องกันไม่ให้สายไฟขาด เมื่อสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง
; ต่อสายเคเบิลด้วยวิธีการต่างๆ ; ตรวจและซ่อม สายไฟ เสา หอคอย และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกันเป็ น
ครั้งคราว ; บันทึกการติดตั้ง การตรวจ การเปลี่ยนอุปกรณ์และการซ่อม อาจวางสายเคเบิลไฟฟ้ าแรงสู ง
และตั้งหอเหล็ก ; หรื อวางสายเคเบิลไฟฟ้ าแรงตํ่า และตั้งเสาไฟ (ไม้หรื อคอนกรี ต) อาจตรวจตราอุปกรณ์
ไฟฟ้ าที่ติดหรื อตั้งอยูใ่ นอาคารและทําการซ่อมตามคําร้องขอ
7245.30

ช่ างต่ อเชื่อมสายเคเบิล้ ; ช่ างวางสายเคเบิล (Cable worker ; Jointer, cable)
เชื่ อมสายเคเบิลไฟฟ้ าบนพื้นดินและใต้ดิน : แยกท่อสายไฟหรื อสายไฟฟ้ าออกและเอา
ฉนวนไฟฟ้ าออกจากปลายสาย ; เชื่ อมและบัดกรี เส้นลวดไฟฟ้ าต่อเชื่ อมกันตรงชุ มทางสายเคเบิล ; กําจัด
ความชื้ นตามรอยต่อต่างๆ และหุ ้มด้วยปลอกตะกัว่ และใส่ เข้าในปลอกหุ ้มสายเคเบิล วางและยึด สาย
เคเบิ ล ที่ ต่อ แล้ว เข้า ในฝาครอบชุ มทางสายเคเบิ ล แล้วเทกากนํ้ามันหรื อสารประกอบอื่นๆ เข้าไปใน
ฝาครอบ ; ทดสอบหาข้อบกพร่ องของสายไฟฟ้ าที่ใช้ต่อ อาจชํานาญในการต่อสายเคเบิลแบบใดแบบหนึ่ ง
เช่น สายไฟฟ้ ากําลัง สายโทรศัพท์
7245.40

ช่ างวางสาย (โทรศัพท์ , โทรเลข) ; ช่ างวางท่อ (Wire worker, telephone/ telegraph)
ติดตั้งและซ่ อมแซมสายส่ งโทรศัพท์และโทรเลข : ตรวจดูรูปแบบและแผนภาพการ
วางสายโทรศัพท์และโทรเลข เครื่ องเชื่ อมโยงและอุปกรณ์อื่นๆ ให้อยูใ่ นตําแหน่ งที่กาํ หนด ; เดินสาย /
วางสาย (ในกรณี ใต้ดิน) โทรศัพท์ / โทรเลขตามรู ปแบบ เชื่ อมต่อสายเคเบิ ลและอุ ปกรณ์ ต่าง ๆ เข้า

(409)
ด้วยกัน ตรวจสอบและปรับการรับ–ส่ งเพื่อให้ทาํ งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ อาจทําการซ่ อมแซมและ
เปลี่ยนสายที่ชาํ รุ ด
7245.90

ช่ างวางสายไฟและช่ างต่ อสายเคเบิลไฟฟ้าอืน่ ๆ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในกลุ่มนี้ รวมถึง ผูต้ ิดตั้งและซ่ อมแซมสายไฟและสายเคเบิล ต่าง ๆ
ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
หมวดย่อย 73 ผู้ปฏิบัติงานเกีย่ วกับอุปกรณ์ และเครื่องมือทีม่ ีความเที่ยงตรงแม่ นยํา งานหัตถกรรม
งานการพิมพ์ และงานทีอ่ นื่ เกีย่ วข้ อง
(Precision, Handicraft, Printing and Related Workers)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในหมวดย่อยนี้ ได้แก่ ผูผ้ ลิตและซ่ อมแซมเครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ที่มี
ความเที่ ยงตรงแม่นยําสู ง อุ ปกรณ์ ดนตรี เครื่ องประดับและโลหะภัณฑ์ที่มีค่าและกึ่ งมี ค่า เครื่ องดิ นเผา
เซรามิคและเครื่ องแก้วต่าง ๆ งานหัตถกรรมที่ทาํ มาจากไม้ สิ่ งทอสิ่ งถัก เครื่ องหนังและวัสดุอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงงานด้านการพิมพ์และการเย็บเข้าเล่มหนังสื อ ตลอดจนควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
กลุ่มอาชี พในหมวดย่ อยนี้ มีดังนี้
731 ผูป้ ฏิบตั ิงานด้านอุปกรณ์ และเครื่ องมือที่มีความเที่ยงตรงแม่นยํา
และงานโลหะภัณฑ์อื่นๆ
732 ช่างเครื่ องดินเผา เครื่ องแก้วและผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
733 ช่างฝี มือหัตถกรรมไม้ สิ่ งทอ เครื่ องหนังแบบพื้นบ้าน
734 ผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์
หมู่

731

ผู้ปฏิบัติงานด้ านอุปกรณ์ และเครื่องมือทีม่ ีความเที่ยงตรงแม่ นยําและงานโลหะภัณฑ์ อนื่ ๆ
(Precision Workers in Metal and Related Workers)
ผูป้ ฏิ บตั ิ งานอาชี พในหมู่น้ ี ได้แก่ ผูผ้ ลิ ตและซ่ อมแซมเครื่ องมื อหรื ออุ ปกรณ์ ที่มีความ
เที่ ย งตรงแม่ น ยํา เช่ น อุ ป กรณ์ ดนตรี เครื่ อ งประดับ และโลหะภัณฑ์ ที่ มี ค่ า และกึ่ ง มี ค่ า รวมถึ ง การ
ควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
กลุ่มอาชี พในหมู่นี้ มีดังนี้
7311 ช่างเครื่ องมือที่มีความเที่ยงตรงแม่นยํา
7312 ช่างอุปกรณ์เครื่ องดนตรี
7313 ช่างเพชรพลอย ช่างประดิษฐ์โลหะมีค่าและกึ่งมีค่า

(410)
หน่ วย 7311 ช่ างเครื่องมือทีม่ ีความเทีย่ งตรงแม่ นยํา (Precision-instrument Makers and Repairers)
ผูป้ ฏิ บตั ิ งานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูผ้ ลิ ตและซ่ อมแซมอุ ปกรณ์ และเครื่ องที่ มีความ
เที่ ย งตรงและแม่นยํา ผลิ ตปรั บ ตั้ง และซ่ อมแซมนาฬิ กาข้อมื อ นาฬิ ก าแขวน เครื่ องวัดในการเดิ นเรื อ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการพยากรณ์อากาศ อุปกรณ์ดา้ นจักษุ อุปกรณ์ดา้ นศัลยกรรมและเครื่ องมือแพทย์อื่นๆ
อุปกรณ์ ดา้ นทันตกรรม อุปกรณ์ ดา้ นศัลยกรรมออร์ โทปิ ดิ กส์ อวัยวะเทียมต่างๆ และอุปกรณ์ ที่มีความ
แม่นยําต่าง ๆ ตลอดจนปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
7311.20

ช่ างซ่ อมเครื่องมืออุปกรณ์ ทางการแพทย์
(Maker ; Repairer, medical instrument)
ทําและซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่ องมือทางการแพทย์ เช่น เครื่ องทันตกรรม เครื่ องวัด
สายตา และเครื่ องมือทางการแพทย์อื่นๆ ; ตรวจหาความผิดปกติหรื อตรวจสอบข้อบกพร่ องเพื่อทําการ
แก้ไข ; ปรับ แต่ง หรื อถอดเปลี่ยนชิ้นส่ วนอุปกรณ์ต่าง ๆ เท่าที่จาํ เป็ น ทดสอบการทํางานของเครื่ องมือ
อุปกรณ์
7311.25

ช่ างทําฟันปลอม ; ช่ างทันตกรรม (Maker ; Repairer, dental prosthesis)
ทําฟันปลอมหรื องานประดิษฐ์ทางทันตกรรม เช่น อุปกรณ์ในการจัดฟั น ดัดฟั น พิมพ์
ปากและจําลองแบบของเหงือกและส่ วนอื่นๆ ของปาก : ผสมส่ วนผสมที่ใช้ในการทําฟั นปลอม หล่อฟั น
ปลอมตามกรรมวิธีจดั ทําฟั นปลอมแบบต่างๆ ตามคําสั่ง เช่ น แบบถอดได้ชนิ ดโครงโลหะ หรื อชนิ ด
อะครี ลิก ฟั นปลอมแบบติดแน่ น เป็ นต้น จัดทําโครงและตะขอสําหรับการจัดและยึดฟั น มีความชํานาญ
และความสามารถในการทําหนึ่งอย่างหรื อทั้งหมด อาจช่วยเหลือทันตแพทย์ในด้านทันตกรรมจัดฟัน
7311.30

ช่ างทําอุปกรณ์ แขน – ขาเทียม (อุปกรณ์ ช่วยความพิการ)
(Maker ; Repairer, orthopaedic appliance)
ทําและซ่ อมแซมอุ ป กรณ์ และอวัยวะเที ยมสําหรั บคนพิการ : ตัดวัสดุ หรื อหล่ อแบบ
ชิ้ นส่ วนตามรู ปแบบและขนาดที่ ตอ้ งการ ; ประกอบชิ้ นส่ วนต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ; ทดสอบความสมดุลย์
หรื อ ตรวจสอบนํ้า หนัก ของอุ ป กรณ์ ทํา การปรั บ แต่ ง ขนาดให้ พ อเหมาะกับ ผูใ้ ช้ง าน ; อาจทํา การ
ซ่อมแซมอุปกรณ์ ชิ้นส่ วน อวัยวะเทียมที่ชาํ รุ ดให้อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งาน
7311.40

ช่ างทํานาฬิ กา ; ช่ างซ่ อมนาฬิ กา (Maker ; Repairer, watch)
ประกอบชิ้นส่ วนเพื่อทํานาฬิกา หรื อทําการซ่ อมและปรับนาฬิกา : ใช้เลนซ์ขยายตรวจดู
ชิ้ นส่ วนที่ เกี่ ย วกับ เวลาและชิ้ นส่ วนอื่ นๆ เพื่อทํา การประกอบหรื อค้นหาความชํา รุ ดเสี ย หาย ; ใช้คีม
ไขควง แหนบ และเครื่ องมื ออื่น ๆ ในการถอดลูกตุม้ ลาน และชิ้นส่ วนอื่นๆ ของนาฬิกาออก ; ทําการ
ซ่ อมหรื อเปลี่ ย นชิ้ นส่ วนที่ เสี ย ; ทํา ความสะอาดส่ วนต่ า งๆ ด้วยนํ้า มันเบนซิ นหรื อนํ้ายาที่ ใ ช้ท าํ ความ

(411)
สะอาดอื่น ๆ ; ประกอบนาฬิกาขึ้นใหม่และปรับชิ้นส่ วนที่เกี่ยวกับเวลา ; หยอดนํ้ามันชนิ ดพิเศษเฉพาะ
ชิ้นส่ วนที่เคลื่อนไหว
7311.50

ช่ างซ่ อมเครื่องมือวัดทีม่ ีความเทีย่ งตรงทางอุตุนิยมวิทยา
(Maker ; Repairer, meteorological instrument)
ทําและซ่ อมแซมอุ ปกรณ์ และเครื่ องมือวัดทางอุตุนิยมวิทยา : ตรวจสอบความผิดปกติ
และทําการปรับแต่ง ; ถอดเปลี่ยนชิ้นส่ วนอุปกรณ์ที่ชาํ รุ ด ; ทดสอบความเที่ยวตรง
7311.90

ช่ างซ่ อมเครื่องมือและอุปกรณ์ ทมี่ ีความเทีย่ งตรงแม่ นยําอื่น ๆ
ผูป้ ฏิ บตั ิงานอาชี พในกลุ่ มนี้ รวมถึ ง ผูท้ าํ และซ่ อมแซมเครื่ องมือและอุปกรณ์ ที่มีความ
เที่ยงตรงแม่นยําอื่นๆ ซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
หน่ วย 7312

ช่ างอุปกรณ์ เครื่องดนตรี Musical-instrument Makers and Tuners)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูผ้ ลิต ประกอบและปรับแต่งเสี ยงเครื่ องดนตรี แบบ
เครื่ องสาย เครื่ องเป่ า เครื่ องคัด หรื อเครื่ องเคาะโดยการใช้หรื อเครื่ องมือทุ่นแรงอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
7312.20

ช่างทําเครื่ องดนตรี (เครื่ องสาย) (Maker, musical instrument, string)
ใช้เครื่ องมือหรื อเครื่ องจักรทําเครื่ องดนตรี ประเภทเครื่ องสายด้วยไม้ ยางแข็ง พลาสติก
ไนลอน โลหะ หรื อวัสดุอื่นๆ : คัดเลือกและทําเครื่ องหมายบนวัสดุ เลื่อย เจาะ แกะสลัก ขึ้นรู ป และ
ตกแต่งชิ้นส่ วนต่าง ๆ ของเครื่ องดนตรี ; อัดกาวหรื อขันเกลียวชิ้นส่ วนต่างๆ ให้ติดกัน ; ลงพื้นทาสี และ
ลงนํ้ามันชักเงาหลาย ๆ ครั้ง ; ขึงสาย ตอกสลักและใส่ ส่วนประกอบอื่นๆ ; ทดสอบเครื่ องดนตรี และ
แก้ไขปรับปรุ งเท่าที่จาํ เป็ นเพื่อทําให้เสี ยงดีข้ ึน อาจซ่ อมเครื่ องดนตรี อาจชํานาญในการทําเครื่ องดนตรี
เฉพาะอย่าง ตัวอย่าง เช่น พิณ จะเข้ ซออู ้ ซอด้วง และเครื่ องสายไทยอื่น ๆ
7312.30

ช่ างทําเครื่องดนตรี (เครื่องเป่ าทีท่ าํ ด้ วย ไม้ )
(Maker, musical instrument, woodwind)
ใช้เครื่ องมื อหรื อเครื่ องจักร ทําเครื่ องเป่ าซึ่ งส่ วนใหญ่ ท าํ ด้วยไม้ : คัดเลื อกและทํา
เครื่ องหมายบนวัสดุ เลื่ อย เจาะขึ้ นรู ป และตกแต่งชิ้ นส่ วนต่าง ๆ ของเครื่ องเป่ า ; ขันเกลี ยวชิ้ นส่ วนต่างๆ
ให้ติดกัน ; ใส่ แป้ นนิ้ วกดและส่ วนประกอบส่ วนอื่นๆ ให้ตรงตามที่ ; ทดสอบเครื่ องดนตรี และแก้ไข
ปรับปรุ งเท่าที่จาํ เป็ นเพื่อทําให้เสี ยงดีข้ ึน ; ลงพื้น ทาสี ลงนํ้ามันชักเงาหลาย ๆ ครั้ง อาจทําแป้ นนิ้วกด
โดยการทุบตะไบ และขัดเงาโลหะเย็น และอาจซ่ อมเครื่ องดนตรี ประเภทต่าง ๆ อาจชํานาญในการทํา
เครื่ องดนตรี ประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น ปี่ ขลุ่ย หรื อแคน เป็ นต้น
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7312.40

ช่ างทําเครื่องดนตรี (เครื่องเป่ าจาก โลหะ)
(Maker, musical - instrument, metalwind)
ใช้เ ครื่ อ งมื อ หรื อ เครื่ อ งจัก ร ทํา เครื่ อ งเป่ าชนิ ด เป่ าด้ว ยโลหะ : คัด เลื อ กและทํา
เครื่ องหมายบนวัสดุ เลื่ อย เจาะขึ้นรู ป และตกแต่งชิ้ นส่ วนต่าง ๆ ของเครื่ องเป่ า ; ประกอบและยึด
ชิ้นส่ วนต่างๆให้ติดกัน เช่น แป้ นนิ้วกด ทดสอบเสี ยงและแก้ไขปรับปรุ งเท่าที่จาํ เป็ น ขัดเงาหรื อพ่นสี
และตัด เชื่ อมประกอบตกแต่งอื่ นๆ อาจมี ความชํานาญในการทําเครื่ องดนตรี ประเภทเป่ าชนิ ดใดชนิ ด
หนึ่งโดยเฉพาะ เช่น แซกโซโฟน ทรัมเป็ ต คาริ เนต เป็ นต้น
7312.50

ช่ างปรับเสี ยงเปี ยโน (Tuner, piano)
ทดสอบและปรับเสี ยงที่เพี้ยนของเปี ยโนเพื่อให้ได้เสี ยงที่ถูกต้องตามมาตรฐาน : เทียบ
เสี ยงเปี ยโนโดยใช้ซ่อมเสี ยงหรื อเครื่ องมืออิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐาน ; หมุนเข็มบังคับเสี ยงให้เส้นลวดตึง
หรื อหย่อน จนกว่าจะได้เสี ยงที่เท่ากันกับเสี ยงจากซ่ อมเสี ยง ; ปรับเส้นลวดเส้นอื่นๆ โดยให้หูเทียบกับ
เสี ยงของเส้นลวดซึ่ งได้ปรับเสี ยงเรี ยบร้อยแล้ว อาจเปลี่ยนสายที่ขาดและซ่ อมเปี ยโน อาจปรับเสี ยงและ
ซ่อมออร์ แกน
7312.90

ช่ างทําเครื่องดนตรีและช่ างปรับเสี ยงดนตรีอนื่ ๆ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในกลุ่มนี้ รวมถึง ช่างทําเครื่ องดนตรี และช่างปรับเสี ยงดนตรี ซ่ ึ งมิได้
จัดประเภทไว้ในที่อื่น ตัวอย่าง เช่น ผูท้ าํ กลอง ระนาด ฆ้องวง ฉิ่ ง และอังกาลุง ; ผูป้ รับเสี ยงเครื่ อง
ดนตรี อื่น ๆ ยกเว้นออร์แกนและเปี ยโน
หน่ วย 7313 ช่ างเพชรพลอย ช่ างประดิษฐ์ โลหะมีค่าและกึง่ มีค่า
(Jewellery and Precious-Metal Workers)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูป้ ระดิษฐ์และซ่อมแซมเครื่ องประดับและโลหะมีค่า
ผลิตเครื่ องประดับทั้งชิ้น เช่น แหวน เข็มเกล็ด สร้อยคอ หล่อเครื่ องประดับและสิ่ งของที่เป็ นโลหะมีค่าที่
ไม่ใช่เหล็กด้วยมือ หรื อปฏิบตั ิงานบางส่ วนในการขึ้นรู ปผลิตภัณฑ์ดว้ ยวิธีการต่าง ๆ เช่น การตี การตัด
การขัดและการฝังอัญมณี หรื อโลหะมีค่าแล้วนํามาประกอบชิ้นส่ วน ทําการสลักอักษรและออกแบบลวดลาย
ลงบนเครื่ องประดับ และผลิ ตภัณฑ์โลหะมี ค่ า ตลอดจนปฏิ บ ตั ิ หน้า ที่ ก ารงานที่ เกี่ ยวข้องและควบคุ ม
ดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
7313.20

ช่ างทําต้ นแบบตัวเรือนด้ วยขีผ้ งึ้ (เทียน) (Maker, wax mould)
ขึ้นรู ปชิ้ นงานต้นแบบเครื่ องประดับด้วยขี้ ผ้ ึง (เทียน) ตามรู ปแบบที่นักออกแบบได้
ออกแบบไว้ : กําหนดขนาด/นํ้าหนักชิ้นงานทั้งชนิ ดชิ้นเดียวหรื อแยกส่ วน ; ช่างทําต้นแบบตัวเรื อนด้วย
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ขี้ผ้ งึ (เทียน) จะต้องมีความรู ้ความสามารถและเข้าใจเกี่ยวกับการวินิจฉัยแบบ ตลอดจนมีความรู ้พ้ืนฐาน
เกี่ยวกับคุณสมบัติของวัตถุดิบขั้นตอนการผลิตเพื่อกําหนดวิธีผลิตได้อย่างถูกต้อง
7313.22

ช่ างทําต้ นแบบตัวเรือนด้ วยโลหะ (Maker, metal mould)
ขึ้นรู ปชิ้นงานต้นแบบเครื่ องประดับด้วยโลหะตามรู ปแบบที่นกั ออกแบบได้ออกแบบไว้ :
กําหนดขนาด/นํ้าหนักชิ้นงานทั้งชนิ ดชิ้นเดียวหรื อแยกส่ วน ; ช่างทําต้นแบบตัวเรื อนด้วยโลหะจะต้องมี
ความรู ้ความสามารถและเข้าใจเกี่ยวกับการวินิจฉัยแบบ ตลอดจนมีความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับคุณสมบัติของ
วัตถุดิบ ขั้นตอนการผลิต การขัดผิวโลหะเพื่อกําหนดวิธีผลิตได้อย่างถูกต้อง
7313.25

ช่ างหล่อตัวเรือน (Mounter ; Jewelly caster)
หล่อตัวเรื อนเครื่ องประดับด้วยเครื่ องหล่อชนิ ดหล่อเหวี่ยงและชนิ ดหล่อด้วยสุ ญญากาศ
: ใช้เครื่ องผสมปูนและขจัดฟองอากาศจากส่ วนผสมปูน ; เทปูนในแม่พิมพ์ ขจัดขี้ผ้ งึ (เทียน) ออกจาก
แม่พิมพ์ และอบแม่พิมพ์ปูนเพื่อให้ได้อุณหภูมิตามที่กาํ หนด ; ช่ างหล่อตัวเรื อนต้องมีความรู ้ เกี่ ยวกับ
คุณสมบัติของโลหะชนิ ดต่างๆที่ใช้หล่อ การคํานวณปริ มาณโลหะที่ใช้ การทําความสะอาดชิ้นงานหล่อ
และมี ความชํานาญในการใช้เครื่ องมื อเครื่ องจักรและอุ ปกรณ์ ต่างๆ โดยเฉพาะเครื่ องหล่ อแบบต่างๆ
มากกว่า 1 แบบขึ้นไป อาจปฏิบตั ิหน้าที่ท้ งั หมดหรื อเพียงบางส่ วน
7313.26

ช่ างทําแม่ พมิ พ์ยาง (Maker, rubber die)
ทํา แม่ พิมพ์ ยางจากต้ นแบบตัวเรื อนเครื่ องประดับ : จั ด วางแผ่ นยางก่ อนนําไปอบใน
เครื่ องอบแม่ พิมพ์ เพื่อให้ ยางพิมพ์ ลวดลายหรื อรู ปทรงต่ างๆ ได้ ถูกต้ องตามต้ นแบบ ; ผ่ าแม่ พิมพ์ ยางเพื่อให้
สามารถถอดและประกอบแม่ พมิ พ์ ได้ อย่ างเหมาะสมกับการนําไปฉีดขีผ้ งึ้ (เทียน) โดยตัวแบบขีผ้ งึ้ (เทียน) ที่
ผ่ านการฉีดทดสอบจะต้ องมีความถูกต้ องสมบูรณ์ ตามต้ นแบบ และสามารถถอดแบบออกจากแม่ พิมพ์ ยางได้
โดยง่ ายและไม่ ชํารุ ดเสี ยหาย ; ช่ างทําแม่ พิมพ์ ยางจะต้ องมีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติและการใช้
ประโยชน์ จากยางแต่ ละชนิดให้ เหมาะสมแก่ การใช้ งาน รวมทั้งสามารถแก้ ไขปั ญหาการฉีดขีผ้ งึ้ (เทียน)ให้ แก่
พนักงาน
7313.28

ช่ างฉีดขีผ้ งึ้ (เทียน) ; ช่ างเทียน (Waxer)
ใช้เครื่ องฉี ดเทียนทั้งแบบธรรมดาและแบบอัตโนมัติในการฉี ดขี้ผ้ งึ (เทียน) หลอมเหลว
เข้าแม่พิมพ์ยาง : ถอดตัวแบบขี้ผ้ งึ (เทียน) จากแม่พิมพ์ยางโดยไม่ให้มีความเสี ยหายและชํารุ ด ; ตกแต่งตัว
แบบขี้ผ้ งึ (เทียน) ให้มีความสมบูรณ์ ; นําตัวแบบขี้ผ้ งึ (เทียน) ไปติดเป็ นต้น(เทียน) ในลักษณะและปริ มาณ
ที่ถูก ต้องเหมาะสมตามหลักวิชา ; ปรั บแต่งและบํารุ งรั กษาเครื่ องจักรเพื่อให้ได้ชิ้นงานหล่ อสําเร็ จที่
ถูกต้องสมบูรณ์ตามรู ปแบบที่กาํ หนด
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7313.30

ช่ างฝัง (Setter, gems)
ฝั งอัญมณี มีค่าและ/หรื อกึ่ งมี ค่าลงในตัวเรื อนโลหะให้เป็ นรู ปทรงตามแบบที่กาํ หนด :
จัดทําหรื อดัดแปลงบริ เวณที่จะฝังให้เป็ นที่รองรับ ; จัดวางบนด้านหรื อขอบโลหะของตัวเรื อนตามรู ปแบบ
ด้วยการกดให้เกาะติดหรื อการหุ ้ม ทําร่ องเพื่อยึดอัญมณี ให้มีความมัน่ คง แน่ นหนาและสวยงาม ; อาจมี
ความชํานาญในการฝังในลักษณะใดลักษณะหนึ่ งเป็ นการเฉพาะมากกว่า 1 ลักษณะขึ้นไป โดยมีชื่อเรี ยก
ตามความชํานาญในลักษณะฝังนั้นๆ รวมทั้งมีความรู ้ความชํานาญในการใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การฝังแต่ละลักษณะเป็ นอย่างดี
7313.35

ช่ างขัดตกแต่ งตัวเรือน (Polisher, articles)
ขัดตกแต่งผิวชิ้ นงานเพื่ อทําให้ตวั เรื อนโลหะมี ความวาวและสวยงาม : อุ ดร่ องรอยที่
เกิดขึ้นบนตัวเรื อนหรื อขจัดส่ วนที่เพิ่มขึ้นจากแบบ ; โดยมีความรู้ความชํานาญในการใช้เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์ เป็ นอย่างดี มี ความรู้ทางเทคนิ คในการขยายหรื อลดขนาดของเครื่ องประดับให้ตรงตามความ
ต้องการของลูกค้า การใช้เครื่ องขัดชิ้นงานชนิ ดต่างๆ การใช้ยาขัดและทําความสะอาดยาขัดให้หมดจาก
ตัวเรื อนด้วยเครื่ องจักรประเภทต่างๆ ตลอดจนมีความรู ้เกี่ยวกับคุณสมบัติดา้ นความแข็ง ความเงางามของ
โลหะและโลหะผสมชนิดต่างๆ เป็ นอย่างดี
7313.40

ช่ างตัดพลอย (Cutter, gems)
ตัดพลอยให้ได้ขนาดตามที่กาํ หนดสําหรับการเจียระไนในระบบอุตสาหกรรม : พิจารณา
รู ปทรงและเนื้ อของพลอย ; กําหนดลักษณะการตัดเพื่อให้พลอยมี น้ าํ หนักมากที่ สุดเมื่อผ่านการเจียระไน;
ตรวจสอบดูรอยแตกร้าวหรื อตําหนิ มีความรู ้เกี่ยวกับการวิเคราะห์รูปทรงและลักษณะรอยตําหนิต่าง ๆ
7313.41
ช่ างโกลนพลอยด้ วยเครื่อง (ช่ างบล๊อกพลอย)
(Operator, bruting machine, gems)
โกลนพลอยด้วยเครื่ องให้เป็ นรู ปทรงต่างๆ ตามต้องการ : มีความรู้ความชํานาญในการ
ใช้และบํารุ งรักษาเครื่ องบล๊อกพลอย มีความเข้าใจในเรื่ องสัดส่ วนต่างๆ ของพลอยที่จะเจียระไน คุ ณสมบัติ
ของพลอยชนิ ดต่างๆ และมีความรู ้เกี่ยวกับขั้นตอนการเจียระไนพลอยในขั้นดี
7313.42

ช่ างตัดเหลีย่ มพลอย (Cutter, edge gems)
เจียระไนเพื่อวางเหลี่ ยมพลอยให้ได้สัดส่ วนมาตรฐาน : มี ความรู ้ เกี่ ยวกับสัดส่ วนของ
พลอย ความสัมพันธ์ของเหลี่ยมพลอยกับรู ปทรงของพลอยที่จะเจียระไน คุณสมบัติของพลอยชนิ ดต่าง ๆ
การเลื อกใช้ผงเพชร มี ความสามารถในการปรับแก้ขนาดของเหลี่ ยมพลอย สามารถใช้บาํ รุ งรักษาและ
ปรับแต่งจักรเจียระไนพลอยได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
7313.43

ช่ างขัดเงาพลอย (Polisher, gems)
ขัดเหลี่ ยมต่างๆ ของพลอยให้ได้เงามาตรฐาน : มี ความรู ้ เกี่ ยวกับสัดส่ วนของพลอย
ความสัมพันธ์ของเหลี่ ยมพลอยกับรู ปทรงของพลอยที่จะเจียระไน คุ ณสมบัติของพลอยชนิ ดต่างๆ การ

(415)
เลื อ กใช้ผงเพชร มี ค วามสามารถในการปรั บ แก้ข นาดของเหลี่ ย มพลอย สามารถใช้บ าํ รุ ง รั ก ษาและ
ปรับแต่งจักรเจียระไนพลอยได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
7313.45

ช่ างเจียระไนเพชร (Grinder, diamonds)
เจียระไนเพชรให้เกิดเหลี่ยมและเงาตามมาตรฐานที่กาํ หนด : เตรี ยมเครื่ องจักร เครื่ องมือ
สําหรับการเจียระไน ; ใส่ เพชรลงในเครื่ องมือ กดเครื่ องมือที่มีเม็ดเพชรติดอยู่ลงบนจานเจียรกากเพชร
หรื อเม็ดเพชรที่ยึดติดกับเครื่ องเจียร เจียระไนขึ้นเหลี่ ยมต่างๆ ตามมุมองศาจนได้เหลี่ ยมครบมาตรฐาน
ตามที่กาํ หนด ; ขัดเงาเหลี่ยมทุกเหลี่ยม ; ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการเจียระไน มีความรู้ความเข้าใจ
และมีความสามารถในการใช้เครื่ องจักรและเครื่ องมือในการเจียระไน ; ขั้นตอนการเจียระไน เทคนิ คการ
เจียระไนเพชรที่มีตาํ หนิหรื อมีความแข็งเป็ นพิเศษ และการดูแลบํารุ งรักษาเครื่ องจักร อาจมีความชํานาญ
ในการเจียระไนเฉพาะอย่าง เช่ น เจียระไนหน้ากระดาน (Table Cutting) เจียระไนบ๊อตต้อม (Bottom
Cutting) เจี ยระไนบล๊อกกิ้ ง (Blocking Cutting) เจียระไนท้อบฮาล์ฟ (Top–Halves Cutting) เจียระไน
ท้อปคอนเนอร์ (Top– Corner Cutting) เจียระไนสตาร์ (Star Cutting) และการเจียระไนเพชรแบบแฟนซี
7313.46

ช่ างเลือ่ ยเพชร (Sawyer, diamonds)
ตัด (เลื่อย) ก้อนเพชรตามเครื่ องหมายที่ทาํ ไว้หรื อตามขนาดและรู ปแบบที่กาํ หนดด้วย
เครื่ องเลื่อย : นําก้อนเพชรเข้าเครื่ องเลื่อย ; ปรับแต่งเครื่ องเลื่อยเท่าที่จาํ เป็ น ; ตัด (เลื่อย) เพชรให้ได้กอ้ น
และเหลี่ยมตามที่กาํ หนดโดยมีโครงร่ างหัว–ก้นคร่ าวๆ ; มีความรู้และความเข้าใจในคุณสมบัติของเพชร
การเจียระไนและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลื่อยเป็ นอย่างดี ; อาจคํานวณและวิเคราะห์กอ้ นเพชรแต่ละก้อนเพื่อ
กําหนดขนาดและทําเครื่ องหมายสําหรับการเลื่อยแต่ละครั้งเพื่อให้มีน้ าํ หนักมากที่สุด
7313.47
ช่ างโกลนเพชร (Operator, bruting machine, diamonds)
โกลนขึ้นรู ปเพชรที่ผ่านการเลื่อยแล้วให้มีรูปทรงเหมาะแก่การเจียระไนในขั้นต่อไป :
นําเพชร (หิ นมีค่า) ใส่ ลงใน Pot Bruting ใส่ เพชรอีกเม็ดลงบนไม้ทวน หาจุดศูนย์กลางเพชร (เซ็นเตอร์ )
ใช้ไม้ทวนที่มีเพชรตรงปลาย โกลนขึ้นรู ปริ มให้ได้องศาตามที่กาํ หนดและเป็ นทรงกลม โดยขึ้ นอยู่กบั
ชนิดและขนาดของเม็ดเพชร ; แต่งริ ม ขัดเงาและตรวจสอบดูความเรี ยบร้อยก่อนส่ งไปยังแผนกอื่นต่อไป
; มีความรู้ความเข้าใจในเรื่ องเครื่ องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการโกลน คุณสมบัติลกั ษณะและรอยตําหนิ
ของก้อนเพชร การโกลนเพชรเพื่อแก้ไขรอยตําหนิธรรมชาติตามจุดต่าง ๆ เป็ นอย่างดี
7313.48

ช่ างโกลนเพชรด้ วยเครื่องอัตโนมัติ (Operator, bruting automachine, diamonds)
โกลนเพชรเพื่อขึ้นรู ปทรงกลมด้วยเครื่ องจักร (Maxi cut) : ปรับ ตั้งระดับเครื่ องจักรเพื่อ
โกลนขึ้นรู ปเพชรตามขนาด ; ควบคุมดูแลการนําเพชรเข้าเครื่ องและเดินเครื่ องจักรอัตโนมัติเพื่อขึ้นรู ปทรง
กลม ; มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้ การบํารุ งรักษาเครื่ องจักร

(416)
7313.50

ช่ างเงิน / ช่ างทอง (Silversmith / Goldsmith)
ทําหรื อซ่อมเงิน / ทองรู ปพรรณด้วยมือ เช่น สร้อยคอ สร้อยข้อมือ กําไล ต่างหู เป็ นต้น
: ศึกษารู ปแบบเครื่ องประดับที่จะทํา ; หลอมแท่งเงิน / ทองในเบ้าหลอมตามจํานวนที่ตอ้ งการเทเงิน /
ทองหลอมลงในแบบพิมพ์ยาว ทิ้งให้เย็นและแข็ง ; นําแท่งเงิน / ทองออกจากพิมพ์ ตัดให้เป็ นเส้นที่มี
ความยาวตามต้องการ นําไปตีหรื อดึงให้มีขนาดเล็กลงเพื่อนําไปทําเป็ นเส้น ชักลวดเงิ นหรื อลวดทองผ่าน
ช่องต่าง ๆ แบบชักลวดเพื่อให้ลวดเงิน / ทองมีขนาดตามที่ตอ้ งการ ; ขดเส้นลวดที่ได้ ; ตัดเส้นลวดเงิน
/ ทอง ตามขนาดเพื่อมาทําเครื่ องประดับ โดยการตัด ดัด สาน บัดกรี และประกอบเข้าเป็ นดอก ลายหรื อ
ตามรู ปร่ างที่กาํ หนด ; ขัดและล้างด้วยนํ้ายาเพื่อทําความสะอาดและขึ้นเงา ; มีความรู้ ความสามารถในการ
ใช้เครื่ องมื อต่างๆ เช่ น หัวไฟ คี ม ตะไบ ฯลฯ มี ความเข้าใจเกี่ ยวกับสรี ระของร่ างกายมนุ ษย์และ
ลวดลายทองโบราณเป็ นอย่างดี
7313.55

ช่ างถักเงิน / ทอง (Twister, silver / gold )
ถักเส้นเงิน/เส้นทองให้เป็ นรู ปพรรณตามลายแบบทองโบราณ เพื่อทําเป็ นเครื่ องประดับ
ต่างๆ เช่น สร้อยคอ สร้อยข้อมือ ต่างหู เป็ นต้น : ตัดเส้นเงิน / เส้นทองตามความยาวที่ตอ้ งการ ; ถัก
เงิน / ทองตามแบบและลายที่กาํ หนด เช่น แบบ 4 เสา 6 เสา 12 เสา กระดูกงู เกลียวเชื อก ต่อห่ วง
พวงมาลัย มีความรู ้เกี่ยวกับคุณสมบัติของเงินและทอง
7313.59

ช่ างตีทองและเงิน (เปลว) (Maker, silver / gold leaf)
ทํา ทองคํา เปลวและเงิ น เปลวจากเงิ นและทองใบด้ว ยมื อ ตามลํา ดับ ขั้น ของการทํา :
ใช้กรรไกรตัดเงินหรื อทองใบให้เป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมจัตุรัสหรื อสี่ เหลี่ย มผืนผ้าตามขนาดที่ตอ้ งการ ; วางเงิน
หรื อทองใบที่ตดั แล้วเข้าในระหว่างแผ่นกระดาษแก้วโดยวางซ้อนสลับกันเป็ นชั้น ๆ จนเป็ นกองสู ง ; นํา
กองกระดาษบรรจุแผ่นโลหะใส่ เข้าในหี บหนังแล้วปิ ดให้แน่น ; วางหี บหนังไว้บนแท่นหิ นแล้วใช้คอ้ นตี
ทุบลงบนหี บหนังตามกรรมวิธีการตีกุบตามระยะเวลาที่ตอ้ งการ เอาเงิ นหรื อทองใบที่ตีกุบชั้นแรกออก
จากกระดาษแก้ว แล้ววางลงบนกระดาษแก้วแผ่นใหม่ที่ มีขนาดใหญ่กว่า เดิ ม ซ้อนสลับกันเป็ นชั้นๆ
จนเป็ นกองสู งและใส่ ลงในหี บหนังที่มีขนาดใหญ่กว่าอันแรก ; ตีกุบซํ้าอีกตามระยะเวลาที่ตอ้ งการ เอา
ทองคําเปลวหรื อเงินเปลวซึ่ งตีกุบจนบางแล้วออกจากกองใช้ไม้ไผ่ตดั ตามขนาดที่ตอ้ งการ แล้วใส่ ไว้ใน
แผ่นกระดาษฟาง ; อาจตรวจสอบดูความเรี ยบร้อยในรู ปลักษณะของทองคําเปลวหรื อเงินเปลวภายหลัง
การ ตีกุบเสร็ จแล้ว
7313.60

ช่ างชุ บและเคลือบโลหะทัว่ ไป (Operator, coating machine, metal)
ใช้กรรมวิธีไฟฟ้ าเพื่อสร้ างและชุ บผลิ ตภัณฑ์โลหะด้วยนิ เกิ ล โครเมี ยม ทองคํา เงิ น
โรเดียมหรื อโลหะที่มิใช่เหล็กอื่นๆ เพื่อป้ องกันหรื อตกแต่งผิวโลหะ หรื อเพื่อพอกผิวโลหะที่ชาํ รุ ดและ
พอกผิวแม่พิมพ์เพื่อทําชิ้นงานขึ้นใหม่ (Electroforming) : ทําความสะอาดผลิ ตภัณฑ์ดว้ ยมือหรื อเครื่ องขัด
หรื อโดยการแช่ในนํ้ายาเคมีและล้างด้วยนํ้าสะอาดหรื อทําให้สะอาดด้วยกระแสไฟฟ้ า ; แช่ผลิตภัณฑ์ลง
ในถัง นํ้ายาชุ บ โลหะด้ ว ยไฟฟ้ า กะประมาณปริ มาณกระแสไฟฟ้ าที่ ต้อ งการและระยะเวลาที่ ชุ บ

(417)
ผลิตภัณฑ์ โดยพิจารณาจากขนาด ชนิ ดของนํ้ายาชุ บ และความหนาที่ตอ้ งการชุบ ; เปิ ดสวิตช์เพื่อทําการ
ชุบผลิตภัณฑ์ตรวจดูผลิตภัณฑ์เป็ นระยะๆ ว่าได้ถูกชุบอย่างพอเหมาะแล้ว ; รักษาปริ มาณกระแสไฟฟ้ าที่
ไหลผ่านนํ้ายาให้คงที่ ตามความต้องการโดยดูจากมาตรวัดต่างๆ และปรั บกระแสไฟฟ้ าให้เป็ นไปตาม
ความต้องการ ; ใช้ความสังเกตหรื อเครื่ องไมโครมิเตอร์ และคาลิเปอร์ วดั ความหนาของโลหะที่เคลือบ ;
เอาผลิ ตภัณฑ์ที่ชุบแล้วออกเมื่อชุ บได้ความหนาเพียงพอแล้วล้างผลิตภัณฑ์ที่ชุบแล้วด้วยนํ้าธรรมดาและ
ทําให้แห้งโดยใช้ผา้ เช็ด เป่ าด้วยลมร้ อนหรื อเครื่ องทําให้แห้งด้วยระบบหนี ศูนย์หรื อระบบความร้อน ;
ควบคุ มการปฏิ บตั ิงานต่างๆ ของคนงาน เช่ น การวางผลิ ตภัณฑ์ลงในถังชุ บและนําออกจาก ถังชุ บ
การทําความสะอาดอุปกรณ์ ที่ใช้และทําความสะอาดผลิตภัณฑ์เมื่อชุ บเสร็ จแล้ว อาจป้ องกันหรื อตกแต่ง
โลหะ หรื อสร้างผิวโลหะที่เสี ยหรื อชํารุ ดขึ้นใหม่ดว้ ยการพ่นโลหะหลอมเหลวเคลือบบนผลิตภัณฑ์
7313.65

ผู้ชุบโลหะโดยการจุ่มด้ วยมือ (Operator, metal coating, hand)
ใช้กรรมวิธีไฟฟ้ าเพื่อสร้ างและชุ บผลิตภัณฑ์โลหะด้วยนิ เกิ ล ทองคํา เงิ น เพื่อสร้างผิว
โลหะให้มีสีตามชนิดของโลหะที่ตอ้ งการชุบ : ทําความสะอาดผลิตภัณฑ์ดว้ ยมือหรื อเครื่ องขัด แช่ใน
นํ้ายาเคมีและล้างด้วยนํ้าสะอาด ; แช่ ผลิ ตภัณฑ์ลงในถังนํ้ายาชุ บโลหะด้วยไฟฟ้ า กะประมาณปริ มาณ
กระแสไฟฟ้ าที่ตอ้ งการและระยะเวลาที่ชุบผลิตภัณฑ์ โดยพิจารณาจากขนาดชิ้นงาน ; เปิ ดสวิตช์เพื่อทํา
การชุ บผลิ ตภัณฑ์ ; ตรวจดู ผ ลิ ตภัณฑ์เป็ นระยะ ๆ ว่า ได้ถู ก ชุ บอย่า งพอเหมาะแล้ว รั ก ษาปริ ม าณ
กระแสไฟฟ้ าที่ไหลผ่านนํ้ายาให้คงที่ตามความต้องการโดยใช้ความสังเกต ; เอาผลิตภัณฑ์ที่ชุบแล้วออก ;
ล้างผลิตภัณฑ์ที่ชุบแล้วด้วยนํ้าธรรมดาและทําให้แห้งโดยใช้ผา้ เช็ดหรื อเป่ าด้วยลมร้อน
7313.70

ช่ างแต่ งตัวเรือน (Setter, jewellery articles)
แต่งตัวเรื อนเครื่ องประดับ : ทําการแต่งตัวเรื อนเครื่ องประดับต่างๆ ที่ได้จากงานหล่อตัว
เรื อนด้วยวิธีการตะไบ เลื่ อย บัดกรี และการขัดหยาบเบื้ องต้น เพื่อเพิ่มเติ มส่ วนที่ ขาดหายไป ; ขจัด
ส่ วนเกิน รวมทั้งการอุดร่ องรอยต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนตัวเรื อน และขยายหรื อลดขนาดของเครื่ องประดับให้
ตรงตามความต้องการของลูกค้า ; มีความรู ้ ความสามารถเกี่ ยวกับการใช้หัวเชื่ อมบัดกรี ลกั ษณะต่างๆ
เช่น แบบแก๊ส นํ้ามันหรื อเลเซอร์ การใช้เครื่ องมือขนาดเล็ก เช่น เลื่อย ตะไบ คีม เป็ นต้น รวมถึง
การเก็บเศษโลหะมีค่า
7313.75

ช่ างแต่ งประกอบตัวเรือน (Finisher, jewellery articles)
ประกอบชิ้ นงานเป็ นตัวเรื อน : ทําการประกอบชิ้ นงานต่างๆ ด้วยวิธีตะไบ เลื่ อย บัดกรี
และขัดหยาบ เพื่อแต่ งประกอบเป็ นตัวเรื อนเครื่ องประดับให้ครบถ้วนถูก ต้อง สมบูรณ์ ตามรู ปแบบที่
กําหนด ; มีความรู ้ ความสามารถเกี่ ยวกับการใช้เครื่ องมือขนาดเล็กและหัวเชื่ อมบัดกรี ชนิ ดต่างๆ เช่ น
แบบแก๊ส นํ้ามัน หรื อเลเซอร์ รวมทั้งการเก็บเศษโลหะมีค่า

(418)
7313.76

ช่ างซ่ อมอัญมณีและเครื่องประดับ (Repairer, jewellery)
ซ่ อมอัญมณีและเครื่ องประดับที่ชํารุ ดเสี ยหาย : ทําการซ่ อมแซมเครื่ องประดับ เช่ น สร้ อย
แหวน เข็มกลัด และล็อกเก็ต ด้ วยการตัด ต่ อ หรื อบัดกรี ด้วยเปลวไฟ หรื อด้ วยเลเซอร์ รวมถึงการเจียระไน
หรือขัดเงา เพชรพลอยใหม่ รวมทั้งการดัดแปลงรู ปทรงของเพชรพลอยและเครื่องประดับ
7313.80

ช่ างทําเครื่องถม (Maker, nickelware)
ทําเครื่ องถมเงิ นหรื อเครื่ องถมทองโดยลงยาถมทับหรื อถมรอยให้เป็ นลวดลายต่างๆ ลง
บนเครื่ องเงินหรื อเครื่ องถมทอง : ขึ้นรู ปโลหะเงิน/ทองด้วยการรี ด ตี ดัด ตัดด้วยมือ หรื อปั๊ มด้วยเครื่ อง
ให้เป็ นรู ปทรงสิ่ งของต่างๆ ; เขียนและแกะสลักชิ้นงานให้เป็ นลวดลายตามแบบ โดยใช้สิ่ว ใช้กรดกัด
หรื อใช้เครื่ องปั๊ ม ทํานํ้ายาถม นํามาเคลือบบนพื้นของชิ้นงานที่แกะสลักหรื อกัดลายแล้วจนเต็มล้นและ
เกลี่ยให้เสมอกันทุกส่ วน ; ใช้ไฟเป่ าหรื ออาจให้ความร้อนโดยวิธีอื่นให้ผงถมละลายไหลอาบไปตามลาย
และเกาะติดแน่นกับเนื้อเงินทิ้งไว้ให้เย็น ใช้ตะไบถูหรื อเหล็กขูดแต่งยาถมที่เลอะออก ; แต่งผิวให้เรี ยบ
ด้วยกระดาษทรายจนเห็นลายหรื อภาพขึ้นชัดเจนและผิวของส่ วนที่ถมไม่มีรูหรื อตําหนิ ปรับแต่งรู ปทรง
ผลิ ตภัณฑ์มีสภาพตามที่ตอ้ งการ ; ขัดผิวด้วยกระดาษทรายละเอี ยดและถ่ านไม้เนื้ ออ่อนจนผิวเกลี้ ยง
ขัดผิวทั้งหมดด้วยเครื่ องขัดและยาขัดโลหะ ล้างให้สะอาดเช็ดให้แห้ง ; แกะสลักส่ วนที่เป็ นลวดลาย
ละเอียดหรื อตัดเส้นภายในให้ปรากฎลายชัดเจนอ่อนช้อย ขัดเงา และเช็ดทําความสะอาดขั้นสุ ดท้าย ; อาจ
มีความรู้ความสามารถในการออกแบบหรื อทําแบบจําลองด้วยตนเอง
7313.85

ช่ างทําเครื่องเขิน (Maker, lacquerware)
ทําเครื่องเขินแบบต่ างๆ ด้ วยมือและเครื่องจักร : ใช้ มือทําแบบไม้ ไผ่ ตามประเภทของภาชนะ
ที่ต้องการทํา ; ทานํา้ รั ก (กากรั ก) ลงบนแบบไม้ ไผ่ เพื่อทําให้ แบบแข็ง กลึงแบบไม้ ไผ่ ด้วยเครื่ องกลึงที่ใช้ เท้ า
หมุ น พร้ อมกั บ ใช้ เครื่ อ งมื อ ทํ า แบบไม้ ไ ผ่ ใ ห้ เ รี ย บ ; ทาสมุ ก (ดิ น ผสมกั บ นํ้ า รั ก )
ลงบนแบบ
ไม้ ไผ่ เพือ่ อุดรอยร้ าวและร่ อง ; กลึงแบบให้ เรียบด้ วยเครื่ องขัด ; ทานํา้ รั กชนิดทําให้ ขึน้ เงาลงบนแบบและวาง
ไว้ บนชั้ นเพื่อผึ่งให้ แห้ ง ; แกะสลักเครื่ องเขินตามแบบที่ต้องการทาสี ต่างๆ ด้ วยตอก ; ใช้ กระดาษสาเช็ ดสี ที่
มากเกินไปออก ; อาจทานํา้ รักลงบนแบบที่ทําด้ วยไม้ หรือเครื่องดินเผา อาจใส่ ด้าม โซ่ และเครื่ องประกอบอื่น
ๆ เข้ ากับเครื่ องเขิน อาจลอกแบบลงบนเครื่ องเขินแล้ วใช้ แปรงทาสี ด้วยมือ อาจปิ ดแผ่ นทองตามลวดลายที่
ต้ องการ
7313.90

ช่ างอัญมณีและช่ างประดิษฐ์ เครื่องประดับอืน่ ๆ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในกลุ่มนี้ รวมถึงช่างเพชรพลอยและช่างประดิษฐ์โลหะมีค่าซึ่ งมิได้จดั
ประเภทไว้ในที่อื่น ตัวอย่างเช่น ผูค้ ดั พลอย ผูต้ กแต่งเครื่ องประดับโดยการระบายสี หรื อลงยา (Enamel) ผู้
ประดิษฐ์หรื อซ่อมเครื่ องประดับเทียม ฯลฯ

(419)
หมู่
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ช่ างเครื่องดินเผา เครื่องแก้ ว และผู้ปฏิบัติงานทีเ่ กี่ยวข้ อง
(Potters, Glass-Makers and Related Trades Workers)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในหมู่น้ ี ได้แก่ ผูผ้ ลิต เครื่ องปั้ นดินเผา เครื่ องพอร์ ซเลนเครื่ องแก้ว
อิฐและกระเบื้อง ทําการแกะสลักและกัดแบบลงบนผลิตภัณฑ์เครื่ องแก้ว ตกแต่งสิ่ งของเครื่ องใช้เซรามิค
และแก้วโดยวิธีการเคลือบผิวด้วยสี และวัสดุที่คล้ายคลึงกัน รวมถึงการควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
กลุ่มอาชี พในหมู่นี้ มีดังนี้
7321 ช่างเครื่ องดินเผาและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
7322 ช่างขึ้นรู ปแก้ว ช่างตัด ช่างฝนและช่างขัดเงาแก้ว
7323 ช่างเจียระไนแก้วและช่างแกะสลัก
7324 ช่างเขียนและช่างตกแต่งเครื่ องแก้ว เครื่ องดินเผา เซรามิค
และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หน่ วย 7321 ช่ างเครื่องดินเผาและงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้ อง
(Abrasive Wheel Formers, Potters and Related Workers)
ผูป้ ฏิ บ ัติ ง านอาชี พ ในหน่ ว ยนี้ ได้แ ก่ ผูท้ ี่ ท าํ การผลิ ต สิ่ ง ของเครื่ อ งใช้ที่ เ ป็ นถ้ว ยชาม
เครื่ องดิ นเผา และเครื่ องพอร์ ซเลนทุกชนิ ด ผลิตแบบพิมพ์ดว้ ยดินเหนี ยวหรื อปูนพลาสเตอร์ ทําการขึ้นรู ป
สิ่ งของเครื่ องใช้บนแป้ นหมุน การปั้ นด้วยมือหรื อใช้แบบพิมพ์ข้ ึนรู ปภายในหรื อภายนอก การใช้อุปกรณ์
ต่างๆ ขึ้นรู ปสิ่ งของเครื่ องใช้ดว้ ยการหล่อสลิปลงในแบบพิมพ์ปูนพลาสเตอร์ ขึ้นรู ปอิฐและกระเบื้องใน
รู ป แบบลัก ษณะพิ เ ศษต่ า งๆ ด้ว ยมื อ ทํา การผลิ ต สิ่ ง ของเครื่ อ งใช้โ ดยการอัดดิ น ลงในแบบพิ ม พ์ปู น
พลาสเตอร์ ดว้ ยมือ ควบคุมดูแลเครื่ องอัดแบบสกูรหรื อไฮดรอลิคที่ผลิตสิ่ งของเครื่ องใช้จากดินเหนี ยวผง
ควบคุมดูแลเครื่ องอัดขึ้นรู ปจากดินเหนียวเปี ยกด้วยขั้นตอนกระบวนการผลิตต่างๆ การขึ้นรู ปสิ่ งขัดถูโดย
การใช้อดั ในแบบพิมพ์และการกดอัดส่ วนผสมของสิ่ งขัดถู ตลอดจนปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและ
ควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
7321.10
ช่ างเครื่องดินเผา (Potter)
ทํางานทั้งหมดหรือบางอย่ างเกี่ยวกับการขึน้ รู ปเครื่ องดินเผา : เตรี ยมวัตถุดิบสํ าหรั บทํา
เนือ้ ดินปั้นและผสมนํา้ เคลือบขึน้ รู ปผลิตภัณฑ์ ด้วยกรรมวิธีต่าง ๆ เช่ น การขึน้ รู ปด้ วยมือ การขึน้ รู ปด้ วย
แป้นหมุน ขึ้นรู ปด้ วยวิธีจิกเกอร์ ริง จอยรี อิง ขึ้นรู ปด้ วยการหล่ อสลิป ขึ้นรู ปด้ วยวิธีอัด และสร้ างแบบ
พิมพ์ ด้วยปูนพลาสเตอร์ เป็ นต้ น ; ตกแต่ งผลิตภัณฑ์ ให้ มีความสวยงาม โดยตกแต่ งสี เคลือบหรือ ตกแต่ ง
ด้ วยดินสี (ENGOBE)

(420)
7321.15

ช่ างทําแบบพิมพ์เครื่องดินเผา (Maker, ceramic mould)
ทําแบบพิมพ์ปูนพลาสเตอร์ เพื่ อใช้ในการผลิตเครื่ องดินเผา : สร้างต้นแบบ (MODEL)
ของผลิตภัณฑ์เครื่ องดินเผาด้วยปูนพลาสเตอร์ หรื อวัตถุอื่นๆ กําหนดชิ้นส่ วนจํานวนชิ้นของแบบพิมพ์ ทา
สบู่โพแทสเซี ยมต้นแบบ และทาระหว่างชิ้นส่ วนของพิมพ์เพื่อไม่ให้ปูนพลาสเตอร์ ติดกัน ; ทําการหล่อปู
นพลาสเตอร์ ตามที่ กาํ หนด แบ่งชิ้ นพิมพ์ ; ทําการตากแบบพิมพ์ สามารถย่อและขยายต้นแบบได้ตาม
ขนาดที่ตอ้ งการ และสามารถสร้างแบบพิมพ์ต้ งั แต่ชิ้นเดียวและหลายชิ้นได้ตามรู ปร่ างของผลิตภัณฑ์
7321.20

ช่ างปั้นด้ วยแป้นหมุน (เครื่องดินเผา) (Thrower, ceramics)
ขึ้นรู ปผลิตภัณฑ์เครื่ องดินเผาบนแป้ นหมุน : วางดินเหนี ยวที่ผา่ นการนวดให้เข้ากันไม่มี
ฟองอากาศ แล้ววางลงบนศูนย์กลางของแป้ นหมุน ; หมุนแป้ นด้วยมือหรื อเท้าหรื อหมุนด้วยมอเตอร์ ขึ้น
รู ปตามรู ปทรงที่ตอ้ งการ ใช้มือรี ดเนื้ อดินและใช้น้ าํ ช่วยในการขึ้นรู ป หลังจากปั้ นได้รูปแล้วนําผลิตภัณฑ์ไป
ผึ่งแห้งพอหมาดๆ ; ตกแต่งโดยการขูดเพื่อให้ได้รูปทรงตามต้องการและแต่งก้นให้สวยงาม ใช้ฟองนํ้าเปี ยก
เช็ดผิวให้เรี ยบ ตกแต่งลวดลาย ; ทําภาชนะขนาดใหญ่ดว้ ยการปั้ นแยกเป็ นส่ วน ๆ แล้วนํามาต่อกัน
เตรี ยมเนื้อดินโดยการนวดด้วยมือหรื อเครื่ องนวด
7321.25

ช่ างปั้นด้ วยจิกเกอร์ (เครื่องดินเผา) (Jiggerer, ceramics)
ขึน้ รู ปผลิตภัณฑ์ เครื่องดินเผาด้ วยเครื่ องจิกเกอร์ : เลือกแบบพิมพ์ ตามรู ปร่ างของภาชนะที่
ต้ อ งการผลิ ต และใส่ เข้ า ในเบ้ า ยึ ด แบบพิ ม พ์ ; ใส่ เนื้อ ดิ น ปั้ น ลงในแบบพิ ม พ์ ต ามปริ ม าณที่ ต้ อ งการ
เดินเครื่ องเพื่อทําให้ แบบพิมพ์ หมุน ; กดเครื่ องมือส่ วนที่เป็ นใบมีดแบบ (TEMPLATE) ลงบนดินเพื่อขึน้
รู ป ภาชนะ โดยใช้ นํ้า ช่ วยในการขึ้น รู ป เอาผลิต ภั ณ ฑ์ ที่ ขึ้นรู ปตามแบบพิ ม พ์ แ ล้ ว ออกจากเครื่ อ ง ถอด
ผลิตภัณฑ์ ออกจากแบบพิมพ์ แต่ งขอบชิ้นงาน อาจใช้ เครื่องมือแต่ งลวดลายตามต้ องการ
7321.30

ช่ างกลึงเครื่องดินเผาด้ วยเครื่ องกลึง (Turner , ceramics)
ใช้ เครื่ องกลึงขึน้ รู ปเครื่ องดินเผาโดยให้ ดินแห้ งหมาดๆ มีความแข็งพอทรงตัวได้ ในแนวตั้ง
และแนวนอน : เนือ้ ดินปั้นที่ใช้ กลึงต้ องผ่ านการอัดให้ เนือ้ แน่ นด้ วยเครื่ องมืออัด ; นําดินที่ผ่านการอัดแล้ วไป
ผ่ า นการผึ่ง ให้ แ ห้ ง หมาด ๆ แล้ ว จึ ง นํา ดิน ไปวางติ ด ตั้ ง กับ เครื่ อ งกลึ ง แล้ ว ใช้ เครื่ อ งมือ กลึ ง โดยการเดิน
เครื่องกลึงให้ ดนิ ปั้นหมุนรอบตัวเอง ในการกลึงจะต้ องกลึงให้ เนือ้ ดินปั้นได้ ศูนย์ กลางก่ อน แล้ วจึงจะกลึงให้
เป็ นรู ปร่ างตามต้ องการ โดยการกดบังคับเครื่ องมือกลึงให้ ได้ รูปร่ างตามต้ องการตามแบบ ; เมื่อกลึงขึน้ รู ป
เสร็จแล้ว นําเอาผลิตภัณฑ์ ออกไปผึง่ ให้ แห้ งเพื่อนําไปเคลือบและนําเข้ าเตาเผาในขั้นต่ อไป ช่ างกลึงเครื่ องดิน
เผา ต้ องมีความรู้ ในการควบคุมเครื่องและบํารุ งรักษาเครื่องกลึง ลับเครื่องมือกลึงได้
7321.35

ช่ างหล่อสลิป (Caster, slip)
หล่ อผลิ ต ภัณฑ์ เครื่ องดิ น เผาโดยใช้แบบพิ ม พ์ปู นพลาสเตอร์ ใ นการหล่ อ แบบกลวง
(Drain Casting) และหล่อแบบตัน (Solid Casting) : เทนํ้าสลิปลงในแบบพิมพ์ปูนพลาสเตอร์ โดยใช้
ยางหรื อเหล็กพืดรัดหรื อใช้ปากกาจับพิมพ์ปูนพลาสเตอร์ ให้แน่ น ; คอยเติมนํ้าสลิ ปให้เต็มตลอดเวลา

(421)
แบบพิมพ์ปูนพลาสเตอร์ จะดูดซึ มนํ้าทําให้เนื้ อดินเกาะตัวที่แบบพิมพ์เป็ นชั้นดิ น จนกระทัง่ มีความหนา
ตามต้องการจะมีรูปร่ างเป็ นผลิตภัณฑ์ตามต้นแบบ ; เทนํ้าสลิปออกจากแม่พิมพ์ (แต่ถา้ เป็ นการหล่อแบบ
ตันจะไม่ เทนํ้าสลิ ป ออกจากแบบพิ ม พ์ ) ตากหรื อผึ่ ง ให้ เนื้ อดิ นที่ ติ ดอยู่ ก ับ แบบพิ ม พ์ เป็ นรู ป ร่ า งของ
ผลิตภัณฑ์ เมื่อเนื้อดินแข็งตัวแล้วจึงถอดแบบพิมพ์ออก ; ผึ่งหรื ออบแห้งและตกแต่งผลิตภัณฑ์ให้เรี ยบร้อย
7321.40

ช่ างทําอิฐจากแบบพิมพ์ด้วยมือ (Moulder, brick, hand)
ทําอิฐจากแบบพิมพ์ดว้ ยมือเพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคาร : ผสมดินเหนี ยวกับแกลบและ
ทรายละเอียดตามอัตราส่ วนที่กาํ หนด ; นวดเนื้ อดินที่ผสมแล้วให้เข้ากันด้วยมือหรื อเครื่ องนวดดินทําให้
เนื้ อดิ นปั้ นมีความเหนี ยวเป็ นเนื้ อเดี ยวกัน ; ขึ้นรู ปอิฐโดยนําเอาแบบพิมพ์ที่ทาํ ด้วยไม้จุ่มลงในนํ้า โรย
ขี้เถ้าแกลบเพื่อป้ องกันเนื้ อดินติดแบบพิมพ์ ใช้มือกดดินให้แน่นใช้ไม้ปาดดินที่เกินแบบพิมพ์ออก แล้ว
ยกแบบพิมพ์ออกผึ่งให้แห้งใช้เครื่ องมือขูดอิฐตกแต่งให้เรี ยบร้อยก่อนนําไปเผา
7321.45

ช่ างทําอิฐทนไฟจากแบบพิมพ์ด้วยมือ (Moulder, fire-brick , hand)
ทําอิฐทนไฟเพื่อใช้ในการก่อเตาอบ เตาเผา เตาไฟหรื อปล่องไฟ : ทําความสะอาดแบบ
พิมพ์และทานํ้ามันมะพร้ าวเพื่อป้ องกันเนื้ อดินติดแบบพิมพ์ กดดิ นผสมหมาดๆ ลงในแบบพิมพ์ดว้ ยมือ
ให้ได้ครึ่ งหนึ่งของแบบพิมพ์แล้วใช้มือตบดิน ; ใช้ไม้ตะลุมพุกทุบดินให้แน่น ทํางานซํ้าตามกรรมวิธีเดิม
จนเต็มแบบพิมพ์แล้วใช้เกรี ยงเหล็กทานํ้ามันมะพร้าวปาดดินให้เรี ยบ ; เอาอิฐออกจากแบบพิมพ์แล้ววาง
ไว้บนพื้นแห้ง
7321.50

ช่ างทํากระเบือ้ งจากแบบพิมพ์ด้วยมือ (Moulder, tile, hand)
ใช้มือทํากระเบื้องที่มีรูปร่ างพิเศษซึ่ งไม่อาจหล่อหรื ออัดได้ดว้ ยเครื่ องจักร : นวดเนื้ อดิน
ด้วยมือหรื อเครื่ องจักรจนกว่าจะเหนี ยวตามต้องการ ; โรยขี้เถ้าด้านในของแบบพิมพ์เพื่อป้ องกันเนื้ อดิ น
ติดแบบพิมพ์ ; โปะดินเข้าในแบบพิมพ์ ; ใช้มือกดเนื้ อดินลงในแบบให้แน่ น ; ใช้เส้นลวดปาดดิ นส่ วน
ที่ เกิ นแบบพิ มพ์ออก ; เอากระเบื้ องออกจากแบบพิมพ์เพื่อนําไปวางไว้บนชั้นสําหรั บผึ่งให้แห้ง และ
ตกแต่งขอบกระเบื้องด้วยแผ่นโลหะที่ไม่คมก่อนที่จะนําไปเผา
7321.60

ช่ างอัดเครื่องดินเผาด้ วยมือ (Presser, ceramics, hand)
ทําเครื่ องดินเผาโดยการอัดเนื้ อดินหมาดๆ ตามรู ปของแบบพิมพ์ดว้ ยมือ : นวดเนื้ อดิ น
ให้เหนียวตามต้องการ วางเนื้อดินลงบนแบบพิมพ์ ; รี ดเนื้ อดินที่วางอยูบ่ นแบบพิมพ์ให้เรี ยบ ; แต่งขอบ
ของเนื้ อดิ นด้วยเครื่ องมื อจนกว่าจะเสมอกับแบบพิมพ์ ; อัดเนื้ อดิ นให้ได้รูปเหมาะสมและเรี ยบเพื่อให้
แน่ใจว่าเนื้อดินติดกับแบบพิมพ์เป็ นอย่างดี ; วางผลิตภัณฑ์ลงบนพื้นดินหรื อบนชั้นเพื่อผึ่งให้แห้ง ใช้แบบ
พิ ม พ์ แ บบพิ เ ศษทํา ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ มี ล วดลายตกแต่ ง ถอดชิ้ น ส่ วนของแบบพิ ม พ์ อ อกก่ อ นที่ จ ะนํ า
ผลิตภัณฑ์ที่ทาํ เสร็ จแล้วออกจากแบบพิมพ์ ใช้มีดตัดส่ วนที่ไม่ตอ้ งการ ใช้มือเสริ มส่ วนที่เป็ นตําหนิ ของ
ผลิตภัณฑ์

(422)
7321.65

ช่ างอัดกระเบือ้ งด้ วยมือ (Presser, tile, hand)
ใช้แบบพิมพ์ที่กดด้วยมือทํากระเบื้องจากดินเหนี ยว : วางดินเหนี ยวที่ป้ ั นไว้อย่างหยาบๆ
ลงในแบบพิมพ์อนั ล่าง ; ทานํ้ามันให้ทวั่ แบบพิมพ์เพื่อป้ องกันดินเหนี ยวติดแบบพิมพ์ ; ดึงคันบังคับเพื่อ
ลดแบบพิมพ์อนั บนให้กดลงบนดินเหนี ยวแล้วยกคันบังคับขึ้นลงหลาย ๆ ครั้ง เพื่อกดดินเหนี ยวให้ได้รูปตาม
แบบพิมพ์ ; เอาผลิตภัณฑ์ที่ทาํ เสร็ จแล้วออกจากแบบพิมพ์ และเอามือปาดเศษดิ นเหนียวที่ติดอยูอ่ อกไป
7321.70

ช่ างขึน้ รู ปผลิตภัณฑ์ โดยการรีดดิน (Extruder)
ขึ้นรู ปผลิตภัณฑ์จาํ พวกอิฐ ท่อต่างๆ และผลิ ตภัณฑ์แท่งตันโดยใช้เครื่ องรี ดดิน : ป้ อน
ดินเหนียวหมาดผสมกับวัตถุดิบ จําพวกทราย ดินเชื้ อ หรื อหิ นบดละเอียดเข้าไปในเครื่ องรี ดโยกคันบังคับ
อัดดินเข้าไปในเครื่ อง ดินจะผ่านเข้าเครื่ องรี ด ซึ่ งจะบดผสมและอัดออกมาเป็ นรู ปร่ างตามต้องการ
7321.90

ช่ างเครื่องดินเผาอื่น ๆ
ผู ้ป ฏิ บ ัติ ง านอาชี พ ในกลุ่ ม นี้ รวมถึ ง ช่ า งปั้ น ช่ า งขึ้ นรู ปดิ น เหนี ย วและวัส ดุ ข ัด ถู
(ABRASIVE) ที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น ตัวอย่างเช่น ผูใ้ ช้เครื่ องกลึงกึ่งอัตโนมัติทาํ
ผลิตภัณฑ์ดินเหนียวเป็ นจํานวนมาก ผูแ้ ต่งขอบหรื อตะเข็บภาชนะดินเหนี ยวและทําให้เรี ยบด้วยเครื่ องมือ
ผูเ้ ตรี ยมแท่งดินเหนียวเพื่อใช้ในการอัด ผูเ้ จาะรู ลงในภาชนะดินเหนี ยว ผูใ้ ช้เครื่ องจักรตัดแผ่นดินเหนี ยว
ให้เป็ นรู ป อิ ฐหรื อ กระเบื้ อ ง ผูป้ ระทับ ตราเครื่ องหมายการค้า บนภาชนะดิ นเหนี ย วที่ เ ผาแล้ว หรื อ ยัง
ไม่ได้เผา เป็ นต้น
หน่ วย 7322 ช่ างขึน้ รู ปแก้ ว ช่ างตัด ช่ างฝนและช่ างขัดเงาแก้ ว
(Glass-Makers, Cutters, Grinders and Finishers)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ข้ ึนรู ป ตัดฝนและทําผลิ ตภัณฑ์แก้วขึ้นรู ปแก้ว
โดยมีกรรมวิธีการใช้ท่อเป่ าแบบเบ้ามือ หรื อการให้ความร้อนและดัดงอเป็ นรู ปร่ าง และการกดอัดเนื้ อ
แก้วชนิดใช้งานด้านแสง (Optical) เพื่อผลิตแผ่นเลนส์ ขัดและฝนแผ่นเลนส์ ส่ วนเว้าของขอบเลนส์ชนิด
ต่างๆ ตัดแผ่นแก้วด้วยเครื่ องมือ (Hand tools) และเลื่อยตัดเลนส์รูปทรงสามเหลี่ยม (Prism) รู ปทรงอื่นๆ
จากก้อนเลนส์ใช้งานด้านแสง (Optical) ปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่นๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
7322.20

ช่ างเป่ าแก้ว (Blower, glass)
เป่ าแก้วหลอมให้เป็ นรู ปพรรณโดยใช้หลอดเป่ าและแม่พิมพ์ : ใช้หลอดเป่ าจุ่มนํ้าแก้วซึ่ ง
หลอมอยูใ่ นเบ้าหลอมแก้วหรื อเตาหลอม โดยให้น้ าํ แก้วติดปลายหลอดเป่ ามีปริ มาณที่พอเหมาะกับการขึ้น
รู ปพรรณแต่ละชนิ ดตามขนาดและนํ้าหนัก ; คลึ งแก้วบนแผ่นเหล็ก เบ้าเหล็กหรื อถาดเหล็ก ; ทําให้แก้ว
เป็ นรู ปร่ างต่างๆ โดยการเป่ าแก้วผ่านหลอดที่ถืออยู่หรื อโดยการเป่ าแก้วเข้าในแม่พิมพ์ ; กระเทาะหรื อ
เคาะส่ วนของแก้วที่เชื่อมต่อระหว่างผลิตภัณฑ์ที่ทาํ ขึ้นกับหลอดเป่ าให้หกั ออกจากกัน

(423)
7322.30

ช่ างดัดหลอดแก้ว ; ช่ างดัดหลอดนีออน (Bender, glass tube)
ทําเครื่ องหมายแสงไฟนี ออนและผลิ ตภัณฑ์ชนิ ดอื่นๆ ด้วยการเผาหลอดแก้วหรื อแท่ง
แก้วเล็กๆ ให้ร้อนและตัดให้ได้รูป :วางแบบกระสวนซึ่ งทําด้วยแร่ ใยหิ นลงบนโต๊ะทํางาน ; ใช้ตะไบดัด
หลอดแก้วเป็ นรู ป ตัววี (V) และหัก ออกให้มี ความยาวตามต้องการ ; จุ ด ไฟที่ หัว ท่ อส่ ง ก๊ า ซแล้วเอา
หลอดแก้วลนไฟตรงที่ ที่จะดัด แล้วหมุ นหลอดแก้วไปรอบๆ เพื่อให้ร้อนทัว่ ถึ งกัน ; สวมท่อยางเข้าที่
ปลายด้านหนึ่งของหลอดแก้วแล้วใส่ ปลายท่อยางอีกด้านหนึ่ งเข้าในปาก ; ใช้ปากเป่ าลมเข้าในท่อยางเพื่อ
ป้ องกัน มิให้หลอดแก้วแตก แล้วดัดหลอดแก้ว ; วางหลอดแก้วที่ดดั แล้วลงบนแบบกระสวนที่ทาํ ด้วย
แร่ ใยหิ น เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการดัด เผาหลอดแก้วอีกครั้งหนึ่ งแล้วดัดใหม่ตามความจําเป็ น ;
อาจใช้อุปกรณ์ เช่ น คี ม ตัวหนี บ ช่ วยในการขึ้นรู ปแก้วให้เป็ นรู ปร่ างต่างๆ ตามความต้องการหลอม
เชื่ อมส่ วนต่าง ๆ ของหลอดแก้วที่ดดั แล้วเข้าด้วยกัน อาจชํานาญในการทําผลิ ตภัณฑ์ชนิ ดใดชนิ ดหนึ่ ง
โดยเฉพาะ
7322.40

ช่ างตัดกระจก (Cutter, glass )

ตัดกระจกตามวิธีและขนาดที่กาหนด : เลือกกระจกตามความหนาที่ต้องการจะตัดวางบนโต๊ ะ
ตัด โดยใช้ หั ว ตัด ตามความหนาของกระจกแต่ ล ะแผ่ น ; ท าความสะอาดผิ ว ตัง้ หรื อ อัด ขนาดให้
ถูกต้ อง ; ปรั บนา้ หนักกดและความเร็ วของหัวตัดให้ เหมาะสม ขณะกาลังลากหัวตัดหล่อลื่นหัวตัดด้ วย
น ้ามันก๊ าด หมุนแผ่นกระจกเพื่อให้ รอยกรี ดของหัวตัดขนานกับขอบโต๊ ะ โดยให้ รอยกรี ดอยู่ในขอบโต๊ ะ 1 – 2
นิ ้ว หักกระจกออกจากกัน โดยทิ ้งน ้าหนักการหักให้ สม่าเสมอตลอดแผ่น

7322.50

ช่ างฝนหรือเจียรขอบกระจก (Edge beveller, glass)
ฝนหรื อเจียรขอบกระจกตามรู ปแบบที่ตอ้ งการ : เลือกขนาดและความหนาของกระจก ;
ตรวจสอบคําสั่งรู ปแบบการผลิต ; เลือกชนิ ดหิ นเจียรที่ประกอบเข้าเครื่ อง แล้วตั้งระยะเปิ ดนํ้าหล่อลื่นหิ น
; เดินเครื่ องด้วยความเร็ วที่เหมาะสม
7322.60

ช่ างขัดฝ้ ากระจก (Grinder, glass)
ขัดผิวกระจกแผ่นเรี ยบให้ผิวเป็ นฝ้ า : เลือกกระจกให้มีขนาดและความหนาตามต้องการ
; เลือกชนิดทรายขัดที่มีขนาดพอดีและมีเม็ดขนาดใกล้เคียงกัน ; ป้ อนทรายเข้าเครื่ อง ปรับใบพัดหรื อปรับ
ลมเพื่อให้เม็ดทรายกระจายและมีความเร็ วพุง่ เข้าหากระจกอย่างทัว่ ถึงและสมํ่าเสมอ
7322.70
ช่างอัดแก้วด้วยมือ ; ช่างปั๊ มแก้ว (Presser, glass, hand)
ใช้ เครื่ องมือปั๊ มแก้ วหลอมให้ มีรูปร่ างตามที่กําหนด : แบบพิมพ์ รองรั บนํ้าแก้ วที่ตักด้ วย
ซาง (เหล็ก) (ซึ่งมีคนคอยตักนํ้าแก้ ว) ในปริ มาณที่เหมาะสมลงใส่ แม่ พิมพ์ ; ใช้ มือกดเครื่องปั๊มนํ้าแก้ ว
ในแม่ พิมพ์ ซึ่งจะทําให้ นํ้าแก้ วขึ้นมาเต็มแม่ พิมพ์ ยกเครื่ องปั๊มที่กดนํ้าแก้ วขึ้น ให้ ความเย็นโดยใช้ ลมเป่ า
เพือ่ ให้ ผลิตภัณฑ์ คงรู ปเปิ ดแม่ พมิ พ์ และนําผลิตภัณฑ์ ทปี่ ั๊มสํ าเร็จรู ปแล้ วออกจากแม่ พมิ พ์

(424)
7322.90

ช่ างขึน้ รู ป ช่ างตัด ช่ างฝนและช่ างตกแต่ งแก้ วอืน่ ๆ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในกลุ่มนี้ รวมถึง ช่างขึ้นรู ป ช่างตัด ช่ างฝนและช่างตกแต่งแก้วอื่นๆ
ซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น ตัวอย่างเช่น ผูเ้ อาแก้วหลอมใส่ ลงในแบบพิมพ์ ; ผูต้ ดั แก้วหลอมส่ วนเกิน
ออกจากขอบของแบบพิมพ์ ; ผูจ้ ุ่มปลายแท่งโลหะให้ติดแก้วหลอมตามปริ มาณที่ตอ้ งการแล้วส่ งให้ช่าง
ขึ้นรู ปต่อไป ; ผูเ้ จาะรู ลงในแก้ว ; ผูใ้ ส่ เลนส์ เปล่าลงในบล็อคก่อนการฝน ; ผูท้ าํ หลอดแก้วด้วยมือหรื อ
เครื่ องจักร ; ผูต้ ดั เลนส์ หรื อกระจกชนิ ดแบนให้ได้รูปร่ างตามต้องการด้วยมือหรื อเครื่ องจักร ; ผูค้ ุมเครื่ องจักร
อัตโนมัติซ่ ึงใช้สาํ หรับอัด (Pum) แก้วหลอมให้ได้รูปร่ าง
หน่ วย 7323

ช่ างเจียระไนแก้วและช่ างแกะสลัก (Glass Engravers and Etchers)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่แกะสลักลายต่างๆ ลงบนเครื่ องแก้ว รวมทั้งการ
เจี ย ระไนอัก ษรย่อและลายประดับ ต่ า งๆ ลงบนเครื่ องแก้ว กัดลายเครื่ องแก้วนํ้า กรดให้มี ล ายต่ า งๆ
ตลอดจน ปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
7323.20

ช่ างเจียระไนแก้ว (Engraver, glass)
เจียระไนตัวอักษรย่อ เครื่ องหมาย และลายประดับต่าง ๆ ลงบนเครื่ องแก้วด้วยกงฝน : ใช้
ถ่ า นเขี ย นภาพร่ า งตามแบบลงบนเครื่ อ งแก้ว ; ใส่ แป้ นหิ น ซึ่ ง มี ค วามกว้า งและเส้ นผ่า ศู น ย์ก ลางที่
เหมาะสมลงบนเครื่ องจักร ; เดินเครื่ องจักรและเอาเครื่ องแก้วจรดเข้ากับขอบด้านนอกของแป้ น พลิกและ
บิดเครื่ องแก้วเพื่อให้แป้ นได้เจียระไนเนื้อแก้วตามแบบที่ร่างไว้ ; เปลี่ยนแป้ นเพื่อเจียระไนให้ได้ขนาดต่าง ๆ
กัน อาจนําไปขัดด้วยเครื่ องขัดหยาบหรื อละเอียดหรื อล้างด้วยนํ้ากรดเพื่อให้เครื่ องแก้วมีความเงางาม มันวาว
และใสยิง่ ขึ้น อาจมีการลงสี หลังจากเจียระไนแล้ว อาจนํากระดาษลอกลายซึ่ งมีรูปร่ างต่างๆ วางลงบนเนื้ อ
แก้วแล้วเขียนลายอย่างหยาบ ๆ เจียรตกแต่งอีกครั้งหรื อนําแก้วมาเจียรตัดขอบ ลบเหลี่ยม เจียรเส้น โดยใช้
เครื่ องหรื อเจียรด้วยมือ รวมทั้งอาจแก้ไขตกแต่งชิ้นงานที่ยงั ไม่ได้คุณภาพตามต้องการ
7323.30

ช่ างกัดลายแก้วด้ วยนํา้ กรด (Etcher, glass)

กัด ลายเครื่ อ งแก้ วด้ ว ยน า้ กรดให้ เป็ นลายที่ ส วยงาม เป็ นลายเส้ น ตัว เลข และรู ป ร่ า ง
อื่น ๆ : เขียนแบบหรื อเครื่ องหมายอื่น ๆ ลงบนเครื่ องแก้ วที่ห้ มุ ด้ วยขี ้ผึ ้ง ; จัดเตรี ยมอ่างน ้ากรด ; จุ่มแก้ วลงใน
อ่างน ้ากรดหรื อนาเครื่ องแก้ วไปรมไอน ้ากรด เพื่อให้ น ้ากรดกัดส่วนต่างๆ ของแก้ วที่ไม่ได้ ห้ มุ ขี ้ผึ ้ง ; ล้ างแก้ วที่กดั
ลายแล้ วในน ้าเย็น เพื่อเอาน ้ากรดออกแล้ วนาไปล้ างในน ้าร้ อนอีกครัง้ เพื่อละลายขี ้ผึ ้งออก

7323.90

ช่ างเจียระไนแก้วและช่ างกัดลายแก้วด้ วยนํา้ กรดอืน่ ๆ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในกลุ่มนี้ รวมถึ งช่างเจียระไนแก้วและช่างแกะสลักแก้วด้วยนํ้ากรด
ซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น ตัวอย่างเช่น ผูห้ ุ ม้ แก้วด้วยขี้ผ้ งึ ก่อนการกัดลายด้วยนํ้ากรด ; ผูต้ ดั แก้วให้มี

(425)
รู ปร่ างสวยงาม ; ผูท้ าํ เครื่ องหมายบนเครื่ องแก้วให้แก่คนงานอื่นๆ ; ผูจ้ ุ่มเครื่ องแก้วลงในอ่างนํ้ากรด
เพื่อให้แก้วมีความมันและใส ; ผูบ้ ดและผสมสี
หน่ วย 7324 ช่ างเขียนและช่ างตกแต่ งเครื่องแก้ว เครื่องดินเผา เซรามิคและงานอืน่ ที่เกีย่ วข้ อง
(Glass, Ceramics and Related Decorative Painters)
ผู้ ปฏิ บั ติ ง านอาชี พ ในหน่ วยนี้ ได้ แ ก่ ผู้ ที่ ต กแต่ ง เครื่ องแก้ ว เครื่ องดินเผาและเซรามิ ค
รวมทั้งการเขียนลายและระบายสี ลงบนสิ่ งของเครื่ องใช้ ผลิตภัณฑ์ ที่ทําจากแก้ ว เครื่ องดินเผาหรื อเซรามิค
พ่ นสี ด้วยวิธีการสเตนซิ ลส์ รู ปลอกหรื อกรรมวิธีอื่นๆ พ่ นหรื อชุ บเพื่อเคลือบผิวด้ วยนํ้ามันวาร์ นิช นํ้ามัน
แลคเกอร์ และวัสดุต่าง ๆ ที่คล้ ายคลึงกัน เคลือบผิวกระจกด้ วยนํา้ ยาผสมเงิน ตลอดจนปฏิบัติหน้ าที่การงาน
ที่เกีย่ วข้ องและควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานอืน่ ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
7324.20

ช่ างฉาบพืน้ กระจกเงา (Glazer, mirror, glass)
ฉาบกระจกด้วยนํ้ายาฉาบกระจกเงา : ชัง่ และผสมสารผสมตามสู ตร ; วางกระจกซึ่ งทํา
ความสะอาดแล้วลงบนโต๊ะสําหรับฉาบกระจก ; เทนํ้ายากระจกเงาลงบนพื้นกระจก และปรับกระจกให้
อยูใ่ นระดับเดียวกันโดยการตอกลิ่มเพื่อป้ องกันมิให้น้ าํ ยาไหลออกไป ; เทนํ้ายาที่มากเกินไปออกจากแผ่น
กระจก หลังจากที่ได้ทิ้งไว้ตามระยะเวลาที่กาํ หนดไว้ แล้วล้างกระจกเงาด้วยนํ้ากลัน่ ; ผึ่งกระจกเงาไว้บน
โต๊ะให้แห้ง ; ทาเชลแล็กและสี ลงบนกระจกเงาที่แห้งแล้ว เพื่อป้ องกันการหลุดลอก
7324.30

ช่ างทํากระจกเงาด้ วยสารเงิน (Silverer, mirror)
แปรสภาพกระจกผิวเรี ยบให้เป็ นกระจกเงา : เตรี ยมสารที่ใช้ เช่น สารละลายเงินไนเตรท
(Ag No3) สารละลายทองแดง และสี พ่น ; นําแผ่นกระจกที่ผา่ นการตรวจเช็คความหนาและขนาดแล้ว
ป้ อนเข้าเครื่ องล้างเพื่อกําจัดสิ่ งสกปรกและไขมันออก ส่ งผ่านแผ่นกระจกเข้าไปยังหน่ วยพ่นสารละลาย
ต่าง ๆ (Spray Coating Unit) เพื่อให้เงินตกตะกอนอยูบ่ นผิวกระจก ; ล้างสารละลายที่ไม่ตอ้ งการออก พ่น
สารละลายทองแดงเพื่อให้ทองแดงตกตะกอนเคลือบทับเงินอีกทีหนึ่ง ; พ่นเคลือบด้วยสี แล้วอบให้แห้ง
7324.35

ช่ างทํากระจกหรือแก้วให้ เป็ นลายฝ้ า (Maker, ground glass)

สลักลายตามแบบกระสวนลงบนผิวกระจกหรื อแก้วให้เป็ นฝ้ าด้วยวิธีใช้ทรายพ่น : ทาบแผ่นลายฉลุที่มีรูปแบบ
ที่ตอ้ งการลงบนผิวกระจกหรื อแก้วที่ผา่ นการทําความสะอาดแล้ว เททรายพ่นลงในเครื่ องพ่นทราย ; วางหรื อใส่แผ่น
กระจกหรื อแก้วลงบนสายพาน หรื อที่ยดึ เดินเครื่ องพ่นทราย ; ปรับ
ความเร็ วของเครื่ องปั่ นเม็ดทรายให้เหมาะสม
14
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7324.40

ช่ างพิมพ์แก้ว (Painter, decorated glass)
ใช้สีพิมพ์และตกแต่งเครื่ องแก้วด้วยเครื่ องจักร : ติดตั้งแม่พิมพ์ประกอบกับเครื่ องพิมพ์ ;
ผสมสี ตามสู ตรหรื อความต้องการได้ถูกต้อง ; ตรวจสอบสี และบรรจุในภาชนะของเครื่ องพิมพ์ ; ใส่ เครื่ อง
แก้วเข้าเครื่ องพิมพ์สีแก้ว ; กดคันบังคับเพื่อให้เครื่ องแก้วผ่านแผ่นแม่พิมพ์ สี ที่แม่พิมพ์จะเคลื อบติดกับ
เครื่ องแก้วนั้น ; กดคันบังคับนําเครื่ องแก้วออก ; ตรวจสอบการทํางานของเครื่ องพิมพ์ให้อยูใ่ นสภาพปกติ
; ตรวจสอบสี ที่ใช้พิมพ์ให้พอเพียงในขณะทํางาน ; ดูแลความเรี ยบร้อยของงานพิมพ์ ความคมชัด ความ
เข้มของสี และนําเข้าเตาอบเพื่อความคงทน ; มีความสามารถแก้ไขเครื่ องพิมพ์ แม่พิมพ์สี เมื่อเกิดการ
ขัดข้อง
7324.50

ช่ างเขียนลายเครื่องดินเผาด้ วยมือ (Painter, ceramics, hand)

ใช้พกู่ นั หรื อแปรงทาสี เขียนลายตัวอักษร หรื อประทับตรายางลงบนเครื่ องดินเผา หรื อกระเบื้องตามแบบด้วย
มือ : ผสมสี ให้ได้สีตามต้องการ ; หยิบเครื่ องดินเผาที่จะเขียนลายมาถือไว้แล้ววางลงบนม้าทํางานหรื อวางบนแป้ นหมุน
แล้วเอาพูก่ นั หรื อแปรงจุ่มสี และเขียนลายบนเครื่ องดินเผาให้เป็ นสีต่างๆ ตามแบบ ; วางเครื่ องดินเผาที่เขียนลายแล้วลง
บนชั้นเพื่อผึ่งให้แห้ง ใช้ดินสอเขียนลายลงบนเครื่ องดินเผาด้วยมือก่อนการลงสี
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7324.60

ช่ างพ่นสี เครื่องดินเผา (Painter, ceramics, spray)
พ่นสี ลงบนเครื่ องดินผา : ใส่ สีตามที่ตอ้ งการลงในถังบรรจุสีของปื นพ่น (SPRAY GUN,
AIR BRUSH) ; สวมถังเข้ากับปื นพ่น และต่อปื นพ่นเข้ากับท่อลม ; เดินเครื่ องอัดลมหรื อเปิ ดวาล์วบนท่อ
อัดลม กดไกแล้วพ่นสี ลงบนผิวของผลิตภัณฑ์ ; วางเครื่ องดิ นเผาลงบนชั้นเพื่อผึ่งให้แห้ง ; ทําความ
สะอาดปื นพ่นและท่อด้วยนํ้ายาล้างสี
7324.70

ช่ างชุ บเครื่องดินเผาด้ วยมือ (Dipper, ceramics, hand)
ใช้น้ าํ เคลื อบ เคลื อบเครื่ องดิ นเผาโดยการชุ บ : ใช้นิ้วจับผลิ ตภัณฑ์ เช่ น จาน ชาม
จานรองแก้ว แล้วจุ่ มลงในอ่ างบรรจุ น้ าํ เคลื อบ เอาผลิ ตภัณฑ์ข้ ึ นจากอ่ างนํ้า เคลื อบและถื อไว้เหนื อนํ้า
เคลือบแล้วหมุนผลิตภัณฑ์ไปรอบๆ เพื่อดูให้แน่ใจว่านํ้าเคลือบได้เคลือบทัว่ ผลิตภัณฑ์ ; วางผลิตภัณฑ์ไว้
เพื่อผึ่งให้แห้ง และลบรอยนิ้วมือที่ติดอยูบ่ นผลิตภัณฑ์ให้หมด ; ขัดนํ้าเคลือบที่พอกหนาเกินไปออก ; ผึ่ง
แห้งแล้วขัดด้วยผ้าสําหรับขัดถู กหรื อแป้ นขัด อาจเคลื อบด้วยวิธีเทราดหรื อพ่นสําหรั บผลิ ตภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ที่ไม่สามารถจุ่มลงในนํ้าเคลือบได้
7324.90

ช่ างเขียนและช่ างตกแต่ งเครื่องแก้วกับเครื่องดินเผาอื่น ๆ

ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในกลุ่มนี้ รวมถึง ช่างเขียน ช่างตกแต่งเครื่ องแก้ว กับเครื่ องดินเผาซึ่ง มิได้จดั ประเภทไว้ใน
ที่อื่น ตัวอย่างเช่น ผูข้ ดั แต่งชิ้นงานด้วยกระดาษทราย และผูใ้ ช้ดินอุดรู ฟองอากาศบนเครื่ องดินเผา ผูป้ ิ ดรู ปลอกและ
ลายลงบนเครื่ องดินเผาและเครื่ องแก้ว ผูบ้ ดและผสมสี ผูเ้ ขียนเส้นขอบหรื อริ มเครื่ องดินเผาและเครื่ องแก้วด้วยสี หรื อ
ทอง ; ผูเ้ ขียนแบบและเส้นขอบลงบนเครื่ องดินเผาที่เคลือบแล้ว ; ผูป้ ระทับเครื่ องหมายการค้า ; ผูเ้ คลือบเครื่ องดินเผา
หรื อบางส่วนของเครื่ องดินเผาด้วยนํ้ามันแล้วโรยสี ผงลงบนผิวที่ทานํ้ามันไว้แล้ว ผูเ้ ขียนเส้นลายลงบนเครื่ องดินเผาเพื่อ
16

(427)
เป็ นแนวทางให้คนงานอื่นๆ ใช้เคลือบสี และตกแต่งด้วยวิธีอื่นๆ
เครื่ องดินเผา ;

;

ผูใ้ ช้แปรงฟองนํ้า แผ่นผ้านิ่มๆ ทานํ้าเคลือบลงบน

17ผูแ้ ก้ไขสิ่ งชํารุ ดเสี ยหายในการตกแต่ง ผูเ้ ฝ้ าดูเครื่ องจักรซึ่ งนําเครื่ องดินเผาผ่านเครื่ องพ่นนํ้าเคลือบหรื อจุ่มในนํ้า

เคลือบ ; ผูต้ ดั นํ้าแก้วให้ได้รูปร่ างที่สวยงาม ผูท้ าํ เครื่ องหมายลงบนเครื่ องแก้วให้แก่คนงานอื่นๆ

หมู่

733

ช่างฝี มือหัตถกรรมไม้ สิ่ งทอ เครื่ องหนังแบบพื้นบ้าน
(Handicraft Workers in Wood, Textile, Leather and Related Materials)
ผูป้ ฏิ บตั ิงานอาชี พในหมู่น้ ี ได้แก่ ผูจ้ ดั เตรี ยมไม้ ฟาง หวาย ป่ าน หิ น เปลื อกหอย และ
วัส ดุ อื่น ๆ เพื่ อผลิ ต และตกแต่ ง สิ่ ง ของเครื่ องใช้ใ นครั วเรื อ นและผลิ ตภัณฑ์ ต่า งๆ ด้วยกรรมวิธี แบบ
พื้นบ้าน แกะสลัก หล่อเท ประกอบ ลงสี และตกแต่งสิ่ งของเครื่ องใช้ต่างๆ ทอ ถัก ปั ก ร้อยผ้าลวดลาย
และผลิตรองเท้าพื้นบ้าน กระเป๋ าถือ สายเข็มขัดและเครื่ องใช้อื่นๆ รวมถึงการควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ

กลุ่มอาชี พในหมู่นี้ มีดังนี้
7331 ผูเ้ ตรี ยมวัสดุงานหัตถกรรมไม้และผลิตภัณฑ์พ้นื บ้านที่เกี่ยวข้อง
7332 ช่างฝี มือหัตถกรรมสิ่ งทอ เครื่ องหนังและผลิตภัณฑ์พ้นื บ้านที่เกี่ยวข้อง
2135 หน่ วย 7331 ผู้เตรียมวัสดุงานหัตถกรรมไม้ และผลิตภัณฑ์ พนื้ บ้ านที่เกีย่ วข้ องอืน่ ๆ
(Handicraft Workers in Wood and Related Materials)
ผูป้ ฏิ บตั ิงานอาชี พในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูจ้ ดั เตรี ยมวัสดุ ต่าง ๆ ประเภทไม้ ฟาง ป่ าน หิ น
ทราย เปลื อกหอย และวัสดุ อื่น ๆ ที่คล้ายคลึ งกันเพื่อการแกะสลัก ประกอบ ทอ บดย่อย ทาพ่นสี
และตกแต่งสิ่ งของเครื่ องใช้ เครื่ องประดับและอื่นๆ ด้วยกรรมวิธีแบบพื้นบ้าน สําหรับการใช้งานส่ วนตัว
และใช้ภายในครั วเรื อน เช่ น ชาม ช้อน เขี ยง ถาด แจกัน ถ้วย ตะกร้ า หมวกฟาง เสื่ อ กระดาษ
รู ปปั้ น และรู ปแกะสลัก ตัวหมากรุ ก เป็ นต้น ตลอดจนปฏิ บตั ิ หน้าที่ การงานที่เกี่ ยวข้องและควบคุ ม
ดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ

อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
7331.20

ช่ างทําผลิตภัณฑ์ จากไม้ ไผ่ (มู่ลี่ , เสื่ อ) (Handicraft worker, bamboo articles)
ทํามู่ลี่จากไม้ไผ่ : ทํางานทั้งหมดหรื อบางอย่างเกี่ยวกับการผ่าไม้ไผ่ ; จักตอก ขูดให้เรี ยบ
ตัดข้อ ลอกเปลื อก ตัด เหลาให้ก ลม ทํา ให้ไ ด้ขนาด และประกอบโดยใช้เครื่ องจัก ร ; อาจเอา
ชิ้นไม้ไผ่ที่ตดั และทําให้ได้ขนาดแล้วไปแช่ในอ่างนํ้ายาเคมีเพื่อทําให้เหนียว และป้ องกันตัวแมลง

(428)
7331.30

ช่ างหัตถกรรมงานไม้ (Handicraft worker, wooden articles)
ใช้เครื่ องมือตัดขึ้นรู ปหรื อแกะสลักลวดลายลงบนงานไม้ เพื่อประดิษฐ์เป็ นเครื่ องใช้หรื อ
ชิ้นส่ วนตกแต่งงานไม้ : เลือกชิ้นไม้ให้เหมาะกับลักษณะงานที่จะทํา ตัดขึ้นรู ปโดยเลือกเครื่ องมือหรื อ
เครื่ องจักรช่วยในการทํางาน ; ลอกลายที่จะฉลุหรื อแกะสลักลงบนชิ้นงาน ; ทําการแกะสลักหรื อใช้เครื่ อง
เจาะไช ขัดและตกแต่งผิวไม้ให้เรี ยบ ทาเชลแล็กและลงสี ตามแบบที่กาํ หนด ; อาจมีชื่อเรี ยกตามชนิดงาน
หัตถกรรมที่ประดิษฐ์ข้ ึน
7331.40

ช่ างหัตถกรรมงานหิน (Handicraft worker, stone articles)
ใช้เครื่ องมือตัด ขึ้นรู ป ตกแต่งหิ นประเภทต่างๆ เพื่อประดิ ษฐ์เป็ นเครื่ องใช้หรื อของ
ตกแต่งชนิ ดต่างๆ : คัดเลื อกแท่งหิ นตามคุ ณภาพและชนิ ดของสิ่ งประดิ ษฐ์ที่จะทํา ตัด ขึ้ นรู ปด้วย
เครื่ องมือชนิดต่าง ๆ เช่น เครื่ องเลื่อย สิ่ ว ค้อน เครื่ องขัด เป็ นต้น แกะสลักหรื อทําลวดลายและตกแต่ง
ผิวให้เรี ยบ อาจมีชื่อเรี ยกตามชนิดงานหัตถกรรมที่ประดิษฐ์ข้ ึน
7331.50

ช่ างหัตถกรรม (กระดาษ) ผู้ผลิตกระดาษและกล่ องกระดาษด้ วยมือ ;
ผู้ทาํ กระดาษและผลิตภัณฑ์ จากกระดาษสา (Handicraft worker , bamboo article)
ทํา กระดาษจากเปลื อกสาและทํา ผลิ ตภัณฑ์ข องใช้ต่า ง ๆ จากกระดาษสาด้วยมื อ :
ทํานํ้าเยื่อกระดาษจากเปลื อกไม้สาที่ แช่ น้ าํ และทุบจนนิ่ มตามกรรมวิธี ; ใช้ตะแกรงลวดจุ่มลงบ่อเยื่อ
เพื่อให้เยื่อกระดาษเกาะบนตะแกรงจนได้ความหนาตามต้องการ ; นําขึ้ นตกแต่งลายด้วยใบไม้หรื อ
ดอกไม้ ; นําไปตากแดดจนแห้ง ; ทําการย้อมสี หรื อเขียนลวดลายลงบนกระดาษ ; ตัดกระดาษสาออกเป็ น
ชิ้นส่ วนต่าง ๆ และใช้กาวหรื อวัสดุต่าง ๆ เพื่อทําให้ชิ้นส่ วนติดกันและประกอบเป็ นผลิตภัณฑ์ เช่น ร่ ม
กล่องกระดาษ สมุด ถุงกระดาษ ฯลฯ อาจทําการระบายสี แต่งลวดลาย และตกแต่งเครื่ องประกอบอื่น
ๆ ให้สวยงามหรื อตามความต้องการของลูกค้า
หน่ วย 7332 ช่ างฝี มือหัตถกรรมสิ่ งทอ เครื่องหนังและผลิตภัณฑ์ พนื้ บ้ านอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ อง
(Handicraft Workers in Textile, Leather and Related Materials)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ใช้ฝีมือในการทอ ถัก และปั กผ้า เสื้ อผ้า สิ่ งของ
เครื่ องใช้ในครัวเรื อนที่เป็ นลวดลายพื้นบ้าน รวมทั้งรองเท้า กระเป๋ าถือ สายเข็มขัดและเครื่ องใช้อื่นๆ ปั่ น
ด้า ยและย้อมสี ด้าย ฝ้ าย ขนสัตว์ ผืนผ้า และเส้ นใยอื่ น ๆ ด้วยวัสดุ ยอ้ มธรรมชาติ ทอ ถัก หรื อปั ก
ลวดลายผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เสื้ อผ้า สิ่ งของเครื่ องใช้ในครัวเรื อน จัดเตรี ยมหนังสัตว์และย้อมหนังสัตว์
ด้วยวัส ดุ ย ้อมธรรมชาติ สํ า หรั บ การผลิ ตรองเท้า พื้ นบ้า น กระเป๋ าถื อ สายเข็ ม ขัดและเครื่ องใช้ อื่ นๆ
ตลอดจนปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ

(429)
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
7332.20

ช่ างทอผ้ าด้ วยหูกมือ (Weaver, cloth, hand)
ทอผ้าบนหูกซึ่ งใช้มือทอ : ใช้เท้ากดลงบนคันถีบเพื่อแยกเส้นด้ายยืน ;
ใช้มือพุ่งกระสวยด้ายพุ่ง หรื อชักคันไม้ผลักกระสวยด้ายพุ่งผ่านเส้นด้ายยืน ; ใช้ฟันหวีกระทบเส้นด้าย
พุ่งให้เข้าที่ ; ใช้มือต่อเส้นด้ายที่ขาด อาจเตรี ยมและตั้งหู กทอผ้าด้วยตนเอง (ทําด้ายยืนและร้อยตะกรอ
เส้นด้ายยืน) ตกแต่งสําเร็ จตามคุณภาพที่ตอ้ งการ รวมถึงการทอผ้ายกดอกด้วยมือ
7332.25

ช่ างทอ (พรม) ด้ วยหูกมือ (Weaver, rug, hand)
ทอพรมบนหูกมือที่ใช้มือทอ : ใช้เท้ากดลงบนคันถีบเพื่อแยกเส้นด้ายยืน ;
ใช้มือพุง่ กระสวยด้ายพุง่ ผ่านเส้นด้ายยืน ; ใช้เครื่ องกระทบเส้นด้ายพุง่ ให้อยูใ่ นที่ ; เติมเส้นด้ายลง
ในกระสวยด้ายพุง่ ; ใช้มือต่อเส้นด้ายที่ขาด ; ถักขอบรอบนอกของพรมด้วยมือ
7332.30

ช่ างถักด้ วยมือ (Knitter , hand)
ใช้มือถักด้ายหรื อไหมพรมให้เป็ นผลิ ตภัณฑ์สําเร็ จรู ป เช่ น เสื้ อกัน
หนาว เสื้ อชุด ถุงเท้าและอื่น ๆ : ใช้เข็มถักหลายขนาดถักสิ่ งของและเครื่ องใช้ตามแบบที่ตอ้ งการ อาจเย็บ
ชิ้นส่ วนต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อทําให้สาํ เร็ จรู ปและรี ดให้เรี ยบ
7332.40

ช่ างปักผ้าด้ วยมือ (พืน้ บ้ าน) (Embroider, hand)
ปั กลวดลายตกแต่งบนส่ วนต่างๆ ของเครื่ องแต่งกายหรื อสิ่ งอื่นๆ ด้วย
มือ : ขึง สดึงรอบบริ เวณที่ตอ้ งการปักให้ตึง ; ปักตามแบบหรื อตามลวดลายที่ประดิษฐ์ข้ ึน เปลี่ยนเข็ม
ปั ก เส้นด้าย และฝี เข็มปั กตามที่ตอ้ งการ อาจลอกลวดลายลงบนวัสดุก่อนที่จะปั ก อาจชํานาญการปั ก
มากกว่าหนึ่งแบบ และอาจใช้ลูกปั ดหรื อวัสดุที่ใช้ในการตกแต่งที่คล้ายคลึงกันแทนเส้นด้าย
7332.50

ช่ างย้อมเส้ นด้ ายด้ วยมือ (Dyer, yarn, hand)
ย้อมเส้นด้ายให้มีสีตามที่ตอ้ งการด้วยสี ยอ้ ม : ใส่ น้ าํ ลงในภาชนะแล้ว
ใส่ สียอ้ มตามปริ มาณที่พอเหมาะ ; ควบคุมอุณหภูมิของนํ้ายาย้อม ; คล้องหรื อพาดเส้นด้ายเข้าในเครื่ องมือ
แล้วจุ่มเส้ นด้ายลงในนํ้ายาย้อมเพื่อให้สีติดเส้ นด้ายอย่างทัว่ ถึ ง ; ยกเส้ นด้ายตัวอย่างขึ้ นมาทดสอบสี
หลังจากที่ได้แช่ไว้ตามระยะเวลาที่กาํ หนดให้ ; หยุดการย้อมหรื อย้อมต่อไปหรื อปรับปรุ งวิธีการย้อมตาม
ผลของการทดสอบ ; ยกเส้นด้ายที่ยอ้ มเสร็ จแล้วขึ้นจากภาชนะ ส่ งผ่านไปล้างและทําให้แห้ง ; ถ่ายเท
นํ้ายาย้อมออกและทําความสะอาดภาชนะ

(430)
7332.55

ช่ างย้อมผืนผ้าด้ วยมือ (Dyer, cloth, hand)
ย้อมผืนผ้าให้ได้สีตามต้องการด้วยมือ : ใส่ น้ าํ ลงในภาชนะแล้วผสมสี
ย้อมตามปริ มาณที่พอเหมาะ ; ตรวจเช็คสี และควบคุมอุณหภูมิของนํ้ายาย้อม ; ยกผืนผ้าที่ยอ้ มแล้วออก
นําไปล้างและทําให้แห้ง ; ถ่ายเทนํ้าออกและทําความสะอาดภาชนะ
7332.60

ช่ างย้อมเครื่องแต่ งกาย (Dyer, textile garment , hand)
ย้อมสี เครื่ องแต่งกายตามความต้องการของลูกค้า : ผสมนํ้ากับสี ยอ้ มใน
ปริ มาณที่พอเหมาะ ควบคุมอุณหภูมิของนํ้ายาย้อม ; จุ่มเครื่ องแต่งกายลงในนํ้ายาย้อมแล้วกวนด้วยมือ ;
ตรวจสี ของเครื่ องแต่งกายระหว่างย้อม ; เมื่อได้สีตามต้องการแล้ว นําเครื่ องแต่งกายออกจากภาชนะ
ซักและทําให้แห้ง ; ถ่ายเทนํ้ายาย้อมออกจากภาชนะและทําความสะอาด
7332.70
ช่ างหัตถกรรม (เครื่องหนัง) (Handicraft worker, leather)
ทําผลิ ตภัณฑ์ต่างๆ เช่ น รองเท้า กระเป๋ า เข็มขัดและเครื่ องใช้อื่น ๆ จาก
หนังโดยใช้กรรมวิธีและลวดลายแบบพื้นบ้าน : เตรี ยมและย้อมแผ่นหนังด้วยวัสดุธรรมชาติ ตัดหนังตามแบบ
ของผลิตภัณฑ์ที่จะทํา ; เย็บและตกแต่งอุปกรณ์เสริ มต่าง ๆ อาจทําการแกะสลักลวดลายลงบนแผ่นหนัง
7332.90

ช่ างฝี มือหัตถกรรมสิ่ งทอ เครื่องหนัง และผลิตภัณฑ์ ทเี่ กี่ยวข้ องกันอื่น ๆ
ผูป้ ฏิ บตั ิงานอาชี พในกลุ่มนี้ รวมถึ ง ผูท้ ี่ใช้ฝีมือในการทําผลิ ตภัณฑ์ต่างๆ
จากสิ่ งทอ สิ่ งถัก หรื อหนังสัตว์ โดยกรรมวิธีพ้นื บ้าน ซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
หมู่

734

ผู้ปฏิบัติงานทีเ่ กี่ยวข้ องกับการพิมพ์ (Printing and Related Trades Workers)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในหมู่น้ ี ได้แก่ ผูจ้ ดั เตรี ยมและเรี ยบเรี ยงตัวพิมพ์ดว้ ยมือหรื อด้วยการ
ใช้แป้ นพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ หรื อเครื่ องจักรอื่นๆ สร้างแบบพิมพ์ดว้ ยการจําลองแบบและด้วยวิธีการชุ บ
หรื ออาบโลหะ แกะและกัดแม่พิมพ์ดว้ ยกระบวนการต่างๆ สร้างแม่พิมพ์ดว้ ยวิธีการถ่ายภาพ การสกรี นไหม
ลงบนแผ่นกระดาษและวัสดุอื่นๆ และการเข้าเล่มหนังสื อให้เป็ นรู ปเล่มที่สมบูรณ์
กลุ่มอาชี พในหมู่นี้ มีดังนี้
7341 ช่างเรี ยงตัวพิมพ์ ช่างจัดตัวพิมพ์และผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
7342 ช่างทําแม่พิมพ์ดว้ ยวิธีการจําลองแบบและการชุบโลหะ
7343 ช่างทําแม่พิมพ์
7344 ช่างถ่ายภาพและผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
7345 ช่างทําเล่มหนังสื อและผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
7346 ช่างพิมพ์สกรี นไหม สิ่ งทอสิ่ งถักและการพิมพ์

(431)
หน่ วย 7341 ช่ างเรียงตัวพิมพ์ ช่ างจัดตัวพิมพ์ และผู้ปฏิบัติงานทีเ่ กี่ยวข้ อง
(Compositors, Typesetters and Related Workers)
ผูป้ ฏิ บตั ิงานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูจ้ ดั เรี ยงตัวพิมพ์ด้วยมือและสําเนาสิ่ งพิมพ์ด้วย
เครื่ องจักรแบบต่าง ๆ เครื่ องจักรที่ใช้งานแบบเรี ยบง่าย ใช้เครื่ องเรี ยงตัวพิมพ์และหล่อตัวพิมพ์ที่ออกมา
ครั้งละหนึ่ งตัวและครั้งละหนึ่ งบรรทัด รวมถึงการใช้เครื่ องเรี ยงตัวพิมพ์และหล่อตัวพิมพ์อตั โนมัติ ชนิ ด
ออกมาครั้งละหนึ่ งตัว เรี ยบเรี ยงตัวพิมพ์ จัดเนื้ อที่สําหรับเนื้ อหาและภาพประกอบเพื่อจัดทําหน้าพิมพ์ เรี ยง
หน้าพิมพ์ดว้ ยการใช้คียบ์ อร์ ดไฟฟ้ าเพื่อแปรรู ปตัวพิมพ์ลงบนแผ่นฟิ ล์มแถบไวแสง หรื อกระดาษสําหรับทํา
แผ่นแม่พิมพ์ด้วยวิธีการถ่ ายภาพ ตลอดจนปฏิ บตั ิ หน้าที่การงานที่เกี่ ยวข้องและควบคุ มดู แลผูป้ ฏิ บตั ิ งาน
อื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
7341.20

พนักงานเครื่องหล่อแถวตัวพิมพ์แบบลัดโลว์
(Operator, ludlow -casting machine )
ใช้เครื่ องจักรหล่อตัวพิมพ์จากแม่พิมพ์ ; เดิ นเครื่ องจักรและตรวจสอบดู ว่าการหล่อตัว
เรี ยงพิมพ์เป็ นไปโดยถูกต้อง เมื่อหล่อเสร็ จแล้ว แยกตัวพิมพ์ใส่ ไว้ในเคสให้ตรงตามช่องต่าง ๆ
7341.30

ช่ างเรียงพิมพ์ (Typesetter)
ทําหน้าที่ศึกษาคําสั่งเรี ยงพิมพ์ตามที่ผอู ้ อกแบบสิ่ งพิมพ์ได้กาํ หนดไว้ เรี ยงพิมพ์ดว้ ยแผง
แป้ นอักษรในคอมพิวเตอร์ (หรื อตามกรรมวิธีอื่นๆ) : จัดตัวหนังสื อ วรรคตอน จัดหน้าและรู ปแบบ
ตามที่กาํ หนด ; แก้ไขส่ วนที่เรี ยงผิดตามที่พนักงานพิสูจน์อกั ษร (ผูต้ รวจปรู๊ ฟ) สั่งให้ ; แก้ไขทําปรู๊ ฟ
ใหม่จนผูต้ รวจปรู๊ ฟเห็นว่าถูกต้อง
7341.40

ช่ างประกอบฟิ ล์ม (Compositor)
ตกแต่งและรวมส่ วนประกอบต่างๆ ในแต่ละหน้าไปถ่ายรวมกันบนฟิ ล์มแผ่นเดียวกัน :
อ่านคําสั่งบนอาร์ ตเวิร์ก ตรวจสอบและตกแต่งฟิ ล์ม ; ตัดฟิ ล์มที่ไม่ตอ้ งการออกและวางฟิ ล์มแผ่นใหม่เข้า
แทนที่ ; ประกอบฟิ ล์มโดยการรวมฟิ ล์ม ด้วยวิธีการฉายแสงแผ่นฟิ ล์มและแผ่นบังแสงลงบนแผ่นฟิ ล์ม
หรื อด้วยเทคนิ คต่างๆ ตามชนิดของฟิ ล์มและวัสดุอุปกรณ์ที่นาํ มาใช้
7341.50

พนักงานเครื่องถ่ ายฟิ ล์ม ; ช่ างถ่ ายฟิ ล์ม
(Operator, photo - typesetting machine )
ถ่ายต้นฉบับงานพิมพ์ที่ทาํ เรี ยบร้อยแล้วลงบนฟิ ล์มเพื่อใช้ในการพิมพ์ โดยวางฟิ ล์มไว้
ในเครื่ องถ่าย : ตรวจดูผงั ต้นฉบับงานพิมพ์ที่จดั เรี ยงทําเป็ นแผ่นไว้ให้พอดีกบั ขนาดฟิ ล์ม ; วางต้นฉบับ
ลงในแผงติดต้นฉบับ (copy board) ; ตั้งเครื่ อง เดินเครื่ องถ่ายฟิ ล์ม เอาแผ่นฟิ ล์มที่ถ่ายแล้วออกจาก
เครื่ อง นําฟิ ล์มไปล้าง ตัดฟิ ล์มแยกออกแต่ละหน้า

(432)
7341.60

พนักงานจัดเรียงแผ่นฟิ ล์ม (เลย์เอาท์ ) ; ช่ างจัดเรียงฟิ ล์ม ; ช่ างเลย์เอาต์
(Lay-out man);
จัดวางฟิ ล์มภาพถ่ายตัวพิมพ์ ลายเส้ นหรื อฟิ ล์มแยกสี โดยติ ดไว้บนกระดาษหรื อวัสดุ
อื่นๆ : วางแผ่นฟิ ล์มตามตําแหน่งในแต่ละหน้าตามลําดับและเป็ นไปตามดัมมี ; อาจใช้เครื่ องมือวัดช่วย
ในการทํางาน ใช้เทปติดตามส่ วนต่าง ๆ และตัดแต่งฟิ ล์มเพื่อให้ภาพและข้อความอยูใ่ นตําแหน่งที่ถูกต้อง
; ตรวจสอบการวางฟิ ล์ม อาจใช้น้ าํ ยาลบรอยที่ไม่ตอ้ งการบนฟิ ล์มออก
7341.70

ช่ างแยกสี (Colour-seperation man)
แยกสี และย่อขยายภาพตามขนาดที่ตอ้ งการจากภาพต้นฉบับ ; ทําตามคําสั่งของงาน
ด้วยเครื่ องกราดสี (สแกนเนอร์) หรื อเครื่ องแยกสี อื่นๆ
7341.90

ช่ างเรียงพิมพ์ ช่ างจัดตัวพิมพ์ และผู้ปฏิบัติงานที่เกีย่ วข้ องอื่นๆ

ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในกลุ่มนี้ รวมถึง ช่างเรี ยงพิมพ์ ช่างจัดตัวพิมพ์และผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องซึ่งมิได้จดั
ประเภทไว้ในที่อื่น เช่น ผูใ้ ช้เครื่ องพิมพ์บรู๊ ฟสําหรับพิมพ์บรู๊ ฟตัวพิมพ์ที่เรี ยงแล้ว ;
ผูว้ างกรอบแม่พิมพ์ลงในชั้นและยกกรอบแม่พิมพ์ออกจากชั้นไปใช้ในงานพิมพ์ ; ผูล้ า้ งสิ่ งที่ใช้เรี ยงพิมพ์
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หน่ วย 7342 ช่ างทําแบบแม่ พมิ พ์ ด้วยวิธีการจําลองแบบและการชุ บโลหะ
(Stereotypeers and Electrotyper)
ผูป้ ฏิ บตั ิงานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูท้ าํ แบบหล่อตัวพิมพ์ดว้ ยกระดาษอัดชนิ ดพิเศษ
ขี้ผ้ งึ และวัสดุอื่นๆ โดยการหล่อ เทโลหะลงในแบบพิมพ์ หรื อใส่ โลหะผสมตะกัว่ ลงบนแผ่นหุ ้มทองแดง
เพื่อชุ บหรื ออาบโลหะด้วยไฟฟ้ าเพื่อสร้ างแบบพิมพ์ข้ ึน ตลอดจนปฏิ บตั ิ หน้าที่ การงานที่ เกี่ ยวข้องและ
ควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
7342.20

ช่ างตบแบบและเทแบบ (Stereotyper)
ทํางานทั้งหมดหรือบางอย่างเกีย่ วกับการทําแม่ พมิ พ์จากตัวพิมพ์ทเี่ รียงแล้วด้ วยกรรมวิธี
ตบแบบและเทแบบ : วางตัวพิมพ์ทเี่ รียงแล้วบนแม่ พมิ พ์ แล้ววางชิ้นกระดาษแข็งตามส่ วนต่ างๆ ซึ่งมิใช่
ตัวพิมพ์ทเี่ รียงไว้ เพือ่ ป้องกันไม่ ให้ แผ่ นกระดาษอัดชนิดพิเศษได้ รับความเสี ยหาย ; วางแผ่นกระดาษอัด
หรือวัสดุทคี่ ล้ ายคลึงกันลงบนตัวพิมพ์ ทเี่ รียงไว้ แล้ ว ใช้ มือหรือเครื่องกดไฮดรอลิกกดลงลนแผ่ นกระดาษ
หรือวัสดุดังกล่ าว เพือ่ ทําเป็ นแบบหล่ อตัวพิมพ์ นั่นคือ ทําให้ ตัวพิมพ์ ปรากฏอยู่บนแผ่ นกระดาษอัด ;
เอาแบบหล่อตัวพิมพ์ออกและตกแต่ งขอบ ; เผาแบบหล่อตัวพิมพ์ให้ ร้อนแล้ววางแผ่นกระดาษอัดลงใน
เครื่องหล่อ ; เทโลหะหลอมทีใ่ ช้ หล่อตัวพิมพ์ลงในเบ้ าเพื่อทําการพิมพ์ ; ปล่อยให้ โลหะเย็นแล้วเอาพิมพ์
ออกจากเบ้ า ; เจียน แต่ งริม และทําให้ เรียบแล้วตัดพิมพ์ตามทีต่ ้ องการ เพือ่ เตรียมพร้ อมสํ าหรับงานพิมพ์

(433)
อาจตกแต่ งแม่ พมิ พ์ ทแี่ กะสลักด้ วยการถ่ ายภาพให้ เป็ นแม่ พิมพ์ ทสี่ มบูรณ์ พร้ อมสํ าหรับใช้ ในการพิมพ์
อาจแก้ ไขความชํ ารุ ดเสี ยหายในแม่ พมิ พ์ (ถ้ าต้ องการ) หลังจากทีไ่ ด้ พมิ พ์ ฉบับปรู๊ ฟ และช่ างแท่ นพิมพ์
(แท่ นพิมพ์ แบบหมุน) ได้ แจ้ งให้ ทราบถึงความชํ ารุ ดเสี ยหาย อาจจะซ่ อมแซมเล็ก ๆ น้ อย ๆ ด้ วย
7342.90

ช่ างทําแบบพิมพ์ ด้วยวิธีการจําลองแบบและการชุ บโลหะอืน่ ๆ
ผูป้ ฏิ บตั ิงานอาชี พในกลุ่มนี้ รวมถึ ง ช่ างทําแบบพิมพ์ดว้ ยวิธีการจําลองแบบและการ
ชุ บโลหะซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น เช่น ผูช้ าํ นาญในการทําแม่พิมพ์ดว้ ยกรรมวิธีตบแบบและเทแบบ
เช่น ใช้เครื่ องคว้านแบบตะกัว่ เครื่ องขุดตะกัว่ และเครื่ องตัดริ มแบบหล่อ เป็ นต้น
หน่ วย 7343 ช่ างทําแม่ พมิ พ์ (Printing Engravers and Etchers)
ผูป้ ฏิ บ ัติ งานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผู ้แกะสลักแม่ พิ มพ์หิ น แผ่ นแม่ พิ มพ์ ลู กกลิ้ ง
แม่พิมพ์แบบไดส์ (dies) ด้วยกรรมวิธีต่างๆ ตัดแบบต่างๆ ผ่านแผ่นฟิ ล์มเพื่อวางทาบบนแผ่นแม่พิมพ์หิน
(Lithographic stone) แกะสลักแผ่นเหล็ก แผ่นทองแดง ลูกกลิ้ง แม่พิมพ์แบบไดส์ ไม้ ยาง และแม่พิมพ์
ลิโนเลี่ยม (linoleum) แม่พิมพ์ที่ทาํ มาจากพรมนํ้ามันด้วยมือหรื อเครื่ องจักร จําลองแบบจากแม่พิมพ์หินไปยัง
แผ่นโลหะ ปฏิ บ ัติ งานทั้งหมดหรื อเพี ยงบางส่ วนในการเตรี ยมแผ่ นแม่ พิ มพ์ด้วยกระบวนการถ่ ายภาพ
(Photogravure) การพิมพ์ภาพโดยการใช้แม่พิมพ์ที่อุม้ หมึกให้ซึมเข้าไปในกระดาษ กัดแผ่นโลหะหรื อลูกกลิ้ง
ด้วยนํ้ากรดและตกแต่งแม่พิมพ์ ตลอดจนปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
7343.20

ช่างทําแม่พิมพ์ออฟเซท (Engraver, plate, offast)
ทําแม่ พมิ พ์จากแผ่นแม่ พมิ พ์สําเร็จเพือ่ ใช้ ในเครื่องพิมพ์แบบออฟเซท : นําแผ่ นแม่ พิมพ์
ไปฉายแสงผ่ านฟิ ล์ มต้ นฉบับแบบพอซิ ทิฟหรื อเนกาทีฟ แล้ วแต่ ชนิดแม่ พิมพ์ ที่จะทําจากนั้นนําไปล้ าง
เพือ่ ให้ เกิดภาพ ; ตรวจสอบแม่ พมิ พ์ก่อนส่ งไปส่ วนการพิมพ์
7343.30

ช่างทําแม่พิมพ์เลตเตอร์ เพรส (Engraver , plate , letterpress)
ทําแม่ พมิ พ์สําหรับใช้ กบั เครื่องพิมพ์เลตเตอร์ เพรส มีหลายชนิด เช่ น แม่ พมิ พ์ ที่ทําจาก
การหล่ออักษรด้ วยโลหะผสม และนํามาประกอบเรียงเป็ นหน้ า แม่ พิมพ์ ที่ทําจากการถ่ ายภาพงานพิมพ์ ลง
บนโลหะแล้ วใช้ กรดเป็ นวัสดุกดั บริเวณไร้ ภาพให้ ลกึ ลง (อาจมีชื่อเรียกว่าช่ างทําบล็อกโลหะ) แม่ พิมพ์ ที่ทํา
จากการถ่ ายภาพงานพิมพ์ ลงบนแบบตัวหล่ อที่เคลือบอัดด้ วยสารพอลิเมอร์ ซึ่ งจะเกิดรอยนูนเป็ นบริ เวณ
ภาพ นําไปติดกับฐานไม้ หรือโลหะ แม่ พมิ พ์ ทไี่ ด้ จะมีลักษณะคล้ ายกันคือบริ เวณภาพจะอยู่สูงกว่ าบริ เวณ
ไร้ ภาพ

(434)
7343.40

ช่ างทําแม่ พมิ พ์เฟล็กโซกราฟี (Engraver, plate, flexography)
ทําแม่พิมพ์ดว้ ยวิธีการถ่ายภาพทางการพิมพ์สาํ หรับใช้กบั เครื่ องพิมพ์เฟล็กโซกราฟี : เตรี ยม
พลาสติกหรื อพอลิเมอร์ ที่เคลือบด้วยสารไวแสงเพื่อทําแม่พิมพ์ ; ฉายแสงผ่านฟิ ล์มต้นฉบับที่มีภาพที่ตอ้ งการ
ไปยังแม่พิมพ์ที่เคลือบสารไวแสง บริ เวณที่ถูกแสงจะเป็ นบริ เวณภาพ หรื อใช้แสงเลเซอร์ แกะแม่พิมพ์ให้
พื้นนูนขึ้นมาแล้วนําไปติดบนโมแม่พิมพ์หรื อแกะลงบนโมแม่พิมพ์โดยตรง
7343.50

ช่ างทําแม่ พมิ พ์ร่องลึก ; ช่ างทําแม่ พมิ พ์อนิ ทาโย (Engraver, plate, intayo)
ที่ ท าํ แม่ พิ มพ์แบบพื้ นลึ กสําหรั บพิ มพ์ง านที่ มี ล ักษณะพิ เศษ เช่ น ธนบัตร แสตมป์ :
ใช้กรดกัดผิวโลหะที่นาํ มาทําแม่พิมพ์ (ทองแดง หรื อโลหะ) ให้เป็ นร่ องลึกหรื อใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์
อื่นๆ ในการขุดหรื อเจาะให้เป็ นร่ องลึก แล้วนําไปชุ บก่อรู ปด้วยไฟฟ้ า (electrograving) และชุบโครเมียม
เพื่อเพิ่มความแข็งแรง
7343.60
ช่ างทําแม่ พมิ พ์พนื้ ลึก ; ช่ างทําแม่ พมิ พ์กราวัวร์ (Engraver, plate, gravure)
ทําหน้ าทีท่ าํ แม่ พมิ พ์ด้วยวิธีการถ่ ายภาพทางการพิมพ์ สําหรับใช้ กับเครื่องพิมพ์ กราวัวร์ : นํา
แกนเหล็กทีเ่ คลือบด้ วยนิเกิลไปชุ บทองแดงให้ มีความหนาตามมาตรฐาน เคลือบนํ้ายาไวแสงฉายแสงผ่ านฟิ ล์ ม
ต้ นฉบับทีม่ ีภาพทีต่ ้ องการไปยังแม่ พมิ พ์ ; ใช้ นํา้ ยาเคมีกดั ผิวทองแดงเพือ่ ขึน้ รู ปแบบพิมพ์ โดยใช้ วิธีแกะด้ วย
ไฟฟ้ากล (electromechanical engraving) หลังจากนั้นนําไปเคลือบด้ วยโครเมียมเพือ่ เพิม่ ความคงทน
7343.70

ช่ างทําแม่ พมิ พ์สกรีน (Engraver, plate, screen)
ทําแม่พิมพ์ดว้ ยวิธีการถ่ายภาพทางการพิมพ์สาํ หรับใช้กบั เครื่ องพิมพ์สกรี น : เตรี ยมวัสดุ
ที่ทาํ จากไหมหรื อเส้นใยสังเคราะห์หรื อโลหะผสมเคลือบด้วยสารไวแสงเพื่อทําแม่พิมพ์ ; ฉายแสงผ่าน
ฟิ ล์มต้นฉบับที่มีภาพที่ตอ้ งการไปยังแม่พิมพ์ ; นําไปล้างด้วยนํ้ายาสารไวแสงบริ เวณภาพพิมพ์จะถูกล้าง
ออก ; นําแม่พิมพ์ที่ได้ไปใช้ในกระบวนการพิมพ์
7343.90

ช่างทําแม่พิมพ์อื่นๆ
ผู้ปฏิบัติงานอาชี พในกลุ่มนี้ รวมถึง ช่ างแกะสลักและกัดแบบพิมพ์ ซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้
ในที่อื่น เช่ น ผู้จัดแผ่ นแม่ พิมพ์ โลหะก่ อนเคลือบสารไวแสง ; ผู้วางแผ่ นแม่ พิมพ์ ลงบนบล็อคไม้ ; ผู้พิมพ์
ปรู๊ ฟแม่ พมิ พ์ ทที่ าํ สํ าเร็จแล้ ว ; ผู้ช่วยงานทัว่ ๆ ไปในการทําแม่ พมิ พ์ เป็ นต้ น
หน่ วย 7344

ช่ างถ่ ายภาพและผู้ปฏิบัติงานทีเ่ กีย่ วข้ อง (Photographers and Related Workers)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูล้ า้ งและอัดภาพถ่ายหรื อแผ่นสไลด์ ล้างฟิ ล์มภาพ
ขาวดําหรื อฟิ ล์มสี เพื่อให้ได้ภาพเนกาตีฟ หรื อภาพโพสิ ตีฟชนิ ดโปร่ งแสง อัดภาพขาวดําหรื อภาพสี ตลอดจน
ปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่นๆ
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อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
7344.20

ช่ างล้างฟิ ล์มสี (Developer, colour film)
ล้างฟิ ล์มที่ถ่ายภาพเรี ยบร้อยแล้วในอ่างนํ้ายาชุ ดต่างๆ ตามระยะเวลาที่กาํ หนด : จัดแสง
ไฟในห้ อ งมื ด เพื่ อ ให้ ไ ด้เ นกาตี ฟ หรื อ โพสิ ตี ฟ ชนิ ดโปร่ ง แสง ; ปฏิ บ ัติ ก ารล้า งฟิ ล์มเนกาตี ฟ ให้เ ป็ น
เนกาตีฟหรื อโพสิ ตีฟตามวิธีการของฟิ ล์มที่ตอ้ งการ ในการล้างฟิ ล์มเนกาตีฟให้เป็ นโพสิ ตีฟ
7344.30

ช่ างล้างฟิ ล์มขาว – ดํา (Developer, black-and-white film)
ล้างฟิ ล์มและกระจกถ่ายภาพขาว–ดํา ที่ถ่ายภาพเรี ยบร้อยแล้วในอ่างนํ้ายาชุ ดต่างๆ และ
ในอ่างหรื อถาดนํ้าเปล่าตามระยะเวลาที่กาํ หนดในห้องมืด เพื่อให้ได้เนกาตีฟหรื อโพสิ ตีฟชนิ ดขาว – ดํา
ที่โปร่ งแสง : เตรี ยมนํ้ายาล้างฟิ ล์มชนิ ดต่างๆ ; จุ่มฟิ ล์มหรื อกระจกในนํ้ายาเคมีเพื่อให้เกิดภาพ ; ล้าง
นํ้ายาที่ติดบนฟิ ล์มด้วยนํ้าเปล่า ; แช่ ฟิล์มหรื อกระจกลงในอ่างนํ้ายาหยุดภาพเพื่อให้ได้เนกาตี ฟที่
โปร่ งแสงและได้ภาพที่ติดทน ; ล้างนํ้ายาหยุดภาพออกจากเนกาตีฟด้วยนํ้าเปล่า ; ใช้ฟองนํ้าเช็ดเนกาตีฟ
ให้แห้งแล้วผึ่งไว้ในที่ไม่มีฝนหรื
ุ่ อเป่ าให้แห้งด้วยพัดลม ; แช่ฟิล์มหรื อกระจกในอ่างนํ้ายาและอ่างนํ้าตาม
ระยะเวลาที่กาํ หนด และให้น้ าํ ยากับนํ้าคงอยูใ่ นอุณหภูมิที่ตอ้ งการ อาจตกแต่งฟิ ล์มหรื อกระจกให้เรี ยบร้อย
7344.40

ช่ างอัดและขยายภาพ (Enlarger, photograph)
ขยายหรื อย่อภาพจากเครื่ องขยายในห้องมืด : ใส่ เนกาตีฟเข้าในกรองของเครื่ องขยาย
แล้วเปิ ดไฟเพื่อฉายเนกาตีฟให้เกิดเป็ นเงาที่แท่นเบื้องล่าง ; ปรับส่ วนต่างๆ ของเครื่ องขยาย และจัดภาพ
ให้อยู่ตรงกลางเพื่อให้การขยายภาพเป็ นไปตามต้องการ ; กําหนดเวลาการให้แสงและความกว้างของ
เลนซ์ พร้อมทั้งเลือกแว่นกรองแสง (สี ) สําหรับขยายภาพสี และเลือกกระดาษอัดภาพที่เหมาะสม ; ปิ ด
ไฟและวางกระดาษอัดภาพเข้าในแท่น ; เปิ ดไฟและให้แสงไฟส่ องตรงกระดาษตามระยะเวลาที่กาํ หนด
บังเงาส่ วนที่ดาํ กว่า เพื่อให้ได้ภาพซึ่ งมีความเข้มของเงาที่ไม่แตกต่างกันมากนัก หรื อใช้แว่นกรองแสง
(สี ) แก้หรื อปรั บสี ของฟิ ล์มที่ จางไฟ ; ล้างกระดาษที่ อดั รู ปแล้วในชุ ดนํ้ายาเคมี ต่าง ๆ และนํ้าเปล่ า
ตามลําดับ ; ทําภาพที่ อดั แล้วให้แห้งและตกแต่งภาพให้เรี ยบร้ อยสวยงาม อาจทําภาพให้มนั ด้วยการ
ทาบแผ่นโลหะที่ร้อนลงไปบนภาพ อาจทําภาพให้มนั ด้วยเครื่ องมือกลไฟฟ้ า
7344.90

ผู้ปฏิบัติงานในห้ องมืดเกีย่ วกับภาพถ่ ายอืน่ ๆ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในกลุ่มนี้ รวมถึงผูท้ าํ งานในห้องมืดเกี่ยวกับภาพถ่ายซึ่ งมิได้จดั ประเภท
ไว้ในที่อื่น ตัวอย่างเช่น ผูใ้ ช้เครื่ องอัดและเครื่ องล้างอัตโนมัติสําหรับอัดภาพถ่ายเป็ นจํานวนมาก ๆ
หน่ วย 7345 ช่ างทําเล่ มหนังสื อและผู้ปฏิบัติงานทีเ่ กีย่ วข้ อง (Bookbinders and Related Workers)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูเ้ ย็บปกเข้ากับเล่มหนังสื อและทํางานทั้งหมดหรื อ
บางส่ วน เพื่อทําให้หนังสื อเป็ นรู ปเล่ ม ที่ สมบู รณ์ เข้า เล่ มเย็บหนังสื อและนิ ตยสารต่าง ๆ ด้วยมื อ
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ปรั บ ตั้ง และใช้เ ครื่ อ งจัก รเพื่ อ เย็บ เล่ ม หนัง สื อ พิ ม พ์ดุ น ลวดลายหรื อ ชื่ อ ลงบนหนัง สื อ ด้ว ยมื อ หรื อ
เครื่ องจักร ตลอดจนปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่นๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
7345.20

ช่างตัดกระดาษ (Cutter, paper)
ตัดกระดาษด้ วยเครื่องตัดให้ ได้ ขนาดตามที่กําหนดไว้ : ตัดเจียนกระดาษก่ อนป้อนเข้ า
เครื่องพิมพ์ และตัดเจียนงานพิมพ์ ทพี่ มิ พ์ เสร็จ หรือตัดเจียนสิ่ งพิมพ์ ทเี่ ข้ าเล่ มสมบูรณ์ แล้ ว
7345.30

ช่างพับ (Folder, book )
พับงานพิมพ์ ประเภทต่ าง ๆ ให้ สัมพันธ์ กับขนาดและรู ปแบบหนังสื อที่ต้องการด้ วยมือ
หรือเครื่องจักร : พับกระดาษหรื อสิ่ งพิมพ์ เป็ นแบบต่ าง ๆ เช่ น แบบมุมฉากแบบขนานด้ วยมือโดยใช้
อุปกรณ์ เช่ น แท่ งไม้ หรื อพลาสติกช่ วยรี ดกระดาษ หรื อด้ วยเครื่ อง ; ควบคุมการป้อนกระดาษหรื อ
สิ่ งพิมพ์เข้ าเครื่องพับ และตรวจดูความเรียบร้ อยของการพับ

7345.40

ช่างเก็บเล่ม (Finisher, book)
รวบรวมแผ่ นงานพิมพ์ และเรียงลําดับเลขหน้ าให้ เรียงกันไปทั้งเล่ ม : นําแผ่ นงานพิมพ์
มาเรียงซ้ อนทับกันตามลําดับหรือนํามาสอดซ้ อนทับกันที่สันหนังสื อ ขึน้ กับการทําเล่ มว่ าเป็ นการทําเล่ ม
แบบไสกาว เย็บกีห่ รือเย็บอกหรือเย็บด้ วยเครื่องจักร ; ตรวจเช็ คหน้ าพิมพ์ ให้ เรี ยงลําดับอย่ างถูกต้ องก่ อน
ส่ งไปเย็บเล่ม
7345.50

ช่างเย็บ (การพิมพ์) (Bookbinder)
เย็บเล่มสิ่ งพิมพ์ ให้ ติดกันด้ วยวิธีต่าง ๆ เช่ น เย็บกี่ ไสกาว เย็บลวด ร้ อยห่ วงหรืออืน่ ๆ

7345.60

ช่างทําแบบปั๊ ม (Maker, die–cutting)
เขียนโครงสร้ างในส่ วนของงานพิมพ์ ที่ต้องการปั๊ มตัดขึน้ รู ป : ทําการสร้ างภาพบนแผ่ น
ไม้ อดั ทีม่ ีความหนาพอเหมาะและเลือ่ ยฉลุเป็ นร่ องตามรู ปแบบฝังอัดแผ่ นมีดโลหะสํ าเร็ จทั้งชนิดที่มีความ
คมและชนิ ด มนโค้ ง ที่ ไ ม่ มี ค วามคมเข้ า ในร่ องไม้ ฉ ลุ ไ ว้ ด้ า นหน้ า เพื่ อ ใช้ ตั ด และขึ้ น รู ป ตามขนาด
ทีต่ ้ องการ
7345.70

ช่างทําปกด้วยมือ (Maker, book–cover, hand)
ทําปกวัสดุสิ่งพิมพ์ ด้วยมือ : นําเล่มสิ่ งพิมพ์ทเี่ ย็บเสร็จเรียบร้ อยแล้ วมาทากาวที่สันของ
หนังสื อ นําปกมาปิ ดแล้วใช้ มือรีดที่ด้านสั นหนังสื อให้ เรียบ (ปกอ่ อน) ถ้ าเป็ นการทําปกแข็งปิ ดใบผนึกที่
เล่ มที่เย็บเสร็จเรียบร้ อยแล้ ว ; ตัดเจียนเล่ มติดคิว้ ปิ ดด้ านสั นด้ วยกระดาษหรือผ้ า ; นํากระดาษแข็งที่ตัด

(437)
เรียบร้ อยแล้ วทากาววางบนวัสดุที่จะใช้ ทําปก พับริ ม ทากาว นําเล่ มมาใส่ ผนึกปกให้ เรี ยบร้ อย นําไปเข้ า
เครื่องอัดให้ แน่ น
7345.90

ช่ างทําเล่ มหนังสื อและผู้ปฏิบัติงานทีเ่ กีย่ วข้ องกันอื่น ๆ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในกลุ่มนี้ รวมถึงช่างทําเล่มหนังสื อและผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกัน
ซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น เช่น ผูร้ วมเป็ นปกแล้วเย็บ ผูร้ วมหน้าหนังสื อด้วยลวด ; ผูพ้ ิมพ์ดุนเป็ น
ลายเส้นบนปกหนังสื อและปกแฟ้ ม ผูใ้ ช้เส้นลวดถักร้อยถักร้อยสมุดวาดเขียนและสมุดเก็บภาพ (อัลบั้ม)
หน่ วย 7346 ช่ างพิมพ์สกรีนไหม (ซิลด์ สกรีน) สิ่ งทอสิ่ งถักและการพิมพ์
(Silk-Screen, Block and Textile Printers)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูพ้ ิมพ์ลายตามแบบลงบนแผ่นกระดาษ โลหะ
สิ่ งทอสิ่ งถักและวัสดุ อื่นๆ ด้วยกรรมวิธีการพิมพ์สกรี นไหม จําลองแบบและลวดลายลงบนผืนผ้าหรื อ
กระดาษฝาผนัง ห้อง (วอล์ลเปเปอร์ ) ด้วยกรรมวิธีก ารแกะสลักบล๊อกแม่ พิมพ์หรื อลู กกลิ้ ง ตลอดจน
ปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
7346.20

ช่ างทําซิลด์ สกรีน (การพิมพ์สิ่งทอสิ่ งถัก) (Maker, silk-screen printing)
ออกแบบ วาดแบบ จําลองลวดลายหรื อรู ปลงบนสกรี นทองแดงหรื อผ้าสกรี นเพื่อใช้ใน
การพิมพ์สิ่งทอสิ่ งถักด้วยกรรมวิธีสกรี น ขึงสกรี นทองแดงหรื อผ้าสกรี นลงบนกรอบ ; ราดนํ้ายาไวแสงลง
บนสกรี น ; วางสกรี นที่ราดนํ้ายาไวแสงแล้วลงบนแท่นถ่ายภาพ ; วางฟิ ล์มที่มีลวดลายหรื อรู ปลงบน
สกรี นที่ราดนํ้ายาไวแสงไว้แล้ว และเปิ ดไฟในห้องมืดตามเวลาที่กาํ หนดไว้ ; เอาสกรี นไว้บนราวไม้เพื่อ
ผึ่งให้แห้ง ; ทาแลคเกอร์ ลงบนสกรี นเฉพาะส่ วนที่ไม่มีภาพ ผึ่งให้แห้งเป็ นครั้งสุ ดท้ายแล้วส่ งไปยังฝ่ าย
พิมพ์หลังจากที่ผคู้ วบคุมงานได้ตรวจดูแล้ว
7346.30

ช่ างพิมพ์สกรีนทองแดง (สิ่ งทอสิ่ งถัก) ด้ วยมือ ; คนงานรีดสี บนสกรีน
(Printer, copper-screen, textile, hand)
พิมพ์ผนื ผ้าหรื อวัสดุอย่างอื่นตามกรรมวิธีของสกรี นทองแดงด้วยมือ ; ปูผืนผ้าลงบนโต๊ะ
พิมพ์ รี ดผ้าให้เรี ยบก่อนที่จะทําการพิมพ์ ; ใส่ กรอบแผ่นสกรี นลงบนแคร่ พิมพ์ ; เตรี ยมใบพายของไม้รีด
สี แล้วสวมติดกับด้าม ; เลื่อนแคร่ ที่มีกรอบแผ่นสกรี นไปบนผืนผ้าที่จะพิมพ์จากปลายด้านหนึ่ งของโต๊ะ
พิม พ์ ; เทสี ข ้นๆ ที่ ใ ช้ใ นการพิ ม พ์ล งบนสกรี นแล้วใช้ไ ม้รีดสี ใ ห้ทะลุ ส กรี นด้วยวิธีรีดสี เลื่ อนแคร่
สกรี นไปตามโต๊ะพิมพ์ และทํางานซํ้าตามกรรมวิธีเดิมจนกระทัง่ พิมพ์เสร็ จตามเนื้ อที่ตอ้ งการ และทํางาน
พิมพ์ให้แล้วเสร็ จทีละสี ; ยกผืนผ้าที่พิมพ์แล้วออกจากโต๊ะและนําไปพาดไว้บนราวไม้เพื่อตากให้แห้ง
หรื ออาจนําผ้าที่ ผ่า นการพิมพ์สกรี นแล้วไปผ่านเข้าเครื่ องอบไฟฟ้ า โดยวางชิ้ นผ้าที่ สกรี นแล้วลงบน
สายพานเพื่อป้ อนผ้าเข้าไปในตูอ้ บ ; ตรวจดูผา้ สกรี นหลังจากผ่านการอบแล้ว

(438)
7346.40

ช่ างพิมพ์สกรีนกระดาษด้ วยมือ (Printer, paper silk– screen, hand)
พิมพ์กระดาษตามกรรมวิธีของสกรี นไหม : วางแผ่นลายฉลุที่ตอ้ งการพิมพ์ลงบนสกรี น
ไหม ; ขึงและวางสกรี นไหมให้พอดีกบั กรอบพิมพ์ ; ใส่ สลักเกลียวกรอบพิมพ์เพื่อยึดกรอบด้านนอกไว้
กับ โต๊ะ พิ ม พ์ ; วางกระดาษที่ จะพิ ม พ์ใ ห้ตรงที่ แล้ววางแผ่นสกรี นลงบนกระดาษ ; เทหมึ ก ตามสี ที่
ต้องการลงบนแผ่นสกรี น แล้วใช้ไม้รีด (สควีจี) รี ดหมึ กให้ผ่านลายฉลุ และแผ่นสกรี น ; ยกแผ่นสกรี น
ออก เอาวัสดุ ที่ พิมพ์เสร็ จแล้วออก แล้วทํางานตามกรรมวิธีเดิ มอี กจนกว่าจะได้จาํ นวนสิ่ งพิ มพ์ตามที่
ต้องการ ; ทําความสะอาดสกรี นด้วยนํ้ายา เมื่อทํางานชิ้นสุ ดท้ายเสร็ จแล้วหรื อเมื่อต้องการเปลี่ยนสี พิมพ์
อาจใช้สกรี นแผ่นละสี ในการพิมพ์หลายสี
7346.90

ช่ างพิมพ์สกรีนกระดาษและสิ่ งทอสิ่ งถักอืน่ ๆ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในกลุ่มนี้ รวมถึง ผูพ้ ิมพ์ตามกรรมวิธีของการสกรี นไหมลงบนวัสดุ
หรื อผลิตภัณฑ์ที่ทาํ จากกระดาษและสิ่ งทอสิ่ งถักอื่น ๆ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
หมวดย่ อย 74 ผู้ปฏิบัติงานทีใ่ ช้ ฝีมืออืน่ ๆ (Other Craft and Related Trades Workers)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในหมวดย่อยนี้ ได้แก่ ผูแ้ ปรรู ปวัตถุดิบทางการเกษตรและการประมง
ให้เป็ นอาหารและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ผลิตและซ่ อมแซมผลิตภัณฑ์ที่ทาํ มาจากไม้ สิ่ งทอ ขนสัตว์ เครื่ องหนัง
และวัสดุอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน รวมถึงการควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
กลุ่มอาชี พในหมวดย่ อยนี้ มีดังนี้
741 ผูแ้ ปรรู ปอาหาร ยาสู บ และผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
742 ผูอ้ ดั และอบนํ้ายาไม้ ช่างทําเครื่ องเรื อนและผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
743 ผูผ้ ลิตสิ่ งทอ เครื่ องนุ่มห่ม และผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
744 ผูผ้ ลิตเครื่ องหนัง หนังสัตว์และรองเท้า
หมู่ 741

ผู้แปรรู ปอาหาร ยาสู บและผู้ปฏิบัติงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
(Food Processing and Related Trades Workers)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในหมู่น้ ี ได้แก่ ผูฆ้ ่า ชําแหละ และถนอมรักษาเนื้ อสัตว์ ปลา และ
อาหารประเภทต่าง ๆ สําหรับการบริ โภคของคนและสัตว์ ทําขนมปั ง ขนมเค้ก และผลิตภัณฑ์จากแป้ ง
แปรรู ป และถนอมรั กษาอาหารประเภทผลไม้ พื ชผัก และประเภทอื่นๆ ชิ มรสชาดและจัดลํา ดับ ชั้น
คุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่ องดื่ม รวมถึงการจัดเตรี ยมใบยาสู บเพื่อผลิตเป็ นผลิตภัณฑ์ยาสู บ
กลุ่มอาชี พในหมู่นี้ มีดังนี้
7411 ผูฆ้ ่า ชําแหละเนื้ อสัตว์และผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
7412 ผูท้ าํ ผลิตภัณฑ์จากแป้ งและนํ้าตาล
7413 ผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์จากนม

(439)
7414 ผูถ้ นอมและแปรรู ปผลิตภัณฑ์พืช ผักและผลไม้
7415 ผูช้ ิมรสชาติและจัดระดับชั้นคุณภาพของอาหารและเครื่ องดื่ม
7416 ผูเ้ ตรี ยมใบยาสู บ ผูผ้ ลิตยาสูบและผลิตภัณฑ์ยาสู บ
หน่ วย 7411 ผู้ฆ่า ชํ าแหละ เนือ้ สั ตว์ และผู้ปฏิบัติงานทีเ่ กี่ยวข้ อง
(Butchers, Fishmongers and Related Food Preparers)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูฆ้ ่า ชําแหละ ถลกหนัง และตัดแยกซากสัตว์พร้อม
กับทําความสะอาด ตัดและแต่งชิ้นเนื้อและปลาสําหรับการจําหน่ายหรื อแปรรู ป จัดเตรี ยมส่ วนผสม ผลิต
ไส้กรอกและผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันโดยใช้เครื่ องจักรแบบง่ายๆ ในการตัด ผสมและขึ้นรู ปผลิ ตภัณฑ์
หมักเค็ม อบแห้ง หรื อรมควันเนื้ อ ปลาและอาหารอื่นๆ เพื่อถนอมอาหาร จัดเตรี ยมเนื้ อ ปลาและ
อาหารประเภทอื่น เพื่อปรุ งตามสู ตรหรื อด้วยกรรมวิธีอื่นๆ สําหรับการจําหน่ าย ตลอดจนปฏิ บตั ิหน้าที่
การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่วยนี้ มีดงั นี้

7411.10

ผู้ฆ่า และ/หรือชําแหละเนือ้ สั ตว์ (Slaughterer)
ฆ่าสัตว์ ถอดกระดูกตกแต่งซากสัตว์ และตัดเนื้ อให้ได้มาตรฐาน : ทําสัตว์ให้สลบและ
ฆ่าเอาขนสัตว์ออก ถลกหนัง ผ่าท้องแล้วเอาไส้และเครื่ องในออก ; เลื่อยและผ่าซากออกเป็ นสองซี ก เอา
ส่ วนที่เสี ยออกและทําความสะอาด ; ตัด เลื่อยและตกแต่งเนื้ อให้ได้มาตรฐานและทําให้เป็ นชิ้นเล็กๆ ตาม
ต้องการและนําไปเก็บไว้ในห้องเย็น
7411.20

ผู้ฆ่าสั ตว์ ในโรงฆ่ าสั ตว์ (Slanghterer, industry)
ฆ่าสัตว์ ถลกหนัง และตกแต่งซากสัตว์ให้พร้อมสําหรับการชําแหละ : ทําให้สัตว์สลบ
ตัดหลอดลม ตัดหัวและส่ วนล่างของขาออก ; ถลกหนังออกจากซาก ผ่าท้องแล้วเอาไส้และเครื่ องใน
ออก ; เลื่อยและผ่าซากออกเป็ นสองซี ก ; ล้างเนื้อให้สะอาดและเก็บไว้ในห้องเย็น
7411.30

ผู้ตัดและชํ าแหละเนือ้ (Butcher)
ตัดเนื้ อจากซากสัตว์หรื อชําแหละเนื้ อออกเป็ นส่ วนๆ ตามความเหมาะสมเพื่อการขาย
ปรุ งอาหารหรื อเก็บรั กษา ; พิ จารณาตัดในทางที่ จะให้ได้เนื้ อมากที่ สุด ; ตัด เลื่ อยและสั บเนื้ อให้ได้
มาตรฐานหรื อตัดออกเป็ นชิ้นเล็กๆ ตามต้องการ รวมทั้งการเอากระดูกและส่ วนที่เสี ยออก
7411.35

ผู้แล่ ปลา (Fishmonger)
ทําปลาเพื่อขาย ปรุ งอาหาร และเก็บรักษา : ใช้มีดขอดเกล็ดปลาหรื อลอกหนังปลา
ออกตัดหัว หาง และครี บปลาออก ควักไส้ ใช้มีดแล่กา้ งปลาออก ; ตัดและแล่เนื้ อปลาให้เป็ นชิ้นที่มีขนาด
พอเหมาะหรื อมีน้ าํ หนักตามที่กาํ หนดสําหรับการนําไปประกอบอาหารแต่ละประเภท

(440)
7411.40

ผู้ถนอมและแปรรู ปเนือ้ สั ตว์ (Processor, meat)
เตรี ยม เก็บรักษา ตัดแต่ง หมักเค็ม ใช้น้ าํ เกลือ หมัก ดอง ตากแห้ง ต้ม อบและ/หรื อ
รมควันเนื้ อสัตว์ ตามกรรมวิธีของการทําอาหารแต่ละชนิ ด เช่ น ไส้ กรอก กุนเชี ยง หมูหยอง แหนม
ฯลฯ อาจเตรี ยมเนื้อสดแล้วนําไปทําให้เย็นและห่อหุ ม้ ด้วยสิ่ งห่อหุ ม้ ที่เหมาะสม
7411.50

ผู้แปรรู ปสั ตว์ นํา้ เบือ้ งต้ น (Processor, fishery )
เตรี ยมสัตว์น้ าํ (ยกเว้นปลา) เพื่อขายและนําไปผลิ ตต่อในโรงงานอุตสาหกรรม : ล้างทํา
ความสะอาด ต้ม (บางชนิด) แกะเปลือก กระดองและเอาส่ วนที่ไม่ตอ้ งการออกให้เหลือเฉพาะส่ วนเนื้ อ
ตามที่กาํ หนด ; เก็บไว้ในที่เย็น
7411.55

ผู้ถนอมและแปรรู ปเนือ้ สั ตว์ นํา้ (Preserver, fishery)

ถนอมหรื อรักษาเนื้ อสัตว์น้ าํ โดยใส่ เกลือ ตากแห้ง อบหรื อย่าง : นําส่ วนที่ไม่
ต้องการ ออก เช่น ขอดเกล็ด แกะเปลือก ต้ม (บางชนิ ด) ; หมักด้วยเกลือหรื อนํ้าเกลือตาม
สัดส่ วนและระยะเวลา นําไปตากให้แห้ง อบ หรื อย่าง
7411.60

ผู้ทาํ นํา้ ปลา (Maker, fish–sauce)
ทํานํ้าปลาตามสู ตรเพื่อบริ โภคประจําโต๊ะอาหารหรื อเพื่อประกอบอาหาร : ตัดแต่ง
ปลาสด หมักเกลือ ตามระยะเวลาที่เหมาะสม ผสมเกลือ นํ้าตาล ตามสู ตร ; กรองหรื อผ่านกรรมวิธีฆ่า
เชื้อโรค ; บรรจุลงภาชนะที่เหมาะสม
7411.90

ผู้ฆ่า ชํ าแหละเนือ้ สั ตว์ และผู้ปฏิบัติงานทีเ่ กีย่ วข้ องอืน่ ๆ
9416 ผู้ปฏิบัติงานอาชี พในกลุ่มนี้ รวมถึงผู้ฆ่า ชํ าแหละเนื้อสั ตว์ และผู้ปฏิบัติงานที่
เกีย่ วข้ องซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในทีอ่ นื่
8152

หน่วย 7412

ผูท้ าํ ผลิตภัณฑ์จากแป้ งและนํ้าตาล (Bakers, Pastry-Cooks and

Confectionery Makers)
ปฏิบตั ิงานอาชี พในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูท้ าํ ขนมปั งชนิ ดต่างๆ ขนมเค้กและผลิตภัณฑ์จาก
แป้ งอื่นๆ รวมทั้งช็อกโกแลต ลูกกวาดและขนมหวานที่ทาํ จากนํ้าตาลด้วยมือและเครื่ องจักรบางส่ วนใน
การผลิต ตลอดจนปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่นๆ
อาชีพในหน่วยนี้ มีดงั นี้

7412.20

ผู้ทาํ ขนมปังและขนมอบประเภทต่ างๆ (ด้ วยมือ) (Baker, hand)
ทําขนมปั งหรื อขนมอบต่างๆ เช่น ทาร์ ท ขนมไส้ครี ม เอแคร์ เค้ก คุกกี้ : ปฏิบตั ิงาน
หรื อควบคุ มคนงานให้ทาํ ขนมในสถานประกอบการหรื อสถานที่ จาํ หน่ าย ; ชั่งและตวงเครื่ องปรุ ง

(441)
รวมทั้งแป้ งหรื อเชื้ อฟู ผสมและหมักแป้ ง ; นําไปอบตามเวลาและอุณหภูมิที่กาํ หนด วางไว้ให้เย็น ตัด
แต่งเป็ นชิ้นแล้วนําไปบรรจุ
7412.30

ผู้ทาํ ขนมหวานจากนํา้ ตาล (ช็อกโกแลต, ลูกกวาด) (Maker, confectionery)
ทําขนมหวานจากนํ้าตาล หรื อขนมชนิ ดเคลื อบและมีไส้เป็ นนํ้าตาลหรื อช็อกโกแลต :
ชัง่ หรื อตวง และผสมเครื่ องปรุ งตามสู ตร ; ขึ้นรู ปขนมโดยใช้มือหรื อเครื่ องจักรชนิ ดต่างๆ ; เคลือบขนม
ด้วยช็อกโกแลค นํ้าตาลหรื อสิ่ งอื่นๆ อาจเชี่ ยวชาญในการทําขนมชนิ ดใดชนิ ดหนึ่ ง และอาจมีชื่อเรี ยก
ตามผลิตภัณฑ์ที่ทาํ
7412.40

ผู้ทาํ ขนมจากธัญชาติ (Maker, sweet rice and nut)
ทําขนมจากธัญชาติ โดยการเตรี ยมและปรุ งเครื่ องปรุ งต่างๆ ด้วยมื อหรื อเครื่ องจักร :
ชัง่ หรื อตวงเครื่ องปรุ งต่าง ๆ แล้วใช้มือหรื อเครื่ องมื อผสมเข้าด้วยกัน ; ต้ม เคี่ยว นึ่ ง หรื ออบ ปิ้ ง
ตามประเภทของขนมที่ทาํ ; ทําขนมเป็ นรู ปต่างๆ เช่น ถัว่ กวน ถัว่ แปบ ถัว่ ตัด ขนมถ้วยฟู ขนมตาล
สลิ่ม ลูกชุบ ทองหยอด ฯลฯ
7412.50

ผู้ทาํ เส้ นขนมจีน (Maker, thai noodle)
ใช้มือและเครื่ องจักรทําเส้นขนมจีนจากข้าวเจ้าหรื อแป้ ง : คัดเลือกข้าวและนําไปแช่น้ าํ
นํามาโม่ดว้ ยเครื่ องโม่หรื อโม่หิน ; นํานํ้าแป้ งห่อด้วยผ้าขาวบางเพื่อสะเด็ดนํ้าจนได้กอ้ นแป้ ง ; นําไปกด
ผ่านแผ่นไม้หรื อเหล็กที่เจาะรู ไว้ลงนํ้าร้อน ; ตักเส้นขนมจีนขึ้นมานําเรี ยงไว้ ชัง่ นํ้าหนักก่อนส่ งออกจําหน่าย
7412.55

ผู้ทาํ เส้ นหมี่ (Maker, noodle , rice)
ใช้มือและเครื่ องจักรทําเส้นหมี่จากข้าวเจ้า : คัดเลือกข้าว ล้างให้สะอาด นึ่ง และนําเข้า
เครื่ องอัด อัดให้ได้รูปร่ างตามต้องการ ; แล้วตากให้แห้งก่อนบรรจุ
7412. 58

ผู้ทาํ เส้ นก๋ วยเตี๋ยว (Maker, noodle)
ใช้มือและเครื่ องจักรทําเส้นก๋ วยเตี๋ยว : โม่ขา้ วเจ้าพร้อมกับนํ้าให้เป็ นแป้ งเหลว ทํา
แป้ งให้เป็ นแผ่นที่มีความหนาและขนาดตามต้องการ ผึ่งให้แห้ง และตัดให้เป็ นเส้น ๆ
7412.60

ผู้ทาํ วุ้นเส้ น (Maker , noodle , mung bean flour)
ใช้มือหรื อเครื่ องจักรทําวุน้ เส้นจากแป้ งถัว่ เขียว : ผสมแป้ งกับนํ้า นวดแป้ งเป็ น
ก้อนนําเข้าเครื่ องอัด ให้ได้รูปร่ างตามต้องการ ปล่อยวุน้ เส้นให้ไหลผ่านลงในนํ้าร้ อน นําขึ้นตากให้
แห้งก่อนบรรจุ
7412.65

ผู้ทาํ เส้ นบะหมี่ (Maker , noodle, wheat flour)
ใช้ มื อ หรื อเครื่ องจัก รทํา เส้ น บะหมี่ แ ละแผ่ น เกี๊ ย วจากแป้ งสาลี : ผสมแป้ งสาลี
กับเครื่ องปรุ ง นวด คลึงและทําแป้ งให้เป็ นเส้น หรื อนําเข้าเครื่ องอัด อัดให้ได้รูปร่ างตามต้องการ

(442)
7412.90

ผู้ทาํ ผลิตภัณฑ์ จากแป้งและนํ้าตาลอืน่ ๆ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในกลุ่มนี้ รวมถึง ผูป้ ฏิ บตั ิงานในกรรมวิธีการทําผลิ ตภัณฑ์จากแป้ ง
และนํ้าตาล ซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
8153
8154

หน่วย 7413 ผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์จากนม (Dairy-Products Makers)
ผู้ปฏิบัติงานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้ แก่ ผู้ผลิตเนย ครี มและผลิตภัณฑ์ จากนมอื่นๆ ด้ วยการ
ต้ มนํา้ นมเพื่อแยกครี มจากนํา้ นม การกวนครี มให้ กลายเป็ นเนย การหมักนํา้ นมให้ เป็ นนมเปรี้ยว บ่ ม อบจนจับ
กันเป็ นเนยแข็ง ตลอดจนปฏิบัติหน้ าที่การงานที่เกีย่ วข้ องและควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานอืน่ ๆ

อาชีพ ในหน่ วยนี้ มีดังนี้
7413.10

ผู้ผลิตนมเนยทัว่ ไป (Maker, butter)
ทํางานเกี่ ยวกับการเตรี ยมผลิ ตภัณฑ์นมเนยหลายประเภท : ฆ่าเชื้ อโรคในนํ้านมดิ บ
เครื่ องปรุ งไอศกรี มหรื อผลิตภัณฑ์นมเนยอื่นๆ ; ขยายการเลี้ยงบักเตรี เพื่อใช้ในการทําเนยเหลว นมที่มี
ไขเนยและเนยแข็ง ; แยกครี มออกจากนมแล้วปั่ นให้ขน้ จนกลายเป็ นเนย
7413.20
ผู้ผลิตเนย (Maker, cheese)
ทํางานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการผลิตเนย : ฆ่าเชื้อโรคในนม ใช้เครื่ องแยกครี มออกจากนม ;
เทครี มลงไปในเครื่ องปั่ นเนย คุมเครื่ องปั่ นเนยและพ่นนํ้าเย็นเข้าในเครื่ องปั่ นเพื่อควบคุมปริ มาณความชื้ น
และอุณหภูมิ ตลอดจนระยะเวลาการปั่ นเนย อาจนําตัวอย่างเนยไปทดสอบ
7413.30

ผู้ผลิตไอศกรีมด้ วยมือ (Maker, ice–cream, hand)
ผลิตไอศกรี มจากนม นํ้าตาลและเครื่ องปรุ งอื่นๆ : ชัง่ ตวง ผสม และต้มเครื่ องปรุ ง
ทําส่ วนผสมให้เย็น และแข็งตัวด้วยถังปั่ น
7413.90

ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ นมอืน่ ๆ
ผู้ปฏิ บั ติ งานอาชี พ ในกลุ่ ม นี้ รวมถึ ง ผู้ ที่ทํา การผลิต ผลิต ภั ณฑ์ นมอื่นๆ ซึ่ งมิ ไ ด้ จั ด
ประเภทไว้ ในทีอ่ นื่ เช่ น ผู้ผลิตเนยแข็ง ผู้ผลิตนมอัดเม็ด
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หน่วย 7414 ผูถ้ นอมและแปรรู ปผลิตภัณฑ์พืชผักและผลไม้
(Fruit, Vegetable and Related Preservers)
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านอาชี พ ในหน่ ว ยนี้ ได้ แ ก่ ผู้ ค้ั น นํ้า ผลไม้ ผู้ ส กั ด นํ้า มั น จากเมล็ ด พื ช หรื อ
ผลไม้ ที่อ้ มุ นํา้ มัน และผู้หมักเกลือปรุ งสุ ก ตลอดจนปฏิบัติหน้ าที่การงานอื่นที่เกี่ยวข้ องและควบคุมผู้ปฏิบัติงาน
อืน่ ๆ

(443)
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
7414. 20

ผู้ถนอมพืช ผัก ผลไม้ ตากแห้ ง (Preserver, dried fruit / vegetable)
ถนอมพืช ผัก ผลไม้ โดยการทําแห้ง : คัดเลื อก ทําความสะอาด ตัดแต่ง แช่ ใน
นํ้าเกลือ นํ้าเชื่อม ฯลฯ ตากแดด อบ หรื อทําให้แห้ง และบรรจุ
7414. 30

ผู้ถนอมพืช ผัก ผลไม้ ด้วยวิธีการหมัก ดอง เชื่ อม
(Preserver, pickle fruit / vegetable)
ถนอมพืช ผัก ผลไม้ โดยวิธีการหมัก ดองและเชื่อม : คัดเลือก ทําความสะอาด เตรี ยม
นํ้าปรุ งรส เช่น นํ้าเกลือ นํ้าเชื่อม นํ้าส้ม ; นําไปหมัก ดอง เชื่อม ตามระยะเวลาที่กาํ หนด และบรรจุ
7414.40

ผู้แปรรู ปผลิตภัณฑ์ นํา้ พืช ผัก ผลไม้ (Maker, fruit / vegetable juice)
ใช้มือหรื อเครื่ องจักรในการคั้นนํ้าจากพืช ผัก ผลไม้ : คัดเลือก ล้างทําความสะอาด
ตัดแต่ง คั้น ปั่ น แยกกาก ปรุ งรส และบรรจุหรื อนําไปต้มก่อนการบรรจุ
7414. 90

ผู้ถนอมและแปรรู ปผลิตภัณฑ์ พชื ผัก ผลไม้ ซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในทีอ่ ื่น
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในกลุ่มนี้ รวมถึง ผูท้ ี่ทาํ การถนอมและแปรรู ปผลิตภัณฑ์พืช ผัก
ผลไม้ดว้ ยวิธีการอื่นๆ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
8156
8157

หน่วย 7415 ผูช้ ิมรสชาติและจัดระดับชั้นคุณภาพของอาหารและเครื่ องดื่ม
(Food and Beverage Testers and Graders)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูต้ รวจสอบ ทดสอบ และชิ มรสชาติของอาหาร
เครื่ องดื่ มและผลิ ตภัณฑ์ทางการเกษตร ในแต่ละขั้นตอนของการผลิ ตเพื่อกําหนดคุ ณภาพและจัดแบ่ง
ระดับชั้นคุ ณภาพของอาหารและเครื่ องดื่ มอย่างถู กต้อง ตลอดจนปฏิ บตั ิหน้าที่ การงานที่เกี่ ยวข้องและ
ควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่นๆ
8158

7415. 20

อาชีพในหน่วยนี้ มีดงั นี้

ผู้คัดแยกและจัดระดับชั้ นคุณภาพอาหาร ผักและผลไม้ (Grader, food)
ทําการแยกและจัดประเภทอาหาร ผักและผลไม้ตามคุณภาพที่กาํ หนด : คัดแยกอาหาร
ผลิตภัณฑ์ผกั ผลไม้ ตามประเภท ชนิด ขนาดและคุณภาพ เพื่อการบรรจุหรื อเพื่อส่ งไปใช้ในกรรมวิธี
ต่อไป

(444)
7415. 30

ผู้ชิมชา / กาแฟ (Taster, tea / tea)
ชิมรสตัวอย่าง ชา และกาแฟ : ตรวจและทดสอบเครื่ องปรุ ง กลิ่นและคุณสมบัติอื่นๆ
ที่กาํ หนดของชาและกาแฟ ; ให้คาํ แนะนําเกี่ ยวกับส่ วนผสมและวิธีการปรุ งเฉพาะ เพื่อให้ได้คุณภาพ
ชาและกาแฟเป็ นที่ยอมรับ อาจทําการพิจารณาแหล่งปลูกชาและกาแฟเพื่อสั่งซื้ อเป็ นวัตถุดิบ
7415. 40

ผู้ชิมรสสุ รา ไวน์ และไวน์ ผลไม้ (Taster, liquor / wine )
ชิ มรสสุ รา ไวน์และไวน์ผลไม้ตวั อย่าง : ตรวจและทดสอบเครื่ องปรุ ง กลิ่น สี และ
คุ ณสมบัติอื่นๆ ตามข้อกําหนดของสุ รา ไวน์และไวน์ผลไม้ที่ผลิ ต ; แยกตัวอย่างที่นาํ มาทดสอบตาม
มาตรฐานคุณภาพที่ทดสอบได้ ; ให้คาํ แนะนําเกี่ยวกับส่ วนผสม วิธีการปรุ งเฉพาะเพื่อทําให้ผลิตภัณฑ์
ได้คุณภาพเป็ นที่ยอมรับ อาจทําการตรวจสอบแหล่งที่มาและปี ที่ผลิต
7415. 50

ผู้ชิมเบียร์ (Taster, beer)
ชิ มรสและทดสอบเบียร์ ตวั อย่าง : ทดสอบข้าวมอลต์และดอกฮอป ก่อนที่จะนําไปทํา
เบียร์เพื่อให้เป็ นไปตามสู ตรของการทําเบียร์ ; พิจารณาคุณภาพของเบียร์ เกี่ยวกับรส กลิ่น และสี โดย
การดม ชิม และดูสีประกอบการใช้เครื่ องมืออุปกรณ์ ; จัดประเภทเบียร์ ตวั อย่างให้เป็ นไปตามระบบ
มาตรฐาน ; ให้คาํ แนะนําเกี่ยวกับการปรุ งแต่งเบียร์ แต่ละครั้งของการผลิต
7415.90

ผู้ชิมรสชาดและจัดลําดับชั้ นคุณภาพของอาหารและเครื่องดื่มอืน่ ๆ
ผูป้ ฏิ บ ัติง านในกลุ่ ม นี้ รวมถึ ง ผูช้ ิ ม รสชาดและจัด ลํา ดับ ชั้น คุ ณภาพของอาหารและ
เครื่ องดื่มซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น

หน่ วย 7416 ผู้เตรียมใบยาสู บ ผู้ผลิตยาสู บและผลิตภัณฑ์ ยาสู บ
(Tobacco Preparers and Tobacco Products Makers)
ผูป้ ฏิ บ ตั ิ งานอาชี พ ในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูจ้ ดั ชั้นใบยาสู บ ตามประเภทและแหล่ ง ที่ ป ลู ก
ผสมใบยาสู บเข้าด้วยกันตามสู ตรเพื่อให้ได้มาซึ่ งยาสู บที่มีรสชาดดี ควบคุมการให้ความชื้ นแก่ใบยาสู บ
เพื่อใช้ในการผลิตผลิ ตภัณฑ์ยาสู บ รู ดก้านและหั่นใบยาสู บ ผลิตซิ การ์ บุหรี่ และผลิ ตภัณฑ์ยาสู บด้วย
มือหรื อเครื่ องจักรแบบง่ายๆ ตลอดจนปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
7416.10

ผู้บ่มใบยาสู บ ; ผู้บ่มอิสระ (Conditioner, tobacco leaf)
ส่ งเสริ มชาวไร่ ในสังกัดในการผลิตใบยาสู บ (ใบยาบ่มไอร้อนหรื อใบยาเวอร์ ยีเนี ย) และ
รับซื้ อใบยาสดจากชาวไร่ มาทําการบ่มเพื่อให้เป็ นใบยาแห้งจําหน่าย : ดูแลสภาพโรงบ่มทั้งโรงบ่มแบบ

(445)
บ่มไอร้อนหรื อโรงบ่มแบบความร้อนรวมศูนย์ให้มีสภาพใช้งานได้ดี ; นําใบยาเข้าโรงบ่ม และบ่มใบยา
ตามชนิดของโรงบ่ม ; นําใบยาที่บ่มได้มาทําการคัด มัดกําใบยาสู บ เพื่อเตรี ยมส่ งจําหน่ายต่อไป
7416.20

ผู้คัดและจัดชั้ นใบยาสู บทีบ่ ่ มแล้ ว (Grader, cured tobacco leaf)
จัดชั้นคุ ณภาพใบยาสู บที่บ่มแล้วตามประเภทและคุ ณภาพของใบยา โดยพิจารณาจาก
เนื้ อ สี ขนาด ตําหนิ และลักษณะอื่ นๆ ของใบยา : แยกกองใบยาตามคุ ณภาพที่คดั เลือกไว้ ; มัดกําใบ
ยาสู บที่คดั แยกแล้ว และบรรจุหีบห่อ
7416.25

ผู้อดั ห่ อใบยา; พนักงานอัดห่ อใบยา (Wrapper, tobacco leaf)
นําใบยาที่ ผ่านการบ่มและตรวจคุ ณภาพแล้ว บรรจุ หีบห่ อ รวมทั้งบันทึ กนํ้าหนักและ
คุณภาพใบยา เพื่อรอจําหน่าย
7416.30

ผู้ตรวจคุณภาพใบยาสู บ (Checker, tobacco leaf)
ตรวจคุณภาพใบยาสู บ โดยพิจารณาจาก เนื้ อ สี ขนาด ตําหนิ และลักษณะอื่นๆ ของ
ใบยา โดยสุ่ มเก็บตัวอย่าง และแก้ไขให้ถูกต้องก่อนส่ งไปใช้ในกรรมวิธีต่อไป
7416.40

ผู้รูดก้ านใบยาสู บด้ วยมือ (Stripper, tobacco leaf , hand)
รู ดกระดูกกลางใบหรื อก้านใบยาเพื่อแยกเนื้ อและก้านใบยาออกจากกัน

7416.50

ผู้ผลิตยาเส้ นด้ วยมือ (Maker , cured tobacco , hand)
ผลิตยาเส้นด้วยมือ โดยนําใบยาสู บมาจัดชั้นคุณภาพออกตามชนิดและคุณภาพแล้วหัน่
เป็ นยาเส้นให้ได้ขนาดตามที่ตอ้ งการด้วยมีด ; ชัง่ ยาเส้นก่อนนําไปบรรจุหีบห่ อ
7416.60
ผู้มวนบุหรี่อนื่ ด้ วยมือ (Maker, cigarette, hand)
มวนบุ หรี่ อื่นด้วยมือด้วยการมวนเส้นยาสู บที่หั่นแล้วลงบนใบตองหรื อวัสดุ อื่นที่มิใช่
กระดาษ
7416.65

ผู้มวนบุหรี่ ซิการ์ ด้วยมือ (Maker, cigar, hand)
มวนบุหรี่ ซิการ์ดว้ ยมือ ด้วยการนําใบยามาตัดให้เป็ นเส้นตามขนาดที่ตอ้ งการ : วางเส้น
ยาสู บลงบนใบยาแล้วม้วน หรื ออาจนําใบยาสู บมาม้วนเพื่อมวนให้เป็ นบุหรี่ ซิการ์
7416.70

ผู้ทาํ ยานัตถุ์ (Maker, snuff)
ทํา ยานัตถุ์โดยใช้เครื่ องบดใบยาสู บหลายๆ ชนิ ด ให้เ ป็ นผงละเอี ย ด แล้วผสมเข้า
ด้วยกันตามกรรมวิธีผลิตยานัตถ์

(446)
7416.90

ผู้เตรียมใบยาสู บ ผู้ผลิตยาสู บและผลิตภัณฑ์ ยาสู บอืน่ ๆ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในกลุ่มนี้ รวมถึง ผูเ้ ตรี ยมใบยาสู บผูผ้ ลิตยาสู บและผลิตภัณฑ์ยาสู บซึ่ ง
มิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น เช่ น ผูอ้ บใบยาสู บหรื อยาสู บที่หั่นแล้วให้แห้งด้วยเครื่ องมือที่ให้ความร้อน
ชนิดใดชนิดหนึ่ง ; ผูน้ าํ เส้นยาสู บจากหม้ออบไอนํ้ามาผึ่งให้เย็น ; ผูท้ าํ ใบยาสู บให้ช้ื นด้วยการพ่นนํ้าหรื อ
อบด้วยไอนํ้า ; ผูต้ รวจสอบนํ้า หนัก ของมวนบุ หรี่ และวัดความยาวของบุ หรี่ ด้วยเครื่ องวัด ; ผูห้ ั่น
ใบยาสู บให้เป็ นเส้นบางๆ เพื่อทําเป็ นเส้นยากล้อง ; ผูท้ าํ เส้นยาตั้งเพื่อใช้อมหรื อเคี้ยวเป็ นต้น
หมู่
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ผู้อดั และอบนํา้ ยาไม้ ช่ างทําเครื่องเรือนและผู้ปฏิบัติงานที่เกีย่ วข้ องกัน
(Wood Treaters, Cabinet-Makers and Related Trades Workers)
ผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง านอาชี พ ในหมู่ น้ ี ได้แ ก่ ผูอ้ ัดและอบนํ้า ยาไม้เ พื่ อ การถนอมรั ก ษาเนื้ อ ไม้
ผูผ้ ลิต ตกแต่ง และซ่ อมแซมเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ส่ วนประกอบของยานพาหนะที่เป็ นไม้ เครื่ องจักรสาน
และสิ่ งของเครื่ องใช้อื่น ๆ รวมถึ งผูต้ ิ ดตั้ง ปรั บแต่งและใช้เครื่ องมื อแปรรู ปผลิ ตภัณฑ์ไม้ ตลอดจน
ปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
กลุ่มอาชี พในหมู่นี้ มีดังนี้
7421 ผูอ้ ดั นํ้ายาและอบไม้
7422 ช่างทําเครื่ องเรื อนไม้ และผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
7423 ช่างปรับตั้งและใช้เครื่ องมืองานไม้
7424 ช่างจักสาน ช่างทําแปรงและผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกัน
หน่วย 7421 ผูอ้ ดั นํ้ายาและอบไม้ (Wood Treaters)
ผูป้ ฏิบตั ิงานในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูอ้ ดั นํ้ายาไม้ดว้ ยสารเคมี และผูอ้ บไม้โดยใช้เตาอบความ
ร้อนชนิ ดต่างๆ เพื่อการถนอมรักษาเนื้ อไม้ ป้ องกันแมลง เชื้อรา และลดความชื้ น ตลอดจน ปฏิบตั ิหน้าที่
การงานและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
7421.20

ผู้อดั นํา้ ยาไม้ ; พนักงานเครื่องอัดนํา้ ยาไม้
(Operator, wood - impregnation plant )
ปฏิบตั ิงานในกระบวนการอัดนํ้ายาไม้ดว้ ยสารเคมี โดยวิธีอดั ด้วยสุ ญญากาศหรื อวิธีอื่น
: ควบคุมเครื่ องอัดนํ้ายาไม้ให้ทาํ งานอย่างต่อเนื่ องและสมํ่าเสมอ (ส่ วนผสม ระยะเวลาการผสม และ
ปริ มาณของสารเคมี ความดันและระยะเวลาการอัดสารเคมี ) ; ตรวจวัดความเข้มข้นของสารเคมีดว้ ย
ไฮโดรมิเตอร์ ; มีความรู ้ พ้ืนฐานเกี่ ยวกับความปลอดภัยในการใช้เครื่ องมื อกล / เครื่ องมือไฟฟ้ า /
เครื่ องจักรกล และแก้ไขได้เมื่อเกิดขัดข้อง รวมทั้งความปลอดภัยอันอาจเกิดจากสารเคมีและอื่น ๆ

(447)
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7421.30
ผูอ้ บไม้ ; ผูค้ วบคุมการอบไม้ (Wood seasoner)
ปฏิบตั ิงานในกระบวนการอบไม้ดว้ ยความร้อน : ควบคุมเครื่ องอบไม้ดว้ ยความร้อน (ไอ
นํ้า ไฟฟ้ า นํ้ามัน ) ; ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในเตาอบ ; ตรวจและควบคุมการเรี ยง การขนส่ งและ
การคัดแยกแผ่นไม้ก่อนเข้า-ออกจากเครื่ องอบไม้ ; อ่านใบบันทึกผลการทํางานจากเครื่ องอบไม้ เพื่อเขียน
รายงานและตรวจสอบความชื้นของไม้ดว้ ยเครื่ องวัดความชื้น
7421.90

ผู้อดั และอบนํา้ ยาไม้ อนื่ ๆ
ปฏิบตั ิงานที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงหรื อเกี่ยวข้องกับ อาชีพอัดนํ้ายาและอบไม้ แต่มิได้จดั
ประเภทไว้ในอาชีพอัดนํ้ายาและอบไม้ รวมทั้งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น ๆ ด้วย
9418

หน่วย 7422 ช่างทําเครื่ องเรื อนไม้ และผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
(Cabinet-Makers and Related Workers)
9419 ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านอาชี พ ในหน่ ว ยนี้ ได้ แ ก่ ผู้ ทํ า ตกแต่ ง แก้ ไ ข ดั ด แปลงและ
ซ่
อ
ม
แ
ซ
ม
เครื่ องเรื อน สิ่ งของเครื่ องใช้ และอื่นๆ ที่ทํา ด้ วยไม้ ให้ เป็ นไปตามแบบ รวมถึงการแต่ งผิวหน้ าไม้ ให้
สวยงาม ตลอดจนปฏิบัติหน้ าทีก่ ารงานและควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ องกับงานในหน่ วยนี้
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
7422.10

ช่ างทําเครื่องเรือนไม้ (Maker, cabinet)
ใช้เครื่ องมือหรื อเครื่ องจักรงานไม้ ทํา ตกแต่ง ซ่ อมแซม ดัดแปลงหรื อแก้ไขเครื่ องเรื อน
ที่ทาํ ด้วยไม้ : ศึกษารู ปแบบ คัดเลือกวัสดุ จัดวางไม้ ตัด ไส กลึง ยึดประกอบเพื่อให้ได้รูปทรงที่ตอ้ งการ
; อาจมีความชํานาญในการทําเครื่ องเรื อนไม้ชนิดใดชนิดหนึ่งโดยเฉพาะ และอาจมีชื่อเรี ยกตามงานที่ทาํ
8159
8160

8161

7422.20
ช่างทําแบบไม้ (Pattern – maker, wood)
ใช้เครื่ องมือหรื อเครื่ องจักรงานไม้ ทํา ซ่ อมแซมและตกแต่งแบบไม้ : ศึกษารู ปแบบ
คัดเลือกวัสดุและรายละเอียดอื่นๆ ; ทําเครื่ องหมายลงบนไม้และขึ้นรู ปไม้ดว้ ยวิธีการต่างๆ เช่น การเลื่อย
การไส การแกะ การสกัด การกลึง และการยึดประกอบส่ วนต่างๆ ให้ติดกัน ; อาจเขียนแบบตามความ
ต้องการของลูกค้า
7422.25
ช่างออกแบบเครื่ องเรื อนไม้ (Designer, wooden furniture)
ออกแบบเครื่ องเรื อนจากจินตนาการ ประสบการณ์ ความต้องการของลูกค้าหรื อตลาด
: ศึกษา รู ปแบบ ประเมินราคา คัดเลือกวัสดุและรายละเอียดอื่นๆ ; วาดโครงร่ างหรื อแบบ ; ตรวจสอบ
ผลงานเพื่อความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนส่ งแบบให้ช่างทําแบบไม้

(448)
7422.30

ช่ างแกะสลักไม้ (Carver, wood)
แกะสลักลวดลายประดับลงบนไม้ โดยการสร้างรู ปแบบตามขนาดที่ตอ้ งการ : ลอกลาย
ลงบนไม้ แกะสลักและตกแต่งด้วยเครื่ องมือที่เหมาะสม
9420
9421

7422.35
ช่างประดับมุก (Decorator, pearl articles)
9422 ประดับมุกลงบนเครื่ องเรื อนไม้ โดยการออกแบบ / ศึกษาแบบลวดลายการ
ประดับมุกและ รายละเอียดอืน่ ๆ : คัดเลือกและจัดเตรียมมุกให้ เหมาะสมกับเครื่ องเรื อนไม้ ; แกะไม้ ให้
เป็ นร่ องด้ วยเครื่องมือทีเ่ หมาะสมเพือ่ ประดับมุกลงในเนือ้ ไม้ ทําให้ เรียบและสวยงาม
7422.37

ช่ างฝังรอยไม้ (Inlayer, marquetry)
ฝังรอยไม้ลงในเนื้อไม้เพื่อทําลวดลายประดับเครื่ องเรื อนไม้ โดยการออกแบบ ศึกษาแบบ
ลวดลายและรายละเอียดอื่นๆ : คัดเลือกและจัดเตรี ยมไม้ ; ใช้เลื่อย มีดหรื ออุปกรณ์อื่นๆ แกะไม้ให้เป็ น
ร่ อง ใส่ กาวหรื อสารยึดประสานลงในร่ อง ฝั งไม้ สิ่ งประดับ หรื อวัสดุ อื่นๆ ลงในเนื้ อไม้ และทําให้
เรี ยบ
7422.40

ช่ างสี เครื่องเรื อนไม้ (Painter, wooden furniture)
เคลือบสี เคลือบวาร์ นิชเครื่ องเรื อนไม้โดยการขัด ลอกสี เก่าออก อุ ดรอยแตกและตําหนิ
ตกแต่งตําหนิ ย้อมสี รวมทั้งการตกแต่งผิวสําเร็ จที่เป็ นตําหนิ
7422.50

ช่ างไม้ ในอาคาร (Carpenter, buildings)
ทําวงกบ กรอบบานประตู - หน้าต่าง บันไดและอื่นๆ โดยการไส เลื่อย เจาะ บาก
บังใบ เซาะร่ อง ทําเดือยแบบต่างๆ ต่อไม้ เข้าไม้ เสริ มไม้ เพลาะไม้ และยึดประกอบ
7422.60

ช่างทําของเล่นไม้ (Maker, wooden toy)
ทําผลิตภัณฑ์ ของเล่ นจากไม้ : ศึกษารู ปแบบและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ : คัดเลือกวัสดุ
และอุปกรณ์ ให้ เหมาะสมกับประเภทของผลิตภัณฑ์ ; ตัด ไส กลึง ยึดประกอบเพื่อให้ ได้ ผลิตภัณฑ์ ที่
สมบูรณ์ ; ตรวจดูความเรียบร้ อยของผลิตภัณฑ์ เพือ่ ป้องกันอันตราย

7422.70

ช่ างตบแต่ งภายในอาคารด้ วยไม้ (Interior decorator, building , wood working)
ตกแต่งภายในอาคารด้วยเครื่ องเรื อนไม้ประเภทตู ้ โต๊ะเครื่ องแป้ ง หรื ออื่นๆ ที่ยดึ แน่ นติด
กับอาคารหรื อตกแต่งด้วยคิว้ บัวหรื อวัสดุอื่นๆมาประดับให้สวยงาม ต้องมีความรู ้เกี่ยวกับงานศิลปะ
7422.75

ช่ างปูพนื้ ไม้ (Layer, wood)
ปูพ้นื อาคารด้วยไม้ : ศึกษารู ปแบบและรายละเอียด ; คัดเลือกวัสดุ ทําความสะอาดพื้นซี เมนต์
ทาวัสดุยดึ ประสานและปูพ้ืนไม้ ทิ้งไว้ให้แห้งเพื่อให้ติดกันแน่ น รองพื้น ขัดเรี ยบและเคลือบเงา

(449)
7422.80

ผู้ตรวจและคัดแยกประเภทและชั้ นคุณภาพของไม้ (Grader, wood)

ตรวจและคัดแยกประเภทและชันคุ
้ ณภาพของไม้ ด้ วยการใช้ ความรู้
ความสามารถในการตรวจมาตรฐานไม้ และคัดแยกประเภท ชนิด คุณสมบัติและชัน้
คุณภาพของไม้ รวมถึงการเก็บและรักษาไม้ เพื่อการนาไปใช้ ในกรรมวิธีอื่นต่อไป
7422.90

ช่ างทําเครื่องเรือนไม้ และผู้ปฏิบัติงานทีเ่ กีย่ วข้ องอืน่ ๆ
ผู้ปฏิบัติงานอาชี พในกลุ่มนี้ รวมถึง ช่ างทําเครื่ องเรื อนไม้ และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้ องกัน
ซึ่ งมิได้ จัดประเภทไว้ ในที่อื่น เช่ น ช่ างสร้ างแบบไม้ จําลอง ผู้ทําพาหนะด้ วยไม้ ผู้ทําถังไม้ ผู้ทํารองเท้ าไม้
ผู้ทําหีบศพ ผู้ทํากล้ องยาสู บ ผู้ประกอบชิ้นส่ วนของเครื่ องเรื อนหรื อผลิตภัณฑ์ อื่นๆ ที่ทําด้ วยไม้
หน่ วย 7423 ช่ างปรับตั้งและใช้ เครื่องมืองานไม้
(Woodworking - Machine Setters and Setter-Operators)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูป้ รับตั้งและใช้เครื่ องมือ เช่ น เลื่อย เครื่ อง
ขึ้ นรู ปเครื่ องไสไม้ เครื่ องคว้านไม้ เครื่ องกลึ ง และเครื่ องตัดที่ มีความแม่นยํา เพื่อแปรรู ปไม้ให้เป็ น
ผลิ ตภัณฑ์ซ่ ึ งอาจต้องใช้เครื่ องมือแบบใดแบบหนึ่ งหรื อมากกว่าหนึ่ งแบบในการทําผลิ ตภัณฑ์ดงั กล่าว
ตลอดจนปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
7423.10

ช่ างปรับตั้งเครื่องมือทํางานไม้ ทั่วไป
(Setter-operator, wood- working machine, general)
ปรั บตั้งเครื่ องมื อในการทํางานไม้ทวั่ ไป เช่ น เครื่ องไสด้วยมื อ เครื่ องเลื่ อยด้วยมื อ
เครื่ องเจาะด้วยมือ เครื่ องกลึงหรื อเครื่ องมืออื่นๆ
7423.20
ช่ างปรับตั้งและใช้ เครื่ องเลือ่ ยไม้ ด้วยมือ
(Saw – machine setter operator , wood working)
ปรั บ ตั้ง และใช้เ ครื่ อ งเลื่ อ ย เลื่ อ ยชิ้ น ส่ ว นไม้ใ ห้ ไ ด้ขนาด ความกว้า ง ความยาวและ
รู ปแบบตามความต้องการ : อาจชํานาญในการใช้เลื่อยแบบใดแบบหนึ่ ง หรื อมีชื่ อเรี ยกตามประเภทของ
เลื่อยที่ใช้ทาํ งาน
7423.30

ช่ างปรับตั้งและใช้ เครื่ องกลึงไม้ ; ช่ างกลึงไม้
(Lathe machine setter – qurator , wood working)
ปรั บตั้งและใช้เครื่ องกลึงไม้ : คัดเลือกใบมี ดกลึงตามความเหมาะสมของงาน ; ตรวจดู
ชิ้นงานให้ตรงตามรายละเอียดที่กาํ หนดหรื อตามแบบที่ตอ้ งการ

(450)
7243.40

ช่ างปรับตั้งและใช้ เครื่ องทําบัวหรือร่ องด้ วยมือ
(Routing machine setter qurator , wood working)
ปรับตั้งและใช้เครื่ องทําบัวหรื อร่ อง :คัดเลือกเครื่ องมือที่ใช้ให้เหมาะสมกับชิ้นงาน ;ตรวจดู
ชิ้นงานให้ตรงตามรายละเอียดที่กาํ หนดหรื อตามแบบที่ตอ้ งการ
7423.50

ช่ างปรับตั้งและใช้ เครื่ องไสไม้ ด้วยมือ
(Planining machine setter operator , wood working)
ปรับตั้งและใช้เครื่ องไส ไสผิวไม้และลดความหนาของชิ้นไม้ : คัดเลือกใบมีดตามความ
เหมาะสมของงาน ; ตรวจดูชิ้นงานให้ตรงตามรายละเอียดที่กาํ หนดหรื อตามแบบที่ตอ้ งการ
7423.60

ช่ างปรับตั้งและใช้ เครื่ องแกะสลักงานไม้ ด้วยมือ
(Carving machine setter operator , wood working)
ปรั บ ตั้ง และใช้เ ครื่ อ งแกะสลัก ลวดลายลงบนผิว ของชิ้ นไม้ ; ศึ กษารู ป แบบ คัด เลื อ ก
เครื่ องมือแกะสลักให้เหมาะสมกับชิ้นงาน ; ตรวจดูชิ้นงานให้ตรงตามรายละเอียดที่กาํ หนด หรื อตามแบบที่
ต้องการ
7423.90

ช่ างปรับตั้งและใช้ เครื่ องมือทํางานไม้ อนื่ ๆ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในกลุ่มนี้ รวมถึง ช่ างปรั บตั้งและใช้เครื่ องมือทํางานไม้ ซึ่ งมิได้ จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น เช่น ช่างปรั บตั้งและใช้เครื่ องมือขึ้นรู ปงานไม้ ช่างปรับตั้งและใช้เครื่ องเจาะ เครื่ อง
เหลาไม้ เครื่ องทากาวและเครื่ องขัดกระดาษทราย

หน่ วย 7424 ช่ างจักสาน ช่ างทําแปรงและผู้ปฏิบัติงานทีเ่ กี่ยวข้ องกัน
(Basketry Weavers, Brush Makers and Related Workers)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูท้ าํ เครื่ องเรื อน เครื่ องจักรสาน และตะกร้าด้วย
หวาย อ้อ ต้นกก และวัสดุที่คล้ายคลึงกัน เลือกสรรและจัดเตรี ยมวัสดุที่ใช้ในการทําแปรงและ ไม้
กวาด ใช้เส้นขนสัตว์ ไนล่อน เส้นใย และเส้นลวดเพื่อประกอบรวมกันเป็ นฐานแปรง และใช้ใยต้น
ข้าวโพด เส้นใยเปลื อกในของต้นมะพร้ าว และเส้นใยแข็งต่างๆ มัดรวมเข้ากับก้านไม้กวาด ปฏิ บตั ิ
หน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
7424.20

ช่ างสานตะกร้ า กระจาด ; ช่ างทําผลิตภัณฑ์ จักสาน (Maker , basket)
สานตะกร้าและกระจาดให้มีรูปร่ างและขนาดต่าง ๆ ด้วยมือ โดยใช้หวาย ไม้ไผ่ หรื อ
วัสดุที่คล้ายคลึงกัน : ขึ้นรู ปก้นตะกร้าหรื อกระจาดโดยการสานเส้นตอกหรื อวัสดุที่คล้ายคลึงกันไปตาม
โครงที่ทาํ ด้วยเส้นไม้ไผ่ขนาดหนา ; สอดเส้นโครงไม้ไผ่ไปรอบขอบก้นตะกร้าหรื อกระจาด และสอดเส้น

(451)
โครงไม้ไผ่ให้อยูร่ ะหว่างส่ วนต่าง ๆ ของก้นตะกร้าหรื อกระจาดที่จะสาน เพื่อทําเป็ นโครงด้านข้างของ
ตะกร้าหรื อกระจาด ; ดัดเส้นไม้ไผ่ให้ต้ งั ฉากกับก้นตะกร้าหรื อกระจาด แล้วใส่ ไม้ให้โค้งไปตามเส้นไม้
ไผ่ เพื่อยึดเส้นไม้ไผ่ให้คงรู ปสําหรับสานด้านข้าง ; สานเส้นตอกผ่านเส้นไม้ไผ่จนครบทุกด้าน ; เหลา
หรื อเสี้ ยมปลายเส้นโครงไม้ไผ่ให้แหลม ดัดให้โค้ง และสอดเข้าในช่องว่างตอนบนของขอบตะกร้าหรื อ
กระจาดจนครบทุ ก ด้าน อาจชํา นาญในการทําตะกร้ า กระจาด หรื อผลิ ตภัณฑ์อย่า งอื่ นประเภทใด
ประเภทหนึ่ ง อาจทานํ้ายายางบนผลิ ตภัณฑ์บางชนิ ด เพื่อเพิ่มความคงทนและเพื่อให้กนั นํ้าได้ อาจ
รมควันผลิตภัณฑ์บางชนิดเพื่อทําให้ผลิตภัณฑ์เป็ นสี เหลือง
7424.25

ช่ างจักสานเครื่องเรือน (Maker , wicker furnitune)
ทําเครื่ องเรื อนประเภทจักสานด้วยมือจากผิวหรื อส่ วนที่อ่อนของหวาย กก ไม้ไผ่ หรื อ
วัสดุที่คล้ายคลึงกัน : ดัดไม้ เช่น ไม้ไผ่ หรื อหวายให้ได้รูปที่ตอ้ งการด้วยวิธีลนไฟหรื อใช้ไอนํ้าให้ได้
รู ปตามต้องการ และมัดเข้าด้วยกันเพื่อขึ้นโครงรู ป ; สานไม้ไผ่หรื อหวาย หรื อวัสดุที่คล้ายคลึงกันโดย
สอดผ่านไปตามโครงโดยรอบ ; ตกแต่งขอบให้เรี ยบ ด้วยการตัด ซ่ อนหรื อสานปลายที่ยงั คงเหลืออยู่ ;
ทําให้แข็งแรงและซ่อนรอยต่อของโครงโดยใช้ผวิ ไม้ไผ่ หวาย กก หรื อวัสดุที่คล้ายคลึงกันพันโดยรอบ
หรื อโดยการทากาวและตอกตะปู อาจชํานาญในการจักสานผลิตภัณฑ์เฉพาะอย่างหรื อส่ วนใดส่ วนหนึ่ ง
ของเครื่ องเรื อน อาจชํานาญในการทําหมวก
7424.30

ช่ างทําแปรง (Maker , brush)
คัดเลือกและเตรี ยมวัสดุที่ใช้ในการทําแปรง เช่น ขนแข็ง ๆ เส้นใย ไนลอน หรื อเส้น
ลวด แล้วใส่ วสั ดุดงั กล่าวลงในด้ามหรื อแปรง : คัดแยกชนิ ดของวัสดุ แล้วผสมวัสดุ ต่าง ๆ ที่จะใช้ใส่
ลงในด้ามหรื อพื้นแปรงตามประเภทของแปรงที่จะทํา ทําความสะอาดและจัดเตรี ยมวัสดุ ; คัดแยกและ
ทําวัสดุ ให้เป็ นปุ ยหรื อพู่ ; ใส่ วสั ดุ ที่ใช้ทาํ แปรงลงในรู ที่เตรี ยมไว้แล้วและใช้กาวซี เมนต์ กากนํ้ามัน
หรื อลวดทําให้ติดแน่น ; ตัดขนแปรงให้ยาวสมํ่าเสมอกัน

7424.40

ช่ างทําไม้ กวาด (Maker , broom)
ทําไม้กวาดตามลําดับขั้นด้วยมือ : คัดแยก ทําความสะอาด และเตรี ยมวัสดุที่ใช้ทาํ
ไม้กวาด ; จัดเรี ยงวัสดุให้รอบปลายด้ามของไม้กวาด ในลักษณะแบนกว้าง และใช้เส้นหวายพันหรื อ
มัดรอบวัสดุและด้าม ; ขลิบริ มวัสดุที่ใช้ทาํ ไม้กวาดให้ยาวสมํ่าเสมอกัน อาจทําไม้กวาดจากขนไก่ ก้าน
ทางมะพร้าวหรื อเส้นใย
7424.90

ช่ างจักสาน ช่ างทําแปรงและผู้ปฏิบัติงานทีเ่ กีย่ วข้ องอืน่ ๆ
ผูป้ ฏิบตั ิงานในกลุ่มนี้ รวมถึงช่างจักสาน ช่างทําแปรงและผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่ ง
มิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น ตัวอย่างเช่ น ผูถ้ กั เกลียวเส้นหญ้า เส้นกก และวัสดุที่คล้ายคลึงกัน เพื่อใช้
ในการทําเสื่ อ ; ผูใ้ ช้เครื่ องจักรตัดแผ่นไม้ที่ใช้หุ้มขอบสิ่ งจักสานให้ได้ขนาดที่ถูกต้อง เพื่อทําขอบของ

(452)
ตะกร้ า หรื อ กระจาด ; ผูใ้ ช้เ ครื่ อ งจัก รติ ด ริ ม เพื่ อ หุ ้ม ขอบของตะกร้ า หรื อกระจาด ; ผูใ้ ช้มื อ หรื อ
เครื่ องจักรลอกผิวหวายหรื อไม้ไผ่ ; ผูจ้ กั สาน และ/หรื อถักให้เป็ นเส้นยาว เพื่อใช้ในการทําหมวกฟาง ;
ผูย้ อ้ มเส้นตอกเส้นกก หรื อวัสดุที่คล้ายคลึงกันก่อนนําไปสานหรื อทอ
หมู่

743

ผู้ผลิตสิ่ งทอ เครื่องนุ่มห่ ม และผู้ปฏิบัติงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
(Textile, Garment and elated Trades Workers)
ผูป้ ฏิ บตั ิงานอาชี พในหมู่น้ ี ได้แก่ ผูจ้ ดั เตรี ยมเส้ นใย เส้ นด้ายเกลี ยวและเส้นด้ายปั่ น
เพื่อผลิตเนื้อผ้าด้วยวิธีการทอ ถักและกรรมวิธีอื่น ๆ สร้างแบบ ตัดเย็บ ปั กและซ่ อมแซมเสื้ อผ้า เครื่ อง
นุ่มห่ มและสิ่ งของเครื่ องใช้จากสิ่ งทอขนสัตว์และวัสดุอื่น ๆ หุ ้มเบาะเครื่ องเรื อน เฟอร์ นิเจอร์ และทํา
เบาะรองที่นอน รวมถึงการควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
กลุ่มอาชี พในหมู่นี้ มีดังนี้
7431 ผูเ้ ตรี ยมเส้นใย
7432 ช่างทอ ช่างถัก และผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
7433 ช่างตัดเย็บเครื่ องแต่งกายและช่างทําหมวก (ยกเว้นขนสัตว์)
7434 ช่างตัดเย็บเสื้ อผ้าที่ทาํ จากขนสัตว์และผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
7435 ช่างสร้างแบบและช่างตัดเครื่ องแต่งกาย
7436 ช่างเย็บ ช่างปั ก และผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
7437 ช่างหุ ม้ เบาะเครื่ องเรื อน และผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
หน่ วย 7431 ผู้เตรียมเส้ นใย (Fibre Preparers)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูเ้ ตรี ยมเส้นใย ฝ้ าย-ลินิน ไหม ปอ ป่ าน และ
เส้นใยอื่น ๆ สําหรับการปั่ นและการสาวเส้นด้าย คัดคุ ณภาพและจัดแยกประเภทเส้นใย ล้าง หรื อทํา
ความสะอาดและทําให้เส้นใยนุ่มฟู รวบเส้นใยให้เป็ นแผ่นบาง ๆ หวีและรวบแผ่นเส้นใยให้เป็ นวงกลม
หรื อทําให้แผ่นเส้นใยเป็ นม้วน ปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้อง และควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
7431.20

ผู้จัดเกรดและผู้จัดประเภทเส้ นใยฝ้ าย (Grader and classer , cotton fibre)
คัดและจัดประเภทเส้นใยฝ้ าย : ใช้นิ้วมือตรวจสอบความหยาบละเอียดของเส้ นใย ;
บันทึกสี ของเส้นใย ; คาดคะเนความยาวของเส้นใย ; ประเมินค่าโดยเทียบกับมาตรฐานเส้นใยตามเกรด
7431.30

ผู้คัดเลือกปอ ; พนักงานคัดเลือกปอ (Selector , jute)
แก้มว้ นปอและคัดออกตามเกรด : ตรวจความชื้ นของปอด้วยเครื่ องวัดความชื้ น ;
คัดเลื อกและจัดเกรดปอด้วยความระมัดระวัง แยกและจัดเกรดตามสี ความนุ่ ม ความยาว และความ

(453)
หยาบละเอียด ; ตัดรากปอ ( หัวปอ ) ที่แข็งออกและขจัดสิ่ งสกปรกโดยการฟาดหรื อตีลงบนแท่นเข็ม
ก่อนที่จะนําไปคัดแยกและจัดเกรดต่อไป
7431.40

ผู้ตีเส้ นใย ; ผู้หีบฝ้ าย (Picker , fibre)
8162
ใช้ เครื่ องหี บฝ้ ายแยกเส้ นใยฝ้ ายออกจากเมล็ด และทําความสะอาด :
ป้อนเส้ นใยฝ้ ายเข้ าเครื่องจักร ; เดินเครื่ องจักร ; เครื่ องจะสกัดเมล็ดฝ้ ายออกจากเส้ นใยและกําจัดฝุ่ นหรื อสิ่ ง
ที่ไม่ ต้องการออกโดยอัตโนมัติ ; หยุดเครื่ องจักรเมื่อทําความสะอาดเส้ นใยฝ้ ายเรี ยบร้ อยตามกรรมวิธี เอา
เส้ นใยออกจากเครื่ องหีบ เพื่อนําไปใช้ ในกรรมวิธีต่อไป ; ทําความสะอาดและหยอดนํา้ มันเครื่ องจักรเท่ าที่
จําเป็ น
7431.50

ผู้สาวและบิดเกลียวไหมด้ วยมือ ; ผู้สาวและบิดเกลียวไหมจากรังไหม
(Drawer and twister)
ใช้มือสาวและบิดเกลียวเส้นไหมตั้งแต่สองเส้นขึ้นไปออกจากรังไหม : ต้มนํ้าให้ร้อนถึง
อุณหภูมิที่ตอ้ งการ ; ใส่ รังไหมลงในหม้อทีละน้อย แล้วเริ่ มสาวไหมโดยใช้มือสาวเส้นไหมขึ้นมาจากรั ง
ไหมประมาณหนึ่งเส้นหรื อสองเส้น สอดผ่านรู บนโครงไม้ที่ติดอยูต่ อนบนของหม้อแล้วพันรอบล้อที่ใช้ปั่น
เส้นไหมซึ่ งอยูร่ ะหว่างโครงไม้ ; ใช้มือข้างหนึ่ งคอยสาวใยเส้นไหมด้วยตะขอ แล้วใช้มืออีกข้างหนึ่ งดึง
ปลายเส้นไหมให้ต่อเนื่ องกันตลอดเวลาที่สาวและบิดเกลียวเส้นไหม ; เอาเส้นใยไหมออกจากรังไหมให้
หมด เอาตัวดักแด้ออกจากหม้อ และเติมรังไหมใหม่ลงในหม้ออีก ; ต่อเส้นใยไหมที่ขาดระหว่างการสาว
และบิดเกลียว ; เก็บเส้นใยไหมที่สาวและบิดเกลียวไว้ในกระจาดหรื อภาชนะ แล้วกรอเส้นไหมบนเครื่ อง
ปั่ นทําด้วยไม้หรื อไม้ไผ่ หรื อม้วนให้เป็ นเข็ด ตลอดเวลาที่สาวและบิดเกลียวเส้นไหมให้เติมเชื้อเพลิงใน
เตาเพื่อรักษาระดับความร้อน
8163

7431.60
ผูล้ อกกาวเส้นไหม (De – gummer , silk / silk thread , hand)
ลอกกาวออกจากเส้ นไหม :ใส่ น้ าํ ลงไปในภาชนะ ; ทํา ให้น้ าํ ร้ อนจนถึ ง อุ ณหภู มิ ที่
ต้องการ ; ใส่ สบู่หรื อสารที่ทาํ ให้สะอาด ; ควบคุมอุณหภูมิของนํ้ายา ; ใส่ ไจไหมลงในนํ้ายาที่กาํ ลังต้มอยู่
ในภาชนะ ; นําไจไหมไปแขวนบนโครงโลหะ แล้วนําไจไหมเคลื่อนผ่านไปในนํ้ายา ; ซักไจไหมใน
นํ้าสะอาด ; ถ่ายเทนํ้ายาออกจากภาชนะแล้วทําความสะอาดภาชนะ ; นําไจไหมไปทําให้แห้ง
9423
7431.90
ผูเ้ ตรี ยมเส้นใยอื่น ๆ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในกลุ่มนี้ รวมถึง ผูเ้ ตรี ยมเส้นใยซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
ตัวอย่างเช่น พนักงานล้างเส้นใยดิบ พนักงานฉี กฝ้ าย และเก็บสิ่ งสกปรกใหญ่ๆ ที่ติดมากับฝ้ ายดิบออก
เป็ นต้น

หน่ วย 7432 ช่ างทอ ช่ างถัก และผู้ปฏิบัติงานทีเ่ กี่ยวข้ อง (Weavers, Knitters and Related Workers)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูป้ ั่ นและสาวด้ายด้วยมือ สําหรับการทอและถัก
ผืนผ้าเครื่ องนุ่งห่ม และสิ่ งขอเครื่ องใช้อื่นๆ ดึงเส้นด้ายเกลียวลงบนเครื่ องทอผ้าด้วยมือ ทอผืนผ้าธรรมดา

(454)
หรื อผ้าที่มีลวดลายสวยงาม ผ้าลูกไม้ หรื อผืนผ้าอื่น ๆ บนเครื่ องทอผ้าที่ขบั เคลื่อนด้วยมือ ผลิตพรม
โดยใช้กรรมวิธีขมวดปม (Knotting Technique) ถักเสื้ อผ้า เครื่ องนุ่มห่ ม และสิ่ งของเครื่ องใช้อื่น ๆ
ด้วยมือหรื อด้วยเครื่ องจักรที่ขบั เคลื่อนด้วยมือ ตลอดจนปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแล
ผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
6130 7432.20

ผู้ปั่นด้ ายด้ วยมือ

(Spinner , thread and yarn , hand)

ปั่นเส้ นด้ าย ฝ้ ายด้ วยเครื่ องปั่น : พันเส้ นด้ ายรอบแกนของเครื่องปั่ น 2-3 รอบ ; จับ
ปลายเส้ นด้ ายด้ วยมือซ้ าย และใช้ มือขวาค่ อยๆ หมุนวงล้ อของเครื่ องปั่ น เพื่อให้ เส้ นด้ ายพันรอบแกน ใน
ขณะเดี ยวกันก็ใ ช้ มื อซ้ ายดึงและปั่ นเส้ นด้ า ยและม้ วนเข้ าหลอดด้ ายอย่ างช้ า ๆ ตรวจสอบและซ่ อม
เส้ นด้ ายทีข่ าด นําหลอดด้ ายทีเ่ ต็มแล้วออกจากแกนและเปลีย่ นหลอดใหม่ เข้ าแทนที่
7432.25

พนักงานควบเส้ นด้ ายด้ วยมือ (Double , thread and yarn , hand)
กรอเส้นด้ายตั้งแต่สองเส้นขึ้นไปเข้าในหลอดโดยไม่ตอ้ งบิดเกลียว ใส่ หลอดด้ายลงบน
แกนของเครื่ องกรอ สอดปมด้ายผ่านช่องร้อยด้าย ดึงปลายเส้นด้ายทั้งสองเส้นขึ้นไปมารวมเข้าด้วยกัน
แล้วพันเส้นด้ายรอบแกนของเครื่ องกรอ 2-3 รอบ ดึงปลายเส้นด้ายในขณะเดียวกันก็ค่อย ๆ หมุนวงล้อ
ของเครื่ องกรอด้วยมือขวา ใช้มือ ซ้ายจับและกรอเส้นด้ายช้า ๆ ; ตรวจสอบและต่อเส้นด้ายที่ขาด นํา
หลอดด้ายที่กรอเต็มแล้วออกจากแกน และเปลี่ยนหลอดใหม่เข้าแทนที่
19

7432.30

ช่ างทําเกลียวเส้ นด้ ายด้ วยมือ (Twister , thread , hand)

ทาเกลียวเส้ นด้ ายด้ วยมือ : ควัน่ เส้ นด้ ายฝ้ายพันกันเป็ นเกลียวเพื่อทาให้ เป็ นเส้ น
เช่นเดียวกันกับริ บบิ ้นหรื อเชือก สาหรับใช้ มดั หรื อตกแต่ง ; อาจย้ อมเส้ นด้ ายฝ้ายก่อนที่จะนาไป
ควัน่ เกลียว อาจทาเกลียวเส้ นด้ ายที่มีขนาดต่าง ๆ กันตามความต้ องการหรื อตามการสัง่ ทา
7432.40

พนักงานกรอด้ ายด้ วยมือ (Winder , thread and yarn , hand)
กรอเส้ นด้ ายจากหลอดหนึ่งไปยังอีกหลอดหนึ่งเพื่อสะดวกแก่ การนําไปใช้ ในกรรมวิธีต่อไป
หรือเพื่อสะดวกแก่ การขนย้ าย : ใส่ หลอดเปล่ าลงบนแกนของเครื่องกรอด้ วยมือ ดึงปลายเส้ นด้ ายออก
มาแล้ วพันเข้ ากับหลอด หมุ นวงล้ อเครื่ องกรอ นํ าหลอดด้ ายที่กรอเต็มแล้ วออกและเปลี่ยนหลอดใหม่ เข้ า
แทนที่
7432.45

พนักงานร้ อยตะกรอเพือ่ ใช้ ในการทอมือ ; ผู้ร้อยตะกรอด้ วยมือ
(Loom threader , hand)
นําเส้นด้ายที่ผา่ นการลงแป้ งแล้วมาร้อยเข้าห่ วงตะกรอ ใช้มือสอดปลายเส้นด้ายเข้า
ห่ วงตะกรอ แยกจํานวนเส้นด้ายที่จะร้ อยเข้าห่ วงตะกรอให้เท่ากับขนาดความกว้างของผ้าที่กาํ หนดไว้

(455)
เพื่อเตรี ยมการทอผ้า สอดปลายเส้นด้ายทุกเส้นบนม้วนด้ายยืนผ่านห่ วงตะกรอโดยใช้มือร้ อยตะขอเกี่ยว
หรื อกรรไกรร้ อยปลายเส้ นด้ายทุ ก เส้ นเข้า ฟั นหวีด้วยการร้ อยที ล ะเส้ นหรื อที ล ะหลายเส้ นแบ่ ง ปลาย
เส้นด้ายผูกรวมกันเป็ นช่อ ๆ เพื่อเตรี ยมการทอต่อไป หรื ออาจใช้เครื่ องช่วยร้อยตะกรอ ซึ่ งเครื่ องร้อย
ตะกรอจะเลือกเส้นด้ายจากม้วนด้ายยืนขึ้นมาทีละเส้นแล้ววางไว้ในที่ที่จะสอดเส้นด้ายผ่านห่ วงตะกรอ
เมื่อร้อยตะกรอเสร็ จแล้วต้องนําไปร้อยเข้ากับฟั นหวีอีกครั้งหนึ่ง เพื่อนําไปประกอบเข้าเครื่ องทอผ้าต่อไป
7432.50

ช่ างซ่ อมผืนผ้า (Repairer , fabrics)

ซ่อมผืนผ้ าที่บกพร่ อง ; ตรวจผืนผ้ าเพื่ อค้ นหาเครื่ องหมายที่แสดงความ
บกพร่อง ; ใช้ เครื่ องมือดึงปมด้ ายและเส้ นด้ ายที่หย่อนออก ; แซมด้ ายที่ขาดหรื อที่เสียโดยใช้
ด้ ายและเข็มซ่อมชนิดมองไม่เห็นรอยซ่อม หรื อใช้ เข็มถักให้ เนื ้อผ้ าเต็ม
ช่ างทอผ้ าด้ วยหูกมือ (Weaver , cloth , hand loom)
ทอผ้ าบนหูกซึง่ ใช้ มือทอ : ใช้ เท้ ากดลงบนคันถีบเพื่อแยกเส้ นด้ ายยืน ; ใช้ มือพุ่ง
กระสวยด้ ายพุ่งหรื อซักคันไม้ ผลักกระสวยพุ่งผ่านเส้ นด้ ายยืน ; ใช้ ฟันหวีกระทบเส้ นด้ ายพุ่งให้
เข้ าที่ ; ใช้ มือต่อเส้ นด้ ายที่ขาด อาจเตรี ยมและตังหู
้ กทอผ้ าด้ วยตนเอง (ทาด้ ายยืนและร้ อยตะ
กรอเส้ นด้ ายยืน) ตกแต่งผ้ าสาเร็จตามคุณภาพที่ต้องการ รวมถึงการทอผ้ ายกดอกด้ วยมือ
7432.60

7432.65

ช่ างทอ (พรม) ด้ วยหูกมือ (Weaver , rug , hand loom)
ทอพรมบนหูกมือที่ใช้ มือทอ : ใช้ เท้ ากดลงบนคันถีบเพื่อแยกเส้ นด้ ายยืน ; ใช้ มือพุ่ง
กระสวยด้ ายพุ่งผ่ านเส้ นด้ ายยืน ; ใช้ เครื่ องกระทบเส้ นด้ ายพุ่งให้ อยู่ในที่ ; เติมเส้ นด้ ายลงในกระสวยด้ าย
พุ่ง ; ใช้ มือต่ อเส้ นด้ ายทีข่ าด ; ถักขอบรอบนอกของพรมด้ วยมือ
7432.70

ช่ างถัก (เครื่องจักรทีค่ วบคุมด้ วยมือ) (Knitter , hand qurated machine)
ใช้ดา้ ยถักผืนผ้า เครื่ องแต่งกาย เช่น เสื้ อถักและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ตรวจสอบทุกขั้นตอน
การผลิตให้ตรงตามแบบที่ตอ้ งการ : ถักผืนผ้าด้วยเครื่ องถักด้วยมือ โดยใส่ หลอดด้ายลงในแกนและร้อย
ปลายด้ายผ่านส่ วนต่าง ๆ ไปเข้าเครื่ องถัก จัดเข็มถักตามจํานวนที่ตอ้ งการ ทําการถักผ้าด้วยมือ หรื อนํา
ผืนผ้าที่ถกั แล้วเกี่ยวเข้าเครื่ องเย็บ ( Linking machine ) และประกอบชิ้นส่ วนต่าง ๆ เป็ นตัวเสื้ อ สอย
เก็บหางด้าย ติดกระดุม ตกแต่งสําเร็ จด้วยกระบวนการ ซัก อบ รี ด ; ตรวจสอบทุกขั้นตอนการผลิตให้
ตรงตามแบบที่ตอ้ งการ

7432.75

ช่ างถักโครเชต์ ด้วยมือ (Crocheter , hand)
ใช้เข็ม โครเชต์ถ ัก ด้า ยหรื อไหมพรมเพื่ อทํา ริ ม ผ้า สิ่ ง ของเครื่ อ งใช้และทํา เป็ นผืนผ้า
ลวดลายต่าง ๆ : เลือกเข็มถักและด้ายหรื อไหมพรม ; ถักเป็ นห่ วงและผูกปมให้เป็ นลวดลายตามแบบที่

(456)
ประดิษฐ์ข้ ึนหรื อตามแบบที่มีอยูเ่ ดิม อาจถักโครเชต์เพื่อขลิบริ ม และถักเป็ นชิ้น ๆ เพื่อตกแต่งเครื่ อง แต่ง
กายและสิ่ งของเครื่ องใช้
7432.90

ช่ างทอ ช่ างถัก และผู้ปฏิบัติงานทีเ่ กี่ยวข้ องอื่น

ผู้ป ฏิ บัติ ง านอาชี พ ในกลุ่ม นี ้ รวมถึ ง ช่ า งทอ ช่ า งถัก และผู้ป ฏิ บัติ ง านที่
เกี่ยวข้ อง ซึ่ง มิได้ จดั ประเภทไว้ ในที่อื่น ตัวอย่างเช่น ผู้ทางานเกี่ยวเนื่องกับกรรมวิธีการปั่ น
ปั่ นเกลียวและกรอเศษด้ ายที่ขาดด้ วยมือ การตัดชิ ้นงานที่เสียออก การทาความสะอาด ผู้ช่วย
ต่อเส้ นด้ ายที่ขาด ผู้ใส่หลอดด้ ายลงในเครื่ องทอ ผู้ถกั วิกผมโดยใช้ เข็มปลายงอแหลมปั กลง
บนคีกาตะ แล้ วเกี่ยวเส้ นผมติดกับปลายเข็มตวัดขึ ้นมาปิ ดให้ แน่นกับคีกาตะ หรื อผู้ปฏิบตั ิงาน
ที่เกี่ยวเนื่องกับกรรมวิธีการถัก
หน่ วย 7433 ช่ างตัดเย็บเครื่องแต่ งกายและช่ างทําหมวก (ยกเว้นขนสั ตว์)
(Tailors, Dressmakers and Hatters)
ผูป้ ฏิ บตั ิงานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูต้ ดั ชุ ดสู ท ชุ ดเสื้ อคลุ มกันหนาว (Overcoat)
เสื้ อผ้า สําหรับสุ ภาพบุรุษและสตรี ชุดชั้นในสตรี ชุดชั้นในรักษารู ปร่ างทรวดทรงและเครื่ องนุ่งห่ มที่มี
ลัก ษณะคล้า ยคลึ ง กัน จากสิ่ ง ทอสิ่ ง ถัก เครื่ องหนัง และวัส ดุ อื่นๆ ยกเว้นขนสัต ว์ตามแบบที่ ลู ก ค้า
ต้องการตั้งแต่ตน้ จนสําเร็ จรู ป ตัดเย็บหรื อผลิ ตหมวกเพื่อขายให้กบั ลูกค้าหรื อผูส้ นใจทัว่ ไป ดัดแปลง
แก้ไขแบบและซ่ อมแซมเครื่ องนุ่ งห่ ม รวมถึ งการดูแลรักษาเครื่ องแต่งกายที่จะใช้ในการถ่ายทําละคร
(Costume) ภาพยนตร์ และรายการโทรทัศน์ต่าง ๆ ปฏิ บตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ ยวข้องและควบคุ มดูแล
ผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
7433.20

ช่ างตัดเย็บเสื้อผ้า (เฉพาะตัวบุคคล) (Tailor , made to – order)
ตัดเย็บเสื้ อผ้าเเครื่ องแต่งกายจนสําเร็ จรู ปหรื อทํางานที่ค่อนข้างยากมาก
เกี่ ยวกับการตัดเย็บ แก้ไขดัดแปลง และซ่ อมแซมเสื้ อผ้า เสื้ อคลุ ม เสื้ อชุ ด กระโปรง และเครื่ องแต่ง
กายที่คล้ายคลึงกันตามความต้องการของแต่ละบุคคล : วัดขนาดลูกค้า ; สร้างชิ้นส่ วนตามแบบสมัย
นิ ยมและความต้องการของลูกค้า ; วาดเส้นลงบนผืนผ้าหรื อกระดาษสร้ างแบบแล้วตัดออกให้เป็ น
ชิ้นส่ วน ; เย็บและประกอบชิ้นส่ วนของเครื่ องแต่งกายให้เป็ นรู ปร่ างตามแบบที่ตอ้ งการ ; แก้ไขดัดแปลง
เท่าที่จาํ เป็ นแล้วเย็บชิ้นส่ วนต่าง ๆ เข้าด้วยกันอย่างถาวรด้วยมือและจักร และตกแต่งเครื่ องแต่งกายจน
สําเร็ จรู ป อาจควบคุมและแนะนําการทํางานแก่ช่างตัดเย็บรายอื่น ๆ
7433.30

ช่ างตัดเย็บเสื้อผ้า (สํ าเร็จรู ป) (Tailor , ready – to – wear)
ทํางานตัดเย็บเสื้ อคลุม เสื้ อชุด กระโปรง และเสื้ อผ้าที่คล้ายคลึงกัน
ด้วยมือหรื อจักร ตามแบบสําเร็ จ (pattern) : เย็บประกอบชิ้นส่ วนต่าง ๆ ของเสื้ อผ้าเข้าด้วยกันตามแบบ

(457)
จนสําเร็ จ ; ตรวจสอบขนาด และแก้ไขส่ วนบกพร่ อง อาจตกแต่งเสื้ อผ้าด้วยเครื่ องประดับต่างๆ เช่น
พลอย หรื อหมุดสี ต่าง ๆ อาจประดิษฐ์รังดุมและติดลูกกระดุมด้วยมือหรื อจักร อาจชํานาญในงานเฉพาะ
อย่างหรื องานรวม และอาจมีชื่อเรี ยกตามงานที่ทาํ
7433.40

ช่ างประดิษฐ์ เครื่องแต่ งกาย (Dressmaker)
ประดิษฐ์เครื่ องแต่งกายด้วยตนเองตั้งแต่ตน้ จนสําเร็ จหรื อประดิษฐ์
เครื่ องแต่งกายจากผ้าที่ช่างตัดและช่างลองเสื้ อได้เตรี ยมไว้แล้ว : ตัดผ้าตามขนาดของลูกค้าจากการวัดและ
ตามภาพสเกตซ์ของช่างออกแบบ ; เนาชิ้นส่ วนต่าง ๆ ของเสื้ อผ้าให้ติดกันแล้วลองสวมเข้ากับตัวลูกค้า
หรื อหุ่นและดัดแปลงแก้ไขเท่าที่จาํ เป็ น ; เย็บชิ้นส่ วนต่าง ๆ ของเสื้ อผ้าเข้าด้วยกันอย่างถาวรด้วยมือและ
จักร และตกแต่งให้สาํ เร็ จรู ป อาจดัดแปลงและซ่อมเสื้ อผ้าตามความต้องการของลูกค้า
7433.50

ช่ างทําหมวก (Hat maker)
ทําหมวกบุรุษ สตรี และเด็ก : ออกแบบหรื อลอกและดัดแปลงจาก
แบบเดิม ; ใช้ผา้ สิ่ งทอสิ่ งถัก เครื่ องหนัง หรื อวัสดุอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกันมาเย็บขึ้นรู ปหมวกด้วยจักรจน
สําเร็ จรู ป อาจ ตกแต่งด้วยการเย็บแผ่นผ้าหรื อริ บบิ้นสี ต่าง ๆ ติดลงบนหมวก หรื ออาจนําวัสดุอื่น ๆ มา
เย็บติดกับหมวกเพื่อตกแต่งให้สวยงาม
7433.60

ช่ างทําหมวก (พืน้ เมือง) (Hat maker , straw)
ทําหมวกของบุรุษ สตรี และเด็กจากไม้ไผ่ หวาย ฟาง หรื อวัสดุซ่ ึ ง
ใช้ในการจักสานที่คล้ายคลึงกัน : ออกแบบหมวกด้วยตนเอง หรื อลอกและดัดแปลงจากแบบเดิม ; นํา
เส้นวัสดุที่จกั สานหรื อถักเสร็ จแล้วมาเย็บขึ้นรู ปหมวกด้วยจักรแล้วเย็บเส้นวัสดุดงั กล่าวต่อเนื่องกันไป
จนกว่าจะสําเร็ จเป็ นรู ปหมวก ; ใช้แผ่นพลาสติกหรื อวัสดุอย่างอื่นมาเย็บหุ ม้ ขอบหมวกโดยรอบ ; ใช้
แปรงทานํ้ามันสนชนิดพิเศษลงบนหมวกเพื่อให้หมวกแข็งแรง อาจตกแต่งด้วยการเย็บแผ่นผ้าหรื อริ บบิ้น
สี ต่างๆ ติดลงบนหมวก อาจใช้แปรงทาสี หมวกให้เป็ นไปตามแบบหรื อให้เกิดสี สรร อาจใช้ผา้ หรื อ
ริ บบิ้นทําสายรัดคาง อาจตกแต่งหมวกให้สวยงามด้วยผ้ากํามะหยี่ ดอกไม้เทียม ลูกปั ด และวัสดุที่ใช้
สําหรับตกแต่งอื่น ๆ
7433.90

ช่ างตัดเย็บเสื้อผ้ าบุรุษ-สตรีและช่ างทําหมวกอืน่ ๆ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในกลุ่มนี้ รวมถึง ช่างตัดเย็บเสื้ อผ้าบุรุษ-สตรี และ
ช่างทําหมวกซึ่ ง มิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น ตัวอย่างเช่น ช่างตัดเย็บเสื้ อผ้าสําหรับการถ่ายทําละคร
ภาพยนตร์ และ รายการโทรทัศน์ต่าง ๆ ช่างตัดเย็บเสื้ อครุ ยรับปริ ญญา ช่างตัดเย็บชุดชั้นใน ผูแ้ ก้ไข
ดัดแปลงเสื้ อผ้าเครื่ องแต่งกายในสถานประกอบการขายปลีก ตลอดจนแก้ไขดัดแปลงประดิษฐ์ข้ ึนใหม่
และซ่อมเสื้ อผ้าเครื่ องแต่งกายสําเร็ จรู ปในสถานประกอบการซึ่ งรับทํางานดังกล่าวทั้งประเภทให้บริ การ
เป็ นพิเศษหรื อธรรมดา
หน่ วย 7434 ช่ างตัดเย็บเสื้อผ้าทีท่ าํ จากขนสั ตว์ และผู้ปฏิบัติงานทีเ่ กี่ยวข้ อง
((Furriers and Related Workers)

(458)
ผูป้ ฏิ บตั ิ งานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูต้ ดั เย็บ ดัดแปลง แก้ไข ซ่ อมแซม และ
เปลี่ยนรู ปทรงเครื่ องแต่งกายและสิ่ งของเครื่ องใช้อื่น ๆ ที่ทาํ จากขนสัตว์ คัดเลือก ยืด และตัดแต่ง ขน
สัตว์เพื่อนํามาตัดเย็บเสื้ อโค้ท เสื้ อแจ็คเก็ต เครื่ องนุ่ มห่ มและสิ่ งของเครื่ องใช้ให้สําเร็ จรู ป ดัดแปลง
แก้ไข ซ่ อมแซมและเปลี่ ยนรู ปทรงเครื่ องแต่งกาย สิ่ งของเครื่ องใช้อื่นๆ และเสื้ อโค้ทเก่าๆ ที่ทาํ มา
จากขนสัตว์ โดยการติดกาวบุลงบนเนื้ อผ้าในของเสื้ อโค้ท รวมถึ งการตัดแต่งเครื่ องนุ่ งห่ มขนสัตว์ที่
ชํารุ ด ปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
7434.20

ช่ างคัดผ้าขนสั ตว์ (Grader , pelt)
จัดเกรดและคัดเลือกผ้าขนสัตว์ให้เหมาะสมกับการตัดเย็บเสื้ อผ้าส่ วน
บุคคลหรื อชิ้นงานอื่น ๆ : จัดเกรดผ้าขนสัตว์ตามสี ขนาด และความหนา ; เลือกผ้าขนสัตว์ตามสี ขนาด
ความหนาและความยาวของขนสัตว์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน และนําเข้าไปไว้ในที่เก็บเป็ นการเฉพาะ
ซึ่ งพร้อมที่จะนําไปทําการตัดเย็บเสื้ อผ้าขนสัตว์ หรื อการนําไปใช้สาํ หรับชิ้นงานอื่นๆ อาจมีความชํานาญ
ในผ้า ขนสัตว์ชนิดใดชนิดหนึ่งหรื อหลายชนิด
7434.30

ช่ างตัดผ้าขนสั ตว์ (Cutter , pelt)
ตัดผ้าขนสัตว์เพื่อนํามาเย็บเสื้ อผ้าขนสัตว์ แก้ไข ซ่อมแซมเสื้ อผ้าขน
สัตว์ที่ชาํ รุ ดหรื อเพื่อชิ้นงานอื่น ๆ : เลือกผ้าขนสัตว์ที่จะนํามาตัดให้เหมาะสมกับแบบสําเร็ จ ; วางผ้าขน
สัตว์ลงบนแบบสําเร็ จ ใช้กรรไกรชนิดใหญ่และเล็กตัดผ้าขนสัตว์ออกเป็ นส่ วนต่างๆของเสื้ อผ้า เครื่ อง
แต่งกายหรื อ ชิ้นงานอื่น ๆ ตามแบบสําเร็ จ
7434.40

ช่ างตัดเย็บเสื้อผ้าขนสั ตว์ (Tailor , pelt)
ตัด เย็บ เสื้ อผ้า เครื่ อ งแต่ ง กายด้ว ยขนสั ต ว์จ นสํา เร็ จ รู ป ซึ่ งเป็ นการ
ทํางานที่ค่อนข้างยากมากเกี่ยวกับการตัดเย็บ การแก้ไขดัดแปลง และการซ่ อมแซมเสื้ อผ้าเครื่ องแต่งกาย
เฉพาะที่ที่ทาํ มาจากขนสัตว์ : คัดเลือก แยกประเภทขนสัตว์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน ; สร้างแบบ
ตัดผ้าขนสัตว์ตามแบบ ; เย็บและประกอบชิ้นส่ วนต่างๆ เข้าด้วยกันด้วยมือหรื อจักรจนได้เสื้ อผ้าเครื่ อง
แต่งกายที่สาํ เร็ จรู ป รวมถึงการซ่อมแซม ดัดแปลงและแก้ไขเสื้ อผ้า เครื่ องแต่งกายที่ทาํ มาจากขนสัตว์
7434.90

ช่ างตัดเย็บเสื้อผ้ าทีท่ าํ มาจากขนสั ตว์ และผู้ปฏิบัติงานทีเ่ กี่ยวข้ องอืน่ ๆ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในกลุ่มนี้ รวมถึง ช่างตัดเย็บเสื้ อผ้าที่ทาํ มาจากขน
สัตว์และผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น ตัวอย่างเช่น ผูท้ ี่ตดั เสื้ อคลุมขนสัตว์ตวั
เก่าให้เป็ นชิ้น ๆ เพื่อนํามาซ่อมขนสัตว์หรื อหนังสัตว์ ผูท้ ี่ใช้กาวติดผ้าด้านในของเสื้ อคลุมขนสัตว์เพื่อ
ความแข็งแรง ; ผูข้ ลิบตกแต่งผ้าขนสัตว์ที่ติดกาวในส่ วนที่ไม่ใช้ออก เป็ นต้น
หน่ วย 7435 ช่ างสร้ างแบบและช่ างตัดเครื่องแต่ งกาย
(Textile, Leather and Related Pattern-Makers and Cutters)

(459)
ผูป้ ฏิ บตั ิงานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูส้ ร้ างแบบสําเร็ จ ให้เครื่ องหมายและตัดวัสดุ
ต่างๆ ตามแบบเพื่อการผลิตเครื่ องแต่งกายและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เขียนแบบ วางแบบลงบนสิ่ งทอสิ่ งถัก
ผ้าขนสัตว์ เครื่ องหนังและวัสดุ อื่น ๆ เพื่อเป็ นแนวทางในการตัด ตัดวัสดุต่าง ๆ ตามรู ปแบบที่วางไว้
เพื่อผลิ ตเสื้ อผ้า เครื่ องแต่งกาย ถุ งมือ หมวก เครื่ องนุ่ งห่ ม รวมถึ งผลิ ตภัณฑ์อื่น ๆ อาทิ เครื่ องเรื อน
เบาะรองที่นงั่ ประเภทผ้าใบ และร่ มต่าง ๆ ปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงาน
อื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
7435.20

ช่ างสร้ างแบบสํ าเร็จ (ผ้าขนสั ตว์ ) (Pattern – maker , pelt)
วาดและตัดชิ้นส่ วนต่าง ๆ ของแบบสําเร็ จเสื้ อผ้าขนสัตว์ และเครื่ องใช้
อื่น ๆ ที่ทาํ มาจากขนสัตว์ : ออกแบบเสื้ อผ้าหรื อชิ้นงานอื่นๆ ขึ้นมาใหม่หรื ออาจดัดแปลงแก้ไขแบบที่มี
อยูแ่ ล้วให้สมบูรณ์ตามจินตนาการ ตามขนาดหรื อตามสัดส่ วนของลูกค้าแต่ละคน ; สร้างแบบสําเร็ จขึ้น
ตามแบบที่วาดไว้ ; ตรวจสอบแบบสําเร็ จเพื่อความถูกต้องแม่นยําและอาจดัดแปลง แก้ไขตามความ
จําเป็ น ; ตัด ชิ้นส่ วนต่างๆ ของแบบสําเร็ จ และตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงานเพื่อป้ องกันความ
ผิดพลาดก่อนส่ งให้ช่างตัดเย็บผ้าขนสัตว์ต่อไป
7435.30

ช่ างสร้ างแบบสํ าเร็จ (เครื่องแต่ งกาย) (Pattern maker , germent)
วาดและตัดชิ้นส่ วนต่าง ๆ ของแบบสําเร็ จเสื้ อชุ ด เสื้ อเชิ้ต เสื้ อชุดสตรี
ชุดชั้นในสตรี และเครื่ องแต่งกายอื่น ๆ ยกเว้นเสื้ อผ้าขนสัตว์ เพื่อเป็ นแนวทางในการทําเสื้ อผ้าสําเร็ จรู ป
: ศึกษาภาพสเกตซ์ หุ่นและวัดเครื่ องแต่งกายที่ตอ้ งการสร้างแบบ ; วาดรู ปร่ างชิ้นส่ วนที่ตอ้ งการของ
เสื้ อผ้าลงบนกระดาษหรื อสิ่ งที่คล้ายคลึงกัน ; อธิบายประกอบการวาดด้วยเลขรหัส รหัสอักษร และ
เครื่ องหมายเพื่อเป็ น แนวทางสําหรับช่างตัดและช่างเย็บ ; ตัดออกเป็ นรู ปร่ างต่าง ๆ หรื อทํารอยปรุ ตาม
เส้นขอบด้วย ลูกกลิ้ง เพื่อให้ได้แบบเสื้ อผ้าที่ตอ้ งการ ; ตัดชิ้นส่ วนของเสื้ อผ้าออกทีละชิ้น โดยใช้แบบ
สําเร็ จเป็ นแนวทางในการตัดและอํานวยการสร้างเสื้ อผ้าตัวอย่าง ; ตรวจสอบเสื้ อผ้าตัวอย่างและแก้ไข
ดัดแปลง ลงแบบสําเร็ จเท่าที่จาํ เป็ น อาจให้คาํ แนะนําการสร้างแบบสําเร็ จอย่างประหยัด ดัดแปลงแก้ไข
แบบสําเร็ จเดิมให้เป็ นไปตามแบบที่แก้ไขปรับปรุ งแล้วและออกแบบเสื้ อผ้าใหม่ ๆ อาจออกแบบวาด ตัด
ชิ้นส่ วนต่าง ๆ ของแบบสําเร็ จชุดผูช้ าย เสื้ อเชิ้ต เสื้ อชุ ดสตรี เสื้ อสตรี ชุดชั้นในสตรี และเครื่ องแต่งกาย
อื่น ๆ ตามความต้องการของลูกค้าหรื อบริ ษทั ห้างร้าน
7435.35

ผู้เขียนแบบสํ าเร็จ (เครื่องแต่ งกาย) (Marker , garment)
เขียนเส้นขอบของแบบสําเร็ จลงบนผ้าหรื อวัสดุอย่างอื่นที่คล้ายคลึงกัน
เพื่อเป็ นแนวทางสําหรับช่างตัดวัสดุที่ใช้ทาํ เครื่ องแต่งกาย : จัดวางแบบสําเร็ จลงบนวัสดุที่ใช้ทาํ เครื่ อง
แต่งกายในทางที่จะทําให้สิ้นเปลืองวัสดุที่ใช้ตดั น้อยที่สุดและเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่ วนต่าง ๆ ที่ตดั ออกมา
นั้นจะประกอบเป็ นเครื่ องแต่งกายได้กลมกลืนกัน ; ลากเส้นตามแบบสําเร็ จบนวัสดุที่จะตัดเย็บด้วยชอล์ก
ดินสอสี หรื อสบู่ ; เขียนหมายเลขแบบและขนาดไว้ภายในขอบเส้นที่ลากไว้

(460)
7435.40

ช่ างสร้ างแบบสํ าเร็จ (หมวก) (Pattern – maker , hat)
วาดแบบและตัดแบบสําเร็ จของหมวกและหมวกแก๊ป ยกเว้นหมวก
และหมวกแก๊ปขนสัตว์ เพื่อเป็ นแนวทางในการทําหมวกสําเร็ จรู ป : ศึกษาภาพสเกตซ์ หุ่นและขนาด
โดยรอบศีรษะตามที่ตอ้ งการ ; วาดรู ปร่ างของส่ วนต่าง ๆ ที่ตอ้ งการลงบนกระดาษ ผ้าใบ หรื อวัสดุที่
คล้ายคลึงกัน ; ใช้เลขรหัส รหัสอักษร และเครื่ องหมายตามส่ วนต่าง ๆ ของแบบสําเร็ จเพื่อเป็ นแนวทาง
สําหรับช่างตัดและช่างเย็บ ; ตัดให้เป็ นรู ปร่ างต่างๆ หรื อใช้ลูกกลิ้งทํารอยปรุ ตามขอบเพื่อสร้างแบบสําเร็ จ
ตามที่ตอ้ งการ อาจเลือกหมวกหรื อหมวกแก๊ปที่ทาํ สําเร็ จแล้วมาวัดขนาด เพื่อให้เชื่ อแน่วา่ เป็ นไปตาม
แบบ
7435.50
garment)

ช่ างตัดเครื่องแต่ งกายสํ าเร็จรู ป (ยกเว้นหนัง) (Cutter , ready to wear

ตัดวัสดุนอกจากหนังซึ่ งวางซ้อนกันหลาย ๆ ชั้นในเวลาเดียวกัน ใน
การทําเครื่ องแต่งกายสําเร็ จรู ป : ตรวจสอบผ้าที่วางซ้อนกันไว้แล้ว เพื่อให้แน่ใจว่าริ มของผ้าเสมอกัน
และวางซ้อนไว้อย่างเรี ยบร้อย ; ตัดชั้นของผ้าด้วยมีดไฟฟ้ าตามรอยที่วาดเป็ นแบบไว้ช้ นั บนสุ ด ; ปรับ
เครื่ องตัด อาจ ปูผา้ ซ้อนกันหลาย ๆ ชั้นให้พร้อมสําหรับตัด วาดเส้นตามแบบลงบนผ้า และอาจตัดผ้า
เป็ นจํานวนน้อย ๆ ด้วยกรรไกรหรื อเครื่ องตัดที่ใช้มือชนิดอื่น ๆ อาจใช้เครื่ องจักรตัดวัสดุดว้ ยวิธีกด
โลหะที่เป็ นแบบให้ผา่ นวัสดุที่จะตัด อาจมีชื่อเรี ยกตามสิ่ งของเครื่ องใช้ที่ใช้ตดั ตามชนิดของวัสดุหรื อ
แบบของเครื่ องแต่งกายหรื อชิ้นส่ วนของเครื่ องแต่งกายที่จะเย็บ
7435.55

ช่ างตัดเครื่องแต่ งกาย (หนัง) (Cutter , garment , leather)
ตัดหนังเพื่อทําเครื่ องแต่งกาย : ตรวจสอบหนังเพื่อให้แน่ใจว่าจะใช้ตดั ได้
อย่างเหมาะสมและประหยัดที่สุด ; ใช้กรรไกรชนิดใหญ่และเล็กตัดหนังออกเป็ นส่ วนต่าง ๆ ของเครื่ อง
แต่งกายตามแบบสําเร็ จ อาจเย็บส่ วนต่าง ๆ ของเครื่ องแต่งกายที่ทาํ จากหนังด้วยเครื่ องจักร
7435.90

ช่ างสร้ างแบบและช่ างตัดเครื่องแต่ งกายอืน่ ๆ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในกลุ่มนี้ รวมถึงช่างสร้างแบบและช่างตัดเครื่ องแต่ง
กาย ซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น ตัวอย่างเช่น ผูเ้ ขียนแบบและผูต้ ดั วัสดุสําหรับทําผ้าใบ ผ้าใบกันแดด
เต็นท์ และร่ ม
หน่ วย 7436 ช่ างเย็บ ช่ างปัก และผู้ปฏิบัติงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
(Sewers, Embroiderers and Related Workers)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูเ้ ย็บ ดัดแปลง แก้ไข ซ่อมแซม และผลิตเครื่ อง
นุ่งห่ม ถุงมือ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอสิ่ งถัก ผลิตภัณฑ์จากขนสัตว์ เครื่ องหนัง และสิ่ งของเครื่ องใช้อื่น ๆ โดย
การใช้มือหรื อเครื่ องเย็บแบบง่าย ๆ ปั กแบบต่าง ๆ เพื่อตกแต่งเครื่ องนุ่งห่มหรื อสิ่ งของเครื่ องใช้ต่าง ๆ

(461)
ให้สวยงาม เย็บเรื อใบ เต็นท์ หลังคากันสาดและสิ่ งของเครื่ องใช้ที่คล้ายคลึงกัน รวมถึงการประกอบ
และการหุ ม้ ร่ ม ปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
7436.20

ช่ างเย็บเครื่องแต่ งกายด้ วยมือ (Sewer , grament , hand)
เย็บหรื อซ่ อมเครื่ องแต่งกายด้วยมือ : เย็บเครื่ องแต่งกายชั้นดีอย่าง
ชนิดเห็นฝี เข็ม ; เนาชิ้นส่ วนต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ; เย็บตะเข็บให้ตรงที่ ; ติดกระดุมและขลิบริ มให้เรี ยบร้อย
; ตกแต่งเครื่ องแต่งกายด้วยการปั ก และเย็บด้วยฝี เข็มเป็ นพิเศษ อาจชํานาญเฉพาะอย่างและอาจมีชื่อเรี ยก
ตามงานที่ทาํ
7436.25

ช่ างเย็บด้ วยมือและจักรทัว่ ไป (Sewer , hand and machine , general)
ทํางานเกี่ยวกับการเย็บด้วยมือหรื อจักร เพื่อประดิษฐ์ ดัดแปลง และ
ซ่อมผลิตภัณฑ์ที่ทาํ จากสิ่ งทอสิ่ งถักและวัสดุที่คล้ายคลึงกัน : ทํางานในสถานที่ต่าง ๆ เช่น ร้านค้า โรง
ประดิษฐกรรม โรงแรม และสถานประกอบการอื่น ๆ และทํางานที่ตอ้ งใช้ความชํานาญในการประดิษฐ์
ตกแต่ง จําลองแบบขึ้นใหม่ หรื อแก้ไขซ่อมแซมผลิตภัณฑ์
7436.30

ช่ างปักด้ วยมือ (Embroiderer , hand)
ปั กลวดลายตกแต่งบนส่ วนต่าง ๆ ของเครื่ องแต่งกายหรื อสิ่ งอื่น ๆ ด้วย
มือ : ขึงสดึงรอบบริ เวณที่ตอ้ งการปักให้ตึง ; ปั กตามแบบหรื อตามลวดลายที่ประดิษฐ์ข้ ึน เปลี่ยนเข็มปั ก
เส้นด้ายและฝี เข็มปั กตามที่ตอ้ งการ อาจลอกลวดลายลงบนวัสดุก่อนที่จะปั ก อาจชํานาญการปั กมากกว่า
หนึ่งแบบและอาจใช้ลูกปั ดหรื อวัสดุที่ใช้ในการตกแต่งที่คล้ายคลึงกันแทนเส้นด้าย
7436.40

ช่ างทําผ้าใบเรือ เต็นท์ และหลังคาผ้ากันสาด (Maker , sail / tent / awning)
ทํางานทั้งหมดหรื อทํางานค่อนข้างยาก เกี่ยวกับการทําใบเรื อ เต็นท์
หลังคาผ้ากันสาด และผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันด้วยมือหรื อจักร : ตรวจรู ปแบบและรายละเอียดต่าง ๆ
ของผลิตภัณฑ์ที่ตอ้ งการทํา ; คัดเลือกและจัดวางวัสดุเพื่อเตรี ยมตัด ; ใช้กรรไกรมือและเครื่ องเจาะรู ที่ทาํ
ด้วยโลหะตัดวัสดุให้ได้รูปร่ างตามต้องการ ; เย็บส่ วนต่าง ๆ ของวัสดุเข้าด้วยกัน แล้วติดเชื อก ไม้ ท่อ
และเครื่ องประกอบโลหะ เช่น ตาไก่ อาจวัดและเตรี ยมรู ปแบบพร้อมรายละเอียดต่าง ๆ อาจฟั่นลวดและ
เชือก อาจประกอบและใส่ ส่วนต่าง ๆ ของหลังคา ผ้ากันสาดบนโครงสําหรับยกตั้ง อาจซ่อมใบเรื อ
เต็นท์ หลังคาผ้ากันสาด และผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน อาจพ่นสี ลงบนผลิตภัณฑ์ เช่น เครื่ องหมาย
การค้า และชื่อสถานประกอบการ
7436.50

ช่ างทําร่ ม (กระดาษและผ้า) (Maker , umbrella)
ประกอบและดาดร่ ม : ตัดไม้ไผ่เพื่อทําก้านร่ มตามขนาดของร่ ม และ
ทําแผ่นไม้ไผ่หรื อก้านลวด สําหรับคํ้าร่ มให้กางอยูก่ บั ที่ ; วัดโครงร่ มเพื่อเตรี ยมทํากระดาษหรื อผ้าสําหรับ

(462)
ดาดร่ ม ; ตัดกระดาษหรื อผ้าตามขนาดโครงร่ ม ; ใช้กาวหรื อแป้ งเปี ยกทาบนโครงร่ ม แล้วปิ ดด้วยกระดาษ
หรื อผ้า ; ขลิบหรื อพับริ มกระดาษหรื อผ้าตามรู ปของโครงร่ ม เตรี ยมหรื อผสมสี ทาร่ ม ทาสี และวาดลาย
บนร่ มกระดาษ หรื อร่ มผ้าตามแบบหรื อตามลวดลายที่ประดิษฐ์ข้ ึนเอง อาจตกแต่งปลายก้านร่ มด้วยพูไ่ หม
7436.90

ช่ างเย็บ ช่ างปัก และผู้ปฏิบัติงานทีเ่ กีย่ วข้ องกันอื่น ๆ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในกลุ่มนี้ รวมถึง ช่างเย็บ ช่างปั ก และผูป้ ฏิบตั ิงาน
ที่เกี่ยวข้องกันซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น ตัวอย่างเช่น ผูเ้ ย็บเครื่ องใช้ภายในครัวเรื อนที่ทาํ ด้วยผ้า
หนังและวัสดุ อื่นด้วยมือหรื อเครื่ องเย็บแบบต่าง ๆ
หน่ วย 7437 ช่ างหุ้มเบาะเครื่องเรือน และผู้ปฏิบัติงานทีเ่ กี่ยวข้ อง
(Upholsterers and Related Workers)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูห้ ุ ้มเบาะเฟอร์ นิเจอร์ เบาะรถยนต์และที่นอน
สร้ างและติดตั้งงานตกแต่งภายในอาคารด้วยสิ่ งทอสิ่ งถัก เครื่ องหนัง และวัสดุ ที่คล้ายคลึ งกัน ติดตั้ง
และประกอบที่ยึดสปริ ง แผ่นรองหรื อวัสดุที่ใช้ในการหุ ้มลงบนโครงของเครื่ องเรื อนเฟอร์ นิเจอร์ เบาะ
รองสําหรั บที่ นั่งและเครื่ องเฟอร์ นิเจอร์ ต่าง ๆ ในยานยนต์ ได้แก่ รถยนต์ ตูโ้ ดยสารรถไฟ และ
เครื่ องบิน ตกแต่งภายในอาคารด้วยการประกอบและติดตั้งเครื่ องตกแต่งที่ทาํ ด้วยสิ่ งทอสิ่ งถัก เครื่ องหนัง
และวัสดุอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน ปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
7437.20

ช่ างทําเบาะ (เครื่องเรือน) (Upholsterer , furniture)
ทําเบาะเครื่ องเรื อนด้วยการจัดทําโครงรู ปเบาะ จัดหาและใส่ ฟองนํ้าสปริ ง วัสดุที่ใช้ทาํ
เบาะและวัสดุที่ใช้เป็ นเปลือกหุ ้ม : ใช้ไม้หรื อโลหะ ทําเป็ นโครงร่ างชั้นในของเบาะที่นงั่ ; ใส่ สปริ ง
โลหะ ฟองนํ้า หรื อยางฟองนํ้า และวัสดุอย่างอื่นที่ใช้ทาํ เปลือกหุ ม้ สําหรับเบาะที่นงั่ เบาะด้านหลัง เบาะ
วางแขน และส่ วนอื่นๆ ของเครื่ องเรื อน; วัดขนาด สร้างแบบ ตัดและเย็บวัสดุ (ผ้า , หนังสัตว์ , ขนสัตว์
,หนังเทียม , พลาสติก) ที่ใช้สําหรับหุ ้มให้ได้รูปร่ างตามที่ตอ้ งการ; นําวัสดุที่เย็บแล้วไปหุ ้ม ชิ้นส่ วน
ต่างๆ ตอกตะปูหรื อยิงแม็กซ์ให้เข้าที่ ; ซ่ อมชิ้ นส่ วนที่เป็ นเบาะของเครื่ องเรื อนที่ชาํ รุ ด ซ่ อมแซม
เครื่ องเรื อนที่หลวมหรื อยุบให้ดีเหมือนเดิม
7437.30

ช่ างทําเบาะ (ยานพาหนะ) (Upholsterer , vehicle / amtomobile)
ทําเบาะ (ยานพาหนะ) ด้วยการจัดทําโครงรู ปเบาะ วัดขนาด สร้างแบบ ตัดและเย็บ
วัสดุที่จะใช้ทาํ โครงรู ปเบาะที่นงั่ ใส่ สปริ ง วัสดุที่ใช้ทาํ เบาะ หรื อใยกาบมะพร้าว และเปลือกหุ ม้ ให้
เรี ยบร้อย : บุหลังคา ประตู และส่ วนอื่น ๆ ตัดและใส่ วสั ดุที่ใช้สาํ หรับป้ องกันเสี ยงและลม ปูพ้นื
ยานพาหนะด้วยแผ่นยางหรื อวัสดุชนิดอื่น อาจทําและใส่ ม่านบังตากับหลังคาผ้า อาจรวมถึงการทําเครื่ อง
ตกแต่งอื่น ๆ ของยานพาหนะ

(463)
9424

7437.40
ช่างทําที่นอน (Maker , mattress)
ทําที่นอนด้วยมือหรื อจักร : วัดขนาด สร้ างแบบ ตัดและเย็บเปลื อกที่นอนชนิ ดมีลิ้น
หรื อไม่มีลิ้นตามความต้องการของลูกค้าด้วยมือหรื อจักร ; จัดหาและใส่ สปริ ง ยาง ฟองนํ้า นุ่น ใย
กาบมะพร้าว หรื อวัสดุอย่างอื่นเข้าไปในเปลือกที่นอน สําหรับที่นอนสปริ งนั้นจะต้องใส่ สปริ งให้พอดี
และใช้เส้นลวดเล็ก ๆ หรื อเชือกมัดสปริ งให้แน่น ; ใช้มือเย็บช่องที่ใช้ยดั ไส้ที่นอนให้ติดกัน ; ตีหรื อตบ
และใช้มือเกลี่ยวัสดุที่ใช้ยดั ไส้ที่นอนให้กระจายออกไปโดยสมํ่าเสมอกัน ; ทําจุดเครื่ องหมายสําหรับสัก
ที่นอนทั้งสองข้างและใช้ดา้ ยขนาดใหญ่เย็บสักจุดทั้งสองที่อยูต่ รงกันข้ามเข้าด้วยกัน เพื่อทําที่นอนให้ได้
รู ปสวย ; ยกขอบหรื อเย็บริ มที่นอนโดยรอบ เพื่อยึดไส้ที่นอนให้อยู่กบั ที่และตั้งขอบที่นอน อาจทํา
เปลือกที่นอน ซ่อมและทําที่นอนขึ้นใหม่ท้ งั อัน อาจเย็บตีตารางที่นอนก่อนยัดไส้
ช่างหุ ม้ เบาะเครื่ องเรื อน เฟอร์ นิเจอร์ และผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกันอื่นๆ
ผู ้ป ฏิ บ ัติ ง านอาชี พ ในกลุ่ ม นี้ รวมถึ ง ช่ า งหุ ้ ม เบาะเครื่ อ งเรื อ น เฟอร์ นิ เ จอร์ และ
ผูป้ ฏิ บตั ิงานที่เกี่ ยวข้องซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น ตัวอย่างเช่ น ผูต้ ิดและทําม่าน ทําเครื่ องบังผนัง
(เพลเมท) ผ้านวมคลุ มเตียง และเครื่ องเรื อนอ่อนนุ่ มอื่นๆ; ผูแ้ ต่งเติมและติดตั้งเครื่ องตกแต่งและ
เครื่ องประดับบ้านด้วยสิ่ งทอสิ่ งถัก หนังและวัสดุที่คล้ายคลึงกัน
7437.90

หมู่

744

ผู้ผลิตเครื่องหนัง หนังสั ตว์ และรองเท้ า
(Pelt, Leather and Shoemaking Trades Workers)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในหมู่น้ ี ได้แก่ ผูจ้ ดั เตรี ยมหนังสัตว์และขนสัตว์ เพื่อผลิตสิ่ งของ
เครื่ องใช้และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ด้วยมือและเครื่ องมือแบบต่าง ๆ ผลิ ตเครื่ องหนังจากหนังตากแห้งและ
หนังสด ผลิตและซ่ อมแซมรองเท้าและสิ่ งของอื่น ๆ ที่ทาํ จากเครื่ องหนังและวัสดุที่คล้ายคลึงกัน ยกเว้น
เครื่ องนุ่งห่ม หมวกและถุงมือ รวมถึงการควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
กลุ่มอาชี พในหมู่นี้ มีดังนี้
7441 ช่างตกแต่งขนสัตว์ ช่างฟอกหนัง และช่างถากหนังขูดขน
7442 ช่างทํารองเท้าและผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
หน่ วย 7441 ช่ างตกแต่ งขนสั ตว์ ช่ างฟอกหนัง และช่ างถากหนังขูดขน
(Pelt Dressers, Tanners and Fellmongers)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ทาํ การคัดแยกคุ ณภาพของหนังสัตว์ ตัดแยก
เนื้ อและไขมันออกจากหนังสัตว์ ตัดแยกเนื้ อและขนออกจากหนังแห้ง ตัดแต่งขนสัตว์ให้มีความยาว
เท่ากัน ควบคุมเครื่ องจักรตัดแต่งขอบหนังแห้ง แปรรู ปหนังแห้งให้เป็ นเครื่ องหนัง ตกแต่งสี สรร
ขนสัตว์และเครื่ องหนัง ปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ

(464)
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
7441.20
ช่ างคัดเลือกคุณภาพหนัง (Grader , leather)
คัดแยกประเภทหนังสัตว์ก่อนหรื อหลังกรรมวิธีการผลิ ต : ตรวจสอบนํ้าหนัก ความ
หนาและสี ของหนังสัตว์ ตรวจสอบคุณภาพของหนังสัตว์ดว้ ยการสัมผัส ; ตรวจสอบความบกพร่ องของ
หนังสัตว์ เช่น แผลเป็ น รอยตําหนิ ของหนัง เครื่ องหมายตีตรา และรู แมลงเจาะ ; คัดแยกหนังสัตว์ที่
เหมือนกันมากองรวมกัน ; คัดเลือกหนังสัตว์ที่เหมาะสําหรับใช้ในกรรมวิธีการผลิต ; ตรวจดูและ คัด
แยกประเภทหนังสัตว์ที่จะนําไปใช้ในกรรมวิธีการผลิต คัดหนังที่ไม่ดีออกและนํากลับมาทําใหม่อีกตาม
ความจําเป็ น
7441.30

ช่ างถากหนังขูดขนด้ วยมือ (Flesher – dehaerer , hard)
ใช้มือถากเนื้ อและขูดขนออกจากหนังสัตว์ดว้ ยมีด: พาดหนังที่เปี ยกบนเขียงเหล็กหรื อ
เขียงไม้ ; ขูดเนื้อและขนออกจากหนังด้วยมีดสองด้าม ; นําหนังที่ขดู แล้วมากองรวมกัน
7441.40

ช่ างย้อมสี หนัง (Dyer , leather)
เตรี ยมนํ้ายาย้อมสี สี ยอ้ ม และสี แต้มเพื่อย้อมหนังให้เหมือนกับสี หนังตัวอย่างหรื อทํา
ให้เป็ นไปตามสู ตรที่กาํ หนดให้ ย้อมหรื อทาสี หนังหรื อควบคุมการย้อมหรื อการทาสี หนัง : ชัง่ นํ้าหนัก
ของสี ยอ้ มให้ได้ปริ มาณตามที่กาํ หนดแล้วผสมกับนํ้าในภาชนะ ; ทํานํ้ายาให้ร้อนเป็ นเวลานานตามที่
ต้องการ แล้วใช้ความชํานาญหรื อการคาดคะเนทดสอบอุณหภูมิในนํ้ายา หรื อนํานํ้ายามาทดสอบกับ
ไฮโดรมิเตอร์ และเครื่ องวัดทางเคมี ; ตรวจหนังและตัดส่ วนที่ไม่เหมาะสําหรับการย้อมออก ; ใส่ หนัง
นํ้า และนํ้ายาย้อมสี ลงในถัง ปั่ นถังจนครบกําหนดเวลา ; ตรวจสอบชิ้นหนัง และเพิ่มการฟอกขาวหรื อ
สี เท่าที่จาํ เป็ น เพื่อให้ได้ผลตามที่ตอ้ งการควบคุมดูแลคนงานที่ทาํ งานย้อมหนัง.
7441.90

ช่ างตกแต่ งขนสั ตว์ ช่ างฟอกหนังและช่ างถากหนังขูดขนอืน่ ๆ
ผูป้ ฏิ บตั ิงานอาชี พในกลุ่มนี้ รวมถึ งช่ างฟอกหนัง และช่ างถากหนังขูดขนซึ่ งมิได้จดั
ประเภทไว้ในที่อื่น เช่น ผูข้ ึงแผ่นหนังบนกระดานหรื อบนกรอบด้วยตะปู ผูข้ ดั สี ยอ้ มบนหนังด้วยแปรง
หรื อแผ่นผ้าผูพ้ ่นสี หนัง ผูล้ า้ งหนัง ผูใ้ ช้เครื่ องขูดบนหนัง ผูใ้ ส่ หนังลงในอ่างย้อมสี ผูใ้ ช้เครื่ องขัด
กระดาษทรายและเครื่ องขัดมันหนัง.
9425

หน่วย 7442 ช่างทํารองเท้าและผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง (Shoe-Makers and
Related Workers)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูท้ าํ แบบชิ้นส่ วนต่าง ๆ ของรองเท้า ตัด จัดเตรี ยม
ประกอบเย็บชิ้นส่ วนเข้าด้วยกัน ผูท้ าํ รองเท้าแบบมาตรฐาน ผูท้ าํ รองเท้าชนิ ดพิเศษ ผูท้ าํ รองเท้าสําเร็ จรู ป
ผูซ้ ่อมรองเท้า ผูท้ าํ และซ่อมเครื่ องใช้ต่าง ๆ เช่น อานม้า เครื่ องรั้งเหนี่ยวของสัตว์ กระเป๋ าเดินทาง
กระเป๋ าถือ กระเป๋ าเอกสาร และอุปกรณ์เสริ มอื่น ๆ ตัดและขึ้นรู ปชิ้นส่ วนผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เย็บและสอย
เครื่ องหนังด้วยมือหรื อเครื่ องจักร ปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้อง ควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่นๆ

(465)
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
7442.10
ช่ างทํารองเท้าทัว่ ไป (Shoe – maker , general)
ทํา รองเท้า หนัง โดยตัดรองเท้าให้ไ ด้ข นาดมาตรฐานตามความต้องการของลู ก ค้า :
วัดขนาดรองเท้า เลือกแบบหุ่ นของรองเท้า และนําหุ่ นมาดัดแปลงแก้ไข ; สร้างแบบและเลือกหนัง
ตัดส่ วนต่าง ๆ ของหนังตามแบบด้วยมือหรื อเครื่ องตัด ; เจียนขอบของแผ่นหนังหน้าให้บางเพื่อการพับ
ริ ม; อัดและดัดแผ่นหนังที่เป็ นส่ วนต่าง ๆ ของรองเท้าให้ได้รูป ; ทากาวรอบๆ ขอบหนังแล้วเย็บเข้า
ด้วยกัน ; เจาะรู ตาไก่และใส่ ตาไก่ ; นําหนังหน้ามาขึ้นหุ่ น ดึงแผ่นหนังหน้าให้ทาบลงบนหุ่ น ; เพื่อให้
รองเท้าได้รูปร่ างตามต้องการโดยมือหรื อเครื่ อง ตรวจแนวระหว่างหัว กลาง และส้นรองเท้าให้เป็ น
แนวเดี ยวกัน พับขอบล่างของหนังหน้าให้ติดกับหนังพื้นชั้นใน แล้วตอกตะปูหรื อทากาวให้หนังสอง
ชิ้นติดกันแน่น ; ผ่าขอบของพื้นรองเท้าให้เปิ ดออกแล้วกรี ดให้เป็ นร่ องเพื่อเป็ นแนวในการเย็บ ; เอาพื้น
รองเท้าติดเข้ากับหนังหน้าของตัวรองเท้า ; ขลิบริ มรอบขอบพื้นรองเท้าและติดส้นรองเท้า ; ตกแต่งและ
ขัดรองเท้าให้เรี ยบร้อยแล้วทาด้วยยาขัดรองเท้าหรื อย้อมสี ตามต้องการ ; ตกแต่งส่ วนที่ยงั ไม่เรี ยบ ; ลงยา
ขัดเงารองเท้าให้มนั เงางาม ; ถอดหุ่ นใส่ หนังรองพื้นในแผ่นบางๆ อาจบรรจุรองเท้าที่สําเร็ จรู ปแล้ว
ลงกล่อง
7442.15

ช่ างซ่ อมรองเท้า (ด้ วยมือ) (Shoe – repairer , hand)
ซ่ อมแซมส่ วนหนังหน้ารองเท้าหรื อส่ วนพื้น หรื ออุปกรณ์ ที่ชาํ รุ ด : เอาพื้นด้านนอก
และส้นรองเท้าของเก่าออก ทําความสะอาดพื้นรองเท้าเท่าที่จาํ เป็ น ; เลือกหรื อตัดชิ้นส่ วนชิ้นใหม่ ; ทา
กาวเหนียวๆ ลงบนพื้นรองเท้า; กรี ดพื้นรองเท้าด้านนอกเพื่อเป็ นแนวสําหรับเย็บถ้ายังไม่ได้กรี ดมาก่อน
; ใส่ พ้ืนรองเท้าอันใหม่ แล้วตอกตะปูหรื อเย็บด้วยมือหรื อจักรให้ติดแน่น ; ติดส้นรองเท้า ปะหนังหน้า
ของรองเท้าเท่าที่จาํ เป็ น; ตกแต่ง ย้อมสี และขัดมันหนังรองเท้าเสี ยใหม่ อาจเปลี่ยนเฉพาะพื้นรองเท้า
หรื อส้นรองเท้าก็ได้
7442.20

ช่ างตัดแบบรองเท้า (Pattern – cutter , footwear)
ทําแบบรองเท้าหนังด้วยมือหรื อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้เป็ นแนวในการตัดหรื อการตกแต่ง
ชิ้นส่ วนของรองเท้าหนัง หรื อเพื่อเป็ นแนวในการทําแม่พิมพ์ของรองเท้า ; วาดเส้นตามรู ปแบบ หรื อ
ตามรายละเอียดอื่ นๆ หรื อติดชิ้ นส่ วนกระดาษลงบนหุ่ นเพื่อให้ได้เส้นแสดงรู ปร่ าง ; ตัดแผ่นโลหะ
ไม้ หรื อหนัง เป็ นชิ้นส่ วนต่างๆ ของรองเท้าตามรู ปแบบหรื อตามรายละเอียดอื่นๆ ด้วยมือ ; สอดแบบ
ที่เป็ นต้นฉบับเข้าเครื่ องตัดแบบแล้วใช้เครื่ องจักรทําแบบสํารองเพื่อใช้ในการทํารองเท้า.
7442.25

ช่ างตัดชิ้นส่ วนหนังหน้ ารองเท้าด้ วยมือ (Clicker – cutter , hand)
ตัดชิ้นหน้ารองของเท้าด้วยมีดหรื อกรรไกรขนาดใหญ่ วางวัสดุลงบนเขียงสําหรับตัด
เลื อกแบบของชิ้ นส่ วนรองเท้าแล้ววางบนวัสดุ ให้พอเหมาะเพื่อตัดให้เสี ยเศษวัสดุน้อยที่สุด และเลี่ยง
ส่ วนที่เป็ นตําหนิ ; ตัดหนังรอบริ มแบบด้วยมีดหรื อกรรไกรขนาดใหญ่ ; ดึ งชิ้นส่ วนที่ตดั แล้วออกจาก

(466)
แผ่นวัสดุ อาจชํานาญในการตัดชิ้นส่ วนรองเท้าบางชิ้น เช่น หนังบุดา้ นใน เป็ นต้น อาจชํานาญในการ
ประกอบชิ้นส่ วนต่างๆ ของหนังหน้ารองเท้า และอาจมีชื่อเรี ยกตามงานที่ทาํ
7442.30

ช่ างประกอบหนังหน้ ารองเท้ า (Preporer , upper shoe)
ประกอบหนังหน้ารองเท้าเข้าด้วยกันเพื่อเตรี ยมเย็บ เจียนรอบ ๆ ขอบของแผ่นหนังที่เป็ น
ส่ วนประกอบของตัวรองเท้าด้วยเครื่ องจักร ; ติดส่ วนต่าง ๆ เข้าด้วยกันโดยการทากาว ; ขลิบขอบหนังให้
เรี ยบร้อย แล้วพับเข้าข้างในเฉพาะตอนที่ตอ้ งการพับ อาจชํานาญงานมากกว่าหนึ่งอย่างขึ้นไป เช่น เจียน
ริ มหนัง ขริ บริ ม หรื อตกแต่งหนัง เป็ นต้น และอาจมีชื่อเรี ยกตามงานที่ทาํ .
7442.35

ช่ างประกอบพืน้ รองเท้า (Sole clicker)
ขัดพื้นรองเท้าให้หยาบเพื่อเตรี ยมประกอบเข้ากับตัวรองเท้า : เลื อกพื้นรองเท้าตาม
ขนาด รู ปร่ าง และแบบ ; ทําความสะอาดพื้นชั้นนอกและพื้นชั้นกลาง ปั ดเป่ าฝุ่ น ทาด้วยนํ้ายาเคมี
นําเข้าตูอ้ บความร้อน ; นํามาทากาวที่พ้ืนผิวระหว่างพื้นชั้นนอกกับพื้นชั้นกลาง แล้วนําเข้าตูอ้ บความ
ร้อนอีกครั้ง ; นําพื้นชั้นนอกกับพื้นชั้นกลางเข้าเครื่ องอัดไฮโดรลิคเพื่อให้ติดกันแน่น ; ปรับลูกกลิ้งของ
เครื่ องจักรตามความหนาของพื้นรองเท้า; ป้ อนพื้นรองเท้าเข้าเครื่ องผ่า เพื่อผ่าและปรับระดับพื้นรองเท้า
ให้มีความหนาเท่ากัน ขลิบริ มส่ วนต่างๆ เพื่อให้ได้ขนาดที่เหมาะสม ; กรี ดรอบขอบพื้นรองเท้าให้เป็ น
ร่ อง เพื่อสะดวกแก่การเย็บ อาจชํานาญงานมากกว่าหนึ่ งอย่าง เช่ น ทําพื้นให้บาง กรี ดพื้นให้เป็ นร่ อง
เป็ นต้น อาจมีชื่อรี ยกตามงานที่ทาํ
7442.40

ช่ างตัดรองเท้าคนพิการ (Maker , orthopaedic footwear)
ทํารองเท้าหนังให้แก่ลูกค้าที่มีเท้าหรื อขาผิดปกติ : ศึกษารู ปแบบและ/หรื อ รายละเอียด
อื่นๆ คัดเลือกหรื อทําหุ่นรองเท้าชนิดพิเศษ ; เตรี ยมแบบ เลือกวัสดุที่จะใช้ทาํ รองเท้า ตัดวัสดุออกเป็ น
ชิ้นส่ วนต่างๆ ตามแบบด้วยมือหรื อเครื่ องเจียนขอบของชิ้นส่ วนต่างๆ ของหนังหน้ารองเท้า ; อัดและ
ดัดส่ วนต่างๆ ทํารองเท้าให้ได้รูป ; ทากาวตามขอบของชิ้นส่ วนต่างๆ แล้วเย็บให้ติดกัน เจาะรู ตาไก่
และใส่ ตาไก่ ตรึ งหนังพื้นรองเท้าด้านในเข้ากับหุ่ น; ดึงหนังหน้าให้ทาบลงบนหุ่ นเพื่อให้ได้รูปของ
รองเท้าตามที่ตอ้ งการ ; ตรวจดูแนวเย็บของหนังหน้าตรงส่ วนปลายเท้าและส้นเท้า ; ประกอบพื้นรองเท้า
ตามรู ปที่ตอ้ งการ; พับริ มหนังหน้าให้ทาบลงบนขอบของพื้นรองเท้าด้านในหรื อประกอบพื้นรองเท้า
ตอนกลาง แล้วทําให้ติดกัน ; ติดพื้นรองเท้าด้านนอกเข้ากับหนังหน้าของรองเท้า ; ประกอบและติดส้น
รองเท้า ; แต่งและทําให้เรี ยบตรงที่ ๆ จําเป็ น ; ทายาขัดรองเท้า ย้อมสี หรื อทาสี ตรงที่ตอ้ งการ ;
ขัดรองเท้าเป็ นครั้งสุ ดท้าย ;ใส่ หนังรองพื้นด้านใน อาจต้องวัดหรื อหล่อแบบปูนพลาสเตอร์ ของรองเท้า
ทํารู ปแบบและใช้หนังหน้า ที่ เตรี ย มไว้หลังจากที่ ไ ด้แก้ไ ขดัดแปลงให้เป็ นไปตามความต้องการแล้ว
อาจเสริ มแผ่นโลหะไว้ภายในพื้นรองเท้า หรื ออาจต่อเข้ากับเฝื อกโลหะของขาที่พิการ
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7442.50

ช่ างขึน้ หุ่นรองเท้ า (Loster , footwear)
ขึ้นหุ่ นหนังหน้าของรองเท้าเข้ากับพื้นชั้นในเพื่อเตรี ยมเย็บให้ติดกัน : เอาพื้นชั้นในติด
เข้ากับหุ่ นแล้วตอกด้วยตะปู ; นําหนังหน้ารองเท้าครอบลงบนหุ่ น แล้วดึงขึ้นรู ปด้วยเครื่ องขึ้นหุ่ นหรื อ
ด้วยมือเพื่อให้รองเท้าได้รูปร่ างตามที่ตอ้ งการ; ตรวจหัวและส้นให้ได้ศูนย์กลางกับหุ่ นหรื อให้เป็ นแนว
เดียวกัน ; เอาปลายของหนังหน้ารองเท้าสวมเข้ากับปากคีมของเครื่ องจักร ซึ่ งปากคีมจะดึงหนังหน้าลง
ให้ต่ าํ กว่าพื้นชั้นในเล็กน้อย ; ติ ดรอยพับของหนังหน้ารองเท้าเข้ากับพื้นรองเท้าชั้นใน โดยการใช้
เครื่ องมือตอกตะปู หรื อโดยการทากาวตามขอบด้านในของรองเท้า นําเข้าเครื่ องอบความร้ อน อาจ
ชํานาญงานมากกว่าหนึ่งอย่าง และอาจมีชื่อเรี ยกตามงานที่ทาํ
7442.55

ช่ างตกแต่ งรองเท้า (Finisher , footwear)
ตรวจและตกแต่งรองเท้าหนังที่เย็บขึ้นใหม่หรื อที่ซ่อมเสร็ จแล้ว : ถอดหุ่ นจากรองเท้า
ขริ บรอยตามขอบพื้นรองเท้าและส้นรองเท้า และตกแต่งผิวของหนังหน้าให้เรี ยบร้อยด้วยเครื่ องจักรหรื อ
ด้วยมือ ; อาจใช้กรรไกรตัดตกแต่งรองเท้าในส่ วนที่เกินออกมา เช่น เศษผ้า เศษด้าย เศษยาง รี ดหรื อ
อัดขอบพื้นรองเท้าส้นรองเท้าและหนังหน้าของรองเท้าตามต้องการ ; ตกแต่งสิ่ งที่บกพร่ องให้เรี ยบร้อย
; ทายาขัดรองเท้าชนิดสี ย้อมสี หรื อทาสี ที่ตวั รองเท้าและที่ส้นรองเท้า และขัดรองเท้าให้เป็ นมัน
อาจชํานาญงานเพียงอย่างเดียวหรื อหลายอย่าง เช่นขลิบริ ม รี ด เป็ นต้น และอาจมีชื่อเรี ยกตามงานที่ทาํ
7442.60

ช่ างเย็บหนังด้ วยมือ (ยกเว้ นรองเท้ า ถุงเท้ า และเครื่องแต่ งกาย)
(Leather sewer , hand)
ใช้มือเย็บชิ้นส่ วนต่างๆ ของหนังเข้าด้วยกันเพื่อทําผลิตภัณฑ์หนังหลายชนิด : วัดระยะ
และเจาะรู เพื่อทําเครื่ องหมาย ; ทํารู ดว้ ยการตอกหรื อเจาะให้เป็ นรู หรื อใช้เข็มเจาะในขณะที่เย็บ ; ใช้เข็ม
หรื อเครื่ องมือที่เป็ นขอดึงด้ายผ่านรู ; ใช้ดา้ ยอีกเส้นหนึ่ งดึงผ่านรู ในทิศทางตรงข้ามกับเส้นด้ายแรกหรื อ
ใช้ดา้ ยสองเส้นสอดผ่านรู พร้อมกัน ; ดึงด้ายให้ตึง ทํางานซํ้าอย่างเดิมต่อไปจนเสร็ จงาน อาจซ่ อมและ
รู ดเส้นด้าย
7442.65

ช่ างเย็บหนังด้ วยจักร (ยกเว้ น รองเท้ า ถุงมือ และเครื่องแต่ งกาย)
(Leather sewer , machine)
ใช้จกั รชนิ ดที่ ใ ช้เท้า หรื อชนิ ดที่ มีก าํ ลังขับ เคลื่ อน เย็บชิ้ นส่ วนต่ า งๆ ของหนัง เข้า
ด้วยกัน เพื่อทําผลิตภัณฑ์หนังชนิดต่างๆ : ใส่ หลอดด้ายลงบนแกนของเครื่ องจักร และใส่ กระสวยไปใน
เครื่ อง ; สอดปลายเส้นด้ายผ่านส่ วนต่าง ๆ ของจักรแล้วร้อยด้ายเข้าในรู เข็ม ; ปรับเส้นด้ายให้ตึง ; จัด
ชิ้นส่ วนต่าง ๆ ที่จะเย็บให้ตรงที่ ; สอดชิ้นส่ วนต่างๆ เข้าใต้เข็ม ; เปลี่ยนหลอดเปล่าและเข็มที่หกั อาจ
ทําความสะอาดและหยอดนํ้ามันจักร อาจซ่อมผลิตภัณฑ์และชํานาญในการใช้จกั รแบบใดแบบหนึ่ง
7442.70

ช่ างผลิตภัณฑ์ เครื่องหนังทัว่ ไป (Leather product maker , general)
ทํา ผลิ ตภัณฑ์หนัง ชนิ ดต่ างๆ ด้วยมื อและเครื่ องจัก ร เช่ น ทําเข็ม ขัด ฟุ ตบอล
กระเป๋ าสตรี กระเป๋ าเดินทาง กระเป๋ าใส่ เงิน กระเป๋ าเอกสาร และผลิตภัณฑ์หนังที่แปลกและใหม่เป็ น
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ต้น; คัดเลือกและตัดหนังด้วยมือหรื อเครื่ องจักรตามขนาดที่ตอ้ งการ ปอกหนังแต่ละชิ้น เจียนขอบหนัง
ให้บาง และขึ้นรู ปชิ้นส่ วนต่างๆ กดและเจาะรู ทากาว รี ด และเย็บชิ้นส่ วนต่างๆ เข้าด้วยกัน ตอกหมุด
ตกแต่ง และขัดให้เรี ยบร้อยตรงที่ที่จาํ เป็ น ; ย้อมสี ขดั มัน หรื อทํางานอย่างอื่น ; ประกอบ ชิ้นส่ วน
โลหะและเครื่ องประกอบอื่นๆ รวมถึ งการปั๊ มเครื่ องหมายการค้าบนผลิ ตภัณฑ์หนัง อาจทําแบบและ
ออกแบบด้วยตนเอง อาจทํางานซ่อมด้วย
7442.75

ช่ างทําเครื่องเทียมสั ตว์ (Harness , maker)
ทําเครื่ องเทียมม้าและสัตว์อื่นๆ (ยกเว้นอานและปลอกคอ) ด้วยมือหรื อเครื่ องจักร :
คัดเลือกหนังและตัดออกเป็ นชิ้นส่ วนต่างๆ ของเครื่ องเทียม ; ตอกหรื อเจาะให้เป็ นรู ย้อมสี หนังตามที่
ต้องการ ; ทําให้เป็ นรู ปร่ าง ยํ้าหมุดตกแต่งและเย็บ ; ประกอบชิ้นส่ วนโลหะต่างๆ อาจซ่อมและตกแต่ง
7442.78

ช่ างทําอานม้ า (Saddler)
ทําอานและปลอกคอม้าและสัตว์อื่นๆ : คัดเลือกหนังและตัดออกเป็ นส่ วนต่าง ๆ ของ
อาน ; สร้ างโครงไม้รองรับอานโดยทําให้เป็ นรู ปร่ างอาน ยัดไส้และทํานวมรองอานด้วยเส้นใยกาบ
มะพร้าวนุ่ มหรื อสักกะหลาด ; ยํ้าหมุดตกแต่งและเย็บด้วยเครื่ องจักร ; ย้อมสี หนังตามที่ตอ้ งการ อาจ
ทํางานซ่อมอานและเครื่ องเทียมเล็ก ๆ น้อย ๆ
7442.90

ช่ างทํารองเท้ าและผู้ปฏิบัติงานทีเ่ กี่ยวข้ องอื่นๆ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในกลุ่มนี้ รวมถึง ช่างทํารองเท้าและผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องซึ่ งมิได้
จัดประเภทไว้ในที่อื่น ตัวอย่างเช่ น ผูท้ าํ รองเท้าชนิ ดพิเศษ เช่ น รองเท้าไต่ภูเขา รองเท้าขี่มา้
รองเท้าบัลเล่ต์ เป็ นต้น ผูท้ าํ หนังหน้ารองเท้าให้ได้รูป ผูท้ าํ และประกอบส้นรองเท้า ผูป้ ระกอบพื้น
ชั้นในรองเท้าสําเร็ จรู ป ผูต้ กแต่งแก้ไขรอยย่นที่หนังของรองเท้า ผูข้ ดั เงารองเท้าขั้นสุ ดท้าย ผูท้ าํ ตรา
เครื่ องหมายรองเท้า ผูค้ ดั แยกรองเท้าที่มีขนาด ลวดลายและสี เดียวกันเข้าไว้ดว้ ยกัน ผูส้ อดวัสดุรองพื้น
ชั้นในรองเท้า ผูต้ รวจสอบรองเท้าที่รับมาซ่อม รวมทั้งผูป้ ระกอบรองเท้าสําเร็ จรู ป ผูท้ าํ หนังหุ ้มข้อเท้า
สัตว์ หนังรองเท้าสัตว์ แส้สัตว์ การปั๊ มเครื่ องหมายการค้าบนหนัง เป็ นต้น

หมวดใหญ่ 8
ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ควบคุมเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้ านการประกอบ
(Stationary – Plant and Related Operators)

ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในหมวดใหญ่น้ ี ได้แก่ ผูท้ ี่ควบคุมดูแลเครื่ องจักรและอุปกรณ์ ณ จุดที่
เครื่ องจักรทํางานหรื อโดยวิธีการควบคุมจากจุ ดอื่น ในงานอุตสาหกรรมและงานกสิ กรรม รวมถึงผูท้ ี่ทาํ งาน
ด้านการบังคับและขับเคลื่อนรถไฟ ยานยนต์หรื อเครื่ องจักรและอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ ผูท้ ี่ปฏิบตั ิงานด้านการ
ประกอบชิ้นส่ วนอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมเหมืองแร่ การแปรรู ปโลหะ
อุตสาหกรรมเครื่ องแก้ว เซรามิ ค ยาง ไม้ พลาสติก กระดาษ สิ่ งทอ ขนสัตว์ เครื่ องหนัง และการผลิต
อาหาร เป็ นต้น
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กลุ่มอาชี พในหมวดใหญ่ นี้ มีดังนี้
81 ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรประจําที่ภายในโรงงาน
82 ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรและผูป้ ฏิบตั ิงานด้านการประกอบ
83 ผูค้ วบคุมการขับเคลื่อนยานยนต์และเครื่ องจักรที่เคลื่อนที่ได้
หมวดย่อย 81 ผู้ควบคุมเครื่องจักรประจําที่ภายในโรงงาน
ผูป้ ฏิ บ ัติง านอาชี พ ในหมวดย่อยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ ควบคุ มดู แลเครื่ อ งจัก รที่ ติด ตั้ง ประจําที่ ใน
กระบวนการผลิตในงานอุตสาหกรรมหรื องานกสิ กรรม เช่น อุตสาหกรรมการแปรรู ปโลหะ แร่ ธาตุ เครื่ อง
แก้ว เครื่ องปั้ น เซรามิ ค ไม้ กระดาษ สารเคมี พลาสติกและไฟฟ้ า ทั้งแบบอัตโนมัติ กึ่ งอัตโนมัติและ
หุ่ นยนต์ควบคุมงาน รวมทั้งการกํากับและควบคุมการทํางานของผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
กลุ่มอาชีพในหมวดย่ อยนี้ มีดังนี้
811 ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ และการแปรรู ปแร่ ธาตุ
812 ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรในกระบวนการแปรรู ปโลหะ
813 ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรในอุตสาหกรรมเครื่ องแก้ว เครื่ องดินเผา เซรามิคและ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
814 ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรในอุตสาหกรรมแปรรู ปไม้และกระดาษ
815 ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรในกระบวนการแปรรู ปทางเคมี
816 ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรในการผลิตพลังงานไฟฟ้ าและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
817 ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรในการประกอบชิ้นส่ วนและหุ่ นยนต์อุตสาหกรรม
หมู่

811

ผู้ควบคุมเครื่ องจักรในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ และการแปรรู ปแร่ ธาตุ
(Mining – and Mineral – Processing – Plant Operators)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในหมู่น้ ี ได้แก่ ผูท้ ี่ควบคุมดูแลการทํางานของเครื่ องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การทําเหมืองแร่ และการแปรรู ปแร่ ธาตุต่าง ๆ ควบคุมเครื่ องจักรในการขุดอุโมงค์หรื อเจาะบ่อ ต่าง ๆ ภายใน
เหมืองแร่ หรื อบริ เวณที่ดาํ เนินการ สกัดแร่ ธาตุจากก้อนแร่ ดิบหรื อหิ น ควบคุมผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
กลุ่มอาชีพ ในหมู่นี้ มีดงั นี้
8111 ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรในการทําเหมืองแร่
8112 ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรในกระบวนการแปรรู ปและสกัดแร่ ธาตุ
8113 ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรในการขุดเจาะบ่อและงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
หน่ วย 8111 ผู้ควบคุมเครื่ องจักรในการทําเหมืองแร่ (Mining – Plant Operators)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ควบคุมและดูแลเครื่ องจักรอุปกรณ์ในการขุดเจาะ
อุโมงค์ ณ ที่บริ เวณทําเหมืองแร่ หรื อเหมืองหิ น เจาะหรื อขุดหลุมโดยการวางระเบิด ควบคุมเครื่ องจักร ทํา
เหมืองแบบต่อเนื่อง ปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ

(470)
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดงั นี้
8111.10

พนักงานเครื่ องเจาะในเหมืองแร่ และเหมืองหิน ; ผู้ควบคุมเครื่องขุดเจาะทําเหมืองแร่
(Drilling machine operator mine quarry)
ติดตั้ง ใช้ และบํารุ งรักษาเครื่ องเจาะในการทําเหมืองแร่ หรื อเหมืองหิ น : ใส่ เหล็กเจาะเข้า
ในเครื่ องเจาะ ; ต่อท่อส่ งพลังงานเข้ากับเครื่ องจักร เช่น อากาศอัด หรื อกระแสไฟฟ้ า ; เดินเครื่ องบังคับให้
เจาะพื้นดินโดยใช้แรงดันถดลงบนเครื่ องเจาะกดลงจุดหรื อตําแหน่ งที่ตอ้ งการเจาะ ; เปลี่ยนหัวเจาะเมื่อทื่อ
แล้วหรื อเมื่อต้องการเจาะรู ให้ลึกมากขึ้น ; เคลื่อนย้ายเครื่ องเจาะไปยังจุ ดต่างๆ และทําการเจาะด้วยวิธี
เดียวกัน ; ทําการหล่อลื่นและซ่ อมเครื่ องจักรเล็ก ๆ น้อย ๆ อาจมีชื่อเรี ยกตามเครื่ องเจาะหรื อเหล็กเจาะที่ใช้
ทํางาน
8111.20

พนักงานเครื่ องเจาะหิน ; ช่ างเจาะหิน ; ผู้ควบคุมเครื่องเจาะหิน
(Drilling machine operator rock)
เจาะรู ระเบิดให้มีความลึกและความกว้างตามความต้องการหรื อตามคําสั่งของผูค้ วบคุ ม
เหมืองแร่ หรื อเหมืองหิ น : รั บคําสั่งเกี่ยวกับสถานที่ ความลึก และขนาดของรู ระเบิดที่จะต้องเจาะ ; ทํา
เครื่ องหมายสถานที่ดว้ ยชอล์สีขาวหรื อสิ่ งอื่นๆ ; ใส่ เหล็กเจาะที่เหมาะสมเข้าในเครื่ องเจาะ ; ตรวจดูให้แน่
ว่าข้อต่อต่างๆ ที่ต่อกับเครื่ องส่ งพลังงาน (เครื่ องอัดอากาศ) ทํางานได้ดี ; ควบคุมเครื่ องเจาะให้ทาํ งานจนได้
ความลึกและขนาดตามต้องการ ; อาจแก้ไขความชํารุ ดเสี ยหายเล็ก ๆ น้อยๆ ของเครื่ องเจาะ และทําความสะอาด
เครื่ องเจาะ
8111.90

ผู้ควบคุมเครื่ องขุดและเจาะเหมืองแบบอื่น ๆ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในกลุ่มนี้ รวมถึง ผูท้ ี่ควบคุมและดูแลเครื่ องจักร อุปกรณ์ในการขุด
เจาะ เพื่อการทําเหมืองแร่ และเหมืองหิ น ซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น

หน่ วย 8112 ผู้ควบคุมเครื่ องจักรในกระบวนการแปรรู ปและสกัดแร่ ธาตุ
(Mineral – Ore – and Stone – Processing – Plant Operators)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรในการสกัดและแปรรู ปแร่ ธาตุ
จากแร่ ดิบหรื อหิ น ควบคุมเครื่ องจักรและอุปกรณ์ในการสกัดและแยกแร่ ธาตุ เช่น เครื่ องทุบตีและโม่บดแร่
ดิบและหิ นให้มีขนาดที่ ตอ้ งการ เครื่ องล้างและแยกแร่ จากสิ่ งเจื อปนโดยการตกตะกอน การกรองหรื อการ
ลอยตัว ปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น

(471)
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดงั นี้
8112.20

ผู้ควบคุมเครื่ องบดโม่ ; พนักงานเครื่องย่ อยหิน (Milling machine operator stone)
ใช้เครื่ องจักรย่อยก้อนหิ นให้แตกตามขนาดที่ตอ้ งการ : ควบคุมเครื่ องลําเลียงหิ นโยนเข้า
ในเครื่ องย่อย ; ควบคุมให้หินที่ย่อยแล้วไหลลงสู่ ตะแกรงร่ อนอย่างสมํ่าเสมอเพื่อร่ อนหิ นให้ได้ตามขนาด
หรื อเพื่อเข้าย่อยในกรรมวิธีต่อไป ; ทําความสะอาด หยอดนํ้ามัน และซ่ อมเครื่ องจักรเล็กๆ น้อยๆ
8112.30

ผู้ควบคุมเครื่ องแยกแร่ ; พนักงานเครื่ องแยกแร่
(Splitting machine operator mineraloner)
ใช้และบํารุ งรั กษาเครื่ องแยกแร่ เพื่อแยกแร่ ออกจากกากแร่ ทํางานภายใต้การควบคุ มของ
วิศวกร : ควบคุมการไหลของนํ้าผ่านตะแกรงในจิ๊ก และอัตราความเร็ วในการสั่นของตะแกรง ; กําหนดการ
ไหลของสิ นแร่ และนํ้าที่ป้อนเข้าเครื่ องเพื่อไม่ให้มากเกินควร ; สังเกตการทํางานของเครื่ องแยกและทําการ
ปรับเท่าที่จาํ เป็ น รวมทั้งซ่ อมแซมแก้ไขเล็กๆ น้อย เพื่อให้ได้แร่ ที่สะอาด
8112.40

ผู้ควบคุมเครื่ องลอยแร่ ; พนักงานเครื่ องลอยแร่
(Floatation machine operator mineraloner)
ควบคุ ม และบํา รุ ง รั ก ษาเครื่ อ งลอยแร่ เ พื่ อ แยกแร่ อ อกจากกากแร่ โดยอาศัย หลัก การ
ถ่วงจําเพาะ (แร่ ชนิ ดที่เบากว่าลอยขึ้นมาในขณะที่แร่ หนักหรื อทรายจะจมอยู่ใต้น้ าํ ) ทํางานภายใต้การ
ควบคุมของวิศวกร : เดิ นเครื่ องและควบคุมอัตราความเร็ วของเครื่ องกลไกต่าง ๆ เช่ น เครื่ องลอยแร่ ;
ควบคุมการไหลของแร่ ที่ขดุ ได้ นํ้า และสารเคมีที่ป้อนเข้าในเครื่ องลอยแร่ ; เฝ้ าดูการทํางานในถังลอยแร่
ปรับเครื่ องเมื่อจําเป็ น และแก้ไขซ่ อมแซมเครื่ องเล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อให้ได้แร่ ที่สะอาด
8112.50

ผู้ควบคุมเครื่ องบดย่ อยแร่ ,พนักงานเครื่องตําแร่
(Crushing machine operator mineralore)
ควบคุ มและบํารุ งรั กษาเครื่ องตําแร่ เพื่อตําแร่ และหิ นให้มีขนาดที่ ต ้องการ : ตรวจดู
เครื่ องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยูใ่ นสภาพที่จะใช้งานได้ดี เช่น เครื่ องป้ อนวัตถุดิบ เครื่ องตํา เครื่ องปล่อย
นํ้า ; เดินเครื่ อง ควบคุมการเปิ ดและปิ ดนํ้า เพื่อให้แร่ และหิ นถูกตําให้ได้ขนาดที่ตอ้ งการ และไหลไปตาม
นํ้า ; ใช้พลัว่ ตักแร่ และหิ นใส่ ลงในช่องที่รับแร่ ของเครื่ องจักร ; เฝ้ าดูการทํางานของเครื่ องจักรต่าง ๆ ให้
ทํางานอย่างเรี ยบร้อยและต่อเนื่ อง ; แก้ไขเครื่ องจักรเมื่อหยุดชงักและเสี ยหายเพียงเล็กน้อย และรายงาน ต่อผู ้
ควบคุมงานเมื่อเครื่ องจักรทํางานผิดปกติมาก
8112.60
พนักงานโต๊ ะแยกแร่ (Shake table machine operator mineralore)
ควบคุมและบํารุ งรักษาเครื่ องโต๊ะแยกแร่ เพื่อแยกแร่ ออกจากกากแร่ ภายใต้ความควบคุมของ
วิศวกร : ตรวจดูท่อส่ งแร่ เครื่ องสู บนํ้า โต๊ะแยกแร่ และที่ปล่อยนํ้า เพื่อให้ทุกอย่างอยูใ่ นสภาพที่ใช้งานได้ดี ;
ประสานงานกับพนักงานเครื่ องตําแร่ ให้เดินเครื่ องสู บนํ้าและโต๊ะแยกแร่ เพื่อรับแร่ ที่ถูกนํ้าพามา ; ควบคุม
แร่ ปนทรายที่ไหลผ่านท่อสู บนํ้าลงบนโต๊ะแยกแร่ ; คอยสังเกตดูการทํางานของเครื่ องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ

(472)
ให้ทาํ งานอย่างต่อเนื่ องและถูกต้อง ; แก้ไขโต๊ะแยกแร่ เมื่อหยุดชะงักและเสี ยหายเล็กน้อยและรายงานต่อผู ้
ควบคุมงานเมื่อผิดปกติมาก
8112.90

ผู้ควบคุมเครื่ องจักรในการแปรรู ปและสกัดแร่ อนื่ ๆ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในกลุ่มนี้ รวมถึง ผูค้ วบคุมเครื่ องจักร และอุปกรณ์ในการสกัดและแยก
แร่ ธาตุต่าง ๆ ซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
หน่ วย 8113 ผู้ควบคุมเครื่ องจักรในการขุดเจาะบ่ อ และงานต่ าง ๆ ที่เกีย่ วข้ อง
(Well Drillers and Borers and Related Workers)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ทาํ การติดตั้งและใช้เครื่ องจักรอุปกรณ์ในงานที่
เกี่ยวกับการขุดเจาะบ่อนํ้ามัน บ่อก๊าซ และบ่ออื่น ๆ เพื่อทําการเตรี ยมแท่นขุดเจาะและใช้เครื่ องจักรอุปกรณ์
ในการเจาะชนิ ดต่าง ๆ เช่น เครื่ องเจาะแบบหมุน (rotary) แบบใช้แรงกระแทก ทําความสะอาดและ
บํารุ งรักษา ปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดงั นี้
8113.20

ผู้ควบคุมแท่ นขุดเจาะบ่ อนํา้ มันและบ่ อก๊ าซ , ช่ างประจําปั้นจั่นเจาะ (บ่ อนํา้ มันและก๊ าซ)
(Derrickman Petroleum and gas well)
ทํางานเกี่ยวกับการเจาะและการตั้งเครื่ องสําหรับเจาะบ่อนํ้ามันปิ โตรเลียมและก๊าซ : ติดตั้ง
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเจาะ เช่ น คานรอก ปั้ นจัน่ สายเคเบิล ก้านเจาะให้อยู่ในสถานที่พร้ อมทํางาน
หย่อนท่อสู บ และทําการควบคุมเครื่ องเจาะและเครื่ องสู บให้ทาํ งานสัมพันธ์กนั อย่างต่อเนื่ อง ; ตรวจตรา ทํา
ความสะอาด หยอดนํ้ามัน และซ่ อมชิ้นส่ วนหรื ออุปกรณ์ที่ชาํ รุ ด เช่น ลูกรอก รอก และสายเคเบิล รื้ อถอน
อุปกรณ์เมื่องานสิ้ นสุ ด
8113.30

พนักงานเครื่ องโรตารี่ ; ผู้ควบคุมเครื่ องโรตารี่ (Rotary operator)
ควบคุ มและใช้เครื่ องเจาะบ่อนํ้ามันปิ โตรเลียมและก๊าซแบบหมุ น : เพื่อควบคุมอัตรา
ความเร็ วของท่อเจาะ และกําหนดแรงกดของหัวเจาะให้เหมาะสม ; ต่อก้านเจาะลงในหลุมเจาะหรื อคลาย
ก้านเจาะขณะที่ถอนขึ้นจากหลุม ; เลือกชนิดของหัวเจาะที่เหมาะสมกับลักษณะของชั้นหิ นที่เจาะ ; เปลี่ยน
หัวเจาะเมื่อสึ กหรอหรื อเมื่อชั้นหิ นเปลี่ยนไป ; ตรวจดูแท่งหิ นหรื อเศษหิ นที่เจาะได้ เพื่อพิจารณาลักษณะ
ของชั้นหิ นที่เจาะไปถึง ; ตรวจการทํางานของเครื่ องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างสมํ่าเสมอ ; ควบคุมการ
พุ่งของนํ้ามันหรื อก๊าซซึ่ งพบในระหว่างการเจาะ ; ทําบันทึกต่าง ๆ อาจตั้งเครื่ องจักร เครื่ องยนต์ และ
อุปกรณ์ตามคําสัง่ ของวิศวกร
8113.40
ผู้ควบคุมเครื่ องเจาะบ่ อ (ยกเว้ นบ่ อนํา้ มันและก๊ าซ) ; ผู้เจาะบ่ อ (Well driller)
ตั้งและใช้เครื่ องเจาะเพื่อขุดเจาะบ่อหรื อหลุ ม (นอกจากเครื่ องเจาะบ่อนํ้ามันปิ โตรเลียม
หรื อก๊าซ) : ตั้งปั้ นจัน่ ลงบนบริ เวณที่จะขุดเจาะ ; ต่อท่อส่ งพลังงานเพื่อการขับเคลื่อนเข้ากับเครื่ องเจาะที่อยูก่ บั
ปั้ นจัน่ ; เลือกหัวเจาะที่จะใช้ขดุ หรื อเจาะ และอุปกรณ์ยดึ ติดอื่น ๆ ต่อเข้ากับเครื่ อง ; ใช้เครื่ องมือกลหรื อ

(473)
เครื่ องมือที่ใช้มือชักรอกหรื อเดิ นเครื่ องเจาะ ; และใส่ แท่งเหล็กลงในหลุมที่เจาะไว้ แล้วนําชิ้นส่ วนที่
จําเป็ นต้องใช้ในการเจาะมาสวมใส่ เข้าด้วยกันและใช้เครื่ องสู บหรื ออุปกรณ์อื่น ๆ สู บเอาโคลนเลนหรื อดิ น
ทรายจากหลุมที่ขดุ หรื อเจาะไว้
8113.90

ผู้ควบคุมอุปกรณ์ และเครื่องขุดเจาะอืน่ ๆ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในกลุ่มนี้ รวมถึง ผูต้ ิดตั้งและใช้อุปกรณ์เครื่ องจักรในการขุดเจาะบ่อ
ต่าง ๆ ซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
หมู่

812

ผู้ควบคุมเครื่ องจักรในกระบวนการแปรรู ปโลหะ
(Metal – Processing – Plant Operators)
ผูป้ ฏิ บ ัติ ง านอาชี พในหมู่ น้ ี ได้แ ก่ ผูท้ ี่ ควบคุ มดู แ ลการถลุ ง แร่ แ ละแปรรู ป โลหะ โดย
วิธีการหลอม สกัด รี ดและขึ้นรู ปโลหะ ควบคุมดูแลเตาหลอมสําหรั บการถลุงแร่ สกัด และแปรรู ปด้วย
ความร้อน ควบคุมเครื่ องจักรในการรี ด อัด และขึ้นรู ปโลหะ ควบคุมผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
กลุ่มอาชีพในหมู่นี้ มีดงั นี้
8121 ผูค้ วบคุมเตาหลอมแร่ ดิบและโลหะต่าง ๆ (สิ นแร่ )
8122 ผูค้ วบคุมและใช้เครื่ องจักรในงานหลอม หล่อและรี ดโลหะ
8123 ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรในการอบชุบโลหะ
8124 ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรในการดึง อัด และบีบโลหะ
หน่ วย 8121 ผู้ควบคุมเตาหลอมแร่ ดบิ และโลหะต่ าง ๆ (สิ นแร่ )
(Ore and Metal Furnace Operators)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ควบคุมดูแลการทํางานของเตาหลอมแบบต่าง ๆ ใน
การหลอมถลุ งแร่ ดิ บและสกัดโลหะต่ า งๆ เพื่ อผลิ ต เหล็ก กล้า ปฏิ บตั ิ หน้า ที่ ก ารงานที่ เกี่ ยวข้อ งและดู แ ล
ผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดงั นี้
8121.20

พนักงานคุมเตาถลุงแร่ , โลหะ (Eurnaceman metal smelting)
ควบคุมเตาถลุงสิ นแร่ เพื่อผลิตเหล็กหรื อโลหะที่มิใช่เหล็ก : บรรจุวสั ดุ ต่าง ๆ เข้าในเตา
เช่น ถ่านโค้ก วัตถุผสม (ฟลักซ์) และสิ นแร่ ; จุดเตาถลุง ; คาดคะเนอุณหภูมิจากการสังเกตสี ของโลหะ
หลอมเหลวหรื อการอ่านจากไพโรมิเตอร์ ; ควบคุมความดันของลมที่พ่นเข้าในเตาถลุงโดยการบังคับการเปิ ด
ปิ ดวาล์วเพื่อเพิ่มหรื อลดอุณหภูมิภายในเตาถลุง ; เอาตะกรัน (สแลก) ออกทิ้ง ; นําโลหะหลอมเหลวที่ตอ้ งการ
ออก (เป็ นผลิตภัณฑ์) ; ควบคุมการทําความสะอาดรู ระบายโลหะหรื อตะกรัน ; ส่ งตัวอย่างโลหะหลอม หรื อ
ตะกรัน ไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบตั ิการทางวิทยาศาสตร์ ; ลงบันทึกการผลิตประจําวัน ; ควบคุมการปฏิบตั ิงาน
ประจําวันของคนงานผูช้ ่วย ; เก็บรักษาบันทึกรายละเอียดการปฏิบตั ิงานทั้งหมด

(474)
8121.30

พนักงานคุมเตาหลอมเหล็กกล้ า (Electrical furnaceman steel)
ควบคุมเตาหลอมแบบโอเพนฮาร์ ธซึ่ งเศษเหล็ก เหล็กถลุง และวัตถุผสม (ฟลักซ์) จะถูก
หลอมเพื่อผลิตเหล็กกล้า : บรรจุวสั ดุต่างๆ เข้าในเตาหลอมตามนํ้าหนักที่กาํ หนดไว้ ; ทําให้เตาหลอมร้อนถึง
อุณหภูมิที่ตอ้ งการ ; ควบคุมระบบเชื้อเพลิงและอากาศเพื่อให้ได้อุณหภูมิที่เหมาะสม ตามกรรมวิธีการทําเหล็ก
หล้า ; ทดสอบหาจํานวนคาร์ บอนในเหล็กกล้า ; ควบคุมคุณสมบัติของตะกรัน (สแลก) ; ควบคุมการเติม
สิ นแร่ เหล็ก ออกซิ เจนและวัสดุอื่นเท่าที่จาํ เป็ น ถ้าจํานวนคาร์ บอนที่มีอยูใ่ นเหล็กมีมากเกินไป ; ตรวจสอบ
อุ ณหภูมิของเหล็ก เหลวด้วยเครื่ องวัด ถ้า เห็ นว่ าอุ ณ หภูมิถูก ต้อ ง เจาะปล่ อ ยให้เหล็ก เหลวไหลลงสู่ เบ้า ;
บันทึกจํานวนวัสดุที่ใช้ เวลาที่ทาํ การเจาะปล่อยเหล็ก และจํานวนเหล็กกล้าที่ผลิตได้ ; บันทึกอุณหภูมิของลม
ร้อน ปริ มาณเชื้อเพลิง และรายละเอียดอื่นๆ ; ลงบันทึกประจําวัน ; ควบคุมดูแลการทําความสะอาดและซ่ อม
เตาหลอม รวมทั้ง วิ ธี ก ารปฏิ บ ัติ ต่ า งๆ เพื่ อ ให้เ ตาหลอมอยู่ใ นสภาพที่ พ ร้ อ มจะดํา เนิ น การครั้ งต่ อ ไป ;
ควบคุมดูแลการปฏิบตั ิงานประจําวันของคนงานผูช้ ่วย
8121.40

พนักงานคุมเตาหลอมไฟฟ้ า (ถลุงแร่ และโลหะ) (Electrical furnaceman tin)
ควบคุมเตาไฟฟ้ าแบบอาร์ กถลุงหัวแร่ ดีบุกหรื อตะกรันดีบุกเพื่อให้ได้โลหะดีบุก : ตรวจดู
หัวแร่ ดีบุ กหรื อตะกันดี บุ กและตัว ลดออกซิ เ จน เช่ น ถ่ านหิ น ผสมแร่ และเชื้ อเพลิ ง ในเตาตามปริ มาณที่
กําหนด ; กดสวิตช์ปล่อยกระแสไฟฟ้ า ควบคุมกระแสไฟฟ้ าและแรงดัน ; สังเกตดูเครื่ องวัด เพื่อดูว่าการถลุง
เป็ นไปอย่างพอเหมาะ ; เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้พลังงานและกระแสไฟฟ้ าเสนอวิศวกรประจํากะ
เพื่อการทําบันทึกต่อไป ; แก้ไขความชํารุ ดเสี ยหายของจักรกลและไฟฟ้ าที่เกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย และรายงาน
ต่อวิศวกรประจํากะ เมื่อผิดปกติมาก
8121.50

พนักงานคุมเตาหลอมแบบนอน (Furnanceman revenberatory)
ควบคุมเตาถลุง (แบบเตานอน) ถลุงหัวแร่ ดีบุกให้เป็ นโลหะดีบุก (ชนิ ดแท่ง) : ตรวจสอบ
และการบรรจุหัวแร่ ดี บุก ตัวลดออกซิ เจนและวัตถุอื่นๆ เช่ น หิ นปูน ผงดี บุก และตะกรัน (สแลก) ใน
ปริ มาณที่กาํ หนดเข้าไว้ในเตา ; ปรับวาล์วที่ใช้ควบคุมอากาศและนํ้ามัน เพื่อทําให้เตาถลุงร้อนตามที่ตอ้ งการ
; วัดอุณหภูมิของเตาถลุงโดยการอ่านค่าที่ เครื่ องวัด และตรวจสอบเครื่ องบันทึ กอุ ณหภูมิโดยอัตโนมัติ
เพื่อให้เชื่อแน่ว่าอุณหภูมิอยูใ่ นระดับที่เหมาะสม ; พิจารณาแร่ ที่ถลุงแล้ว และรายงานต่อวิศวกรประจํากะเพื่อ
ตัดสิ นใจสั่งให้เริ่ มเจาะเตา ; เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเวลาและอุณหภูมิที่ใช้ในการถลุงเสนอวิศวกรประจํา
กะเพื่อบันทึกลงในแบบฟอร์ มต่อไป ; แก้ไขความชํารุ ดเสี ยหายของจักรกลและไฟฟ้ าที่เกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย
และรายงานต่อวิศวกรประจํากะเมื่อผิดปกติมาก
8121.60

พนักงานเจาะเตา (เตาไฟฟ้ า , เตาแบบเตานอน) (Tappen furnance)
เจาะเตาเพื่อปล่อยให้ตะกรัน (สแลก) และโลหะที่ได้จากการถลุงไหลออกจากเตาในการ
ทําโลหะแท่ง : ประสานงานถลุงแร่ กบั พนักงานคุมเตาหลอม และวิศวกรประจํากะ เพื่อคอยรับสัญญาณใน
การเจาะเตา เมื่อถลุงโลหะเสร็ จแล้ว ; นําตัวอย่างแร่ ที่ถลุงแล้วส่ งไปวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบตั ิการทางวิทยาศาสตร์

(475)
8121.90

พนักงานคุมเตาถลุงโลหะอื่นๆ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในกลุ่มนี้ รวมถึง ผูค้ วบคุมเตาถลุงโลหะอื่น ๆ ซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ใน

ที่อื่น
หน่ วย 8122 ผู้ควบคุมและใช้ เครื่ องจักรในงานหลอม หล่ อและรีดโลหะ
(Metal Melters, Casters and Rolling – Mill Operators)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ควบคุมดูแลการทํางานของเตาหลอมที่ใช้ในการ
หลอม หล่อและรี ดโลหะ ควบคุมการใช้เตาหลอมโลหะ เหล็ก และโลหะที่ไม่มีส่วนผสมของเหล็กใน
โรงงานทําโลหะแผ่น โลหะม้วน โรงงานรี ดโลหะ ที่ข้ ึนรู ปโลหะด้วยกระบวนการหล่ อ รี ดร้ อน รี ดเย็น
และการขึ้นรู ปโลหะแบบต่าง ๆ ตามที่กาํ หนด ปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุม ผูป้ ฏิบตั ิงาน
อื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดงั นี้
8122.20

พนักงานคุมเตาหลอมแร่ โลหะ , ผู้ควบคุมเตาหลอมโลหะ (แบบดูโบลา , แบบเตานอน)
(Eurnanceman metal meeting)
ควบคุมเตาหลอมโลหะแบบคูโปลา ซึ่ งใช้ในการหลอมโลหะ หรื อเศษโลหะเพื่อหล่อเป็ น
รู ปพรรณ : ใส่ โลหะ เศษโลหะ และถ่านโค้กหรื อถ่านเข้าในเตาหลอมเป็ นชั้น ๆ ; จุดเตาหลอมและปล่อย
ให้เตาหลอมเผาโลหะจนร้อนและหลอมละลายได้ที่ ปล่อยให้โลหะหลอมเหลวไหลลงในเบ้า ; เทโลหะ
หลอมเหลวลงในแบบหล่อโลหะรู ปพรรณ
8122.30

ผู้ควบคุมเครื่องหล่ อโลหะ (Metal easter)
ทํางานทั้งหมดหรื อแต่เพียงบางอย่างเกี่ยวกับการหลอมโลหะ การเทโลหะลงในแบบหล่ อ
การตกแต่งโลหะหล่อ การเคลื่อนย้ายวัสดุ ที่ใช้ในการหล่อ การทําความสะอาดอุปกรณ์และบริ เวณที่ทาํ งาน :
ชัง่ ปริ มาณวัสดุที่กาํ หนดใส่ ลงในเตาหลอม ; เขี่ยตักตะกรัน (สแลก) ออกจากผิวหน้าของโลหะหลอมเหลว ;
ลําเลียงเบ้าที่ใส่ โลหะหลอมเหลว และเทโลหะลงใบแบบหล่อ ; ใช้แท่งเหล็ก ค้อน หรื ออุปกรณ์อย่างอื่นทุบ
แบบหล่อทรายให้แตกออกจากโลหะที่หล่อแล้ว ; คัดแยกโลหะที่หล่อแล้วออกเป็ นคู่หรื อเป็ นหมู่เพื่อประกอบ
เข้าด้วยกัน ; ดึงโครงเหล็กเสริ มทรายออกจากโลหะที่หล่อแล้ว ; ทําความสะอาดโลหะหล่อและเอาแกน (คอร์
หรื อโค้) ออกด้วยการบังคับกระแสนํ้าที่มีแรงดันสู งไปยังโลหะที่หล่อแล้ว ; ขัดโลหะหล่อและหี บประกับด้วย
แปรงลวดหรื ออุปกรณ์อย่างอื่น ๆ ; ตรวจและซ่ อมเตาหลอมและผนังเบ้าที่ชาํ รุ ด
8122.35
ช่ างคุมเครื่องหล่ อดีบุก (Casting machine operator tin ingots)
ควบคุมเครื่ องเทดี บุกหลอมเหลวเพื่อหล่อให้เป็ นแท่ง : กําหนดปริ มาณการไหลของโลหะ
หลอมเหลวจากถังใส่ โลหะหล่อ ; ปรับสลักเกลียวของวาล์วเพื่อกําหนดปริ มาณการไหลของโลหะจากรางเท
โลหะลงในแบบหล่อ ; ควบคุมภาวะความเย็นตัวของโลหะที่หล่อโดยรักษาระดับของโลหะในแบบหล่อให้
คงที่ และกําหนดวาล์วที่ ใช้พ่ นนํ้าลงบนแบบหล่ อเพื่ อให้ แท่ งโลหะที่ หล่ อมี ผิวหน้าเรี ยบสมํ่าเสมอกัน ;
ควบคุมดูแลการปฏิบตั ิงานหล่อแท่งโลหะประจันของคนงานผูช้ ่วย ; บันทึกจํานวนแท่งโลหะที่หล่อได้

(476)
8122.40

ช่ างคุมเครื่องหล่ อแม่ พมิ พ์ (Casting Machine operator die)
ตั้งและควบคุ มเครื่ องอัดแม่พิมพ์เพื่อหล่ อโลหะให้เป็ นแถบหรื อวงแหวนตามชิ้ นส่ วนที่
ต้องการ : ใส่ แท่งอะลูมิเนียมเข้าไปในเบ้าเตาหลอม ; สังเกตหน้าปั ทม์เครื่ องให้ความร้อน กําหนดอุณหภูมิ
ของโลหะหลอม ; ใช้เครื่ องวัดตรวจสอบความเบี่ยงเบนของช่ องต่ างๆ ในตัวพิมพ์ ใส่ ตวั พิมพ์เข้าใน
แม่ พิมพ์ ขันสลักเกลี ยวให้ติดแน่ นกับเครื่ องหล่ อ กดปุ่ มปิ ดเครื่ อง กําหนดอุ ณหภูมิ กดสวิตซ์ เพื่อให้
เครื่ องทําการหล่อและฉี ดโลหะหลอมเข้าไปในตัวพิมพ์ ใช้ตะขอเหล็กเกี่ยวเอาส่ วนประกอบที่หล่อแล้ว
ออกเมื่อแผ่นอัดหลุดออกจากแผ่นยึดแม่พิมพ์และตัวพิมพ์โดยอัตโนมัติแล้ว ทํางานหล่อซํ้าอีกตามกรรมวิธี
ดังกล่าวจนกว่าจะหล่อส่ วนประกอบต่างๆ ได้ตามจํานวนที่ตอ้ งการ
8122.50

ผู้ควบคุมเครื่องรีดโลหะ , พนักงานเครื่องรีดโลหะ (รีดร้ อน)
(Rolling mill operation steel hot rolling)
บังคับและควบคุมเครื่ องรี ดโลหะตามสัญญาณที่ได้รับ : คอยดูแลกรรมวิธีการรี ดโลหะ
อย่างใกล้ชิด เพื่อให้การรี ดดําเนินการไปโดยเรี ยบร้อย ; เดินและหยุดมอเตอร์ ต่าง ๆ ที่ใช้สาํ หรับหมุน ลูก
รี ดซึ่ งโลหะจะผ่านเข้าไปรี ดให้เป็ นรู ปร่ าง และคอยบังคับให้แท่นยกโลหะขึ้นลงและพลิกโลหะ ; ตั้งกลไก
ที่ใช้นาํ โลหะผ่านเข้าไปในช่องระหว่างลูกรี ด
8122.55

พนักงานเครื่องรีดโลหะแบบรีดเย็น (Rolling mill operator steel cold rolling)
ใช้เครื่ องรี ดโลหะแบบรี ดเย็นรี ดโลหะให้เป็ นแผ่นเพื่อใช้ในกรรมวิธีต่อไป : คัดเลือก
ติดตั้งและปรับแต่งลูกรี ด ; รี ดโลหะจนแผ่นโลหะมีความหนา และมีสภาพตามที่ตอ้ งการ ; ตรวจและวัด
ผลิตภัณฑ์เพื่อให้ถูกต้องตรงตามรายการที่ระบุไว้ ; ควบคุมดูแลการปฏิบตั ิงานรี ดโลหะของคนงาน ; เอา
แผ่นโลหะออกจากเครื่ องรี ดและตรวจดูขนาดความหนาของแผ่นโลหะที่รีดแล้วอีกครั้งหนึ่ง
8122.60

พนักงานควบคุมเครื่องรีดโลหะ (ผลิตภัณฑ์ สําเร็จรู ป)
(Rolling mill operator finished product)
ควบคุ มเครื่ องรี ดโลหะเพื่อแปรรู ปโลหะกึ่ งสําเร็ จรู ป ซึ่ งเผาจนร้ อนแล้วให้ได้ขนาดและ
รู ปร่ างตามที่ตอ้ งการ เช่ น เป็ นฉาก เป็ นเส้น เป็ นราง และเป็ นแผ่น : ตรวจดูรูปแบบและรายละเอียดอื่น ๆ
กําหนดวิธีการรี ด ; เตรี ยมเครื่ องรี ด โดยการคัดเลือก ติดตั้ง และปรั บแต่งลูกรี ด ; สังเกตการทํางานของ
เครื่ องรี ด และตรวจดูการงอ การคดและการแตกร้ าวของโลหะในขณะที่ถูกรี ด วัดขนาดของผลิ ตภัณฑ์ ;
ปรับแต่งระยะห่ างระหว่างลูกรี ด ความเร็ วของเครื่ องรี ดและเครื่ องลําเลียง
8122.65
พนักงานควบคุมเครื่องรีดโลหะ (ผลิตภัณฑ์ กงึ่ สํ าเร็จรู ป)
(Rolling mill operator semi finished product)
ควบคุมเครื่ องรี ดแผ่นโลหะที่มีขนาดหนา ซึ่ งเผาจนร้ อนแล้วให้เป็ นแผ่นที่มีขนาดเหมาะสม
สําหรับใช้ในกรรมวิธีต่อไป : ตรวจสอบหรื อทําความเข้าในกับคําสั่ง กําหนดวิธีการทํางาน ; ปรับแต่งลูก
รี ดซึ่ งเตรี ยมไว้สําหรั บการรี ด ; สังเกตการทํางานของเครื่ องรี ด และตรวจดู ผลิ ตภัณฑ์ในระหว่างการรี ด ;
ปรับแต่งสลักเกลียวของลูกรี ดและกําหนดการพ่นนํ้า

(477)
8122.90

พนักงานคุมเครื่องรีดโลหะอืน่ ๆ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในกลุ่มนี้ รวมถึง ผูค้ วบคุมเครื่ องรี ดโลหะอื่น ๆ ซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้

ในที่อื่น
หน่ วย 8123 ผู้ควบคุมเครื่องจักรในการอบชุ บโลหะ
(Metal – Heat – Treating – Plant Operators)
ผูป้ ฏิ บ ัติ ง านอาชี พ ในหน่ ว ยนี้ ได้แ ก่ ผูท้ ี่ ค วบคุ ม เครื่ อ งจัก รในการอบชุ บ โลหะเพื่ อ
เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติดา้ นกายภาพของโลหะ ควบคุมการให้ความร้ อนและความเย็นแก่โลหะเพื่อลดความตึง
เครี ยดในเนื้ อโลหะ (Stress) และเพิ่มความแข็งแกร่ ง (Strong) ควบคุมการอบและชุ บโลหะเพื่อเสริ มความ
ทนทานตามชนิดและการใช้งานของโลหะ ปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดงั นี้
8123.10

พนักงานอบชุ บทั่วไป (Heat treatment operator)
ปฏิบตั ิงานทั้งหมดหรื อบางอย่างเกี่ยวกับการเผาโลหะ การทําโลหะให้เย็น และการชุ บ
โลหะ เพื่อลดความเครี ยด เปลี่ยนความแข็งเหนี ยว และเพิ่มความเข็งที่ผิวของโลหะ : เผาโลหะในเตา แล้ว
ทําให้เย็นลงในอัตราที่เหมาะสม เพื่อลดความเครี ยดภายในของโลหะและทําให้เหนี ยวแกร่ งขึ้นด้วยวิธีการ
ทําให้อ่อนตัว ; เผาเหล็กกล้าในเตา แล้วนําไปชุบในนํ้า หรื อของเหลวอื่น เพื่อทําให้เหล็กกล้าแข็งขึ้น ;
เผาเหล็ก กล้า ที่ ท าํ ให้แ ข็ง แล้วในเตาอี ก ครั้ งหนึ่ ง แล้ว ทําให้เ ย็นเพื่ อ ให้โ ลหะชุ บ แข็ง ขึ้นหรื อ อ่ อ นตัว ลง
เหนียวขึ้น หรื อสามารถยืดตัวได้มากขึ้น ; ทดสอบและรักษาระดับอุณหภูมิในเตาตามที่ตอ้ งการ ; เอาวัตถุ
ออกจากเตา หลังจากปฏิบตั ิ งานเสร็ จเรี ยบร้อยตามกรรมวิธีแล้ว ; อาจอบชุบโลหะเพื่อให้คลายความเครี ยด
ภายใน ซึ่ งเกิดจากการเชื่อม การดัดงอ หรื อการแปรรู ปโลหะในขณะที่ยงั เย็นอยู่ อาจทําให้ผิวของเหล็กกล้า
แข็งขึ้น และไม่กระทบกระเทือนถึงความเหนียวภายในด้วยการเผา การใช้สารเคมี และการทําให้เย็นลง
8123.20

พนักงานอบชุ บโลหะเพือ่ ลดความเครียด (Annealer metal)
เผาโลหะในเตา แล้วทําให้เย็นลงในอัตราที่เหมาะสม เพื่อคลายความเครี ยดภายใน และทํา
ให้เหนี ยวแกร่ งขึ้นด้วยวิธีการทําให้อ่อนตัว : ใส่ โลหะลงในเตา ; ปรับวาล์วที่ใช้ป้อนเชื้อเพลิงและพ่นลม
เข้าเตาเผา เพิ่มอุณหภูมิในเตาขึ้นทีละน้อยจนถึงอุณหภูมิที่ตอ้ งการและให้คงที่อยูเ่ ป็ นเวลานานพอสมควร ;
ตรวจสอบอุณหภูมิ ; เอาโลหะที่เผาออกจากเตาเมื่อได้รับความร้อนตามที่ตอ้ งการ แล้วทิ้งให้เย็นอย่างช้า ๆ
หรื อปล่อยทิ้งไว้ในเตา แล้วลดอุณหภูมิในเตาลงทีละน้อย อาจใช้เตาเผาโลหะเพื่อคลายความเครี ยดภายใน
ซึ่ งเกิดจากการเชื่อม การดัดงอ หรื อการแปรรู ปโลหะในขณะที่ยงั เย็นอยู่
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8123.30

พนักงานอบชุ บโลหะเพือ่ เพิม่ ความแข็ง ; พนักงานอบชุ บให้ โลหะแข็งขึน้
(Hardermer Metal )
เผาเหล็กกล้าในเตา แล้วนํามาชุบ เพื่อเพิ่มความแข็ง : ใส่ เหล็กกล้าเข้าในเตา ; ปรับ
อุณหภูมิเพื่อเผาโลหะให้ร้อนจนถึงอุณหภูมิที่ตอ้ งการ ; ตรวจสอบอุณหภูมิ ; เอาวัตถุออกจากเตา เมื่อเผา
ได้ระยะเวลาตามที่กาํ หนด ; ชุบเหล็กกล้าที่เผาแล้วในนํ้า หรื อของเหลวอื่น อาจใช้เครื่ องมือชนิ ดพิเศษ
ทดสอบความแข็งของเหล็กกล้า
8123.40

พนักงานเปลีย่ นความแข็งเหนียวของโลหะ (Iempercsr Metal)
เผาเหล็กกล้าที่ ทาํ ให้แข็งยืดตัวในเตาอี กครั้ งหนึ่ ง และทําให้เย็นเพื่อทําให้เหล็กแข็งขึ้น
อ่อนลง เหนียวขึ้น หรื อตัดได้ง่ายขึ้น : ใส่ โลหะเข้าในเตา หรื อใส่ ลงในตะกัว่ หลอมเหลวหรื อในของเหลวอื่น
ที่ใช้ชุบ ; ปรับอุณหภูมิเพื่อเผาโลหะให้ร้อนจนถึงอุณหภูมิที่ตอ้ งการ ตรวจสอบอุณหภูมิ เอาโลหะออก
จากเตาหรื อตะกัว่ หลอมเหลวหลังจากได้ชุบไว้ตามระยะเวลาที่กาํ หนด ชุบโลหะที่เผาแล้วในนํ้าหรื อของเหลว
อื่น หรื อปล่อยทิ้งไว้ให้เย็นอย่างช้า ๆ เอาโลหะออกจากที่ชุบเมื่อเย็นดีแล้ว
8123.90

ผู้ควบคุมเครื่องอบชุ บโลหะอืน่ ๆ
ผูป้ ฏิ บตั ิ งานอาชี พในกลุ่มนี้ รวมถึ งพนักงานอบชุ บโลหะเพื่อลดความเครี ยด พนักงาน
เปลี่ยนความแข็งเหนียวของโลหะ และพนักงานอบชุบโลหะเพื่อเพิ่มความแข็งที่ผิวซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ใน
ที่ อื่ น ตัว อย่า งเช่ น ผูช้ ่ ว ยพนัก งานอบชุ บ โลหะขนโลหะใส่ ใ นเตาอบชุ บ ผูบ้ รรจุ โ ลหะในสารเคมี
ผูเ้ ตรี ยมสารชุบโลหะ ผูช้ ุบโลหะ
หน่ วย 8124 ผู้ควบคุมเครื่ องจักรในการดึง อัดและบีบโลหะ (Metal Drawers and Extruders)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรและอุปกรณ์ในการดึ ง ยึด อัด
และบีบโลหะเพื่อผลิตเป็ นเส้นลวด ท่อ ก้อนโลหะ หรื อผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดงั นี้
8124.20

ผู้ควบคุมเครื่ องดึงยึดเส้ นลวด , ช่ างรีดโลหะ (Mikl drawer / extruder)
ตั้งและใช้เครื่ องอัดบีบไฮโดรลิก ทําโลหะให้เป็ นแท่งและท่อชนิ ดไม่มีตะเข็บเป็ นรู ปแบน
หรื อเป็ นรู ปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่า จากแท่งโลหะที่เผาร้อนแล้ว : ตรวจรู ปแบบ และรายละเอียดอื่น ๆ ; เลือก
แม่พิมพ์ ภาชนะใส่ แท่งโลหะ และเครื่ องป้ องกันแม่พิมพ์ไม่ให้ถูกกดอัด ใส่ เข้าในเครื่ องอัด ; นําแท่งโลหะที่
เผาร้ อนแล้วใส่ เข้าไปในภาชนะใส่ แท่ งโลหะ ซึ่ งจะทําให้แท่งโลหะขยายตัวออกจนพอดี กบั ภาชนะใส่ แท่ ง
โลหะ ; ควบคุ มเครื่ องกดเครื่ องตัด ซึ่ งเครื่ องจะทําให้แท่งโลหะถูกอัดเข้าไปในแม่ พิมพ์ และปรั บอัตรา
ความเร็ วของการอัดบีบ ; ยกเครื่ องกดขึ้นเหนื อเส้นมา และตัดโลหะส่ วนเกินออกพร้อมทั้งปล่อยให้ท่อหรื อ
ส่ วนที่อดั บีบแล้วออกจากแม่พิมพ์ ; ทํารายงานบันทึกจํานวนท่อที่ผลิตได้ ขนาดของท่อ และชนิ ดของโลหะที่
ใช้อดั บีบ อาจใช้คีมดึงแผ่นโลหะบาง ๆ ที่อดั บีบแล้วออกมา

(479)
8124.90

ผู้ควบคุมเครื่องดึง อัดและบีบโลหะอืน่ ๆ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในกลุ่มนี้ รวมถึง ช่างดึงและช่างอัดบีบโลหะซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่
อื่น ตัวอย่างเช่น ผูช้ ่วยทํางานเกี่ยวกับการใช้เครื่ องอัดบีบโลหะไฮโดรลิก ด้วยการคอยป้ อนแท่งโลหะเข้า
ในเครื่ องอัดและวางเครื่ องกระแทกกับเครื่ องตัดโลหะ
หมู่

813

ผู้ควบคุมเครื่ องจักรในอุตสาหกรรมเครื่องแก้ ว เครื่องดินเผา เซรามิคและผลิตภัณฑ์
ที่เกีย่ วข้ อง (Glass, Ceramics and Related Plant Operators)
ผูป้ ฏิ บ ัติ อ าชี พ ในหมู่ น้ ี ได้แ ก่ ผูท้ ี่ ค วบคุ ม ดู แ ลการทํา งานของเตาเผา เตาหลอมและ
เครื่ องจักรอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิตเครื่ องแก้ว เครื่ องดินเผา และผลิตภัณฑ์เซรามิค ปฏิบตั ิหน้าที่การ
งานที่เกี่ยวข้องและควบคุมผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
กลุ่มอาชีพในหมู่นี้ มีดงั นี้
8131 ช่างคุมเตาหลอมแก้ว เตาเผาเครื่ องดินเผาและเครื่ องจักรที่เกี่ยวข้อง
8139 ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรในการผลิตเครื่ องแก้ว เครื่ องดินเผาและเครื่ องจักรอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น

หน่ วย 8131 ช่ างคุมเตาหลอมแก้ ว เตาเผาเครื่องดินเผาและเครื่องจักรที่เกีย่ วข้ อง
(Glass and Ceramics Kiln and Related Machine Operators)

ผู้ปฏิบตั ิงานอาชีพในหน่วยนี ้ ได้ แก่ ผู้ที่ควบคุมดูแลเตาหลอมหรือเตาเผาที่ใช้ ในการผลิต
ผลิตภัณฑ์แก้ วและเครื่ องดินเผา รวมถึงการใช้ เตาหลอมส่วนผสมต่าง ๆ ที่ใช้ ทาแก้ ว
ควบคุมดูแลเตาเผาเครื่ องแก้ วเพื่อลดความเครี ยดหรื อเพิ่มความทนทาน ควบคุมดูแล
เครื่ องจักรและเตาหลอมส่วนผสมต่าง ๆ ที่ใช้ ทาแก้ ว เช่น เครื่ องขึ ้นรูปแก้ วโดยการเป่ าหรื อ
อัด เครื่ องผลิตแก้ วแผ่นเรี ยบ (Floating Glass and Sheet Glass) และแผ่นมีลาย (Figure Glass)
เครื่ องขัดและทาให้ แผ่นแก้ วเรี ยบ เครื่ องดึงหรื อยืดแก้ วให้ เป็ นแท่งหรื อเป็ นหลอด
ควบคุมดูแลเตาเผาที่ใช้ ในการเผาหรื ออบเครื่ องดินเผา ควบคุมดูแลเตาเผาที่ใช้ ในการเผาอิฐ
และกระเบื ้อง ปฏิบตั ิหน้ าที่การงานที่เกี่ยวข้ องและควบคุมผู้ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ
2136

8131.20

อาชีพในหน่ วยนี้ มีดงั นี้

พนักงานเครื่องเป่ าแก้ว (Blowing machine operater glass)
คุมเครื่ องจักร ซึ่ งใช้สําหรับ เป่ าแก้วหลอมให้เป็ นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น ขวด แก้ว เป็ น
ต้น : กําหนดนํ้าหนักของนํ้าแก้ว (Gob Weight) และความเร็ วในการเคลื่อนที่ของก้อนแก้ว รวมทั้ง
ปรับลมในการเป่ าแก้ว ; ควบคุ มการเตรี ยมแบบพิมพ์เพื่อมิให้แก้วติดแม่พิมพ์ขณะขึ้นรู ป ; ทดสอบ
นํ้าหนักและรู ปทรงผลิตภัณฑ์แก้วที่ทาํ เสร็ จแล้ว และควบคุมอุณหภูมิของแก้วให้คงที่และต่อเนื่อง

(480)
8131.30

ช่ างคุมเครื่องดึงนํา้ แก้ วให้ เป็ นกระจกแผ่ นเรียบ
(Drawing machine operater flat glass)
ขึ้นรู ปนํ้าแก้วให้เป็ นกระจกแผ่นเรี ยบตามความกว้างและความหนาที่ตอ้ งการ : ปรับปริ มาณ
การไหลของนํ้าแก้วที่เข้ามาในเครื่ องดึงให้คงที่ดว้ ยอุปกรณ์และอุณหภูมิ ควบคุมความกว้างและความเร็ วใน
การดึง ควบคุ มอุณหภูมิน้ าํ แก้วในหน่ วยการดึ งนี้ ให้เหมาะต่อการขึ้นรู ปจนกระทัง่ แข็งกลายเป็ นกระจก
แผ่นเรี ยบ ควบคุมอุณหภูมิดงั กล่าวอาจใช้ท้ งั แก็ส ฮีทเตอร์ ไฟฟ้ า หรื อท่อนํ้าเย็น แล้วแต่ขบวนการผลิต
8131.35

ช่ างคุมเครื่องดึงนํา้ แก้ วให้ เป็ นกระจกแผ่ นลาย
ขึ้นรู ปนํ้าแก้วให้เป็ นกระจกแผ่นมีลายตามความกว้าง ความหนาที่ตอ้ งการ : ปรับอุณหภูมิ
นํ้าแก้วก่อนเข้าเครื่ องดึงให้เหมาะสมและคงที่ ปรับช่องว่าง (Gap) ระหว่างลูกกลิ้งบน (Plain Roll) กับ
ลูกกลิ้งล่าง (Figured Roll) ตามความหนาของแผ่นกระจกที่ตอ้ งการ ปรับนํ้าหล่อเย็นภายในลูกกลิ้งทั้งสอง
ให้พอเหมาะเพื่อไม่ให้ผิวลูกกลิ้งร้ อนจนติ ดนํ้าแก้ว หรื อเย็นมากจนเกิ ดรอยแตกร้ าว (Crack) บนผิวกระจก
ปรับความเร็ วลูกกลิ้งดังกล่าวให้สัมพันธ์ กับความเร็ วลูกกลิ้งในเตาอบลดความเครี ยด (Annealing kiln)
เพื่อให้แผ่นนํ้าแก้วเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่ อง
8131.40

พนักงานคุมเครื่องอัด (Press) ผลิตภัณฑ์ แก้วด้ วยเครื่องจักร (Press Machine)
คุมเครื่ องจักรซึ่ งใช้สําหรับอัดแก้วหลอมให้เป็ นผลิตภัณฑ์แก้วต่าง ๆ เช่น แก้วก้าน
(Stem Ware) อิฐแก้ว (Glass Block) จานแก้ว เป็ นต้น : เครื่ องจักรอาจจะมีชุดอัด (Station) เดียวหรื อ
หลายชุ ดอยูใ่ นเครื่ องเดียวกันก็ได้ : กําหนดนํ้าหนักนํ้าแก้ว (Gob Weight) และความเร็ วในการเคลื่อน
ตัวของก้อนแก้ว ; ปรับก้อนแก้วให้ถูกปล่อยลงตรงกลางของแบบพิมพ์พอดี แล้วปล่อยหัวอัด (Plunger)
ลงมาอัดก้อนแก้วให้ข้ ึนรู ปเต็มแบบพิมพ์ ทันทีที่ถอนหัวอัดขึ้นให้ใช้ลมเป่ าระบายความร้อนเพื่อให้ชิ้นงาน
คงรู ปทรงอยูไ่ ด้ ใช้เปลวไฟลนชิ้นงานเพื่อลดความคมและให้ผิวเกิดความแวววาว (Fire Polishing) ก่อน
ส่ งเข้าเตาอบลดความเครี ยดต่อไป
8131.50

ช่ างคุมเตาหลอมแก้ ว (Glass making furnanceman)
ควบคุ มเตาหลอมแก้ว ซึ่ งทําการหลอมละลายส่ วนผสมต่างๆ เช่ น ทราย โซดาแอช
หิ น ปูนและเศษแก้ว ให้เป็ นเนื้ อเดียวกัน : ให้ความร้ อนเตาหลอมและรักษาอุณหภูมิให้อยู่ในระดับที่
ต้องการโดยใช้เครื่ องควบคุมช่วย กําหนดโปรแกรมการทํางานของเตาหลอมในห้องควบคุม ; ป้ อนหรื อ
สั่งให้ป้อนส่ วนผสมต่างๆ เข้าในเตาหลอมด้วยมือหรื อเครื่ องจักรให้พอดีกบั ปริ มาณนํ้าแก้วที่ถูกดึงไปใช้;
ควบคุ มภาวะการหลอมของนํ้าแก้ว และรักษาระดับของนํ้าแก้วในเตาหลอม ปรับแต่งสภาพการหลอม
ตามผลการวิเคราะห์ทางเคมีและทางกายภาพ ตรวจความบกพร่ องของเนื้ อแก้วก่อนการขึ้นรู ป และหลัง
การขึ้นรู ป ปรับปริ มาณเชื้ อเพลิงและสัดส่ วนต่ออากาศเพื่อให้เกิดการเผาไหม้อย่างเหมาะสม ตรวจดูสภาพ
ของอิฐทนไฟที่เป็ นตัวเตาทั้งข้างในและข้างนอก ดูสภาพการสึ กกร่ อนและการแตกร้าว อาจมีความชํานาญ
ในการใช้เตาหลอมแบบใดแบบหนึ่ งเช่น เตาเบ้า เตาถัง อาจมีความชํานาญในการทําแก้วชนิ ดใดชนิ ดหนึ่ง
โดยเฉพาะ เช่น แก้วธรรมดาหรื อแก้วที่ไม่เรี ยบและมีชื่อเรี ยกตามงานที่ทาํ

(481)
8131.52

ช่ างก่อหรือซ่ อมเตาหลอมแก้ ว (Furance operator glass)
20ก่ อเตาใหม่ หรื อซ่ อมเตาหลอมที่ กาํ ลังใช้งานอยู่ให้มีสภาพใช้งานได้ต่อไป : มี ความรู ้ และเข้าใจ

เกี่ยวกับแบบเตา (Drawing) การเลือกอิฐทนไฟให้เหมาะสมกับส่ วนต่างๆของเตาและปูนทนไฟ (Morta) ที่ใช้ยา
แนวระหว่างก้อนอิฐ ขึงเชือกหรื อลวดตามแนวที่จะก่อ นําอิฐมาก่อเรี ยงกันตามลําดับ อาจไม่ใช้หรื อใช้ปูนทนไฟเชื่อม
ระหว่างก้อนก็ได้แล้วแต่ชนิดของอิฐ ปรับแนวอิฐ รอยต่อระหว่างก้อนไปตามแบบ ; ในกรณี ก่อหลังคาที่เป็ นแนวโค้ง
ต้องทําโครงไม้ข้ ึนมาก่อนเมื่อก่ออิฐเสร็ จแล้ว ปูนทนไฟเชื่อมได้ที่ (set) ดีแล้วจึงถอดโครงไม้ออก ; การจัดแนว
ขยายระหว่างก้อนอิฐมีความสําคัญมากสําหรับการก่อเตาหลอมแก้ว

8131.55

ช่ างคุมเตาอบแก้ วเพือ่ ลดความเครียด (Glass annealing furnanceman)
21ใช้เตาอบชนิ ดไม่เคลื่อนที่ หรื อชนิ ดสายพานเลื่อนอบแก้วที่ เป็ นผลิ ตภัณฑ์สาํ เร็ จรู ป (Stain)

โดย
ค่อยๆ ลดอุณหภูมิลงอย่างสมํ่าเสมอจนถึงอุณหภูมิที่จบั ต้องผลิตภัณฑ์ได้ : ควบคุมดูแลการนําหรื อลําเลียงผลิตภัณฑ์แก้ว
ด้วยระบบสายพานเข้าเตาอบ ; ทําให้เตาอบร้อนและรักษาอุณหภูมิของเตาอบให้คงอยูใ่ นระดับที่ตอ้ งการ ลดระดับอุณหภูมิ
เพื่อลดความเครี ยดของเนื้ อแก้ว วิธีการนี้ เหมาะกับเตาอบชนิ ดไม่เคลื่อนที่ สําหรับชนิ ดสายพานเลื่อนไม่จาํ เป็ นต้องลด
อุณหภูมิ แต่จะกําหนดอุณหภูมิเป็ นช่วงโดยแต่ละช่วงจะกําหนดระดับอุณหภูมิไว้ให้เหมาะสมกับขนาดและประเภทของ
ผลิตภัณฑ์ ; คอยตรวจสอบกรรมวิธี การอบแก้วให้เป็ นไปโดยถูกต้องทั้งก่อนเข้า ในขณะกําลังอบและหลังจากอบเรี ยบร้อย
แล้วดูการแตกเสี ยหายของแก้วเพื่อปรับแต่งอุณหภูมิ อาจชํานาญในการใช้เตาอบชนิ ดใดชนิ ดหนึ่ งและมีชื่อเรี ยกตามงาน
ที่ทาํ

8131.60

พนักงานคุมเครื่องปั้น (Machine operator pothery production)

ขึ ้นรูปผลิตภัณฑ์เครื่ องดินเผาโดยใช้ วิธีปัน้ ด้ วยเครื่ องโรลเลอร์ : เลือกแบบของแบบของหัวปั น้
ตามรูปร่างของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการทา ใส่ยดึ เข้ ากับเครื่ องปั น้ นาแบบพิมพ์อนั ล่างใส่ลงใน
เครื่ อง ใช้ เครื่องตัดดินตัดดินตามขนาดที่ต้องการใส่ลงในแบบพิมพ์อนั ล่าง ตังความหนา
้
ของชิ ้นงาน ตังระยะเวลาการเดิ
้
นเครื่ องปั น้ เดินเครื่องจักรเพื่อให้ หวั ปั น้ ลงมากดเนื ้อดินให้
ได้ รูปตามแบบพิมพ์ ตรวจสอบความหนา น ้าหนักและดูความชื ้นของชิ ้นงาน ยกออกจาก
เครื่ องวางบนชันเข้
้ าเตาอบ อาจนาชิ ้นงานออกจากเตาอบและแบบพิมพ์ อาจเปลี่ยนเส้ น
ลวดที่ใช้ ตดั ท่อนดิน
8131.62

ช่ างคุมเตาเผาเครื่องดินเผา (Kilman ceramic)

ใช้ เตาเผาเครื่ องดินเผาให้ แข็งอย่างพอเหมาะหรื อเผาภายหลังการเคลือบหรื อตกแต่งแล้ ว :
วางหรื อควบคุมดูแลการวางเครื่ องดินเผาเข้ าในเตา ; ควบคุมดูแลการปิ ดประตูเตา ใส่เชื ้อไฟ
และจุดไฟในเตา ควบคุมการเปลี่ยนสีผลิตภัณฑ์ให้ เป็ นไปตามที่ต้องการ ; กาหนดอุณหภูมิใน
เตาโดยการป้อนเชื ้อเพลิงหรื อตังอุ
้ ณหภูมิแล้ วแต่ชนิดของเตา สังเกตดูเครื่ องวัด เครื่อง
บันทึกกราฟ หรือเครื่ องชี ้อุณหภูมิอื่น ๆ หรื อสังเกตดูสีของไฟทางช่องดูไฟ และพิจารณา

(482)

กาหนดเวลาที่ใช้ ในการเผาเครื่ องดินเผา ; เอาเครื่ องดินเผาออกจากเตา อาจเอาไฟออก
จากเตา หรื อปล่อยให้ เตาเย็นลงก่อนเอาเครื่ องดินเผาออกจากเตา
8131.65

พนักงานคุมเครื่องขึน้ รู ป เครื่ องดินเผาแบบหล่ อตัน
(Casting machine operator ceramic)
ขึ้ นรู ปผลิ ตภัณฑ์ เครื่ องดิ นเผาด้วยการหล่ อสลิ ปในแบบพิ มพ์ปู นพลาสเตอร์ สํ าหรั บ
ผลิตภัณฑ์ประเภทจาน ถาด หรื อผลิตภัณฑ์ที่ตอ้ งใช้วธิ ี หล่อตัน โดยใช้เครื่ องอัดนํ้าสลิปแบบสู ญญากาศ : นํา
แบบพิมพ์ประกบกันวางเรี ยงซ้อนหลายๆ ชั้นบนแท่นเหล็กสําหรับอัด โดยวางให้ช่องใส่ น้ าํ สลิ ปของแต่ละ
แบบพิมพ์ตรงกัน หมุนแผ่นเหล็กให้ลงมากดทับแบบพิมพ์เพื่อให้อยูค่ งที่และตรงกับช่องอัดนํ้าสลิปควบคุ ม
การอัดนํ้า สลิ ป เปิ ด – ปิ ดวาล์วให้น้ าํ สลิ ปไหลออกตามท่อ ส่ งเข้าช่ องใส่ น้ าํ สลิ ปในแบบพิมพ์อดั จนได้
กําหนดระยะเวลาที่ต้ งั ไว้ ยกแบบพิมพ์ออกวางไว้ แกะแบบพิมพ์โดยใช้หวั ฉี ดลมฉี ดตามช่องของแบบพิมพ์
เพื่อให้แกะแบบออกได้ง่ายขึ้น นําชิ้ นงานออกจากแบบไปตกแต่งให้เรี ยบร้ อย วางไว้บนชั้นสําหรับผึ่งให้
แห้งก่อนนําไปเผา
8131.66

ช่ างคุมเตาฟื น (Kilman genvel)

ใช้ เตาเผาเครื่ องดินเผาให้ แกร่ง: เรี ยงเครื่ องดินเผา เช่น ผลิตภัณฑ์ด่านเกวียนกระเบื ้องมุง
หลังคาเข้ าในเตาเผา โดยให้ มีระยะห่างกันพอสมควร ; ป้อนฟื นเข้ าตามช่องด้ านข้ างทังสอง
้
ด้ านของเตาเผา ; จุดไฟที่ปากเตาเพื่อเผาเตาให้ ร้อน; เติมฟื นเข้ าไปในเตาตามช่องใส่ฟืนทัง้
สองด้ านเท่าที่จาเป็ น เพื่อให้ เชื่อแน่วา่ เตามีความร้ อนที่พอเหมาะ; เผาเครื่ องดินเผา
ติดต่อกันไปตามระยะเวลาที่กาหนด; ปล่อยให้ เตาเย็น; เอาเครื่ องดินเผาที่เผาแล้ วออกทาง
ประตูด้านข้ างของเตา
8131.68

ช่ างเผาอิฐ (Kilman brick)

ควบคุมดูแลการเผาอิฐให้ มีความแข็งที่เหมาะ : เรี ยงอิฐที่ยงั ไม่ได้ เผาเป็ นแถว ๆ ขนานกัน
โดยให้ แต่ละแถวมีระยะห่างกันพอสมควร ; กันหั
้ วท้ ายแถวอิฐด้ วยอิฐที่ยงั ไม่เผา; ใส่
เชื ้อเพลิง(แกลบ) ลงในช่องว่างระหว่างแถวอิฐที่เรี ยงขนานกันและตรงบริ เวณหัวท้ าย; จุดไฟ
ที่ฟืนแล้ วใส่ไฟตามช่องว่างหัวท้ ายระหว่างอิฐ โดยเว้ นระยะให้ ห่างกันพอสมควร; คอยดูอิฐ
ที่เผาตังแต่
้ แถวบนลงมาถึงแถวล่างสุด ; คอยเติมเชื ้อเพลิงตามช่องว่างระหว่างแถวอิฐ เมื่อ
เชื ้อเพลิงมอดไหม้ แล้ วเผาอิฐติดต่อกันไปจนครบเวลาที่กาหนดไว้ คอยตรวจดูให้ อิฐได้ รับ
ความร้ อนโดยทัว่ ถึง และเผาอิฐจนกว่าแกลบจะเปลี่ยนจากสีน ้าตาลมาเป็ นสีเทา ซึง่ แสดง
ว่าอิฐที่เผาใช้ งานได้ แล้ ว; นาอิฐในแถวริ มด้ านนอกออกแล้ วตักเชื ้อเพลิงที่ไหม้ หมดแล้ วออกที
ละน้ อยๆ คงเหลือแต่อิฐที่เผาสุกแล้ ว

(483)
8131.90

ช่ างคุมเตาหลอมแก้ วและเตาเผาเครื่องดินเผาอื่น ๆ

ผู้ปฏิบตั ิงานอาชีพในกลุม่ นี ้ รวมถึงช่างคุมเตาหลอมแก้ วและเตาเผาเครื่ องดินเผาซึง่ มิได้ จดั
ประเภทไว้ ในที่อื่น ตัวอย่างเช่น ผู้ชงั่ และผสมวัสดุที่ใช้ ในการทาแก้ ว; ผู้ใช้ เตาหลอมแก้ วให้
อ่อนตัวลง; ผู้ขนเครื่ องดินเผา อิฐและกระเบื ้องใส่เข้ าในเตาเผาก่อนการเผา และขนสิ่งของ
ดังกล่าวออกจากเตาเผาเมื่อเผาเสร็จแล้ ว; ผู้ช่วยจัดเตรี ยมเตาหลอมและเตาเผาและช่วยจุด
ไฟในเตา ผู้ควบคุมเครื่ องจักรในการลาเลียงวัตถุดิบสาหรับแก้ วไปเข้ าถังผสมและบันทึก
อัตราส่วนของปริ มาณวัตถุดิบ
หน่ วย 8139 ผู้ควบคุมเครื่องจักรในการผลิตเครื่องแก้ ว เครื่องดินเผา และเครื่องจักรอื่นๆ ที่เกีย่ วข้ อง
ซึ่งไม่ ได้ จัดแยกประเภทไว้ในทีอ่ นื่ ๆ
(Glass, Ceramics and Related Plant Operators not Elsewhere Classified)

ผู้ปฏิบตั ิงานอาชีพในหน่วยนี ้ ได้ แก่ ผู้ปฏิบตั ิงานในการควบคุมเครื่ องจักรที่ใช้ ในการผลิต
เครื่ องแก้ ว เครื่ องดินเผา และก้ อนอิฐ ซึง่ มิได้ จดั ไว้ ในหมู่ 813 ได้ แก่ ผู้ควบคุมดูเครื่ องจักรที่
ใช้ ในการเตรี ยมและผสมวัตถุดิบต่างๆ สาหรับการผลิตเครื่ องแก้ ว เครื่ องดินเผา ควบคุมดูแล
เครื่ องจักรที่ใช้ ในการบีบอัดแก้ วหลอมเพื่อขึ ้นรูปเป็ นเส้ นใยแก้ ว ปฏิบตั ิงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
และควบคุมดูแลผู้ปฏิบตั ิงานอื่นๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
8139.20

พนักงานเตรียมเนือ้ ดิน เครื่องดินเผา
(Prepare rawmaterial machine operator ceramic)

เตรี ยมเนื ้อดินสาหรับใช้ ขึ ้นรู ปด้ วยวิธีต่างๆ : ควบคุมการทางานของเครื่ องจักรในขันตอนของ
้
การเตรี ยมเนื ้อดิน ผสมส่วนผสมที่เตรี ยมไว้ เทหรื อสูบลงในหม้ อบด ผสมและบดให้ เข้ ากัน
เปิ ด–ปิ ดวาล์วเพื่อสูบออกจากหม้ อบด ไหลผ่านตะแกรงแยกสิ่งที่ไม่ต้องการออก ส่วนที่เป็ น
เนื ้อดินจะไหลลงสู่บ่อพัก ควบคุมการสูบน ้าดินขึ ้นมาอัดดินออกเป็ นแผ่นด้ วยเครื่ องอัดดิน
(Filter Press) นาเนื ้อดินที่อดั แล้ วมารี ดด้ วยเครื่ องเพื่อดูดอากาศออกจากเนื ้อดิน โดยป้อนเข้ า
เครื่ องรี ดดินควบคุมการรี ดดินออกเป็ นแท่งให้ มีความยาวต้ องการ นาไปขึ ้นรู ปด้ วยเครื่ อง
อาจเตรี ยมเนื ้อดินสาหรับใช้ กบั การขึ ้นรูปแบบหล่อ โดยนาเนื ้อดินที่ผ่านการอัดแล้ วใส่ลงใน
เครื่ อ งตี ดิ น เติ ม น า้ และส่ ว นผสมอื่ น ๆ คอยตรวจสอบปริ ม าณน า้ ในเครื่ อ งจนได้ น า้ ดิ น
ที่ต้องการสูบไปยังท่อพักเพื่อนาไปใช้ ในการหล่อ
8139.22

พนักงานคุมเครื่องล้ างดิน (Washing machine operator row material)

ล้ างส่วนผสมแต่ละชนิดสาหรับการทาเครื่ องดินเผา : เทส่วนผสมลงบ่อแยกแต่ละชนิด
เดินเครื่ องล้ างที่เป็ นใบพัดหมุนอยูใ่ นบ่อ เปิ ดน ้าลงบ่อ คอยตรวจดูและแยกเศษขยะที่ลอยบน

(484)

ผิวน ้าออกโดยถ่ายน ้าดินผ่านตะแกรงกรองลงบ่อเก็บดิน คอยสูบน ้าออกแล้ วเปลี่ยนน ้าใหม่
จนกว่าวัตถุดิบจะสะอาด
8139.24

พนักงานเตรียมดินเผา (กระเบือ้ ง) (Prepare tile machine operator)
เตรี ยมดินก่อนนําไปขึ้นรู ปกระเบื้อง : ตักดินใส่ เครื่ องร่ อนเพื่อให้เครื่ องแยกกากดินที่ไม่
ต้องการออก นําดินที่ร่อนแล้วใส่ ในเครื่ องผสมเพื่อบดผสมกับส่ วนผสมอื่นๆ เดินเครื่ องจักรและเติมนํ้า
เพื่อให้ดินมีความชื้นตามต้องการ เครื่ องผสมจะผสมดินต่างๆ เข้าด้วยกันโดยมีแกนเป็ นเกลียวหมุนเทดิน
ที่ผสมแล้วออกจากเครื่ อง
8139.25

พนักงานเครื่องรีดดิน (พนักงานเครื่องอัดรีดดิน , ช่ างป้อนและรีดดิน)
(Extruding machine clay)

ควบคุมการทางานของเครื่ องให้ รีดดินออกมาเป็ นแท่งก่อนนาไปขึ ้นรูป : นาดินแผ่นที่รีดน ้า
ออกแล้ วใส่ลงในกรวยของเครื่ องรี ด ควบคุมการเดินเครื่ องจักร ควบคุมปริ มาณน ้าที่ไหลมา
ผสมกับดินในเครื่ อง อาจต้ องหักดินแผ่นให้ ชิ ้นเล็กลงก่อนนาเข้ าเครื่ องรี ดออกเป็ นแท่ง อาจ
ใช้ เครื่ องมือกดลงบนแท่งดิน เพื่อวัดความแข็งแรงของดิน
8139.27

พนักงานเครื่องอัดกระเบือ้ ง (Press machine operator tile)

ใช้ เครื่ องอัดทาแผ่นกระเบื ้องจากดินผงตักดินซึง่ เป็ นผง : ละเอียดใส่ถาดบนเครื่ องอัดซึง่ มีรู
ใต้ ถาดให้ ดินหล่นลงในแบบพิมพ์ , ทาน ้ามันให้ ทวั่ แบบพิมพ์ก่อนใส่ดิน ; โยกคันบังคับ
เพื่อให้ แบบพิมพ์สว่ นบนกดลงมาอัดประกบกับแบบพิมพ์สว่ นล่าง ซึง่ จะใช้ เท้ าเหยียบให้
แบบพิมพ์ยกขึ ้นมาประกบกัน นาชิ ้นงานที่อดั แล้ วออกจากเครื่ องเช็ดเศษดินที่ติดอยูอ่ อก

8139.30

ช่ างอัดอิฐและกระเบือ้ งด้ วยเครื่องจักร (Press machine operator brick)
ใช้เครื่ องอัดแบบเกลียวหมุนหรื อแบบไฮดรอลิก ทําอิฐและกระเบื้องจากเนื้ อดินหมาด
หรื อดินผง : วางเนื้ อดินปั้ นหมาดที่ป้ ั นไว้อย่างหยาบๆ หรื อดินผงลงในแบบพิมพ์อนั ล่างของเครื่ องอัด
หลังจากทานํ้ามันตามผิวของแบบพิมพ์ให้ทวั่ เพื่อป้ องกันเนื้ อดินติดแบบพิมพ์ เดินเครื่ องจักรเพื่อเคลื่อน
แบบพิมพ์อนั บนให้กดลงบนเนื้ อดิน ซึ่ งแบบพิมพ์อนั บนจะกดทับลงบนเนื้ อดินหลายครั้งเพื่ออัดเนื้ อดิ น
ให้ได้รูปตามพิมพ์ หยุดเครื่ องอัด และเอาอิ ฐหรื อกระเบื้องที่ อดั แล้วออก ปาดเศษดิ นเหนี ยวที่ ติดอยู่
ออกไป (ถ้ามี) วางผลิตภัณฑ์ที่ทาํ เสร็ จแล้วลงบนชั้นเพื่อผึ่งให้แห้งก่อนที่จะเผาในเตาเผา หรื ออาจใช้
เครื่ องผลิ ตแผ่นกระเบื้องอัตโนมัติ โดยควบคุ มการทํางานของเครื่ องจากปุ่ มต่างๆ บนแผงควบคุ มใน
ระหว่างที่เครื่ องทํางานใช้น้ าํ ฉี ดที่หน้าของลูกกลิ้งให้เกลี้ยงสะอาดอยูเ่ สมอ เพื่อไม่ให้แผ่นกระเบื้องมีรอย
ตําหนิ กดสวิทซ์เพื่อยกเอาชิ้ นงานออก หยอดนํ้ามัน ทําความสะอาดเครื่ องจักร ซ่ อมแซม ปรับแต่ง
เครื่ องจักรเท่าที่จาํ เป็ นหรื อตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์อยูต่ ลอดเวลา

(485)
8139.35

ช่ างอัดเครื่องดินเผา (Press machine operator ceramic)
ใช้เครื่ องอัดที่ ควบคุ มด้วยมื อทําเครื่ องดิ นเผาจากเนื้ อดิ นปั้ น : ใส่ แม่พิ มพ์เหล็ กกล้าที่
เหมาะสมเข้าในเครื่ องอัด ; ใส่ ดินปั้ นจํานวนพอเหมาะเข้าในเครื่ องอัด ; ใช้เครื่ องอัดขึ้นรู ปผลิตภัณฑ์
ต่างๆ เช่น ฉนวนไฟฟ้ า ชิ้นส่ วนเครื่ องจักร เป็ นต้น ; เอาผลิตภัณฑ์ที่ทาํ เสร็ จแล้วออกจากเครื่ องอัด
8139.40

พนักงานเตรียมเนือ้ ดินปั้นด้ วยเครื่องจักร (Machine operator clay clip)

ใช้ เครื่ องจักร ย่อย บด ล้ าง กรองวัตถุดิบ และผสมกรองอัดทาเป็ นเนื ้อดินปั น้ ต่อเนื่องกัน
เพื่อใช้ ในการทาผลิตภัณฑ์เครื่ องดินเผา : ควบคุมการป้อนวัตถุดิบเข้ าเครื่ องจักร ; เดิน
เครื่ องจักรเพื่อย่อยขนาดและบด กรองวัตถุดิบ แล้ วนามาผสมกับน ้า บดด้ วยหม้ อบด (Ball
Mill) กรองอัด และนวดอัดไล่ฟองอากาศ ทาเป็ นเนื ้อดินปั น้ ต่อเนื่องกันไป ; ตรวจการเตรี ยม
วัตถุดิบทุกขันตอนของกรรมวิ
้
ธีการทาเป็ นเนื ้อดินเพื่อให้ ได้ เนื ้อดินปั น้ มีคณ
ุ ภาพตามต้ องการ
และนาไปใช้ ผลิตเป็ นเครื่องดินเผาต่อไป
8139.45

พนักงานนวดดิน (Mixing machine operator clay)

นวดเนื ้อดินปั น้ โดยใช้ เครื่ องจักร : ป้อนเนื ้อดินปั น้ เข้ าเครื่ องรี ดดิน ดินที่ออกมาจาก
เครื่ องจักรส่วนใหญ่จะมีหน้ าตัดกลม หรื อสี่เหลี่ยมจตุรัส เป็ นเส้ นยาว พนักงานตัดเนื ้อดินปั น้
เป็ นแผ่น หรื อเป็ นแท่ง เพื่อส่งไปขึ ้นรูปในขันต่
้ อไป เช่น นาไปขึ ้นรูปบนแป้นหมุน นาไปขึ ้น
รูปแบบจิกเกอร์ เป็ นต้ น

8139.46

พนักงานย่อยแร่ และดิน (Creasing machine operator clay)
ใช้เครื่ องย่อยบดแร่ หรื อดินที่เป็ นก้อนใหญ่ให้ละเอียดเพื่อใช้ทาํ ผลิตภัณฑ์เครื่ องดินเผา
: เดินเครื่ องจักร และคอยป้ อนวัตถุดิบเข้า เครื่ องย่อย บด โดยใช้สายพานลําเลียงหรื อคนงาน ; ควบคุม
การปล่อยนํ้าเข้าเครื่ องจักรเพื่อป้ องกันฝุ่ นและตรวจความละเอียดของวัตถุที่บดแล้ว
8139.50

พนักงานทํานํา้ เคลือบเครื่องดินเผา (Machine operator glass product)
ผสม บดและหลอมฟริ ต และบดละเอียดวัตถุ ดิบต่างๆ เพื่อทํานํ้าเคลือบ : ชัง่ วัตถุ ดิบ
ต่างๆ ตามส่ วนที่ตอ้ งการแล้วป้ อนเข้าเครื่ องบด : บดวัตถุผสมตามระยะเวลาที่กาํ หนด และให้มีความ
ละเอียดตามต้องการ ; หลอมวัตถุผสมในเตาเผาและปล่อยให้ไหลลงในอ่างนํ้า เพื่อให้แตกกระจายเป็ น
เม็ดเล็กๆ จะได้วตั ถุผสมที่หลอมรวมกัน เรี ยกว่าฟริ ต ; บดผสมฟริ ตกับนํ้า หรื อวัตถุทาํ เคลือบอย่างอื่นที่
ไม่ลายนํ้า เช่น ดินและแร่ ควอรตซ์ บดด้วยหม้อบด (Ball Mill) เคลือบด้วยตะแกรงที่มีความละเอียด
ตามต้องการ เพื่อนําไปใช้เคลือบเครื่ องดินเผา

(486)
8139.60

ช่ างผสมวัตถุดิบทําแก้ ว (Mixing machine operator glass)

ผสมวัตถุดิบให้ เป็ นเนื ้อเดียวกันด้ วยเครื่ องจักร : ชัง่ วัตถุดิบแต่ละชนิดตามน ้าหนักที่กาหนด
เทหรื อปล่อยวัตถุดิบลงโม่ผสม (Mixer) ตามลาดับน ้าหนักมากไปหาน้ อย หรื อผสมวัตถุดิบ
ตัวน ้าหนักมากไประยะหนึง่ ก่อนและค่อยเติมวัตถุดิบตัวน ้าหนักน้ อยทีหลัง ระหว่ างผสมให้
เติมน ้าลงไปตามจานวนที่ประมาณไว้ เพื่อปรับความชื ้น เดินเครื่ องโม่ผสม (Mixer) จนกระทัง่
วัตถุดิบผสมเป็ นเนื ้อเดียวกันส่งวัตถุดิบที่ผสมเข้ าถังเก็บก่อนป้อนเข้ าเตาหลอมต่อไป
8139.90

ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตเครื่ องแก้ ว เครื่องดินเผา และเครื่องจักรทีเ่ กีย่ วข้ องอืน่ ๆ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในกลุ่มนี้ รวมถึงผูท้ ี่ควบคุมเครื่ องจักรต่าง ๆ ที่ใช้ในการกระบวนการ
ผลิตเครื่ องแก้ว เครื่ องดินเผา ซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
หมู่

814

ผู้ควบคุมเครื่องจักรในอุตสาหกรรมการแปรรู ปไม้ และกระดาษ
(Wood – Processing – and Papermaking – Plant Operators)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในหมู่น้ ี ได้แก่ ผูป้ ฏิบตั ิงานและควบคุมดูแลการทํางานของเครื่ องจักร
และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลื่อย ตัด และขัดไม้เพื่อแปรรู ปไม้เป็ นเยือ่ กระดาษ สําหรับใช้ในขั้นตอนการ
ผลิตกระดาษต่อไป ปฏิบตั ิหน้าที่การงานอื่นที่เกี่ยวข้องและควบคุมผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น
9426
กลุ่มอาชี พในหมู่นี้ มีดังนี้
8141 ผูป้ ฏิบตั ิงานในการแปรรู ปไม้
8142 ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรผลิตเยือ่ กระดาษ
8143 ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรผลิตกระดาษ
9427 หน่ วย 8141 ผู้ปฏิบัติงานในการแปรรู ปไม้ (Wood – Processing – Plant
Operators)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ควบคุมดูแลเครื่ องจักรและอุปกรณ์สําหรับการ
แปรรู ปไม้ โดยการเลื่อย อัดและจัดเตรี ยมไม้สําหรับงานขั้นต่อไป ควบคุ มและใช้เครื่ องจักรในต่าง ๆ
เช่ น เครื่ องลําเลี ยงไม้ เครื่ องเลื่ อย เครื่ องตัดและเครื่ องอัดไม้แบบต่าง ๆ เพื่อแปรรู ปไม้ตามชนิ ดและ
ขนาดที่ตอ้ งการ
9428
8141.10

อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้

ช่ างตีหน้ าไม้ ; นายม้ า (Head sawyer sawmill)
ควบคุมการทํางานของช่างเลื่อยไม้ ช่างเลื่อยซอย และผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวมถึง การปรับตั้งเครื่ องจักรที่ใช้ในการเลื่อย ซอย ปอกและตัดไม้

(487)
8141.20

ช่ างเลือ่ ยไม้ (โรงเลือ่ ย) (Aawyer Aawmill)
ปรั บตั้งและใช้เ ครื่ อ งเลื่ อ ย เลื่ อ ยซุ ง ให้ได้ขนาดความหนาและความยาวตามที่ ก าํ หนด
รวมถึงการตัดขอบ ตัดริ มปลายไม้และหัวไม้ ให้ตรง ได้ฉากและวัดขนาดของหน้าไม้

9429 8141.30
ช่ างเลือ่ ยซอย ; นายม้ าเลือ่ ยซอย (Edge sawyer sawmill)
ปรับตั้งและใช้เครื่ องเลื่อยที่มีใบเลื่อยหลายใบ เพื่อซอยไม้ ให้ได้หลายแผ่นในครั้งเดียว
วัดขนาดของหน้าไม้
8141.40

ช่ างตัดไม้ (Cutting machine operator wood)
ปรับตั้งและใช้เครื่ องตัดไม้ตดั ไม้ซุง หรื อไม้ที่เลื่อยซอยแล้วให้ได้ความยาวตามที่กาํ หนด

8141.50

ช่ างปอกหรือฝานไม้ แผ่ นบาง (Cutting machine operator vencer)
ปรั บตั้งและใช้เครื่ องปอกหรื อฝานไม้ซุง ให้เป็ นแผ่นบาง เพื่อให้ได้ขนาดความหนาและ
ความยาวตามที่กาํ หนด
8141.90

พนักงานเครื่ องจักรแปรรู ปไม้ อนื่ ๆ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในกลุ่มนี้ รวมถึง พนักงานเครื่ องจักรแปรรู ปไม้ ซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้
ในที่อื่น เช่น ผูใ้ ช้เครื่ องจักรในการอบไม้ การต่อและตัดแผ่นไม้บาง การทากาวบนชั้นต่าง ๆ ของแผ่นไม้บาง
การอัดแผ่นไม้บางที่ทากาวแล้วให้ติดกัน การตัดขอบและขัด
9430 หน่ วย 8142 ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตเยือ่ กระดาษ (Paper – Pulp Plant
Operators)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ควบคุมเครื่ องสับเนื้ อไม้ (Shipper) เครื่ องโม่
(Grinding) เครื่ องลดขนาดไม้ท่อนให้กลายเป็ นเยื่อกระดาษ ควบคุมเครื่ องย่อยเพื่อผลิตเยื่อกระดาษจาก
ไม้ เศษผ้า (Esparto) ฟางข้าว หรื อเศษเยือ่ กระดาษและเศษกระดาษ ควบคุมเครื่ องฟอกย้อมเยื่อไม้ เยื่อ
กระดาษ ควบคุมเครื่ องจักรที่ใช้ในการผสม กวน และเติมนํ้ามันหรื อส่ วนผสมอื่น ๆ เพื่อจัดเตรี ยมวัสดุ
สําหรับการผลิตกระดาษ ปฏิบตั ิหน้าที่การงานอื่นที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่วยนี้ มีดงั นี้

8142.20

พนักงานเครื่องบดหรือสั บไม้ เพือ่ ทําเยือ่ กระดาษ (Wood grinder paper pulp)
ควบคุมเครื่ องบด สับท่อนไม้หรื อวัสดุ เส้นใยอื่น เช่น ฟาง ชานอ้อย ไม้ไผ่ ให้ละเอียด
เพื่อใช้เป็ นเยื่อ สําหรั บการทํา กระดาษ : ควบคุ มให้ชิ้นไม้หรื อวัสดุ เส้นใยไหลออกจากเครื่ องจักรอย่า ง
สมํ่าเสมอ; ตรวจคุณภาพชิ้นไม้วสั ดุเส้นใยที่บดหรื อสับให้เป็ นไปตามความต้องการ
8142.30

พนักงานเครื่องต้ มย่ อยวัสดุเพือ่ ทําเยือ่ กระดาษ (Digester operator paper pulp)
ควบคุมเครื่ องต้มย่อยวัสดุแบบหมุนหรื อแบบไม่เคลื่อนที่ เพื่อทําเยือ่ กระดาษและเพื่อ
ขจัดสิ่ งสกปรกออกจากวัสดุที่ใช้ทาํ เยือ่ กระดาษ เช่น ไม้ เศษผ้า หญ้า ฟาง ชานอ้อยหรื อเศษกระดาษ

(488)
เป็ นต้น ด้วยกรรมวิธีทางเคมีซ่ ึงใช้ในการทําเยือ่ กระดาษ: ควบคุมการบรรจุวสั ดุกบั สารเคมีลงในเครื่ อง
ต้มย่อย; ปล่อยไอนํ้าเข้าไปในเครื่ องต้มย่อยเพื่อเพิ่มอุณหภูมิและความดัน; คอยตรวจรายงานการต้มย่อย
จากเครื่ องบันทึกหรื อแผงจอควบคุมและปรับเครื่ องเพื่อให้ได้อุณหภูมิและความดันตามความต้องการ;
ควบคุมดูแลการถ่ายเยือ่ จากเครื่ องต้มย่อย
8142.35

พนักงานเครื่องไฮดราย่ อยวัสดุเพือ่ ทําเยือ่ กระดาษ (Hydra pulp machine operator)
ควบคุ มเครื่ องจัก รที่ ใ ช้ย่อยแผ่นเยื่อ และเศษกระดาษเพื่อทําเยื่อสํา หรั บ ใช้ใ นการทํา
กระดาษ : ป้ อนเศษกระดาษหรื อแผ่นเยื่อลงในถังของเครื่ องจักร; กําหนดการไหลของนํ้า และกําหนด
อัตราความเร็ วของเครื่ องจักร;
เฝ้ าดูเครื่ องจักรทําเยื่อกระดาษจากวัสดุ ต่าง ๆ โดยอัตโนมัติจนเยื่อ
กระดาษถูกสู บเข้าเก็บไว้ในถังเก็บขนาดใหญ่เพื่อนําไปบดขยายเส้นใยก่อนที่จะส่ งไปทําเป็ นกระดาษ
8142.40

พนักงานเครื่องฟอกเยือ่ กระดาษ (Bleacher operator paper pulp)
ควบคุมเครื่ องจักรฟอกวัสดุที่ใช้ผลิตกระดาษ เช่น เยื่อไม้ เศษผ้า หญ้า ฟาง ชานอ้อย
หรื อเศษกระดาษ เป็ นต้น : บรรจุวสั ดุและนํ้ายาฟอกลงในเครื่ องจักรแล้วเดินเครื่ อง; ปล่อยไอนํ้าเพื่อทํา
ให้ของผสมเกิดความร้อน และปรับเครื่ องเพื่อให้ได้อุณหภูมิตามต้องการ; สังเกตดูการฟอก; บันทึก
การเปลี่ยนสี ของเยือ่ ; ส่ งวัสดุที่ฟอกแล้วไปยังเครื่ องล้างและล้างให้สะอาดโดยใช้น้ าํ โปรย; ส่ งเยื่อที่ลา้ ง
แล้วเข้าถังผสมหรื อถังเคล้าแล้วผสมหรื อเคล้าเยื่อที่ลา้ งแล้วให้เข้ากันเพื่อให้ได้คุณภาพที่สมํ่าเสมอตาม
ต้องการ; เติมสารเคมีในระหว่างดําเนินการฟอกและทําการทดสอบสารเคมี เตรี ยมนํ้ายาฟอก; ตรวจสอบ
ดูแลเครื่ องจักรที่ขดั ข้อง เครื่ องเสี ยจะทําการซ่อมเบื้องต้นได้
8142.50
พนักงานเครื่องตีเยือ่ กระดาษ ; พนักงานเครื่องบดเยือ่ (Beater operator paper pulp)
ควบคุมเครื่ องจักรผสมตีหรื อบดเยื่อ ตีเยื่อ ถ่ายเยื่อ กรองเยื่อกระดาษ เครื่ องผสมและ
เจือนํ้าลงในเยือ่ กระดาษและเครื่ องผสมเพื่อให้เกิดความอมนํ้าสําหรับทํากระดาษต่อไป : ควบคุมการใส่
เยื่อกระดาษ กาว สี ยอ้ ม และสารเคมีอื่น ๆ ; ตั้งและปรับเครื่ องที่ใช้ตีหรื อบดให้หนักเบาพอดีกบั ความ
อมนํ้า ; ตรวจสอบความข้นของเยื่อและขนาดของเส้นใย ส่ งตัวอย่างไปยังห้องทดลองเพื่อทดสอบ ;
ส่ งเยือ่ กระดาษที่สมบูรณ์แล้วไปยังถังเก็บ และเดินเครื่ องกวนเพื่อให้คงความข้นที่สมํ่าเสมอทัว่ กัน
8142.90

พนักงานเครื่องทําเยือ่ กระดาษอืน่ ๆ
ผูป้ ฏิ บตั ิงานอาชี พในกลุ่มนี้ รวมถึ ง ผูผ้ ลิตเยื่อกระดาษซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
ตัว อย่า งเช่ น พนัก งานเครื่ องร่ อ นและล้า งเยื่ อ กระดาษที่ สู บ ออกจากเครื่ อ งไฮดราย่อ ยวัส ดุ
;
พนักงานเครื่ องที่มีกาํ ลังขับเคลื่อนบดขยายใยกระดาษเพื่อให้เหมาะสมกับการที่จะนําไปเป็ นกระดาษ ;
พนักงานเครื่ องสกัดแยกข้อปมออกและบดใยกระดาษให้ส้ นั ลงตามต้องการ

(489)
9431 หน่ วย 8143 ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตกระดาษ (Papermaking – Plant
Operators)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูค้ วบคุ มเครื่ องจักรผลิ ตกระดาษ ในส่ วนของ
เยือ่ กระดาษเปี ยกเพื่อขึ้นรู ปเป็ นแผ่นกระดาษ หรื ออบแผ่นกระดาษที่ข้ ึนรู ปแล้วให้แห้ง รี ดให้เรี ยบ ม้วน
เก็บ ตัดแบ่ง ม้วนกลับ ควบคุมเครื่ องรี ดกระดาษแบบพิเศษทําให้ผิวกระดาษขาวและมัน ควบคุ ม
เครื่ องจักรที่ใช้ในการเคลือบผิวเพื่อชุ บผิวกระดาษ ปฏิบตั ิหน้าที่การงานอื่นที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแล
ผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
7243

อาชีพในหน่ วยนี ้ มีดังนี ้

8143.20

พนักงานเครื่องผลิตกระดาษ เวท – เอนด์ (WET – END)
(Paper making operator wet end
ควบคุมเครื่ องจักรป้ อนเยื่อกระดาษเปี ยกไปบนรางตะแกรงลวด เพื่อทําเป็ นแผ่นกระดาษ :
เดินเครื่ องจักรเพื่อสู บเยื่อกระดาษให้ไหลออกจากถังเก็บผ่านตะแกรงหมุนเข้าสู่ เครื่ องจักร เติมนํ้าเท่าที่
จําเป็ นเพื่อเจือจางความข้นของเยื่อ ; กําจัดสิ่ งสกปรกและสิ่ งที่ไม่ตอ้ งการออกจากตะแกรงและควบคุ ม
ให้เยือ่ ไหลลงสู่ รางตะแกรงลวดอย่างสมํ่าเสมอ ; ปรับอัตราความเร็ วของรางและการไหลของเยื่อให้พอดี
กัน เพื่อให้ได้กระดาษที่มีน้ าํ หนักตามต้องการ ; ตั้งกลไกของเครื่ องจักรซึ่ งใช้สําหรับควบคุมความกว้าง
ความหนา และความชื้ นของเนื้ อกระดาษ; สอดแผ่นกระดาษเปี ยกเข้าระหว่างลูกกลิ้ง (ลูกกด) ซึ่ งใช้กดรี ด
กระดาษเปี ยก; ติดตั้งลูกกลิ้งสําหรับพิมพ์ลายนํ้า
8143.30

พนักงานเครื่องผลิตกระดาษ ดราย – เอนด์ (DRY – END)
(Paper making machine operator dry - end)
ควบคุ มเครื่ องจักรสําหรับทํากระดาษให้แห้ง รี ด ม้วน กรอริ ม และม้วนกลับ :
สอดกระดาษผ่า นลู ก อบและลู ก รี ด ม้วนกระดาษเข้า ลู ก ม้วน โดยใช้ล มเป่ าให้ก ระดาษพัน ลู ก ม้ว น
โดยรอบ ; ปรับเครื่ องบังคับเพื่อจัดกระดาษให้ตรงและให้ได้สภาพม้วนกระดาษที่ดี ; ปรับความชื้ นและ
ความเรี ยบกระดาษด้วยอุณหภูมิลูกอบและแรงกดของลูกรี ด; ตรวจดูกระดาษเพื่อค้นหาสิ่ งบกพร่ อง เช่ น
สิ่ งสกปรก กากราหรื อตะใคร่ น้ าํ จุด รู หรื อริ้ วในกระดาษ เป็ นต้น; ทําเครื่ องหมายให้เป็ นที่สังเกตตรง
ตอนที่เสี ยเพื่อจะได้ตดั ออกจากม้วน
8143.40

พนักงานเครื่องอัดรีดขัดมันกระดาษ (Super calender operator paper)
ควบคุมเครื่ องอัดรี ดขัดมันกระดาษที่ประกอบด้วยลูกกลิ้งร้อนและเย็นสําหรับทําให้ผวิ
กระดาษเป็ นเงางามและเรี ยบ :ใช้ป้ ั นจัน่ หรื อรอกใส่ มว้ นกระดาษลงในที่รองรับแกนของเครื่ องกรอกลับ ;
ปรับกลไกที่ใช้สาํ หรับกําหนดความตึงของกระดาษ กําหนดอุณหภูมิและแรงกดของลูกกลิ้ง ตลอดจน
กําหนดความร้อนที่ผา่ นลูกกลิ้งไปยังกระดาษ ; ตรวจดูกระดาษเพื่อค้นหาความสกปรก กากรา จุดเปื้ อน
และรอยย่น และตรวจดูให้แน่วา่ กระดาษม้วนดีแล้ว; ซ่อมหรื อต่อรอยขาดในแผ่นกระดาษด้วยกระดาษ

(490)
กาวหรื อทากาว; ทดสอบกระดาษตัวอย่างด้วยเครื่ องมือชนิดพิเศษ เพื่อตรวจสอบดูความเรี ยบร้อยและ
ความเป็ นเงางามของกระดาษ
8143.90

พนักงานเครื่องผลิตกระดาษอืน่ ๆ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในกลุ่มนี้ รวมถึง ผูผ้ ลิตกระดาษ ซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น เช่น
พนักงานเครื่ องเคลือบผิว; พนักงานเครื่ องผลิตกระดาษกันนํ้าโดยเคลือบด้วยขี้ผ้ งึ ; พนักงานเครื่ องผลิต
กระดาษชนิดพิเศษต่าง ๆ เช่นกระดาษใช้ทาํ ใบประกาศนียบัตร กระดาษคาร์ บอน เป็ นต้น
หมู่

815

ผู้ควบคุมเครื่องจักรในกระบวนการแปรรู ปทางเคมี
(Chemical – Processing – Plant Operators)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในหมู่น้ ี ได้แก่ ผูท้ ี่ควบคุมดูแลการทํางานของเครื่ องจักรและอุปกรณ์
ในกระบวนการแปรรู ปทางเคมี และวัสดุต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติตามที่ตอ้ งการ
ควบคุมการบดการให้ความร้อน การผสม การกลัน่ และการกรองในโรงงานที่ผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
และผลิตภัณฑ์ทางเคมีอื่น ๆ ปฏิบตั ิหน้าที่การงานอื่นที่เกี่ยวข้องและควบคุมผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
9432
กลุ่มอาชี พ ในหมู่นี้ มีดังนี้
8151 ผู้ควบคุมเครื่ องบด โม่ ผสมทางเคมี
8152 ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรที่ให้ความร้อนทางเคมี
8153 ผู้ควบคุมเครื่ องจักรอุปกรณ์ การกรองและการแยกทางเคมี (ยกเว้ นปิ โตรเลียมและ
ก๊ าซธรรมชาติ)
8154 ผู้ควบคุมเครื่ องกลั่นและเตาปฏิกรณ์ ทางเคมี (ยกเว้ นปิ โตรเลียมและก๊ าซธรรมชาติ)
8155 ผูค้ วบคุมเครื่ องกลัน่ นํ้ามันและก๊าซธรรมชาติ
9184
8159 ผูค้ วบคุมกระบวนการแปรรู ปทางเคมี ที่มิได้จดั ประเภทไว้ที่อื่น
9433 หน่ วย 8151 ผู้ควบคุมเครื่องบด โม่ ผสมทางเคมี
9434 (Crushing-, Grinding- and Chemical – Mixing – Machinery
Operators)
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านอาชี พ ในหน่ ว ยนี้ ได้ แ ก่ ผู้ ที่ ค วบคุ ม ดู แ ลเครื่ อ งจั ก รที่ ทํ า การบดโม่ ผ สม
สารเคมี แ ละวัสดุ อื่น ๆ ให้ มี ข นาดตามที่ ต้ องการหรื อผสมให้ เข้ า กันเพื่อใช้ ใ นกระบวนการทางเคมี แ ละ
กระบวนการแปรรู ปที่เกีย่ วข้ องในขั้นต่ อไป ปฏิบัติหน้ าที่การงานที่เกีย่ วข้ องและควบคุมผู้ปฏิบัติงานอืน่
9435
8151.20

อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้

ผู้ควบคุมเครื่องโม่ สารเคมี ; พนักงานเครื่องย่อย (กรรมวิธีทางเคมีและกรรมวิธีทเี่ กีย่ ว
ข้ องกัน (Mill machine operator chemical and related process)

(491)
ใช้เครื่ องย่อยก้อนสารเคมี หรื อสารอย่างอื่ นซึ่ งใช้ในกรรมวิธีทางเคมี หรื อกรรมวิธีที่
เกี่ยวข้องกัน ให้มีขนาดที่เหมาะสมสําหรับการบด การใช้กรรมวิธีต่อไป หรื อเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ :
ใช้มือหรื อเครื่ องจักรป้ อนวัสดุในถังของเครื่ องจักร ; ใส่ ตะแกรงลงในเครื่ องจักร เพื่อร่ อนชิ้ นที่ใหญ่
เกินไปออก ; บังคับเครื่ องควบคุมการเดิน การหยุด และการควบคุมอัตราการทํางานของเครื่ องจักร
8151.25

ผู้ควบคุมเครื่องบดสารเคมี ; พนักงานเครื่องบด (กรรมวิธีทางเคมีและกรรมวิธีทเี่ กีย่ ว
ข้ องกัน) (Crushing machine operator chemical and related process)
ใช้เครื่ องบดสารเคมี หรื อสารอย่างอื่นที่ใช้ในกรรมวิธีทางเคมี หรื อกรรมวิธีที่เกี่ยวข้อง
กันให้มีขนาดตามที่กาํ หนด : เลือกตะแกรงตามขนาดของผงเคมีที่ตอ้ งการบด แล้วใส่ เข้าในเครื่ องจักร ;
เดินเครื่ องจักรและป้ อนหรื อควบคุมการป้ อนสารเข้าในเครื่ องสี โม่ ; สังเกตการบด นําตัวอย่างสารที่บด
แล้วมาตรวจ เพื่อให้เชื่อแน่วา่ ได้ผงเคมีตามขนาดที่ตอ้ งการ ; ควบคุมการไหลของสารที่บดแล้ว อาจ
บันทึกนํ้าหนักของสารที่บดแล้ว
8151. 30

ผู้ใช้ เครื่องผสมยางระบบปิ ด , ผู้ใช้ เครื่องผสมยางแบนบูรี
(Banbury mixing machine operator rubber)
ใช้เครื่ องนวดผสมยางกับสารเคมี : กดสวิตซ์เดินเครื่ อง เทยางและสารเคมีตามปริ มาณ
และลําดับการเทที่กาํ หนดไว้ลงในห้องผสมของเครื่ องจักร ; ควบคุมเครื่ องจักรทําการผสม เมื่อสิ้ นสุ ด
การผสมกดเครื่ องจักรเพื่อปล่อยยางผสมออก ; นําไปผ่านกระบวนการรี ดบนเครื่ องแบบสองลูกกลิ้งต่อไป ;
แก้ไขเครื่ องจักรเมื่อขัดข้องเพียงเล็กน้อย และรายงานต่อหัวหน้างานเมื่อเครื่ องจักรชํารุ ดเสี ยหายมาก
8151. 35
ผู้ใช้ เครื่องบดผสมยางแบบสองลูกกลิง้ (Rolling mixer machine operator rubber)
2137
ใช้เครื่ องจักรผสมยางกับสารเคมี เพื่ อเตรี ยมยางผสมสารเคมี สําหรั บใช้งานใน
กระบวนการขึ้นรู ปต่อไป : กดสวิตซ์เดินเครื่ องบดยาง ปรับช่องว่างระหว่างลูกกลิ้งและแผ่นกั้นยางให้มีระยะที่
เหมาะสมกับ ปริ มาณยาง ; ปล่อ ยให้ยางผ่า นลูก กลิ ้ง / ผสมสารเคมี ทํา การตัด แผ่นยางเพื ่อ เพิ ่ม
ประสิ ทธิภาพในการบดผสมไม่ให้สารเคมีสูญหาย รี ดแผ่นยางออกจากเครื่ องตัดตามขนาดที่ตอ้ งการ อาจทําให้
เย็นโดยผ่านลงในถังนํ้า หรื อใช้ลมเป่ า แก้ไขเครื่ องจักรเมื่อขัดข้องเพียงเล็กน้อยและรายงานต่อหัวหน้างานเมื่อ
เครื่ องจักรชํารุ ดเสี ยหาย

8151.40

พนักงานเครื่องผสม (กรรมวิธีทางเคมีและกรรมวิธีทเี่ กีย่ วข้ องกัน)
(Mixing machine operator chemical and related process)
ใช้เครื่ องผสมของแข็งหรื อของเหลว เพื่อใช้ในกรรมวิธีทางเคมีหรื อกรรมวิธีที่คล้ายคลึ ง
กัน : ใช้เครื่ องสู บ หรื อเครื่ องมือกลขนวัสดุต่างๆ ใส่ ลงในภาชนะของเครื่ องผสมตามปริ มาณที่กาํ หนดให้ ;
เดินเครื่ องปั่ นเพื่อผสมวัสดุต่างๆ ให้ทวั่ ; เติมวัสดุที่ใช้ผสมลงในของผสมตามที่ตอ้ งการ ; เดินเครื่ องปั่ น
ต่อไปจนกว่าการผสมจะเสร็ จเรี ยบร้ อย เปิ ดวาล์วหรื อใช้เครื่ องสู บ สู บเอาวัตถุผสมออกจากภาชนะของเครื่ อง

(492)
ผสม ; เตรี ยมเครื่ องผสมเพื่อใช้ในการผสมครั้งใหม่ อาจมีชื่อเรี ยกตามประเภทของวัสดุ ที่ผสม หรื อตาม
ประเภทของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้
8151.90

ผู้ควบคุมเครื่องบด โม่ และผสมอืน่ ๆ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในกลุ่มนี้ รวมถึง ผูท้ ี่ควบคุมดูแลเครื่ องจักรที่ใช้ในการโม่ บด ผสม
ในกระบวนการทางเคมีและแปรรู ปซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
9436 หน่ วย 8152 ผู้ควบคุมเครื่องจักรทีใ่ ห้ ความร้ อนทางเคมี
9437 (Chemical – Heat – Treating – Plant Operators)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ควบคุมดูแลเครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่ทาํ การอบ
ผสมสารเคมีต่าง ๆ ตามกระบวนการเพื่อเปลี่ ยนแปลงโครงสร้ างทางเคมี ดูแลและควบคุมเตาเผาหรื อ
อุปกรณ์ ที่คล้ายคลึ งกันที่ให้ความร้ อนในกระบวนการทางเคมี เช่ น การอบ การผสม การทําให้แห้ง
เพื่อให้วสั ดุและสารเคมีในกระบวนการ แปรรู ปตามต้องการ ปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุม
ผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น
9438

9439

อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้

8152..20

ผู้ต้มเคี่ยว (กรรมวิธีทางเคมีและกรรมวิธีทเี่ กีย่ วข้ อง) , ผู้ควบคุมหม้ อต้ มเคี่ยว
(Cooking machine operator chemical and related process)
ควบคุมการต้มเคี่ยวอินทรี ยสารและอนินทรี ยสาร เช่น กระดูก ไขมัน กากนํ้าตาล นํ้ามัน
เกลือ กรด และด่างในหม้อต้มชนิดต่าง ๆ เพื่อการผสม การทําให้บริ สุทธิ์ การทําให้มีคุณสมบัติพิเศษ
หรื อเพื่อให้มีผลในการเปลี่ยนแปลงทางเคมี : ควบคุมเครื่ องจักรกลต่าง ๆ เช่น เครื่ องเทบรรจุ เครื่ องทํา
ความร้อน เครื่ องกวนผสม ให้ทาํ ลายเพื่อผลความเปลี่ยนแปลงทางเคมี ; ตรวจสอบอุณหภูมิ เวลา และ
เครื่ องวัดต่าง ๆ ทดสอบสารเท่าที่จาํ เป็ นเพื่อให้แน่ใจว่า การต้มเคี่ยวเป็ นไปโดยถูกต้อง ; เทสารที่ตม้
เคี่ยวแล้วลงในถังเก็บหรื อภาชนะอื่นๆ อาจมีชื่อเรี ยกตามชนิดของภาชนะที่ใช้ตม้ เคี่ยวหรื อตามประเภท
ของกรรมวิธีที่เกี่ยวข้อง

8152.25

ผู้อบ (กรรมวิธีทางเคมีและกรรมวิธีทเี่ กีย่ วข้ องกัน) ; ผู้ควบคุมหม้ ออบ
(Roasting machine operator chemical and related process)
ควบคุ มการอบสารต่างๆ เช่ น หิ นปูน ยิบซั่ม กํามะถัน ไม้ หรื อกระดู กในเตาอบ
เตาเผา หรื อเครื่ องมือที่คล้ายคลึ งกันเพื่อทําให้แห้ง หรื อเพื่อให้มีคุณสมบัติพิเศษ หรื อเพื่อทําให้มีการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมี : บรรจุสารต่างๆ ที่จะอบลงในเครื่ องจักรหรื ออุปกรณ์แบบต่าง ๆ ตามลักษณะและ
ชนิดของ; ควบคุมอุณหภูมิและเวลาเพื่อให้สารต่างๆ อยูใ่ นสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ทดสอบสารที่อบ

(493)
แล้วตามความจําเป็ นเพื่อให้แน่ ใจว่าการอบเป็ นไปโดยถู กต้อง ; อาจมีชื่อเรี ยกตามชนิ ดของเครื่ องอบ
หรื อตามประเภทของกรรมวิธีที่เกี่ยวข้อง
8152.30

ผู้ควบคุมหม้ อนึ่ง (กรรวิธีทางเคมีและกรรมวิธีที่เกีย่ วข้ อง)
(Autoclave machine operator chemical and related process)
ควบคุ ม หม้อนึ่ ง (ภาชนะที่มี แรงดันสู ง ) ซึ่ งใช้ก รรมวิธีทางเคมี และกรรมวิธี ที่
คล้ายคลึงกัน : บรรจุสารเคมีลงในหม้อนึ่ งตามปริ มาณที่กาํ หนด ; ตรวจสอบวาล์วที่ใช้ในการทํางาน ;
เพิ่มอุณหภูมิในหม้อนึ่ งด้วยการเพิ่มแรงดันไอนํ้าให้สูงขึ้น ; สังเกตดูเครื่ องวัดแรงดัน เทอร์ โมมิเตอร์
เครื่ องบอกเวลา และเครื่ องมืออื่นๆ แล้วปรับเครื่ องมือเท่าที่จาํ เป็ น เพื่อให้การนึ่ งเป็ นไปอย่างถูกต้อง ;
ถ่ายเทผลิตภัณฑ์ที่น่ ึงเรี ยบร้อยแล้วออกจากหม้อนึ่ง และเตรี ยมหม้อนึ่งสําหรับผลิตภัณฑ์พวกใหม่ต่อไป
8152.40

ผู้ควบคุมเตาผลิตซีเมนต์ (kiln operator cement product)
ควบคุมเครื่ องจักร เตาเผาและอุปกรณ์ต่างๆ ในกระบวนการผลิตซี เมนส์ เช่น เครื่ องบด
ผสมวัตถุดิบ, เครื่ องป้ อนวัตถุดิบ, เชื้อเพลิง, เตาเผา เครื่ องลดอุณหภูมิและอุปกรณ์ควบคุมอื่นๆ :
สังเกตสี ของวัตถุที่เผาและความเข้มของเปลวไฟ เพื่อตรวจสอบกระบวนการเผาให้เป็ นไปอย่างเหมาะสม ;
ตรวจสอบการทํางานโดยอัตโนมัติของเครื่ องวัดต่าง ๆ ; บันทึกรายละเอียดของงานที่ทาํ ทั้งหมด ; แก้ไข
ความขัดแย้งเล็ก ๆ น้อย ๆ และรายงานต่อวิศวกรเมื่อชํารุ ดเสี ยหาย อาจมีชื่อเรี ยกตามเครื่ องจักรที่ควบคุม
8152. 50

ผู้รมควันยางแผ่ น , ผู้คุมเตารมยางแผ่ น , คนเฝ้ าไฟเตารมยางแผ่น
(Kiln operator rubber sheet)
ใส่ ฟืนในเตาโรงรมควัน ให้เตารมควันสามารถรมแผ่นยางให้แห้งตามเวลาที่ กาํ หนด
ควบคุมอุณหภูมิให้พอเหมาะกับการอบยาง ; ตรวจมาตรวัดอุณหภูมิและปรับความร้อน โดยเติมหรื อลด
ฟื นเท่าที่จาํ เป็ น
8152. 55

ผู้ทาํ ยางแผ่ นผึง่ แห้ ง (Drier rubber sheet)
นํานํ้ายางสดมาผลิตเป็ นยางแผ่นดิบตามกรรมวิธีที่กาํ หนด : หรื อคัดเลือกยางแผ่นดิบ
คุณภาพดี ล้างให้สะอาด แขวนบนราวตาก นําเข้าโรงอบร้อน ; ควบคุมอุณหภูมิการอบให้แผ่นยาง
แห้งตามเวลาที่กาํ หนด แล้วเอายางออกจากโรงอบ ; หี บห่ อก้อนยางแผ่นที่อดั แล้วตามขนาดและนํ้าหนักที่
กําหนด โดยใช้วสั ดุห่อก้อนยางซึ่ งเป็ นพลาสติกหรื อวัสดุอื่น ๆ ตามความต้องการของลูกค้า
8152. 57

พนักงานควบคุมเตาอบยางแท่ ง (Kiln operator rubber)
ลําเลียงยางที่ผา่ นการตัดย่อยแล้ว บรรจุลงในกระบะหรื อตะกง เข็นเข้าสู่ เตาอบ ควบคุม
อุณหภูมิและระยะเวลาของการอบตามที่กาํ หนด และดูแลบํารุ งรักษาเตาอบ

(494)
8152.90

ผู้ต้มเคี่ยว อบ และผู้ปฏิบัติงานเกีย่ วกับการใช้ ความร้ อนทีเ่ กีย่ วข้ องกัน ซึ่งมิได้ จัด
9440
ประเภทไว้ในทีอ่ นื่
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในกลุ่มนี้ รวมถึงผูต้ ม้ เคี่ยว อบ และผูป้ ฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการใช้ความ
ร้อนที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น ตัวอย่าง เช่น ผูท้ าํ นํ้ายาเคมีแห้งให้เป็ นผง ด้วยการ
พ่นหรื อการบดละเอียด ; ผูอ้ บวัตถุในห้องอบ หรื อในตูอ้ บที่มีอุปกรณ์เคลื่อนย้ายวัตถุ
9441 หน่ วย 8153 ผู้ควบคุมเครื่องจักร อุปกรณ์ การกรองและการแยกทางเคมี
(ยกเว้นปิ โตรเลียมและก๊าซ
9442 ธรรมชาติ) (Chemical – Filtering- and Separating – Equipment
Operators)
ผูป้ ฏิ บตั ิ ง านอาชี พ ในหน่ วยนี้ ได้แ ก่ ผูท้ ี่ ควบคุ มดู แ ลเครื่ องจักรและอุ ปกรณ์ เ กี่ ยวกับ ที่
กรองและแยกสารละลายหรื อวัตถุผสมต่าง ๆ เพื่อแยกสิ่ งที่ตอ้ งการ ออกจากสิ่ งที่ไม่ตอ้ งการ เช่น การแยก
สารตะกอนและนํ้าออกจากนํ้ามันดิบ ปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น
9443

อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้

8153.20

ผู้ควบคุมเครื่องอัดกรอง (Filter press operator)
ใช้เครื่ องอัดกรองของเหลว โดยการสู บผ่านเครื่ องกรอง (แบบฟิ ลเตอร์ เพรสส์ ) ที่มีชุด
แผ่นกรองซึ่ งสามารถเปลี่ยนได้ สอดไว้ในเครื่ องกรองเป็ นชั้นๆ : เปิ ดเครื่ องอัดกรอง แล้วปิ ดแผ่นกรอง
ด้วยผ้ากรองหรื อวัสดุที่ใช้ในการกรองชนิดอื่น ; ประกอบเครื่ องกรองทั้งหมดเข้าด้วยกัน และตรวจสอบ
ดูวา่ แผ่นกรองได้เชื่อมต่อกันเป็ นอย่างดีพอที่จะสามารถป้ องกันไม่ให้ของเหลวรั่วออกมา ; ผสมและกวน
สารผสม และนํ้ายาเคมีที่ใช้ในการกรองเพื่อทําให้สิ่งสกปรกหรื อวัตถุเจือปนตกตะกอน ; คอยดูเครื่ องวัด
แรงดันจนกระทัง่ ได้ปริ มาณของเหลวที่กรองแล้วตามต้องการ ; ใช้อากาศอัด นํ้า หรื อไอนํ้า กําจัดสิ่ ง
สกปรกออกจากเครื่ องกรอง ; เปิ ดเครื่ องกรองและทําความสะอาด หรื อเปลี่ยนแผ่นกรองตามที่ตอ้ งการ
อาจมีชื่อเรี ยกตามประเภทของวัสดุที่ใช้กรอง
8153.40

ผู้ควบคุมเครื่องแยกของเหลวด้ วยระบบหนีศูนย์ (Centrifugal separator operator)
ใช้เครื่ องแยกของเหลวที่มีความถ่วงจําเพาะต่างกันออกจากกัน ด้วยวิธีหนี ศูนย์ : เปิ ดวาล์ว
เพื่อถ่ายเทของเหลวลงสู่ ภาชนะของเครื่ องจักร ; เดินเครื่ องจักรและปรับอัตราการหมุนของภาชนะเพื่อให้
การแยกของเหลวเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ; ถ่ายเทของเหลวที่อยูภ่ ายในภาชนะออกตามความจําเป็ น;
ใส่ แผ่นกรองเข้าในเครื่ องกรอง และทําความสะอาดแผ่นกรอง อาจใช้เครื่ องแยกที่มีท่อส่ งความร้อนหรื อ
ที่มีเครื่ องป้ อนของเหลวต่อเนื่ องกันไป

(495)
8153.50

ผู้ควบคุมเครื่องแยกนํา้ มันดิบ ; ผู้แยกนํา้ มันดิบ (Crude oil treater qurator)
แยกนํ้ามันดิบ ด้วยกรรมวิธีทางเคมีหรื อกรรมวิธีอื่น เพื่อขจัดตะกอนและนํ้าออกจาก
นํ้ามัน : ทดสอบนํ้ามันเพื่อหาปริ มาณของตะกอนและนํ้าในนํ้ามันด้วยเครื่ องแยกความถ่วงจําเพาะ
ควบคุมการส่ งนํ้ามันเข้าเครื่ องแยก เข้าและออกจากถังเก็บหรื อส่ งไปตามท่อ ; เติมตัวยาลงในเครื่ องแยก
เพื่อแยกนํ้าและตะกอน แล้วปล่อยนํ้าที่แยกออก ; ส่ งนํ้ามันที่เติมตัวยาแล้วเข้าในถังพักให้ตกตะกอน ;
วัดปริ มาณนํ้ามันในถังที่แยกนํ้าแล้ว และส่ งต่อไปยังท่อส่ งใหญ่ ; บํารุ งรักษาเครื่ องสู บนํ้าและนํ้ามันใน
เครื่ องแยก ; ทําความสะอาดและซ่อมเครื่ องแยก ; บันทึกสถิติการผลิต ผลการทดสอบและข้อมูลอื่นๆ
8153.90

พนักงานเครื่องกรองและแยกสารเคมีอนื่ ๆ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในกลุ่มนี้
รวมถึงพนักงานเครื่ องกรองและเครื่ องแยกซึ่ งมิได้จดั
ประเภทไว้ในที่อื่น ตัวอย่าง เช่น ผูใ้ ช้เครื่ องสู บ สู บของเหลวจากถังไปเข้าเครื่ องอัดกรอง ; ผูท้ าํ ความ
สะอาดแผ่นกรอง ; ผูใ้ ช้เครื่ องจักรสู บของเหลวไปยังเครื่ องหนีศูนย์ ; ผูใ้ ช้เครื่ องจักรร่ อนและทําความ
สะอาดผลิตภัณฑ์ที่ผา่ นเครื่ องหนีศูนย์แล้ว
หน่ วย 8154 ผู้ควบคุมเครื่องกลัน่ และเตาปฏิกรณ์ ทางเคมี (ยกเว้นปิ โตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ)
(Chemical – Still and Reactor Operators (Except Petroleum and Natural Gas))
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ ปฏิบตั ิงานและควบคุมดู แลอุ ปกรณ์ที่ทาํ การกลัน่
และทําให้ผลิตภัณฑ์เคมีบริ สุทธิ์ ยกเว้นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ปฏิบตั ิงานตามขั้นตอนของกระบวนการปฏิกิริยา
ทางเคมีในการสกัดและแยกส่ วนประกอบ เช่น ควบคุมถังระเหย ถังสู ญญากาศ และอุปกรณ์เพิ่มความเข้มข้น
ของสารละลาย เป็ นต้น ปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
9444

อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้

8154.20

ผู้ควบคุมอุปกรณ์ ในกระบวนการทางเคมี ; พนักงานควบคุมถังกลั่นทางเคมีชนิดเดี่ยวและ
ต่ อเนื่อง (ยกเว้นปิ โตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ) (Batch and continuous still operator)
ควบคุมถังกลัน่ สารเคมีเหลว ตั้งแต่หนึ่งถังขึ้นไป ทั้งชนิดถังเดี่ยวหรื อชนิดถังกลัน่
แบบต่อเนื่ อง เพื่อแยกตัวประกอบเคมีออกจากกันและทําส่ วนปรุ งแต่งให้บริ สุทธิ์ : ปรับวาล์วต่าง ๆ
เพื่อควบคุมกระบวนการทํางาน เช่น ควบคุมอัตราการป้ อนสารเคมี ระดับอุณหภูมิ ระดับแรงดัน
ปริ มาณไอกลัน่ เป็ นต้น นําตัวอย่างไอและหยดของเหลวไปทดสอบคุณภาพ ; บันทึกอุณหภูมิแรงดัน
และผลการอ่านจากเครื่ องวัดต่าง ๆ ; ทําการปรับเครื่ องมือที่เกี่ยวเนื่ องกับถังกลัน่ เพื่อให้อยูใ่ นระดับ
มาตรฐาน
8154.30

ผู้ควบคุมเครื่องทําระเหย (Evaporated operator chemical process)
ใช้ถ ัง ทํา ระเหย ภาชนะสู ญ ญากาศ หรื อเครื่ อ งมื อ ที่ ค ล้า ยคลึ ง กัน ทํา นํ้า ยาและ
สารละลายให้เข้มข้น ด้วยการขับนํ้าที่มากเกินไปออก : สู บของเหลวลงในถังหรื อภาชนะ ; ควบคุมไอ
นํ้าที่ไหลเข้าในขด (คอยล์) ทําความร้อนของเครื่ องทําระเหย ; ทดสอบความเข้มข้นของนํ้ายาเป็ นครั้ง

(496)
คราวด้วยเครื่ องมือหรื อด้วยการทดสอบทางเคมีอย่าง ; ปรับอุณหภูมิและแรงดันเท่าที่จาํ เป็ นเพื่อให้ได้
นํ้ายาที่ ตอ้ งการ ; สู บนํ้ายาที่เข้มข้นแล้วจากเครื่ องทําระเหยไปยังเครื่ องช่ วยทําความร้ อน อาจดูแล
อุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกัน เช่น ถังตะกอน ถังทําความร้อน เครื่ องควบแน่น และเครื่ องทําความเย็น
8154.90

ผู้ควบคุมเครื่องกลัน่ และเตาปฏิกรณ์ ทางเคมีอนื่ ๆ (ยกเว้นปิ โตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในกลุ่มนี้ รวมถึง พนักงานเครื่ องกลัน่ และเครื่ องปฏิกร ซึ่ งมิได้จดั
ประเภทไว้ในที่อื่น ตัวอย่าง เช่น ผูก้ ลัน่ พืชเพื่อสกัดหัวนํ้าหอมหรื อนํ้ามันหอมด้วยการอบ ; ผูช้ ่วยคุมถัง
กลัน่ ด้วยการควบคุมหน่วยกลัน่ และใส่ ไฟในเตา; ผูค้ วบคุมเครื่ องกลัน่ ที่ใช้ในการกลัน่ สุ ราจากเมล็ดข้าว
9445 หน่ วย 8155 ผู้ควบคุมเครื่องกลัน่ นํา้ มันและก๊ าซธรรมชาติ
9446 (Petroleum- and Natural – Gas – Refining – Plant Operators)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ควบคุมเครื่ องจักรในกระบวนการกลัน่ นํ้ามัน
ปิ โตรเลียมให้บริ สุทธิ์ และทําผลิตภัณฑ์จากปิ โตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ ควบคุมเครื่ องจักรต่าง ๆ ใน
กระบวนการผลิต เช่น เครื่ องสู บ เครื่ องแยกสารละลาย หอกลัน่ ปิ โตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
8155.10

พนักงานเครื่องกลัน่ (นํา้ มันปิ โตรเลียม) ทัว่ ไป (Refinery plant operator petroleum)
ทํางานบางส่ วนหรื อทั้งหมดเกี่ยวกับการใช้เครื่ องจักรที่ใช้ในการกลัน่ นํ้ามันปิ โตรเลียม
ในการแยกและกลัน่ นํ้ามันปิ โตรเลียมให้เป็ นผลิตภัณฑ์ต่างๆ : สังเกตและบันทึกการอ่านเครื่ องวัดอุณหภูมิ
ความดัน การไหลของนํ้ามัน และมิเตอร์ อื่นๆ และปรับวาล์วหรื อเครื่ องควบคุมอัตโนมัติ ; ทําการ
ปรับแต่งเครื่ องมือเล็ก ๆ น้อยๆ ให้อยูใ่ นขอบเขตที่กาํ หนด ; ทดสอบสารเคมี ความถ่วงจําเพาะ และสี
ของนํ้ ามัน เพื่ อ ตรวจดู ว่ า กรรมวิ ธี น้ ั นได้ จ ั ด ทํา ไปโดยถู ก ต้ อ ง และนํ า ตัว อย่ า งไปวิ เ คราะห์ ใ น
ห้องปฏิบตั ิการทางวิทยาศาสตร์ ; ตรวจดูให้แน่วา่ อุปกรณ์ทุกชิ้นทํางานอย่างถูกต้อง ; ตรวจตราดูกร๊ าฟ
บันทึกการปฏิบตั ิงานแบบอัตโนมัติ ซึ่ งอยูใ่ นห้องควบคุมการปฏิบตั ิงาน และต้องดําเนิ นการทันทันทีที่
สังเกตเห็ นว่ามีสิ่งผิดปกติเกิ ดขึ้น อาจรับผิดชอบเกี่ ยวกับการดูแลความเรี ยบร้ อยในการปฏิ บตั ิงานของ
โรงงานต่างๆ
8155.20

ผู้ควบคุมเครื่องแยกนํา้ มัน (Treater petroleven refinery)
ใช้เครื่ องจักรแยกกํามะถันและสิ่ งไม่บริ สุทธิ์
ออกจากนํ้ามันรถยนต์
พาราฟื น
นํ้ามันดิบและนํ้ามันอื่นๆ ที่กลัน่ แล้ว ขี้ผ้ งึ และผลิตภัณฑ์น้ าํ มันปิ โตรเลียมอื่นๆ : สังเกตและบันทึกการ
อ่านเครื่ องวัดอุณหภูมิ ความดัน และการไหลของนํ้ามันตลอดจนมาตรวัดต่างๆ ; ทดสอบเคมีภณั ฑ์
ความถ่วงจําเพาะ และสี เพื่อตรวจดูวา่ กรรมวิธีน้ นั ได้จดั ทําไปโดยถูกต้องหรื อไม่ และนําตัวอย่างไป
วิเคราะห์ในห้องปฏิบตั ิการทางวิทยาศาสตร์ อาจมีชื่อเรี ยกตามประเภทของผลิตภัณฑ์ที่ปรับปรุ งคุณภาพ
ตามประเภทของเครื่ องจักร หรื อเคมีภณั ฑ์ที่ใช้

(497)
8155.30

ผู้ควบคุมหอกลัน่ (นํา้ มันปิ โตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ)
(Stillman petroleven and natural gas )
ทํา งานร่ วมกับ ผูช้ ่ วยในการคุ มถัง กลั่นตั้ง แต่ หนึ่ ง ถัง ขึ้ นไป เพื่ อกลัน่ และแยกนํ้า มัน
ปิ โตรเลียมออกเป็ นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น นํ้ามันรถยนต์ พาราฟี น นํ้ามันหล่อลื่น และนํ้ามันเตา หรื อทํา
ให้ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวบริ สุทธิ์ : ตรวจตราดูสภาพการปฏิบตั ิงานของหน่วยกลัน่ ; สังเกตและบันทึกการ
อ่านเครื่ องวัดอุณหภูมิ ความดัน เครื่ องวัดการไหล และมาตรวัดต่างๆ พร้อมกับปรับวาล์วหรื อเครื่ อง
ควบคุมแบบอัตโนมัติ ; ทดสอบความถ่วงจําเพาะของผลิ ตภัณฑ์ต่างๆ และสังเกตดูสี เพื่อพิจารณาว่า
กรรมวิธีการกลัน่ เป็ นไปอย่างถูกต้องหรื อไม่ ; ปรับเครื่ องมือเล็ก ๆ น้อยๆ ; หยุดงานกลัน่ เพื่อทําความ
สะอาดและเริ่ มปฏิ บตั ิการกลัน่ ต่อไปอีก ; อาจชํานาญงานเกี่ ยวกับถังกลัน่ นํ้ามันประเภทใดประเภทหนึ่ ง
หรื อชํานาญในการกลัน่ นํ้ามันชนิดใดชนิดหนึ่ ง หรื อชํานาญงานในหน่วยงานหรื อกรรมวิธีใดโดยเฉพาะ
และอาจมีชื่อเรี ยกตามงานที่ทาํ
8155.40

พนักงานเครื่องปฏิกรณ์ (นํา้ มันปิ โตรเลียม) (Reactor operator petroleum)
ใช้หรื อควบคุมดูแลการทํางานของเครื่ องปฏิกรซึ่ งไฮโดรคาร์ บอนที่ได้จากนํ้ามันปิ โตรเลียม
จะถูกแยกเอาไฮโดรเจนออกไปโดยกรรมวิธีปฏิรูป (รี ฟอร์ เมอร์ ) หรื อกรรมวิธีแยกสลาย : ควบคุมการไหล
ของไฮโดรคาร์ บอนไปสู่ เครื่ องปฏิกร ; รักษาระดับอุณหภูมิ ความดัน ระดับของเหลว และตัวแปรผันอื่นๆ
ให้อยูภ่ ายในขอบเขตที่กาํ หนด; ตรวจสอบให้แน่วา่ อุปกรณ์ทุกชิ้นทํางานอย่างถูกต้อง ; สั่งและควบคุม
8155.90

ผู้ปฏิบัติงานเกีย่ วกับการกลัน่ นํา้ มันอืน่ ๆ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในกลุ่มนี้ รวมถึง ผูป้ ฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการกลัน่ นํ้ามันซึ่ งมิได้จดั
ประเภทไว้ในที่อื่น เช่น ผูค้ วบคุมเครื่ องสู บ และระบบการส่ งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและของเหลวอื่นๆ
ไปตามท่อภายในโรงงาน ผูอ้ ่านเครื่ องมือและปรับเครื่ องควบคุมภายในห้องควบคุม
9447 หน่ วย 8159 ผู้ควบคุมกระบวนการแปรรู ปทางเคมี ทีม่ ิได้ จัดประเภทไว้ใน
ทีอ่ นื่
(Chemical – Processing – Plant Operators not Elsewhere Classified)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ควบคุมการแปรรู ปทางเคมี ซึ่ งมิได้จดั ประเภท
ไว้ในที่อื่น เช่น ผูป้ ฏิบตั ิงานและควบคุมดูแลเครื่ องจักรและอุปกรณ์ในการฟอกย้อม การผลิตถ่านหรื อแก๊
ซจากถ่าน การทําเส้นใยสังเคราะห์ การผลิตปุ๋ ย และการแยกสกัดสารกัมมันภาพรังสี จากแร่ ต่าง ๆ
ปฎิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ

(498)
9448

อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้

8159.20

ผู้ใช้ เครื่องฟอกสี (สารเคมี) (Bleacher operator chemical )
ใช้สารฟอกสี ฟอกนํ้ายาเคมีให้มีสีดีข้ ึน : สู บนํ้ายาเคมีที่จะฟอกลงในถัง; สู บหรื อเปิ ด
วาล์วใส่ สารผสมฟอกสี ลงในถังตามสู ตรหรื อตามการคาดคะเน ; เดินเครื่ องกวน ; รักษาระดับอุณหภูมิ
ในถัง โดยการสังกตดูเครื่ องบันทึกอุณหภูมิและคอยปรับวาล์วของไอนํ้า ; นําตัวอย่างนํ้ายาเคมีที่ฟอก
แล้วส่ งไปทดสอบในห้องปฏิบตั ิการทางวิทยาศาสตร์ ตามความจําเป็ น ; สู บนํ้ายาเคมีที่ฟอกแล้วลงในถัง
เก็บ หรื อสู บไปยังหน่วยอื่นๆ เพื่อนําไปใช้ในกรรมวิธีต่อไป ซ่อมอุปกรณ์เล็กๆ น้อยๆ
8159. 30

ผู้ทาํ ยางแผ่ นดิบ (ผู้ทาํ ยางแผ่ นจากนํา้ ยาง) (Maker rubber sheet)
นํานํ้ายางสดมาผ่านกระบวนการทํายางแผ่นดิบ : กรองนํ้ายางให้สะอาด เจือจางด้วยนํ้า
สะอาดและทําให้น้ าํ ยางจับตัวในตะกงด้วยนํ้ากรดตามชนิ ดและปริ มาณที่กาํ หนด แล้วรี ดแผ่นยางด้วย
เครื่ องรี ดมือ หรื อระบบอัตโนมัติ แล้วผึ่งแผ่นยางดิบให้สะเด็ดนํ้าและแห้ง
8159. 32

ผู้ทาํ ยางเครป , ผู้ทาํ ยางเครปจากเศษยางดิบ (Maker rubber Acra)
นํานํ้ายางสดหรื อหางนํ้ายางมาผสมกับกรดตามชนิ ดและปริ มาณที่กาํ หนดเพื่อทํายาง
เครป : เมื่อนํ้ายางจับตัวเป็ นยางเต้าหู ้แล้วนําไปผ่านชุ ดเครื่ องรี ดเครป ; ล้างแผ่นยางเครปให้สะอาด ;
แขวนแผ่นยางเครปบนราว ผึ่งไว้ในที่ร่มหรื ออบแห้งในเตาอบที่ควบคุ มอุณหภูมิให้ได้ยางเครปขาว /
เครปสี จาง หรื อสกิมเครป (ยางเครปขาว / เครปสี จาง ใช้น้ าํ ยางสดมาผลิต ยางสกิมเครปใช้หางนํ้ายาง
มาผลิต ส่ วนเครปสี น้ าํ ตาลหรื อสี ดาํ ใช้เศษยางมาผลิต โดยผ่านกระบวนการรี ดเครป เช่นเดียวกับยางเครป
ขาว)
8159.34

ผู้ทาํ ยางแท่ ง (Maker rubber latex)
ทํายางดิบให้เป็ นยางแท่งเพื่อการจําหน่าย : จัดเตรี ยมยางดิบซึ่ งเป็ นนํ้ายางจับตัวแล้วเป็ น
ยางเต้าหู ้ หรื อเศษยางที่ผ่านการคัดเลื อกและย่อยขนาด ล้างหรื อทําความสะอาดแล้วเข้าเครื่ องจักรใน
สายการผลิต เป็ นเครื่ องรี ดเครป เครื่ องตัดย่อยยางเป็ นชิ้นเล็ก ๆ ผ่านไปลงบ่อเพื่อล้างทําความสะอาด
แล้วนํายางที่ยอ่ ยและสะอาดแล้วบรรจุในกะบะที่จะนําไปอบให้ยางแห้งและอัดแท่งตามนํ้าหนักและขนาด
มาตรฐานโดยใช้เครื่ องอัด ;
พันแถบระบุ ช้ ันยางแท่ ง ที่ ผ ลิ ต หี บ ห่ อ แท่ ง ยางด้วยพลาสติ ก และ
บรรจุลงั เพื่อรอจําหน่าย (ยางแท่ง STR 5L ผลิตจากนํ้ายางสด ยางแท่ง STR 20 ผลิตจากเศษยาง )
8159. 40

ผู้ทาํ นํา้ ยางข้ น (Maker raw rubber)
นํานํ้ายางสดใส่ บ่อพักเพื่อตกตะกอนสิ่ งสกปรกและธาตุแมกนี เซี ยมด้วยสารเคมีที่กาํ หนด
ปั้ มหรื อปล่ อยให้น้ าํ ยางไหลเข้าเครื่ องปั่ นแยกนํ้ายางข้นและหางนํ้ายางออกจากกัน ; ถอดและล้างจาน
ประกอบเครื่ องปั่ นเป็ นระยะๆ เมื่อเครื่ องเริ่ มแยกนํ้ายางสดไม่ได้ ; ดูแลทําความสะอาดเครื่ องปั่ นนํ้ายางข้น
บ่อพักนํ้ายางสด ถังเก็บนํ้ายางข้นและผสมสารเคมีในนํ้ายางสดและนํ้ายางข้น

(499)
8159. 45

พนักงานประจําเครื่องผลิตเม็ดพลาสติก (Machine operator plastic)
ควบคุ มดูแลการทํางานของเครื่ องจักรในการผลิ ตเม็ดพลาสติก : จัดเตรี ยมและเติม
นํ้ามันหล่อลื่ นและสารเติมแต่งที่ใช้ในการผลิ ตเม็ดพลาสติกเป็ นระยะๆ ; ควบคุมดูแลการทํางานของ
เครื่ องจักรให้ทาํ งานได้อย่างต่อเนื่ อง ; จดบันทึกรายงานการทํางานของเครื่ องจักร ; เก็บตัวอย่างเม็ด
พลาสติกในแต่ละช่วงการผลิตเพื่อส่ งไปวิเคราะห์คุณภาพ ; ตรวจสอบการทํางานของเครื่ องจักร รวมถึง
การล้างถังไซโลเมื่อมีการเปลี่ยนชนิดของผลิตภัณฑ์ตามที่ได้รับมอบหมาย
8159.50

ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตถ่ านไฟฉาย (Machine operator battery production)
ควบคุ มและใช้เครื่ องจักรแบบต่าง ๆ ในกระบวนการผลิ ตถ่านไฟฉาย เช่ น อัดประจุ
สารเคมี เครื่ องอัดประกอบเป็ นก้อน : เตรี ยมวัตถุดิบและเครื่ องจักรต่าง ๆ ให้พร้อม ควบคุมการเปิ ด – ปิ ด
เครื่ องจักรให้ทาํ งานอย่างต่อเนื่องหรื อทําตามขั้นตอนการผลิต อาจดูแลทําความสะอาดเครื่ องจักร
8159.60

ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตปุ๋ ยเคมี (Machine operator fertiliser production)
ควบคุ ม และใช้เครื่ องจัก รแบบต่ าง ๆ ในกระบวนการผลิ ตปุ๋ ยเคมี เช่ น เครื่ องผสม
เครื่ องอัดเม็ด เครื่ องเป่ าแห้ง : เตรี ยมวัตถุดิบและเครื่ องจักรให้พร้อม ควบคุมการเปิ ด – ปิ ดเครื่ องจักร
และให้เครื่ องจักรต่าง ๆ ทํางานอย่างต่อเนื่ อง ตรวจดูผลิตภัณฑ์หรื อเก็บตัวอย่างไปทําการทดสอบ หยุด
เครื่ องเมื่อเครื่ องทํางานผิดปกติ อาจทําการปรับวาลว์เพื่อปรับวัตถุดิบหรื อสารเคมีเพื่อให้ส่วนผสมได้
มาตรฐาน อาจดูแลทําความสะอาดเครื่ องจักร
8159.70

ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตเส้ นใยสั งเคราะห์
(Machine operation aynthet fikse production)
ควบคุมและใช้เครื่ องจักรต่าง ๆ ในกระบวนการผลิตเส้นใยสังเคราะห์ เช่น เครื่ องผสม
เครื่ องดึง เครื่ องปี นเกลียว : เตรี ยมวัตถุดิบและเครื่ องจักรให้พร้อม ควบคุมดูแลการเปิ ด – ปิ ดเครื่ องจักร
ควบคุมให้เครื่ องจักรต่าง ๆ ทํางานอย่างต่อเนื่อง ตรวจดูเส้นใยและเก็บตัวอย่างไปทําการทดสอบ หยุด
เครื่ องมือเครื่ องทํางานผิดปกติแจ้งช่างหรื อทําการปรับแต่งเครื่ องเท่าที่จาํ เป็ น
8159.90

ผู้ปฏิบัติงานในกรรมวิธีทางเคมีอนื่ ๆ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในกลุ่มนี้ รวมถึง ผูท้ ี่ปฏิบตั ิงานในกระบวนการผลิตทางเคมี ซ่ ึ งมิได้
จัดประเภทไว้ในที่อื่น
9449 หมู่ 816 ผู้ควบคุมเครื่องจักรในการผลิตพลังงานไฟฟ้าและ
อุตสาหกรรมทีเ่ กี่ยวข้ อง
(Power – Production and Related Plant Operators)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในหมู่น้ ี ได้แก่ ผูท้ ี่ปฏิบตั ิงานและควบคุมดูแลเครื่ องจักรและอุปกรณ์
สําหรับการผลิตพลังงานไฟฟ้ า การบําบัดนํ้าและของเสี ยที่เกิดจากการผลิต ควบคุมดูแลเครื่ องจักรไอนํ้า

(500)
หม้อไอนํ้าและอุปกรณ์ ประจําที่อื่น ๆ เช่ น เตาเผาขยะ เครื่ องบําบัดนํ้าเสี ย เครื่ องจักรและอุปกรณ์ ใน
สถานีสูบนํ้า เป็ นต้น ปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
กลุ่มอาชี พในหมู่นี้ มีดังนี้
8161 ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรในการผลิตพลังงานไฟฟ้ า
8162 ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรไอนํ้าและหม้อกําเนิดไอนํ้า
8163 ผูค้ วบคุมเตาเผาขยะ งานบําบัดนํ้าเสี ยและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
หน่ วย 8161 ผู้ควบคุมเครื่ องจักรในการผลิตพลังงานไฟฟ้า (Power – Production Plant Operators)
ผูป้ ฏิ บตั ิ ง านอาชี พ ในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ ควบคุ มดู แลเครื่ องจักรอุ ปกรณ์ ในการผลิ ต
กระแสไฟฟ้ าจากพลังงานในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น เครื่ องจักรไอนํ้า เครื่ องจักรพลังงานถ่านหิ น พลังงานนํ้า
นํ้ามัน ก๊าซ พลังงานนิ วเคลี ยร์ พลังงานแสงอาทิตย์ เป็ นต้น รวมทั้งควบคุ มการจ่ายพลังงานไฟฟ้ าที่
ผลิตได้และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
8161.20

ผู้ควบคุมเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า ; พนักงานประจําห้ องควบคุม (ผลิตกระแสไฟฟ้า)
(Electric power operator)
ควบคุ ม และประสานงานการปฏิ บ ตั ิ ง านเกี่ ย วกับ การผลิ ตพลัง งานไฟฟ้ าทั้ง หมดใน
โรงงานไฟฟ้ า : คอยดูมาตรอิเล็กทรอนิ กส์ ท้ งั หมดบนแผงควบคุ มอย่างใกล้ชิด ; บันทึกข้อมูลการ
ทํางานทุกระยะอย่างสมํ่าเสมอ แล้วแปลข้อมูลเพื่อการแก้ไขดัดแปลงสิ่ งผิดปกติที่สังเกตเห็ นให้อยู่ใน
สภาพที่เหมาะสมต่อไป ; ปฏิบตั ิการด้วยตนเอง โดยกดสวิตซ์ต่าง ๆ ที่อยูบ่ นแผงควบคุม เพื่อกําหนด
ความเร็ ว และอุณหภูมิของเครื่ องกังหัน และเครื่ องกําเนิ ดไฟฟ้ า ; ประสานงานการผลิตกระแสไฟฟ้ าจาก
เครื่ องกําเนิดไฟฟ้ าหลาย ๆ เครื่ อง เพื่อให้แน่ใจว่าได้กระแสไฟฟ้ าเพียงพอกับความต้องการ ; รายงานต่อ
ผูค้ วบคุมงานหรื อวิศวกรหัวหน้ากะ เมื่อผิดปกติมาก เพื่อทําการแก้ไขต่อไป อาจรับผิดชอบในการควบคุม
และการทําให้เครื่ องกําเนิ ดไฟฟ้ ามากกว่าหนึ่ งเครื่ องขึ้นไป ทํางานประสานกัน อาจรับผิดชอบในการสั่ง
ให้ใช้เครื่ องกําเนิดไฟฟ้ าซึ่ งเตรี ยมไว้ในกรณี ฉุกเฉิ น
8161.30

ผู้ควบคุมสถานีผลิตไฟฟ้า (พลังงานนํา้ ) ; พนักงานเครื่องกังหัน (ผลิตกระแสไฟฟ้า)
(Hydroelectric power plant operator)
ใช้เครื่ องกังหันนํ้าหรื อกังหันไอนํ้า หมุนเครื่ องกําเนิดไฟฟ้ าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ า : ติด
เครื่ องกังหัน หรื อสั่งให้ผชู ้ ่วยติดเครื่ อง ; เดิ นเครื่ องกังหันที่อตั ราความเร็ วตํ่าในช่ วงเวลาที่กาํ หนดไว้
และแจ้งให้พนักงานควบคุมแผงหรื อตูส้ วิตซ์ทราบเมื่อพร้อมที่เดินเครื่ องกังหัน ตามความเร็ วที่จะใช้งาน
; เพิ่มความเร็ วของเครื่ องกังหันและแน่ใจว่าเครื่ องควบคุ มอัตโนมัติได้คงอัตราความเร็ วที่จะใช้งานไว้
โดยถูกต้อง ; แจ้งให้พนักงานควบคุมแผงสวิตซ์ประจําเครื่ องกังหันทราบ เมื่อเครื่ องกังหันสามารถจะ

(501)
ต่อขนานเข้าจังหวะกับหน่ วยผลิ ตกระแสไฟฟ้ าอื่น ๆ ; สังเกตเครื่ องวัดและมาตรวัดต่าง ๆ ว่าเครื่ อง
กังหันสามารถรับภาระและกําลังทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพหรื อไม่ ; เปลี่ยนแปลงกําลังผลิตจ่ายของ
เครื่ องกังหันและปรับเครื่ องตามความจําเป็ น ; ทําบันทึกผลการอ่านจากเครื่ องมือ
8161.40

ผู้ควบคุมสถานีผลิตไฟฟ้า (พลังงานนิวเคลียร์ )
(Nuclear power plant operator)
ควบคุมระบบกําลังไฟฟ้ าและการจ่ายไฟฟ้ าของสถานี ไฟฟ้ าพลังงานนิ วเคลียร์ : ควบคุม
การทํางานของเครื่ องจักร อุปกรณ์ และระบบต่าง ๆ ให้อยูใ่ นสภาพใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพเพื่อ
ผลิ ตและจ่ ายไฟฟ้ าให้ส อดคล้องกับ ความต้องการ ตรวจสอบเครื่ องจัก ร อุ ปกรณ์ เมื่อมีเหตุ ขดั ข้อง
ประสานแจ้งหน่วยที่เกี่ยวข้อง บันทึกข้อมูลสถิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
8161.50

ผู้ควบคุมสถานีผลิตไฟฟ้ า (พลังแสงอาทิตย์ ) (Solar power plant operator)
ควบคุมระบบกําลังไฟฟ้ าและการจ่ายไฟฟ้ าของสถานี ไฟฟ้ าพลังแสงอาทิตย์ : ควบคุม
การทํางานของเครื่ องจักร อุ ปกรณ์ และระบบต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ ;
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการผลิตและจ่ายไฟให้สอดคล้องกับความต้องการ ; ตรวจสอบเครื่ องจักร
อุปกรณ์ และแจ้งฝ่ ายบํารุ งรักษาหรื ออาจทําการเปลี่ ยนแผ่นรับแสงที่ เสื่ อมหรื อชํารุ ด บันทึกข้อมูลสถิ ติ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

8161.60

พนักงานเครื่องอัดอากาศ (Air compressor operator)
ควบคุ มและให้บริ การเครื่ องอัดอากาศ ซึ่ ง ผลิ ตและจ่ายอากาศอัดไปยัง เครื่ องมื อลม
รอก หรื อเครื่ องมืออื่น ๆ : เดินเครื่ องผลิตความดันตามที่ตอ้ งการ ; บังคับเครื่ องควบคุมหรื อตั้งเครื่ อง
บังคับอัตโนมัติเพื่อให้การส่ งอากาศไปยังเครื่ องมือคงเป็ นไปโดยถูกต้อง ; สังเกตเครื่ องวัดความดัน
เครื่ องวัดอุณหภูมิ และเครื่ องวัดอื่น ๆ แล้วปรับเครื่ องควบคุมเท่าที่จาํ เป็ น ; ทําความสะอาดและหยอด
นํ้ามันอุปกรณ์ ขันชิ้นส่ วนที่หลวมให้แน่น และปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการให้บริ การเครื่ องอัดให้คง
อยูใ่ นสภาพที่ทาํ งานได้ดี อาจทํางานซ่อมเล็ก ๆ น้อย ๆ
8161.70

ผู้ควบคุมการจ่ ายกระแสไฟฟ้า ; พนักงานประจําสถานีจ่ายไฟ
(Controller electric distribution station)
ควบคุ มการผลิ ตและการจ่ายกระแสไฟฟ้ าจากโรงไฟฟ้ าต่าง ๆ ให้เพียงพอกับความ
ต้องการ : เตรี ยมการกะประมาณจํานวนกระแสไฟฟ้ าที่จะจ่าย ; ขอให้ผลิตพลังงานไฟฟ้ าเพิ่มขึ้น โดย
ใช้โทรศัพท์หรื อวิทยุ แล้วจ่ายกระแสไฟฟ้ าตามลําดับของความต้องการไฟฟ้ าเข้าวงจรตามส่ วนสัด ; ทํา
การเชื่ อมโยงกับระบบกําลังไฟฟ้ าอื่น ๆ ; เปลี่ยนแปลงการจ่ายกระแสไฟฟ้ าใหม่ให้เหมาะสม ; ควบคุม
การเปิ ดปิ ดสวิตซ์ของวงจรทั้งหมดในกรณี ฉุกเฉิ นและจัดการต่าง ๆ เพื่อคงให้บริ การได้ต่อไป ; แจ้งให้
ผูท้ ี่มีหน้าที่ที่เกี่ ยวข้องทราบถึ งภาวะการณ์ที่จาํ เป็ นต้องให้ความเอาใจใส่ ; ทําบันทึกและรายงานการ
ปฏิบตั ิงานในกะ ทั้งเวลาปกติและเวลาฉุ กเฉิ น

(502)
8161.90

ผู้ปฏิบัติงานเครื่องจักรในการผลิตพลังงานไฟฟ้าอืน่ ๆ
ผูป้ ฏิ บ ัติ ง านอาชี พ ในกลุ่ ม นี้ รวมถึ ง พนัก งานหรื อ ผูค้ วบคุ ม เครื่ อ งจัก รในการผลิ ต
พลังงานไฟฟ้ าอื่น ๆ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
หน่ วย 8162 ผู้ควบคุมเครื่ องจักรไอนํา้ และหม้ อกําเนิดไอนํา้
(Steam – Engine and Boiler Operators)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ควบคุมดูแลเครื่ องจักรไอนํ้าที่ใช้พลังงานถ่านหิ น
หรื อนํ้ามัน และควบคุมหม้อกําเนิดไอนํ้าที่ใช้งานในโรงงานหรื อบนเรื อ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
8162.20

ผู้ควบคุมหม้ อนํา้ (Boiler) ; ช่ างไฟฟ้ าประจําหม้ อนํา้ (Boiler Firepenson)
ดูแลหม้อนํ้า สําหรับให้กาํ เนิดไอนํ้า เพื่อป้ อนเครื่ องยนต์ที่ใช้บนบกหรื อบนเรื อ : ควบคุม
และรักษาความดันไอนํ้าให้อยู่ในระดับที่ตอ้ งการ ; ควบคุมการไหลของนํ้ามันและลมที่เป่ าเข้าไปใน
หัวฉี ดหรื อเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ
8162.30

ผู้ควบคุมเครื่องจักรไอนํา้ (เรือ) (System engine operator ship)
ควบคุมดูแลเครื่ องจักรและอุปกรณ์ ที่ผลิตไอนํ้าในเรื อ : ควบคุมวัตถุดิบ (เชื้ อเพลิ ง)
รักษาระดับความดันและความร้ อนของเครื่ องจักรที่ ผลิ ตไอนํ้าสําหรั บผลิ ตเป็ นพลังงานที่ ใช้ในเรื อ ;
บํารุ งรักษาและซ่อมแซมเครื่ องจักรเมื่อชํารุ ด
8162.90

ผู้ควบคุมเครื่องจักรไอนํา้ และหม้ อกําเนิดไอนํา้ อืน่ ๆ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในกลุ่มนี้ รวมถึง ผูท้ ี่ควบคุมเครื่ องจักรไอนํ้าซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้

ในที่อื่น
หน่ วย 8163 ผู้ควบคุมเตาเผาขยะ งานบําบัดนํา้ เสี ยและงานอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้ อง
(Incinerator, Water – Treatment and Related Plant Operators)
ผูป้ ฏิ บตั ิ งานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ ควบคุ มและดู แลเครื่ องจักรและอุ ปกรณ์ ชนิ ด
ต่าง ๆ ในการกําจัดของเสี ยในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น เตาเผาขยะ เครื่ องบําบัดนํ้าเสี ย เครื่ องฟอกหรื อกรอง
อากาศและก๊าซ ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
8163.20

ผู้ควบคุมเตาเผาขยะ (operator incinerator sufuse disposal)
ควบคุมการทํางานของเตาเผาขยะ : ดูแลการปฏิบตั ิงานของคนงานเผาขยะ ทําการเผา
ขยะให้เรี ยบร้ อย อาจซ่ อมแซมแก้ไขเตาเผาขยะเมื่อเกิ ดเหตุขดั ข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ปฏิ บตั ิงานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง

(503)
8163.30

ผู้ควบคุมเครื่องสู บนํา้ (Operator pumping station water)
ใช้หรื อให้บริ การเครื่ องสู บ ที่ มีกาํ ลังขับเคลื่ อนตั้งแต่หนึ่ งเครื่ องขึ้นไป เพื่อสู บนํ้าหรื อ
ของเหลวอื่น ๆ : เดินเครื่ องสู บ สังเกตดูการทํางานของเครื่ องสู บและปรับเครื่ องควบคุม เพื่อให้เครื่ อง
สู บทํางานอยูใ่ นระดับที่ถูกต้อง ; หยุดเครื่ องสู บ เมื่อได้ปริ มาณของเหลวออกมาตามที่ตอ้ งการแล้ว ;
ทําความสะอาด หยอดนํ้ามัน และอัดจาระบีเครื่ องสู บ ขันชิ้นส่ วนที่หลวมให้แน่น และปฏิบตั ิงานด้าน
บริ การอื่น ๆ เพื่อรักษาเครื่ องสู บให้อยูใ่ นสภาพที่ทาํ งานได้ดี อาจทํางานซ่ อมเล็ก ๆ น้อย ๆ อาจได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบตั ิงานตามประเภทของเครื่ องสู บที่ใช้ หรื อตามประเภทของวัตถุที่ตอ้ งการสู บ
8163.40
พนักงานเครื่องทํานํา้ ให้ บริสุทธิ์ (operator water purification plant)
ควบคุมการทํางานของเครื่ องทํานํ้าให้บริ สุทธิ์ และใส สําหรับนํามาใช้บริ โภคและใช้ใน
งานอุตสาหกรรม : ควบคุมให้น้ าํ ที่จะทําให้บริ สุทธิ์ ไหลเข้าไปสู่ โรงจักร โดยการเดินเครื่ องและควบคุม
การทํางานของมอเตอร์ ไฟฟ้ า เครื่ องสู บ และวาล์ว ; เติมคลอรี น แอมโมเนีย ปูนขาว หรื อเคมีภณ
ั ฑ์
อื่น ๆ ตามจํานวนที่กาํ หนด เพื่อฆ่าเชื้ อโรค ดับกลิ่ น และทําให้น้ าํ ใสหรื อปรับเครื่ องมืออัตโนมัติซ่ ึ ง
ปล่อยเคมีภณ
ั ฑ์ต่าง ๆ ให้ไหลไปตามปริ มาณที่กาํ หนด ; เดิ นเครื่ องกวนเพื่อผสมส่ วนผสมต่าง ๆ ;
ปล่อยให้สิ่งที่ไม่บริ สุทธิ์ เข้าไปเก็บไว้ในถังเก็บนํ้า ; ควบคุมการจ่ายนํ้าให้เป็ นไปตามต้องการ ; ใช้หวั สู บ
ฉี ดนํ้าเข้าไปล้างถังนํ้าและแผ่นกรองนํ้าให้สะอาด ; หล่อลื่นส่ วนต่าง ๆ ที่เคลื่อนไหวได้และทํางานซ่ อม
เล็ก ๆ น้อย ๆ ; ใช้วิธีการต่าง ๆ ทดสอบนํ้าเกี่ยวกับสี ความเป็ นกรดและมลทินต่าง ๆ อาจทําบันทึก
การทดสอบ
8163.50

ผู้ควบคุมเครื่องระบบทําความเย็น (Operator refrigeration system)
ควบคุมเครื่ องทําความเย็นเพื่อใช้ในกระบวนการต่าง ๆ เช่ น การถนอมอาหาร การนํา
ความเย็นไปใช้ในกรรมวิธีทางอุตสาหกรรม การให้ความเย็นแก่อาคาร หรื อเพื่อวัตถุ ประสงค์อื่น ๆ :
ควบคุมการเปิ ด ปิ ด มอเตอร์ ไฟฟ้ า เครื่ องสู บ เครื่ องอัดตัวทําความเย็นและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบเครื่ องทําความเย็นตามที่ตอ้ งการ ; ตรวจสอบเครื่ องวัดอุณหภูมิ เครื่ องวัดความดัน และเครื่ องมือ
อื่น ๆ เพื่อสอบภาวะการทํางานของระบบให้อยูใ่ นระดับที่ตอ้ งการ ; ปรับเครื่ องกําเนิ ดไฟฟ้ า เปลี่ยน
ฟิ วส์ ที่ชาํ รุ ดและเครื่ องบันทึกที่ชาํ รุ ดเสี ยหาย ทําความสะอาดอุปกรณ์ ต่าง ๆ และทํางานอื่น ๆ เพื่อให้
เครื่ องทําความเย็นคงอยูใ่ นสภาพที่ดี อาจบันทึกอุณหภูมิที่เกิดจากการทําความเย็น
8163.90 ผู้ควบคุมเตาเผาขยะงานบําบัดนํา้ เสี ยและงานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในกลุ่มนี้ รวมถึง ผูค้ วบคุมดูแลเครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับงานกําจัด
ของเสี ยอื่น ๆ ที่มิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
หมู่

817

ผู้ควบคุมเครื่องจักรในการประกอบชิ้นส่ วน และควบคุมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรม
(Automated – Assembly – Line and Industrial – Robot Operators)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในหมู่น้ ี ได้แก่ ผูท้ ี่ปฏิบตั ิงานและควบคุมดูแลการทํางานในสายการ
ประกอบแบบอัตโนมัติหรื อกึ่งอัตโนมัติ ตลอดจนควบคุมการทํางานของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

(504)
กลุ่มอาชี พในหมู่นี้ มีดังนี้
8171 ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรในการประกอบชิ้นส่ วน
8172 ผูค้ วบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
หน่ วย 8171 ผู้ควบคุมเครื่องจักรการประกอบชิ้นส่ วน
(Automated – Assembly – Line Operators)
ผูป้ ฏิ บตั ิ งานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ ปฏิ บตั ิ ง านและควบคุ มดู แลการทํางานของ
เครื่ องจักรในการประกอบทั้งแบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ รวมทั้งทํางานอื่นที่เกี่ยวข้อง
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
8171.20

ผู้ควบคุมเครื่องจักรในการประกอบชิ้นส่ วนแบบอัตโนมัติ
(Operator , automated assembly line )
ควบคุ มดูแลการทํางานของเครื่ องจักรแบบอัตโนมัติในการประกอบชิ้ นส่ วนต่าง ๆ :
ควบคุมดูแลเครื่ องจักรตั้งแต่ 1 เครื่ องขึ้นไปให้ทาํ งานอย่างต่อเนื่ อง ; หยุดเครื่ องเมื่อมีสิ่งปิ ดปกติหรื อ
เครื่ องจักรเครื่ องใดเครื่ องหนึ่ งทํางานไม่สมํ่าเสมอ ตรวจสอบชิ้ นส่ วนที่ผา่ นการประกอบแล้ว หรื อส่ ง
ตัวอย่างให้ฝ่ายตรวจสอบทําการปรับแต่งเครื่ องจักรหรื อแจ้งช่างเพื่อทําการซ่อม
8171.30

ผู้ควบคุมเครื่องจักรในการประกอบชิ้นส่ วนแบบกึง่ อัตโนมัติ (Operator , semi automated assembly line )
ควบคุมดูแลการทํางานของเครื่ องจักรแบบกึ่งอัตโนมัติในการประกอบชิ้นส่ วนต่าง ๆ :
ควบคุมดูแลเครื่ องจักรตั้งแต่ 1 เครื่ องขึ้นไปให้ทาํ งานอย่างต่อเนื่อง ; ทําการประกอบโดยใช้อุปกรณ์ใน
บางช่ วงของการผลิ ตปรั บแต่งเครื่ องจักรกลเท่าที่ จาํ เป็ นหรื อแจ้งหน่ วยซ่ อมเมื่ อมีการชํารุ ดหรื อเครื่ อง
ทํางานผิดปกติ ตรวจสอบชิ้นส่ วนที่ประกอบแล้วหรื อจัดเก็บตัวอย่างให้ฝ่ายตรวจสอบ
หน่ วย 8172 ผู้ปฏิบัติงานในการควบคุมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรม (Industrial – Robot Operators)
ผูป้ ฏิบตั ิงานในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ควบคุมการทํางานของหุ่ นยนต์ในอุตสาหกรรมบรรจุ
หรื อยกเลิกโปรแกรมคําสั่งในหุ่นยนต์ และควบคุมหุ่นยนต์ให้ทาํ งานตามที่กาํ หนด
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
8172.20

ผู้ควบคุมหุ่นยนต์ (Robot operator) ; ผู้ปฏิบัติงานควบคุมหุ่นยนต์
ปฏิ บ ตั ิ ง านและควบคุ ม การทํา งานของหุ่ นยนต์อุตสาหกรรมให้เป็ นไปตามระบบ :
บรรจุโปรแกรมคําสั่งเข้าในหุ่ นยนต์ และดูแล ควบคุมให้หุ่นยนต์ ทํางานตามโปรแกรมคําสั่ง ; ยกเลิก
โปรแกรมเมื่อเปลี่ยนสายงานการผลิต หรื อเมื่อเกิดความผิดปกติ เมื่อมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นแจ้งช่างเทคนิ ค
ควบคุมหุ่นยนต์เพื่อทําการแก้ไขต่อไป

(505)
หมวดย่อย 82 ผู้ควบคุมเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้ านการประกอบ
(Machine Operators and Assemblers)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในหมวดย่อยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ปฏิบตั ิงานและควบคุมดูแลเครื่ องจักรที่ใช้
ในการผลิตและประกอบสิ นค้าต่าง ๆ ที่ทาํ จากโลหะ แร่ ธาตุ เคมี ยาง พลาสติก กระดาษ สิ่ งทอ ขนสัตว์
เครื่ องหนัง ผูป้ ฏิบตั ิงานในกระบวนการแปรรู ปอาหารและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยควบคุมเครื่ องจักร
ณ จุ ดที่ เครื่ องจัก รทํางานหรื อควบคุ มจากจุ ดอื่ น ปฏิ บตั ิ หน้าที่ การงานอื่ นที่ เกี่ ยวข้องกับการผลิ ตและ
ประกอบส่ วนต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ รวมถึงควบคุมผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น
กลุ่มอาชี พในหมวดย่ อยนี้ มีดังนี้
821 ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรผลิตผลิตภัณฑ์โลหะและแร่ ธาตุ
822 ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรผลิตผลิตภัณฑ์เคมี
823 ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก
824 ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรผลิตผลิตภัณฑ์ไม้
825 ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรในอุตสาหกรรมการพิมพ์
826 ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ขนสัตว์ และเครื่ องหนัง
827 ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
828 ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรในการประกอบผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
829 ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรและผูป้ ฏิบตั ิงานด้านการประกอบอื่น ๆ
หมู่

821

ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์ โลหะและแร่ ธาตุ
(Metal – and Mineral – Products Machine Operators)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในหมู่น้ ี ได้แก่ ผูท้ ี่ควบคุมดูแลการทํางานของเครื่ องจักรในการแปรรู ป
โลหะต่าง ๆ และการผลิ ตผลิ ตภัณฑ์จากแร่ ธาตุ เช่ น การควบคุ มเครื่ องกลึ ง เครื่ องตัด เครื่ องคว้า น
เครื่ องขัด เครื่ องเลื่ อยโลหะ เครื่ องบี บและอัดขึ้ นรู ป เครื่ องหล่อแบบผสม เป็ นต้น ปฏิ บตั ิ งานอื่ นที่
เกี่ยวข้องรวมถึงควบคุมผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น
กลุ่มอาชี พในหมู่นี้ มีดังนี้
8211 ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรและอุปกรณ์แปรรู ปโลหะต่าง ๆ
8212 ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรในการผลิตผลิตภัณฑ์ซีเมนต์และแร่ ธาตุอื่น ๆ
หน่ วย 8211 ผู้ควบคุมเครื่องจักรและอุปกรณ์ แปรรู ปโลหะต่ าง ๆ (Machine – Tool Operators)
ผูป้ ฏิ บ ัติ ง านอาชี พ ในหน่ ว ยนี้ ได้แ ก่ ผู ้ค วบคุ ม ดู แ ลเครื่ อ งจัก รแบบอัต โนมัติ แ ละ
กึ่งอัตโนมัติในการแปรรู ปโลหะต่าง ๆ เช่น เครื่ องกลึง เครื่ องกดอัด ขึ้นรู ปโลหะ เครื่ องตัดไส เครื่ องดัด
เครื่ องคว้าน เครื่ องเจาะ เครื่ องฝน เครื่ องเจียรหรื อเครื่ องเลื่อยโลหะ ปฏิบตั ิ หน้าที่การงานอื่นที่เกี่ ยวข้อง
รวมถึงควบคุมผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น

(506)
อาชีพในหน่วยนี้ มีดงั นี้
8211.10

ผู้ควบคุมเครื่องมือกล (งานโลหะ) ทัว่ ไป (Machine tool operator metal working)
ควบคุม ดูแลการทํางานของเครื่ องจักรในการแปรรู ปโลหะ ให้เป็ นผลิตภัณฑ์ท้ งั เครื่ องจักร
ชนิดอัตโนมัติหรื อกึ่งอัตโนมัติ เช่น เครื่ องตัด เครื่ องกลึง เครื่ องเจาะ เครื่ องไส เป็ นต้น
8211.20

ผู้ควบคุมเครื่องกลึง (งานโลหะ) ; ช่ างกลึง (แบบฐานหมุน , คงที่)
(Lathe operator metal working)
ควบคุมและใช้เครื่ องจักรกลึงโลหะทั้งชนิ ดเครื่ องกลึงแบบฐานหมุน หรื อแบบฐานคงที่ :
นําโลหะที่จะกลึงวางลงบนแท่นยึดในเครื่ องไส ; เปิ ด – ปิ ดเครื่ องจักร นําชิ้นโลหะออกจากเครื่ องกลึง
เมื่อกลึงเสร็ จแล้ว ตรวจดูชิ้นงาน ปฏิบตั ิงานซํ้า ๆ รายงานความผิดปกติของเครื่ องต่อช่างติดตั้ง
8211.25

ผู้ควบคุมเครื่องไส (งานโลหะ) ชนิดแท่นเคลื่อนที่ , ชนิดแท่นเหล็ก
(Shaping operator metal working)
ควบคุ มและใช้เครื่ องจักรในการเลื่ อยหรื อตัดโลหะด้วยเครื่ องไสทั้งชนิ ดแท่นเคลื่อนที่
หรื อชนิ ดแท่นเหล็ก : วางโลหะที่จะเลื่ อยหรื อตัดลงบนแท่นของเครื่ องไส ; เปิ ด – ปิ ดเครื่ องจักร
เพื่ อให้เครื่ องจัก รทําการไสโลหะ นํา ชิ้ นโลหะออกจากเครื่ องไสเมื่ อเครื่ องหยุด ตรวจสอบชิ้ นงาน
รายงานความผิดปกติดของเครื่ องต่อช่างติดตั้ง
8211.30

ผู้ควบคุมเครื่องตัดเฟื อง (งานโลหะ) ; ช่ างตัดเฟื อง (Milling operator metal working)
ควบคุมและใช้เครื่ องจักรในการตัดโลหะให้ได้ขนาดด้วยเครื่ องตัดเฟื องชนิดหมุนได้ :
วางโลหะที่จะตัดลงบนแท่นเครื่ องจักรให้ตรงตามตําแหน่ง ; เปิ ด – ปิ ดเครื่ องจักร เพื่อให้เครื่ องจักรตัด
โลหะตามแบบที่กาํ หนด ; นําชิ้นโลหะออกจากเครื่ อง ; ตรวจสอบชิ้นงานรายงานความผิดปกติของเครื่ อง
ต่อช่างติดตั้ง
8211.35

ผู้ควบคุมเครื่องเลือ่ ยโลหะ (Sawing operator metal working)
ควบคุมและใช้เครื่ องจักรในการเจียรหรื อตัดโลหะให้ได้ขนาดด้วยเครื่ องเลื่อย : วาง
โลหะที่จะเลื่อยลงบนแท่นได้ขนาดด้วยเครื่ องเลื่อย : วางโลหะที่จะเลื่อยลงบนแท่นเครื่ องจักร เปิ ด – ปิ ด
เครื่ องจักร เพื่อให้เครื่ องจักรทําการเลื่อยโลหะ ; นําชิ้นโลหะออกจากเครื่ องเมื่อเครื่ องหยุด ; ตรวจสอบ
ชิ้นงาน รายงานความผิดปกติของเครื่ องต่อช่างติดตั้ง

(507)
8211.40

ผู้ควบคุมเครื่ องคว้ าน (งานโลหะ) (Boring operator metal working)
ควบคุมและใช้เครื่ องจักรในการคว้านโลหะให้ได้รูที่มีขนาดตามต้องการ : วางโลหะที่
จะคว้านลงในเครื่ องจักร; เปิ ด – ปิ ดเครื่ องจักร เพื่อให้เครื่ องจักรทําการคว้าน ; นําชิ้ นโลหะออกจาก
เครื่ องเมื่อเครื่ องหยุด ; ตรวจสอบชิ้นงาน รายงานความผิดปกติของเครื่ องกับช่างติดตั้ง
8211.45

ผู้ควบคุมเครื่ องเจาะ (งานโลหะ) (Drilling operator metal working)
ควบคุมและใช้เครื่ องจักรในการเจาะโลหะให้เป็ นรู : นําชิ้ นโลหะที่จะเจาะวางลงบน
แท่นยึดกับเครื่ องเจาะ ; เปิ ด – ปิ ดเครื่ องจักร ; นําชิ้นงานออกจากเครื่ องเจาะ; ตรวจดูชิ้นงาน รายงาน
ความผิดปกติของเครื่ องต่อช่างติดตั้ง

8211.50

ผู้ควบคุมเครื่องเจียระไนทีม่ ีความเทีย่ งตรงแม่ นยํา (งานโลหะ)
(Precision grinding operator metal working)
ตั้งและใช้เครื่ องเจียระไนและทําผิวโลหะให้เรี ยบ ตามมาตรฐานที่กาํ หนดไว้ : ตรวจดู
รู ปแบบและรายละเอียดต่างๆของชิ้นส่ วน ; ยึดโลหะเข้ากับเครื่ องจักรให้ตรงตําแหน่ง โดยใช้หวั ภมร
ปลิงเกลียว จิ๊กและเครื่ องยึดหรื อแท่นแม่เหล็กตามความจําเป็ น ; เลือกกงฝนและติดตั้งที่เครื่ องจักร ;
ปรั บแท่นเครื่ องจักร ตัวนํา ตัวหยุดและเครื่ องควบคุ มอื่ นๆ เลื อกอัตราการหมุ นแล้วเดิ นเครื่ องเพื่อ
เจียระไนโลหะ ; เปลี่ยนกงฝนและตําแหน่งของโลหะตามต้องการ ; ตรวจสอบผลการเจียรด้วยเครื่ องวัด
และทําการปรับเท่าที่จาํ เป็ น
8211.55

ผู้ควบคุมเครื่องจักรทําแกนแบบหล่ อโลหะ (Core making operator metal)
ใช้ แ บบแกนหรื อ หี บ แกน ทรายหล่ อ สารที่ ท าํ ให้ ท รายเกาะตัว วัส ดุ เ สริ ม กํา ลัง
เครื่ องมือและเครื่ องจักร ทําแกน (คอร์ หรื อโค้) สําหรับใส่ ในแบบหล่อโลหะ เพื่อทําให้เกิดรู หรื อช่อง
บนผิวของโลหะหล่อ : คัดเลือกแบบแกนหรื อหี บแกน และทําความสะอาดด้วยเครื่ องมือที่มีพลังงาน ;
ใส่ วสั ดุเสริ มกําลังบรรจุและกระทุง้ ทรายที่เตรี ยมไว้ลงในแบบแกนด้วยเครื่ องจักรให้แน่น จัดทํารู ระบาย
เพื่อระบายก๊าซออกระหว่างการหล่อ ; เอาแกนหรื อชิ้นส่ วนแกนออกจากแบบแกน ซ่ อมผิวแกนที่ชาํ รุ ด
และเคลือบด้วยสารป้ องกันผิว ; ประกอบชิ้นส่ วนแกนเข้าด้วยกันตามรู ปที่ตอ้ งการ ; เผาหรื อย่างแกน
ให้แข็ง อาจร่ อนทรายหล่ อผสมทรายหล่ อชนิ ดต่าง ๆ กับสารที่ ทาํ ให้ทรายเกาะตัว ทําความสะอาด
อุปกรณ์และบริ เวณที่ทาํ งาน อาจทําแกนพิเศษผิดจากธรรมดา ซึ่ งไม่มีแบบแกนหรื อหี บแกนโดยเฉพาะ
8211.60

พนักงานคุมเครื่องทําลวดหนาม (Barked wire operator)
ใช้เครื่ องจักรบิดเกลี ยวเส้นลวดที่มีหนาม หลายๆ เส้นเข้าด้วยกันโดยอัตโนมัติ : ใส่
ขดลวดลงบนแกนหมุนป้ อนเส้นลวด เชื่อมปลายของเส้นลวดที่จะใช้ป้อนเข้ากับเส้นลวดในเครื่ องจักร
; ตั้งเครื่ องจักร เดินเครื่ อง ปล่อยให้เครื่ องทําเส้นลวดให้เป็ นลวดหนาม ; หยุดเครื่ องเพื่อต่อเส้นลวดที่
ขาดเมื่อจําเป็ น ; ตัดเส้นลวดด้วยเครื่ องตัด ดึงสลักแล้วเอาม้วนลวดหนามออก ; ปรับเครื่ องจักรและ
แก้ไขเมื่อมีการหยุดชะงักเล็กน้อย

(508)
8211.90

ผู้ควบคุมเครื่องจักรและอุปกรณ์ แปรรู ปโลหะอืน่ ๆ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในกลุ่มนี้ รวมถึง ผูท้ ี่ควบคุมเครื่ องจักรและอุปกรณ์ในการแปรรู ป
โลหะอื่นๆ ซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
หน่ วย 8212 ผู้ควบคุมเครื่องจักรในการผลิตผลิตภัณฑ์ ซีเมนต์ และแร่ อื่น ๆ
(Cement and Other Mineral Products Machine Operators)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ควบคุมเครื่ องบีบอัด ขึ้นรู ป เครื่ องหล่อ เทเบ้า
เครื่ องฝนขัดและเครื่ องตัดที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรี ตที่หล่อเทล่วงหน้าและผลิตภัณฑ์หินต่าง ๆ
เช่ น แผ่ น หิ น ปู พ้ื น ทางเดิ น เสารั้ ว ท่ อ ระบายนํ้ า แผ่ น บุ ค ลองส่ ง นํ้า ผนั ง และแผงกั้ น ห้ อ ง
ส่ วนประกอบ ชิ้ น ส่ วนอาคารสิ่ งปลู กสร้ าง ท่ อหุ ้มสายเคเบิ ล ท่ อดู ดควันและฝุ่ น เป็ นต้น ควบคุ ม
เครื่ องจักรผสมทราย กรวด ซี เมนต์และนํ้า เพื่อทําคอนกรี ตผสมเสร็ จ ปฏิบตั ิงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และ
ควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
8212.20

ผู้หล่ อซีเมนต์ บล๊ อค ; ผู้ทาํ ซีเมนต์ บล๊ อค (Machine operator cast contrite product)
ทําซี เมนต์บล๊อคเพื่อใช้ในการก่อสร้าง : ใส่ ทราย ซี เมนต์ หิ นละเอียด และนํ้าตาม
สู ตรลงในถังผสม ; เดินเครื่ องผสมและปล่อยให้ส่วนผสมต่าง ๆ กวนให้เข้ากันตามระยะเวลาที่กาํ หนด
; เทของผสมลงในแบบพิมพ์โลหะ ; อัดของผสมในแบบพิมพ์ให้แน่นด้วยมือหรื อเครื่ องจักร ; ถอด
บล๊อคที่หล่อแล้วออกจากแบบพิมพ์ และผึ่งลมไว้ให้แห้ง
8212.30

ผู้ควบคุมเครื่องหล่ อซีเมนต์ คอนกรีต
(Machine operator finishing concrete product)
ควบคุมเครื่ องจักรที่มีพลังขับเคลื่อน หล่อผลิตภัณฑ์ซีเมนต์คอนกรี ตชนิดต่างๆ เพื่อใช้ใน
งานก่อสร้าง เช่น เสาเข็มซี เมนต์ บล๊อค เสาไฟฟ้ า เสาโทรศัพท์ คานหัวเสาสะพาน แผ่นคอนกรี ต
มุงหลังคาและแผ่นคอนกรี ตปูพ้นื เสารั้ว ท่อระบายสิ่ งสกปรกและท่อนํ้า และผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน:
คัดเลือกและจัดวางแบบพิมพ์ตามแบบของผลิตภัณฑ์ที่จะหล่อ; ควบคุมการชัง่ นํ้าหนัก หรื อปริ มาณของ
วัตถุดิบตามสู ตร
ผสมส่ วนผสมของวัตถุดิบที่ชงั่ แล้วให้เป็ นซี เมนต์คอนกรี ตด้วยเครื่ องผสม ; เทซี เมนต์
คอนกรี ตลงในแบบ ; ปล่อยให้คอนกรี ตเข้าที่และอัดแน่นด้วยเครื่ องจักร ; ถอดผลิตภัณฑ์ที่หล่อออกจาก
เครื่ องหล่อด้วยเครื่ องจักร ผึ่งให้แห้ง อาจตกแต่งผลิตภัณฑ์โดยใช้การแปรง หรื อขัดถูคอนกรี ตส่ วนที่เกิน
ออกและ/หรื อใช้เกรี ยงมือโบกซี เมนต์ผสมลงบนส่ วนที่ไม่เรี ยบร้อยหรื อบกพร่ อง อาจทําผลิตภัณฑ์ให้แห้งใน
ห้องอบ
8212.40

พนักงานเครื่ องผสมคอนกรี ต (Machine operator concrete mixing)
ควบคุมเครื่ องผสมคอนกรี ต : ควบคุมเครื่ องจักรและวัสดุผสมต่าง ๆ ให้ไหลลงในถัง ;
ชัง่ นํ้าหนัก ; ปล่อยให้วสั ดุที่ชงั่ นํ้าหนักแล้ว ผ่านไปลงในถังผสม ; ควบคุมเครื่ องให้ปริ มาณนํ้าไหลไปยัง
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ถังผสม ; ควบคุมเครื่ องผสมให้ทาํ งานไปตามปกติและต่อเนื่อง ; เปิ ดรางปล่อยให้คอนกรี ตที่ผสมเสร็ จ
แล้วไหลออกจากถังผสมลงในถังเครื่ องลําเลียง หรื อเครื่ องบรรทุกคอนกรี ตอื่นๆ ; ควบคุมแผงจับเวลาการ
ผสม และบันทึกจํานวนของผสม
หมู่

822

ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์ เคมี
(Chemical – Products Machine Operators)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในหมู่น้ ี ได้แก่ ผูค้ วบคุมและดูแลเครื่ องจักรที่ใช้ในกระบวนการแปร
รู ปสารเคมีและส่ วนผสมต่าง ๆ สําหรับการผลิตยารักษาโรค ผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์ วัตถุระเบิด ผลิตภัณฑ์
การถ่ายภาพ หรื อผลิตภัณฑ์เคมีอื่น ๆ รวมถึงการควบคุมเครื่ องจักรในการเคลือบชุ บผิวผลิตภัณฑ์โลหะ
และงานสําเร็ จรู ปอื่น ๆ ปฏิบตั ิหน้าที่การงานอื่นที่เกี่ยวข้องรวมถึงควบคุมผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น
กลุ่มอาชี พในหมู่นี้ มีดังนี้
8221 ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรในการผลิตผลิตภัณฑ์ยารักษาโรคและเวชสุ ขภัณฑ์
(เครื่ องใช้ในห้องนํ้า)
8222 ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรในการผลิตผลิตภัณฑ์กระสุ นปื นและวัตถุระเบิด
8223 ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรในการตกแต่ง การเคลือบและชุบผิวโลหะ
8224 ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรในการผลิตผลิตภัณฑ์ดา้ นการถ่ายภาพ
8229 ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรในการผลิตผลิตภัณฑ์เคมีอื่น ๆ ที่มิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
หน่ วย 8221 ผู้ควบคุมเครื่องจักรในการผลิตผลิตภัณฑ์ ยารักษาโรคและเวชสุ ขภัณฑ์
(Pharmaceutical- and Toiletry – Products Machine Operators)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ควบคุมดูแลเครื่ องจักรที่ทาํ งานในกระบวนการ
เคมี เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ยารักษาโรค และเครื่ องใช้ในห้องนํ้า (เวชสุ ขภัณฑ์) ควบคุมเครื่ องจักรตั้งแต่ 1
เครื่ องขึ้นไปในกระบวนการผลิต เช่น เครื่ องกรอง เครื่ องบ่ม (ให้ความร้อน) เครื่ องโม่บดผสม เครื่ อง
ขึ้นรู ป เครื่ องบรรจุ ให้ทาํ งานตามกระบวนการอย่างต่อเนื่ อง และตามเกณฑ์ที่กาํ หนด ควบคุมและทํา
ความสะอาดอุปกรณ์และเครื่ องมือต่าง ๆ ปฏิบตั ิหน้าที่การงานอื่นที่เกี่ยวข้องควบคุมผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
8221.20

ผู้ควบคุมเครื่องผลิตผงซักฟอก (Machine operator detergent product)
ควบคุมเครื่ องจักรต่างๆ ในกระบวนการผลิตผงซักฟอก : ควบคุมเครื่ องจักรตั้งแต่ 1
เครื่ องขึ้นไป เช่น เครื่ องโม่ บด ผสมวัตถุดิบหรื อส่ วนผสมต่างๆ เครื่ องทําให้แห้ง เครื่ องบรรจุ
ให้ทาํ งานตามกระบวนการอย่างต่อเนื่ อง ; ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ได้ตามกรรมวิธีที่กาํ หนดหรื อเก็บ
ตัวอย่างไปวิเคราะห์ บันทึกรายงานการผลิตประจําวัน อาจปรับแต่งเครื่ องจักรเท่าที่จาํ เป็ น

(510)
8221.30

ผู้ควบคุมเครื่องผลิตผลิตภัณฑ์ รักษาโรค
(Machine operator phaumenticed product)
ควบคุ มเครื่ องจักรต่างๆ ในกระบวนการผลิ ตผลิ ตภัณฑ์รักษาโรค เช่ น ยาเม็ด ยานํ้า
ยาผง ครี ม เป็ นต้น : ควบคุมเครื่ องจักรตั้งแต่ 1 เครื่ องขึ้นไป เช่น เครื่ องชัง่ เครื่ องบด ผสม เครื่ อง
ทําให้แห้ง เครื่ องอัดขึ้ นรู ป เครื่ องบรรจุ ให้ทาํ งานตามกระบวนการอย่างต่อเนื่ อง ; ตรวจสอบ
ผลิ ตภัณฑ์ที่ได้ตามกรรมวิธีที่กาํ หนด หรื อเก็บตัวอย่างไปวิเคราะห์ บันทึ กรายงานการผลิ ตประจําวัน
อาจปรับแต่งเครื่ องจักรเท่าที่จาํ เป็ น
8221.40

ผู้ควบคุมเครื่องผลิตผลิตภัณฑ์ และของใช้ สําหรับห้ องนํา้
(Machine operator toiletry product)
ควบคุมเครื่ องจักรต่างๆ ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์และของใช้สําหรับห้องนํ้า เช่น
นํ้ายาขจัดคราบ นํ้ายาล้างห้องนํ้า เป็ นต้น : ควบคุมเครื่ องจักร ตั้งแต่ 1 เครื่ องขึ้นไป เช่น เครื่ อง
ชัง่ – เครื่ องผสม - เครื่ องเติมเคมี เครื่ องบรรจุ ให้ทาํ งานอย่างต่อเนื่ อง ; ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ได้
ตามกรรมวิธีที่กาํ หนดหรื อเก็บตัวอย่างไปวิเคราะห์ บันทึกรายงานการผลิตประจําวัน อาจปรับแต่ง
เครื่ องจักรเท่าที่จาํ เป็ น
8221.50

ผู้ควบคุมเครื่องผลิตผลิตภัณฑ์ เครื่องสํ าอาง (Machine operator cosmetic product)
ควบคุมเครื่ องจักรต่างๆ ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางที่มีเคมีเป็ นส่ วนผสม
: ควบคุมเครื่ องจักรตั้งแต่ 1 เครื่ องขึ้นไป เช่น เครื่ องชัง่ เครื่ องตวง เครื่ องผสม เครื่ องกลัน่
เครื่ องขึ้นรู ป และเครื่ องบรรจุ ให้ทาํ งานอย่างต่อเนื่ อง ; ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ได้ตามกรรมวิธีที่กาํ หนด
หรื อเก็บตัวอย่างไปวิเคราะห์ บันทึกรายงานการผลิตประจําวัน อาจปรับแต่งเครื่ องจักรเท่าที่จาํ เป็ น
8221.90

ผู้ควบคุมเครื่องผลิตผลิตภัณฑ์ เคมีอนื่ ๆ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในกลุ่มนี้ รวมถึง ผูค้ วบคุมและดูแลเครื่ องจักรในกระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์เคมีอื่นๆ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่นๆ
หน่ วย 8222 ผู้ปฏิบัติงานเครื่องจักรในการผลิตผลิตภัณฑ์ กระสุ นปื นและวัตถุระเบิด
(Ammunition- and Explosive – Products Machine Operators)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูค้ วบคุมและดูแลเครื่ องจักรที่ใช้ในกระบวนการ
แปรรู ปสารเคมี และส่ วนผสมต่าง ๆ เพื่อผลิ ตกระสุ นปื น วัตถุ ระเบิด และอุปกรณ์ ต่าง ๆ เช่ น เครื่ อง
ผสม เครื่ องประกอบ เครื่ องบรรจุ และเครื่ องจักรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ควบคุมผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ

(511)
อาชี พทีอ่ ยู่ในหน่ วยนี้ มีดังนี้
8222.10

ผู้ควบคุมเครื่องผลิตกระสุ นดินปื น (Machine operator ammunition product)
ควบคุ มดูแลอุปกรณ์ และเครื่ องจักรต่าง ๆ ที่ ใช้ในกระบวนการผลิ ตกระสุ นปื น เช่ น
เครื่ องผสม เครื่ องบรรจุ เครื่ องประกอบ : เตรี ยมหรื อใส่ วตั ถุ ดิบเข้าเครื่ อง ปรั บตั้งเครื่ องจักร เช่ น
ความเร็ วในการผสมและบรรจุ ; เดินเครื่ องและเฝ้ าดูการทํางานของเครื่ องจักรให้ทาํ งานอย่างต่อเนื่ อง ;
ตรวจดูผลิตภัณฑ์และทําการปรับเครื่ องเท่าที่จาํ เป็ น อาจทําการเติมวัตถุดิบเมื่อหมดหรื อใกล้หมด
8222.20

ผู้ควบคุมเครื่องผลิตวัตถุระเบิด (Machine operator explosive product)
ควบคุ มดู แลอุ ปกรณ์ และเครื่ องจักรต่าง ๆ ที่ใช้ในกระบวนการผลิ ตวัตถุ ระเบิ ด เช่ น
เครื่ องผสม เครื่ องบรรจุ เครื่ องประกอบ : เตรี ยมวัตถุดิบและใส่ เข้าเครื่ องจักร ; เดินเครื่ องจักรและ
สังเกตให้การทํางานของเครื่ องจักรเป็ นไปอย่างปกติและต่อเนื่ อง ; ตรวจดูผลิตภัณฑ์และทําการปรับแต่ง
เท่าที่จาํ เป็ น
8222.30

ผู้ควบคุมเครื่องผลิตไม้ ขีดไฟ ; ผู้ทาํ ไม้ ขีดไฟ
(Machine operator match product ; match maker)
ควบคุมเครื่ องจักรในการผลิตไม้ขีดตั้งแต่หนึ่ งเครื่ องขึ้นไป : ใช้เครื่ องบดและผสมทํา
สารผสมหัวและข้างของไม้ขีดตามสู ตร ; ใช้เครื่ องจักรตัดหรื อหั่นแผ่นไม้ให้ได้ขนาดที่ เหมาะสม
สําหรั บทํากล่องหรื อก้านไม้ขีด ; ใช้เครื่ องจักร อบ ขัด และฟอกก้านไม้ขีดก่ อนที่ จะนําไปใช้ใน
กรรมวิธีข้ นั ไป ; ป้ อนและใช้เครื่ องจักรบรรจุกา้ นไม้ขีดลงในกรอบไม้ที่ปรุ ไว้เป็ นรู ๆ ใส่ สารผสมหัว
ไม้ขีดและนํ้ามันพาราฟิ นลงในอ่าง ; วางกรอบไม้ที่บรรจุกา้ นไม้ขีดแล้วลงบนแผ่นเหล็กร้อน ๆ เพื่อทํา
ให้หวั ไม้ขีดร้อน แล้วผ่านไปจุ่มลงในนํ้ามันพาราฟิ นและสารผสมหัวไม้ขีด วางกรอบไม้ลงในรถเพื่อผึ่ง
ให้แห้งหรื ออบในห้องอบ ; ทํากลักไม้ขีดชั้นในและชั้นนอกด้วยมือหรื อเครื่ องจักร ; ใช้เครื่ องจักรทํา
สารผสมข้างไม้ขีดที่อุ่น ๆ ลงบนด้านข้างของกล่องไม้ขีดทั้งสองด้าน ; ทําความสะอาดและหยอดนํ้ามัน
เครื่ องจักร และทํางานซ่อมเล็ก ๆ น้อย ๆ
8222.90

ผู้ควบคุมเครื่องจักรในการผลิตกระสุ นปื นและวัตถุระเบิดอืน่ ๆ
ผูป้ ระกอบอาชีพในกลุ่มนี้ รวมถึง ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรในการผลิตกระสุ นปื นและวัตถุ
ระเบิดซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
หน่ วย 8223 ผู้ควบคุมเครื่องจักรต่ าง ๆ ในการตกแต่ ง การเคลือบและชุ บผิวโลหะ
(Metal Finishing-, Plating- and Coating – Machine Operators)
ผูป้ ฏิ บ ตั ิ งานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ ควบคุ มการทํางานของอุ ป กรณ์ ที่ใช้ใ นการ
ตกแต่งสําเร็ จผลิ ตภัณฑ์ การเคลือบและชุ บผิวโลหะหรื อสิ่ งของต่าง ๆ เพื่อวัตถุ ประสงค์ในการตกแต่ง

(512)
และเพื่อเพิ่มคุ ณสมบัติดา้ นไฟฟ้ าหรื อแม่เหล็กแก่ ผลิ ตภัณฑ์ เช่ น เครื่ องมือทําความสะอาดชิ้ นส่ วน
โลหะ เครื่ องชุ บและเคลื อบผิวโลหะหรื อชิ้ นส่ วนผลิ ตภัณฑ์ด้วยสารต่ าง ๆ เครื่ องฉี ดหรื อพ่นผิวโลหะ
ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและควบคุมผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
8223.10

ผู้ควบคุมเครื่องชุ บและเคลือบ (โลหะ) ทัว่ ไป (Machine operator coating metal)
ใช้กรรมวิธีไฟฟ้ าเคลือบผลิตภัณฑ์โลหะด้วยนิ กเกิล โครเมียม ทอง หรื อโลหะที่มิใช่
เหล็กอื่น ๆ เพื่อป้ องกันหรื อตกแต่งผิวโลหะ หรื อเพื่อพอกผิวโลหะที่ชาํ รุ ด : ทําความสะอาดผลิตภัณฑ์
ด้วยเครื่ องขัด หรื อโดยการแช่ ในนํ้ายาเคมีและล้างด้วยนํ้าสะอาดหรื อทําให้สะอาดด้วยกระแสไฟฟ้ า ;
จุ่มผลิตภัณฑ์ลงในถังนํ้ายาชุ บโลหะด้วยไฟฟ้ า โดยแขวนผลิตภัณฑ์ไว้ที่ข้ วั ลบ ; กะประมาณปริ มาณ
กระแสไฟฟ้ าที่ตอ้ งการและระยะเวลาที่ชุบผลิตภัณฑ์ โดยพิจารณาจากขนาดชนิดของนํ้ายาชุ บ และความ
หนาที่ตอ้ งการชุบ ; เปิ ดสวิตซ์ไฟฟ้ าซึ่ งกระแสไฟฟ้ าจะไหลจากขั้วบวกไปยังขั้วลบ ซึ่ งจะทําให้น้ าํ ยาชุ บ
กับชิ้นโลหะที่ข้ วั บวกแยกออกจากกัน และโลหะที่ใช้ชุบจะเคลือบผลิตภัณฑ์ซ่ ึ งแขวนอยูท่ ี่ข้ วั ลบ ; ตรวจดู
ผลิตภัณฑ์เป็ นระยะ ๆ ว่าได้ถูกชุ บอย่างพอเหมาะแล้ว ; รักษาปริ มาณกระแสไฟฟ้ าที่ไหลผ่านนํ้ายาให้
คงที่ตามความต้องการ โดยดูจากมาตรวัดต่าง ๆ และปรับกระแสไฟฟ้ าให้เป็ นไปตามความต้องการ ;
ใช้ความสังเกตหรื อเครื่ องไมโครมิเตรอ์และคาลิเปอร์ วดั ความหนาของโลหะที่เคลือบบนผลิตภัณฑ์ และ
เอาผลิตภัณฑ์ที่ชุบแล้วออก เมื่อชุบได้ความหนาเพียงพอแล้ว ; ล้างผลิตภัณฑ์ที่ชุบแล้วด้วยนํ้าธรรมดา
และทําให้แห้งโดยใช้ผา้ อากาศอัด หรื อเครื่ องทําให้แห้งด้วยระบบหนีศูนย์
8223.20

ผู้ควบคุมเครื่องตกแต่ งสํ าเร็จงานโลหะ (Machine operator finishing metal)
ใช้เครื่ องมื อ เครื่ องจักร และแป้ นขัด ตกแต่งผิวของชิ้ นส่ วนและผลิ ตภัณฑ์โลหะที่
หล่อ ตี ทุบหรื ออัดรี ดแล้วในขั้นกึ่ งสําเร็ จรู ป : ตัดส่ วนที่เกิ ดและสิ่ งแปลกปลอมออกจากวัตถุ เก็บ
ผิวหน้าให้เรี ยบด้วยแป้ นขัดหรื ออุปกรณ์อย่างอื่น และทําขอบที่ขรุ ขระให้เรี ยบ อาจชํานาญงานอย่างใด
อย่างหนึ่งและอาจมีชื่อเรี ยกตามงานที่ทาํ หรื อตามอุปกรณ์ที่ใช้
8223.30

ผู้ใช้ เครื่องพ่ นทราย (โลหะ) ( Machine operator and blasting metal)
ใช้เครื่ องพ่นทรายทําให้ผิวของชิ้ นส่ วนหรื อผลิ ตภัณฑ์โลหะที่ได้หล่อ ตี ทุบ หรื ออัดรี ด
แล้ว : คัดเลือกลูกพ่นที่เหมาะสม และบังคับความดันของลมพ่นให้เหมาะสมกับผิวงาน ; วางวัสดุลงบน
เครื่ องยึด ; บังคับหัวฉี ดของเครื่ องพ่นทราย ไปกระทบกับผิวโลหะ ; หรื อวางวัสดุลงในตูพ้ ่นแล้วบังคับ
หัวฉี ดทั้งชุด ให้พ่นทราย หิ นและลมพ่นไปกระทบผิวโลหะด้วยกระแสลมที่สมํ่าเสมอกัน ; หรื อวางวัสดุ
ลงในเครื่ องพ่น แล้วพ่นทราย หิ นและลมพ่นไปกระทบผิวโลหะทีละน้อยพร้อมกับกลิ้งวัตถุไปมา ; จัดหา
ลูกพ่นใหม่มาสํารองไว้ ; รวบรวมลูกพ่นที่ใช้แล้วเพื่อนําไปใช้อีก อาจชํานาญในงานที่ทาํ วัสดุที่ใช้และ
วัตถุที่จะพ่น

(513)
8223.90

ผู้ควบคุมเครื่องจักรต่ าง ๆ ในการตกแต่ งการเคลือบและชุ บผิวโลหะอืน่ ๆ
ผูป้ ระกอบอาชีพในกลุ่มนี้ รวมถึง ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรในการตกแต่ง การเคลือบและ
ชุบผิวโลหะซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
หน่ วย 8224 ผู้ควบคุมเครื่องจักรในการผลิตผลิตภัณฑ์ ด้านการถ่ ายภาพ
(Photographic – Products Machine Operators)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ควบคุมดูแลเครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ผลิตฟิ ล์ม และกระดาษที่ใช้ในการถ่ายภาพ ควบคุมและดูแลอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการล้างฟิ ล์ม อัด
ขยาย และย่อภาพถ่ายต่าง ๆ ปฏิบตั ิงานอื่นที่เกี่ยวข้องและควบคุมผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
8224.20

ผู้ควบคุมเครื่องล้ างฟิ ล์ ม ; ช่ างล้างฟิ ล์ม
(Machine operator film developing (negative)
ควบคุ มและใช้อุปกรณ์ ต่าง ๆ ในกระบวนการล้างฟิ ล์ม เพื่อให้ได้แผ่นฟิ ล์มเนกาตี ฟ
(negative) หรื อแผ่นฟิ ล์มพอสซิ ทิฟ (positive): ดึงฟิ ล์มที่ตอ้ งการล้างออกจากม้วนภายใต้ภาวะปลอดแสง
; ทําการล้างตามขั้นตอนและตามระยะเวลาที่กาํ หนด ซึ่ งขึ้นอยู่กบั ชนิ ดของฟิ ล์ม ; เปลี่ ยนนํ้ายาเท่าที่
จําเป็ น ; ผึ่งฟิ ล์มเนกาตีฟหรื อพอสซิ ทฟั ให้แห้งก่อนผ่านไปกรรมวิธีอื่น
8224.30

ผู้ควบคุมเครื่องอัดขยายภาพถ่ าย (Machine operator photographic product)
ควบคุ มและใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ในกระบวนการอัดและขยายภาพถ่าย : นําฟิ ล์มที่ผา่ น
การล้างเป็ นฟิ ล์มเนกาตีฟ (negative) หรื อพอสซิ ทฟั (positive) แล้วเข้าเครื่ องอัด – ขยายภาพ ; กําหนด
ขนาดแสง สี และกระดาษที่ใช้อดั เดินเครื่ องอัด – ขยายภาพ ตรวจดูภาพที่ผา่ นการอัด – ขยายแล้ว อาจ
ทําการปรับแต่งแสง – สี เพื่อให้ภาพมีสีใกล้เคียงกันกับภาพความเป็ นจริ ง
8224.35

ผู้ควบคุมเครื่องพิมพ์ ภาพถ่ าย (สี ) (Machine operator photography printing color)
ควบคุมเครื่ องพิมพ์ภาพถ่าย (สี ) : นําฟิ ล์มหรื อต้นแบบที่จะทําการพิมพ์เข้าเครื่ อง ; ตั้ง
ความเร็ ว ขนาด จํานวน และปรับแสง – สี ให้ใกล้เคียงกับต้นแบบ ; เดินเครื่ องพิมพ์ ; ตรวจดู
ภาพถ่ายที่ออกจากเครื่ องพิมพ์ ทําการปรับเท่าที่จาํ เป็ น
8224.40

ผู้ควบคุมเครื่องผลิตฟิ ล์ ม ( Machine operator film product)
ควบคุ มเครื่ องจักรและอุ ปกรณ์ ที่ใช้ในการผลิ ตฟิ ล์มเพื่อการถ่ายภาพ : ทํางานตาม
ขั้นตอนการผลิ ต ; ตรวจดูวตั ถุดิบที่นาํ เข้า และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ ; ปรับแต่งเครื่ องเท่าที่จาํ เป็ น ทํา
บันทึกรายการการผลิตประจําวัน

(514)
8224.90

ผู้ควบคุมเครื่องจักรในการผลิตผลิตภัณฑ์ การถ่ ายภาพอืน่ ๆ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในกลุ่มนี้ รวมถึง ผูท้ ี่ทาํ การควบคุมเครื่ องจักรในการผลิตผลิตภัณฑ์
การถ่ายภาพอื่น ๆ ซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
หน่ วย 8229 ผู้ควบคุมเครื่องจักรในการผลิตผลิตภัณฑ์ เคมีอนื่ ๆ ทีม่ ิได้ จัดประเภทไว้ ในทีอ่ ื่น
(Chemical – Products Machine Operators not Elsewhere Classified)
ผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง านอาชี พ ในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ ค วบคุ ม ดู แลเครื่ องจัก รต่ า ง ๆ ในการผลิ ต
ผลิตภัณฑ์เคมีอื่น ๆ ที่มิได้จดั ประเภทไว้ในหมู่ 822 ผลิตภัณฑ์ที่มีเคมีเป็ นส่ วนผสมอื่น ๆ ในหน่วยนี้
ได้แก่ การผลิตเสื่ อนํ้ามัน เทียนไข ก๊าซฮาโลเจน และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
8229.20

ผู้ควบคุมเครื่องจักรในการผลิตเทียนไข (Machine operator, candle production)
ควบคุมดูแลอุปกรณ์และเครื่ องจักรต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิตเทียนไข : ควบคุมเครื่ องจักร
ตั้งแต่ 1 เครื่ องขึ้นไป เช่ น เครื่ องหลอมละลายพาราฟี นหรื อขี้ ผ้ ึง เครื่ องหล่อหรื อขึ้นรู ปเทียน ;
ควบคุมอุณหภูมิในการหลอมละลายวัตถุดิบ เติมสี แต่งกลิ่น ; ใส่ แบบพิมพ์ในเครื่ องหล่อ ฉี ดหรื อเท
เทียนละลายลงแบบแม่พิมพ์
8229.30

ผู้ควบคุมเครื่องผลิตก๊ าซต่ าง ๆ (คลอรีน , ไฮโดรเจน)
(Machine operator gas production)
ควบคุ มดู แลอุ ปกรณ์ และเครื่ องจักรต่าง ๆ ที่ ใช้ใ นการผลิ ตก๊ าซ เช่ น ก๊า ซ คลอรี น
ไฮโดรเจน : ควบคุมดูแลให้เครื่ องจักรทําการผสมสารเคมีได้อย่างสมบูรณ์ เพื่อผลิตก๊าซชนิ ดต่าง ๆ นํา
ตัวอย่างผลผลิ ตไปทําการทดสอบ ปรับแต่งอุปกรณ์ และเครื่ องจักรเท่าที่จาํ เป็ น แจ้งเหตุขดั ข้องให้ช่าง
ทราบเพื่อทําการแก้ไข
8229.40

ผู้ควบคุมเครื่องผลิตเสื่ อนํา้ มัน (Machine operator linoleum production)
ควบคุม ดูแลอุปกรณ์และเครื่ องจักรต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิตเสื่ อนํ้ามัน : ดูแลส่ วนผสม
ของสารเคมี ที่ ใ ช้ใ ห้ อ ยู่ใ นเกณฑ์ ห รื อ ปริ ม าณที่ พ อเหมาะ เดิ น เครื่ อ งจัก ร และเฝ้ าดู ก ารทํา งานให้
เครื่ องจักรทํางานอย่างเป็ นปกติและต่อเนื่ อง หยุดเครื่ องเมื่อเครื่ องทํางานผิดปกติ ปรับแต่งเครื่ องจักรเท่าที่
จําเป็ นหรื อแจ้งช่างเพื่อทําการแก้ไข อาจนําตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไปทําการทดสอบ
8229.50

ผู้ควบคุมเครื่องผลิตดินสอ (Machine operator pencil production)
ควบคุ ม ดู แลอุ ปกรณ์ และเครื่ องจักรต่าง ๆ ที่ ใช้ในการผลิ ตดิ นสอ เช่ น เครื่ องป้ อน
วัตถุ ดิบ เครื่ องบรรจุไส้และชิ้ นส่ วนประกอบต่าง ๆ : เตรี ยมและใส่ วตั ถุ ดิบหรื อชิ้ นส่ วนประกอบ
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ต่าง ๆ เข้าเครื่ องจักร ; เดินเครื่ องจักร และสังเกตการทํางานของเครื่ องจักร ; ตรวจดูผลิตภัณฑ์และทํา
การปรับแต่งเครื่ องเท่าที่จาํ เป็ น
8229.90

ผู้ควบคุมเครื่องจักรในการผลิตผลิตภัณฑ์ เคมีอนื่ ๆ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในกลุ่มนี้ รวมถึง ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรอื่น ๆ ในกระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์เคมี ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
หมู่ 823 ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์ ยางและพลาสติก
(Rubber- and Plastic – Products Machine Operators)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในหมู่น้ ี ได้แก่ ผูท้ ี่ควบคุ มและดูแลเครื่ องจักรที่ใช้ในการนวดผสม
และผลิตส่ วนประกอบหรื อผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห์และพลาสติก ทํางานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องและควบคุมผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
กลุ่มอาชี พในหมู่นี้ มีดังนี้
8231 ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรผลิตผลิตภัณฑ์ยาง
8232 ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก
หน่ วย 8231 ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์ ยาง (Rubber – Products Machine Operators)
ผูป้ ระกอบอาชี พในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ ควบคุ มดูแลการทํางานของเครื่ องจักรที่ใช้ใน
การนวดผสมบีบอัดขึ้ นรู ปยาง และสารผสมต่าง ๆ เพื่อทําการผลิ ตส่ วนประกอบและผลิ ตภัณฑ์ต่าง ๆ
จากยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ เช่ น ยางแผ่น รองเท้า สิ่ งของเครื่ องใช้ภายในครัวเรื อน ฉนวน
ชนิดต่าง ๆ ยางรถยนต์ อากาศยานและยานยนต์ประเภทอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
8231. 10

พนักงานควบคุมเครื่องอัดขึน้ รู ปผลิตภัณฑ์ ยาง
(Mounding press machine operator rubber product)
ใช้เครื่ องอัดเพื่อขึ้นรู ปผลิ ตภัณฑ์ยาง โดยใช้แม่พิมพ์แบบอัด :
เช็ดทําความสะอาดผิว
ภายในของแม่พิมพ์ ; เปิ ดเดินเครื่ องอัดไฮดรอลิกให้พร้อมทํางานและตั้งความดันที่ตอ้ งการ ตั้งอุณหภูมิของ
แผ่นอัดบนและล่ าง พร้ อมกับนําแม่ พิ มพ์อุ่นให้ได้อุณหภู มิ ตามต้องการ เปิ ดแม่ พิ มพ์ออกใส่ ยางผสม
สารเคมีที่เตรี ยมไว้สําหรับขึ้นรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์ ; ปิ ดแม่พิมพ์ปล่อยให้ยางอ่อนตัวและไหลเต็มช่ องของ
แม่พิมพ์ เปิ ดและปิ ดแม่พิมพ์เพื่อไล่ฟองอากาศออก ; ปิ ดแม่พิมพ์เพื่อทําให้ยางคงรู ปตามเวลาที่ตอ้ งการ ;
เปิ ดแม่พิมพ์นาํ ผลิตภัณฑ์ยางที่ได้ออก ; ตัดตกแต่งเบื้องต้น อาจใช้เครื่ องอัดโดยใช้แม่พิมพ์แบบอื่นๆ เช่น
แบบถ่ายอัด
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8231. 15

พนักงานหล่อดอกยาง (Mounding machine operator lire)
หล่อดอกยางรถชนิดที่ใช้แล้วและมีหน้ายางที่สึกแล้ว : ควบคุมเครื่ องลอกหน้ายางออก
; ใส่ หน้ายางใหม่ โดยกระบวนการใดกระบวนการหนึ่ งคือ ใส่ หน้ายางใหม่ที่ยงั ไม่ข้ ึนรู ปเป็ นดอกยาง
โดยใส่ ถุงลมเข้าในยาง คีบยางไว้ในแบบหล่อ สู บลมเข้าในถุงเพื่อทําให้ได้รูปตามแบบหล่อ ; อบยาง
ให้สุก แกะออกจากแม่แบบหล่อและถอด ถุงลมออก หรื อใส่ หน้ายางใหม่ที่ผ่านการขึ้นรู ปและอบสุ ก
เป็ นดอกยางแล้ว ; ควบคุมเครื่ องติดดอกยาง นํายางเข้าเครื่ องอบ
8231. 20

พนักงานควบคุมเครื่องขึน้ รู ปผลิตภัณฑ์ ยางแบบอัดผ่ านดายน์
(Mounding dye machine operator rubber product)
ใช้เครื่ องอัดหรื อดันยางแบบอัดผ่านดายน์ ที่มีรูปร่ างต่างๆ เพื่อขึ้นรู ปตามลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์ เช่น ท่อยาง : ป้ อนยางที่ผสมสารเคมีแล้วลงในกระบอกหรื อช่องใส่ ยางที่มีสกรู หมุนอยูภ่ ายใน
หรื อควบคุมการป้ อนยางแบบอัตโนมัติ ; ควบคุมการทํางานของเครื่ องอัด ควบคุมอุณหภูมิของกระบอก
สกรู และส่ วนหัวของดายน์ ; ควบคุมการไหลของยางผ่านดายน์ อาจควบคุ มกระบวนการอื่นที่ต่อเนื่ องใน
สายการผลิต
8231.25

พนักงานควบคุมเครื่องอัดรีดยาง (Extruding machine operator rubber)
ใช้เครื่ องรี ดยางในการขึ้ นรู ปผลิ ตภัณฑ์ยางที่ เป็ นแผ่นเรี ยบหรื อเพื่อการฉาบยางลงบน
ผ้าใบหรื อแผ่นใยลวด เช่น ในสายการผลิตสายพานลําเลียง ยางแผ่นปูพ้ืน : ป้ อนยางเข้าเครื่ องรี ด หรื อ
ควบคุมระบบสายพานลําเลียงป้ อนยางอย่างต่อเนื่ อง ; ควบคุมการรี ดแผ่นยางแบบต่างๆ ผ่านลูกกลิ้ง
หรื อควบคุมการฉาบยางลงบนผ้า ; ควบคุมอุณหภูมิของยางและลูกกลิ้งให้คงที่ ควบคุมความหนาหรื อ
ความกว้างของแถบยางให้สมํ่าเสมอ ; ใช้เครื่ องวัดความหนาของแผ่นยางที่รีดแล้ว อ า จ ค ว บ คุ ม
กระบวนการอื่นที่ต่อเนื่องในสายการผลิต
8231. 30

พนักงานควบคุมเครื่องฉีดยาง (Machine operator injection rubber)
ใช้เครื่ องฉี ดยางเข้าแม่พิมพ์เพื่อขึ้นรู ปผลิตภัณฑ์ยาง : ป้ อนยางลงในกระบอกหรื อช่องใส่
ยางที่มีสกรู หมุนอยูภ่ ายใน ; ควบคุมอุณหภูมิของยางในกระบอก อุณหภูมิของแม่พิมพ์และความดัน
ในการฉีด ; ควบคุมการฉี ดยางเข้าสู่ แม่พิมพ์และรอให้ยางสุ กตามเวลาที่ต้ งั ไว้แล้ว ; เ ปิ ด แ ม่ พิ ม พ์ นํ า
ชิ้นงานออก
8231. 40

พนักงานควบคุมเครื่องขึน้ รู ปยางรถ (Machine operator tyre builder )
ขึ้นรู ปยางรถโดยนําผ้าใบที่เคลื อบยาง ขอบลวดและชิ้ นส่ วนต่างๆ ที่ข้ ึนรู ปไว้แล้ว
มาประกอบกันบนแม่แบบ (ดรัม) : ทาซี เมนต์ยางให้ทวั่ ดรัม พันผ้าใบเคลือบยางรอบๆ ดรัมเพื่อเป็ น
โครง ; อัดยางที่ข้ ึนรู ปแล้วหลายๆ ชั้นเข้าด้วยกันและรี ดให้ได้รูปตามดรัม ; วางขอบลวดไว้ที่ขอบยาง
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แต่ละชั้น พันส่ วนต่างๆ ของยางให้เรี ยบ ตกแต่งยาง นําออกจากแม่แบบ (ดรัม) เพื่อเตรี ยมไปอบ
ให้สุก
8231. 50

พนักงานควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์ จากนํา้ ยางแบบจุ่ม
(Dipping machine operator rubber product)
ควบคุมเครื่ องจักรในการผลิตผลิตภัณฑ์จากนํ้ายางแบบจุ่ม เช่น ถุงมือยาง เตรี ยมสารเคมี
และนํ้ายาง ผสมตามสู ตรในเครื่ องผสม ปรับสภาพให้ได้น้ าํ ยางที่เหมาะสมสําหรับการขึ้นรู ป ควบคุม
การทํางานของเครื่ องจักรในการขึ้นรู ปชิ้ นงานโดยการจุ่มแบบอัตโนมัติ ; คอยดูแลความผิดปกติใน
สายการผลิต หลังจากขึ้นรู ปผลิตภัณฑ์แล้วอบให้สุก ; ถอดชิ้นงานออกจากแบบจุ่ม อาจทําหน้าที่ตรวจสอบ
รอยรั่วและคุณภาพอื่นๆ ของชิ้นงานด้วย ; ทําความสะอาดแบบจุ่มและภาชนะบรรจุน้ าํ ยาง
8231. 55

พนักงานควบคุมเครื่องจักรผลิตฟองนํา้ จากนํา้ ยาง
(Foaming machine operator sponge)
ควบคุ มเครื่ องจักรในการผลิ ตฟองนํ้าจากนํ้ายาง เช่ น หมอน ที่นอน เตรี ยมสารเคมี
และนํ้ายาง เทสารเคมีลงในนํ้ายางตามสู ตรและเปิ ดเครื่ องตีฟองจนได้ระดับตามต้องการ เทฟองยางลงใน
แบบพิมพ์ที่อุ่นไว้ตามอุณหภูมิที่กาํ หนด ; ปิ ดแบบพิมพ์ นําเข้าเครื่ องอบ อบตามเวลาและอุณหภูมิที่ต้ งั
ไว้จนสุ ก แกะฟองนํ้าออกจากแบบพิมพ์ ล้างและทําให้แห้ง อาจทําหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพของ
ฟองนํ้า ทําความสะอาดแบบพิมพ์ ภาชนะและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการผลิต
8231. 60

พนักงานควบคุมเครื่องจักรผลิตเส้ นด้ ายยางยืดจากนํา้ ยาง
(machine operator plastic thread product)
ควบคุมเครื่ องจักรในการผลิตเส้นด้ายยางยืดจากนํ้ายาง : เตรี ยมสารเคมีและนํ้ายางผสม
ตามสู ตรในเครื่ องผสม ปรับสภาพให้ได้น้ าํ ยางที่เหมาะสมสําหรับการขึ้นรู ป ; ควบคุมการทํางานของ
เครื่ องจักรในการขึ้นรู ปชิ้ นงานเป็ นเส้นด้ายแบบอัตโนมัติ ; คอยดูแลความผิดปกติในสายการผลิ ต
หลังจากขึ้นรู ปผลิตภัณฑ์แล้วอบให้สุก ม้วนเส้นด้ายเข้าแกน ; ทําความสะอาดภาชนะบรรจุน้ าํ ยาง
8231. 90

ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์ ยางอืน่ ๆ
ผูป้ ฏิ บตั ิงานอาชี พในกลุ่ มนี้ รวมถึ ง ผูค้ วบคุ มเครื่ องจักรผลิ ตผลิ ตภัณฑ์ยางซึ่ งมิได้จดั
ประเภทไว้ในที่อื่น
หน่ วย 8232 ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์ พลาสติก
(Plastic – Products Machine Operators)
ผูป้ ระกอบอาชี พในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ ควบคุ มดูแลเครื่ องจักรที่ใช้ในการนวด ผสม
และขึ้นรู ปวัสดุพลาสติกด้วยวิธีการต่าง เพื่อผลิตส่ วนประกอบและสิ่ งของเครื่ องใช้ต่าง ๆ จากพลาสติก

(518)
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
8232. 20

พนักงานควบคุมเครื่องขึน้ รู ปพลาสติกด้ วยความร้ อน
(Mounding machine operator plastic)
ใช้เครื่ องจักรแบบขึ้นรู ปด้วยความร้อน ขึ้นรู ปพลาสติกแผ่นโดยสามารถเปลี่ยนแม่พิมพ์
ตามลักษณะผลิตภัณฑ์ที่ตอ้ งการได้ ; ใช้อุปกรณ์ จบั ยึดแผ่นพลาสติกเข้ากับเครื่ อง หรื อดึ งปลายแผ่น
ป้ อนเข้าเครื่ อง ; ควบคุมอุณหภูมิในการให้ความร้อนกับแผ่นพลาสติกเพื่อทําการขึ้นรู ป ; ดําเนิ นการขึ้น
รู ปผลิตภัณฑ์ โดยใช้สุญญากาศดูดหรื อใช้ลมอัดแผ่นพลาสติกร้อนให้แนบกับแม่พิมพ์หรื อใช้แม่แบบอัด
ร่ วมด้วย หลังจากชิ้นงานแข็งตัว นําชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์ ; ตัดขอบ แต่งชิ้นงานเบื้องต้นให้เรี ยบร้อย ;
ทําความสะอาดและดูแลรักษาเครื่ องจักร สามารถแก้ปัญหาขั้นต้นที่เกิดขึ้นระหว่างการผลิตได้
8232. 30

พนักงานควบคุมเครื่องฉีดพลาสติก (Injection mounding operator plastic)
ใช้เครื่ องฉี ดพลาสติกแบบต่าง ๆ ขึ้นรู ปผลิตภัณฑ์พลาสติก : ควบคุมการทํางานของ
เครื่ องจากแผงควบคุม ; ปรับตั้งส่ วนต่างๆ ของเครื่ องตามใบสั่งงาน เช่น อุณหภูมิ เวลา ความดันที่ฉีด
ใส่ เม็ดพลาสติกลงในกรวยของเครื่ องจักร ; ควบคุมการหลอมและฉี ดพลาสติกเข้าแม่พิมพ์ ขึ้นรู ปเป็ นชิ้นงาน
ปลดชิ้ นงานออก ตัดแต่งขอบและ ตรวจดูความเรี ยบร้ อยของชิ้ นงาน ; ทําความสะอาดและดูแลรักษา
เครื่ องจักร ; สามารถเปลี่ยนแม่พิมพ์ตามลักษณะผลิตภัณฑ์ที่ตอ้ งการ และสามารถแก้ปัญหาขั้นต้นที่เกิดขึ้น
ระหว่างการผลิตได้
8232. 40

พนักงานควบคุมเครื่องเป่ าฟิ ล์ม (Machine operator blowing film)
ใช้เครื่ องจักรขึ้นรู ปพลาสติกด้วยวิธีเป่ า ; ติดตั้งหัวดายน์ ปรับและตั้งเครื่ องตามใบสั่งงาน
เช่น อุณหภูมิ ปริ มาณลม ความหนาของฟิ ล์ม ; ป้ อนเม็ดพลาสติกเข้าเครื่ องเพื่อทําให้หลอมแล้วอัด
พลาสติกหลอมผ่านหัวดายน์ออกมา ; ควบคุมปริ มาณลมที่หวั เป่ า และเป่ าฟิ ล์มออกให้ได้ลูกโป่ งขนาด
และความหนาตามต้องการ ; ควบคุมความเร็ วของลูกกลิ้งเพื่อม้วนฟิ ล์มเป่ าเก็บใส่ ชุดเข้าม้วน สามารถ
แก้ปัญหาขั้นต้นที่เกิดขึ้นระหว่างการผลิ ต เช่ น อาจต่อฟิ ล์มเป่ าให้ติดกันเมื่อฟิ ล์มขาด อาจใช้เครื่ องเป่ า
แบบที่ ใช้เครื่ องอัดมากกว่าหนึ่ งเครื่ องในการเตรี ยมพลาสติ กหลอม ขึ้ นอยู่กบั ลักษณะของผลิ ตภัณฑ์ที่จะ
ผลิต
8232. 45

พนักงานควบคุมเครื่องเป่ าภาชนะกลวง (Machine operator blowing mould)
ใช้เครื่ องอัดรี ด ขึ้นรู ปชิ้ นงานพลาสติกแบบต่างๆ ตามแม่แบบโดยวิธีเป่ าลมเพื่อให้ได้
ชิ้ นงานกลวง : นําเม็ดพลาสติกป้ อนเข้าเครื่ อง ; ควบคุมอุณหภูมิและเวลาในการหลอมเม็ดพลาสติก
ควบคุมและปรับขนาดของท่อพลาสติกที่ออกมาจากเครื่ องให้มีความหนาตามใบสั่งงาน ควบคุมระบบ
การทํางานของเครื่ องตั้งแต่ระยะเวลาอัดรี ดท่อพลาสติก แม่พิมพ์เลื่อนมาจับท่อพลาสติก และเลื่อนไป
ยังหัวเป่ าลมให้สัมพันธ์กนั และมีความต่อเนื่อง ; เมื่อเครื่ องปล่อยชิ้นงานที่เป่ าเสร็ จแล้วออก นํ า ม า ตั ด
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แต่งส่ วนเกินที่ไม่ตอ้ งการออก ; สามารถเปลี่ยนแม่พิมพ์ตามลักษณะผลิตภัณฑ์ที่ตอ้ งการ และสามารถ
แก้ปัญหาขั้นต้นที่เกิดขึ้นระหว่างการผลิ ตได้ อาจควบคุ มการทํางานของเครื่ องอื่นๆ ซึ่ งทํางานต่อเนื่ อง
จากเครื่ องเป่ า
8232. 50

พนักงานควบคุมเครื่องอัดขึน้ รู ปพลาสติก (Machine operation blowing mould)
ใช้เครื่ องอัดขึ้นรู ปพลาสติกหรื อวัสดุผสมพลาสติกหรื อเม็ดพลาสติก : ใส่ แม่พิมพ์เข้าใน
เครื่ องอัดระหว่างแท่นให้ความร้ อน ; เปิ ดเครื่ อง ปรับหรื อตั้งเครื่ องที่แผงควบคุ มตามใบสั่งงาน ตั้ง
อุณหภูมิ เวลา แรงดันในการกดอัด รอให้เครื่ องร้อน เดินเครื่ อง ควบคุมระบบการให้ความร้อนแก่
แม่พิมพ์ ; ควบคุมการทํางานของเครื่ องในการอัดพลาสติก เมื่อขึ้นรู ปชิ้นงานเสร็ จ นําชิ้นงานออกจาก
เครื่ อง ; ทําความสะอาดและดูแลรักษาเครื่ องจักรเบื้องต้น
8232. 60

ช่ างทําแม่ แบบไฟเบอร์ กลาส (Machine operator limiting plastic)
ขึน้ รู ปต้ นแบบเหมือนชิ้นงานที่ต้องการ : คํานวณพืน้ ที่ของต้ นแบบ ; ผสมเรซิ นตาม
ปริ มาณที่คํานวณได้ ทาลงบนผิวหน้ าต้ นแบบให้ ทั่ว ขัดผิวให้ เรี ยบและเป็ นมัน นําต้ นแบบที่ได้ มาทํา
แม่ แบบไฟเบอร์ กลาส ; พ่ นหรือทานํา้ ยาถอดแบบที่เตรียมไว้ ด้วยฟองนํา้ หรือเครื่องพ่ น พ่ นหรื อทาเจลโค๊ ต
วางแผ่ นใยแก้ วซ้ อนกันแล้ วใช้ แปรงหรื อลูกกลิง้ ทาเรซิ นทับ ; ตัดแต่ งขอบ รอให้ ไฟเบอร์ กลาสแข็งตัวตาม
เวลาที่กําหนด ; ถอดแม่ แบบไฟเบอร์ กลาสออกจากต้ นแบบโดยใช้ ลิ่มไม้ ตอกหรื ออัดลมหรื ออัดนํ้าเข้ าไป
ขัดมุมขอบและตกแต่ งแม่ แบบให้ เรียบตามต้ องการ ; ซ่ อมแม่ แบบหากแตกหรือชํารุ ด

8232.65

ช่ างทําผลิตภัณฑ์ ไฟเบอร์ กลาส (Maker fiberglass mould)
ผลิตชิ้นงานไฟเบอร์ กลาสตามแม่ แบบที่สร้ างไว้ : ขัดผิวหน้ าของแม่ แบบให้ สะอาดและ
เรียบเป็ นมันด้ วยขีผ้ งึ้ ขัดผิว ใช้ ผ้าเช็ดขีผ้ งึ้ ออกให้ หมด พ่ นหรือทานํา้ ยาถอดแบบหรื อขัดด้ วยขีผ้ งึ้ ถอดแบบ
ทิง้ ไว้จนแห้ ง พ่ นหรื อทาเจลโค๊ ตสี ลงบนแม่ แบบทิง้ ไว้ จนแข็งตัว ; ตัดหรื อฉีกใยแก้ วให้ ได้ ขนาด วางแผ่ น
ใยแก้ วลงบนชิ้นงานและใช้ ลูกกลิง้ หรือแปรงทาเรซินทับ ; ใช้ มีดตัดแต่ งขอบออกและแต่ งผิวให้ เรี ยบ ; ถอด
ชิ้นงานออกจากแม่ แบบ ; ลบมุมขอบและผิวด้ านหยาบด้ วยผ้ าทราย ; ปรั บแต่ งชิ้นงานให้ สมบูรณ์ ตาม
รู ปแบบ ที่กาํ หนด ; ทําความสะอาดอุปกรณ์ ที่ใช้ อาจปฏิบัติหน้ าที่ท้งั หมดหรือเพียงบางส่ วน
8232. 90

ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์ พลาสติกอืน่ ๆ
ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในกลุ่มนี้ รวมถึงผู้ควบคุมเครื่ องจักรผลิตผลิตภัณฑ์ พลาสติกซึ่ งมิได้ จัด
ประเภทไว้ ในที่อนื่

(520)
หมู่

824

ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์ ไม้
(Wood – Products Machine Operators)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในหมู่น้ ี ได้แก่ ผูท้ ี่ควบคุมและดูแลเครื่ องจักรในการแปรรู ปเพื่อผลิต
ผลิตภัณฑ์ไม้ ทั้งแบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ เช่น เครื่ องเลื่ อย เครื่ องขึ้นรู ป เครื่ องคว้าน เครื่ องไส
เครื่ องกลึง เครื่ องสลักไม้ ปฏิบตั ิหน้าที่การงานอื่นที่เกี่ยวข้องและควบคุมผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
กลุ่มอาชี พในหมู่นี้ มีดังนี้
8240 ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรผลิตผลิตภัณฑ์ไม้
หน่ วย 8240 ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์ ไม้ (Wood – Products machine Operators)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ควบคุ มและดูแลเครื่ องจักรแบบอัตโนมัติหรื อ
กึ่งอัตโนมัติ ตั้งแต่ 1 อย่างขึ้นไป ในการแปรรู ปไม้ เช่น เครื่ องขึ้นรู ป คว้านไส กลึง แกะสลักไม้ ตั้ง
และปรับเครื่ องจักรเพื่อให้ทาํ งานได้อย่างต่อเนื่ องและสมํ่าเสมอ ปฏิบตั ิหน้าที่การงานอื่นที่เกี่ยวข้องและ
ควบคุมผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
8240.10

ช่ างปรับตั้งและใช้ เครื่ องจักรทํางานไม้ ทั่วไป (Machine operator woodworking)
ใช้เครื่ องจักรแบบใดแบบหนึ่ งหรื อหลายแบบทํางานไม้ตามความเหมาะสมกับงาน : ป้ อน
ไม้เข้าเครื่ องจักรและควบคุมการทํางานของเครื่ องจักร
8240.20

ช่ างปรับตั้งและใช้ เครื่ องจักรเลือ่ ยไม้ (Sawing machine operator wood)
ปรับตั้งและใช้เครื่ องจักรเลื่อยไม้ : ควบคุมการทํางานของเครื่ องจักรให้ทาํ งานอย่างต่อเนื่อง
จนกระทัง่ ได้ชิ้นส่ วนไม้ตามขนาดความกว้าง ความยาวตามรายละเอียดที่กาํ หนดหรื อตามแบบที่ตอ้ งการ
8240.30
ช่ างปรับตั้งและใช้ เครื่ องกลึงอัตโนมัติ (Automatic lather operator woodworking)
ปรับตั้งและใช้เครื่ องกลึงอัตโนมัติเพื่อกลึงท่อนไม้ให้เป็ นผลิตภัณฑ์ : ศึกษารู ปแบบและ
คัดเลือกใบมีดกลึงให้เหมาะสมกับงาน ; ควบคุมการทํางานของเครื่ องกลึงให้ทาํ งานอย่างต่อเนื่ องจนกระทัง่
ได้เป็ นชิ้นงาน ; ตรวจดูชิ้นงานให้ตรงตามรายละเอียดที่กาํ หนดหรื อตามแบบที่ตอ้ งการ
8240.40

ช่ างปรับตั้งและใช้ เครื่ องจักรขึน้ รู ปงานไม้ (Turing machine operator woodworking)
ปรั บตั้งและใช้เครื่ องจักรขึ้นรู ปงานไม้ ให้มีรูปร่ างต่างๆ : ศึกษารู ปแบบและคัดเลือก
อุปกรณ์การขึ้นรู ปให้เหมาะสมกับงาน ; ควบคุมการทํางานของเครื่ องจักรให้ทาํ งานอย่างต่อเนื่ อง ; ตรวจดู
ชิ้นงานให้ตรงตามรายละเอียดที่กาํ หนดหรื อตามแบบที่ตอ้ งการ

(521)
8240.45

ช่ างปรับตั้งและใช้ เครื่ องจักรทําบัวหรื อร่ อง (Routing machine operator woodworking)
ปรับตั้งและใช้เครื่ องจักรทํางานไม้ให้เป็ นบัวหรื อเป็ นร่ อง : คัดเลือกใบมีดให้เหมาะสมกับ
ชิ้ น งาน ; ควบคุ มการทํา งานของเครื่ อ งจัก รให้ ท าํ งานอย่า งต่ อ เนื่ อ ง ; ตรวจดู ชิ้ น งานให้ ต รงตาม
รายละเอียดที่กาํ หนดหรื อตามแบบที่ตอ้ งการ

8240.50

ช่ างปรับตั้งและใช้ เครื่องจักรไสไม้ (Planing machine operator woodworking)
ปรับตั้งและใช้เครื่ องจักรไสไม้ : ไสผิวไม้และลดความหนาของชิ้ นไม้ ควบคุ มการ
ทํางานของเครื่ องจักรให้ทาํ งานอย่างต่อเนื่ อง ; ตรวจดูชิ้นงานให้ตรงตามรายละเอียดที่กาํ หนดหรื อตาม
แบบที่ตอ้ งการ
8240.55

ช่ างปรับตั้งและใช้ เครื่องจักรทําเดือย (Tenoning machine operator woodworking)

ปรับตังและใช้
้
เครื่ องจักรทาเดือย : ควบคุมการทางานของเครื่ องจักรให้ ทางาน
อย่าง ต่อเนื่อง จนกระทัง่ ได้ ชิ ้นงานตามต้ องการ ; ตรวจดูชิ ้นงานให้ ตรงตามรายละเอี ยดที่กาหนดหรื อตาม
แบบที่ต้องการ
7244

9450 8240.60 ช่ างปรับตั้งและใช้ เครื่องจักรแกะสลักงานไม้
9451
(Carving machine operator woodworking)
ปรับตั้งและใช้ เครื่องจักรแกะสลักลวดลายลงบนผิวของชิ้นไม้ : โดยการศึกษารู ปแบบ
คัดเลือกใบมีดแกะสลักให้ เหมาะสมกับงาน ; ควบคุมการทํางานของเครื่องจักรให้ ทํางานอย่ างต่ อเนื่อง
จนได้ ชิ้นงานตามต้ องการ ; ตรวจดูชิ้นงานให้ ตรงตามรายละเอียดทีก่ าํ หนดหรือตามแบบทีต่ ้ องการ
8240.80

พนักงานเครื่ องจักรทําแผ่ นไม้ วทิ ยาศาสตร์ (Maker scientific wood product)
ควบคุมการทํางานของเครื่ องจักรทําแผ่นไม้วิทยาศาสตร์ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ : ป้ อนไม้
เข้าเครื่ องบดไม้ให้เป็ นฝอยไม้ ผ่านเข้าเครื่ องอบแห้ง เครื่ องผสมชิ้นไม้กบั กาว เครื่ องอัดรี ดเย็นและร้ อน
เพื่ออัดชิ้นไม้ให้เป็ นแผ่นและเข้าเครื่ องตัดให้ได้ขนาดตามต้องการ ; ตรวจดูชิ้นงานให้ตรงตาม รายละเอียด
ที่กาํ หนดหรื อตามแบบที่ตอ้ งการ
8240.85

พนักงานเครื่ องจักรทําไม้ อดั แผ่ นเรียบ (Maker plywood)
ควบคุ มการทํา งานของเครื่ อ งจัก รในการเรี ยงแผ่นไม้บ างด้า นบนและด้า นล่ า ง เพื่ อ วาง
ประกอบกับ ไม้ไส้ ที่ ท ากาวแล้ว เข้า เครื่ อ งอบเพื่ อ อัด ประสานไม้ให้ติ ด กันแน่ นด้ว ยอุ ณ หภูมิแ ละเวลาที่
พอเหมาะ ตรวจดูชิ้นงานให้ตรงตามรายละเอียดที่กาํ หนดหรื อตามแบบที่ตอ้ งการ

8240.87

พนักงานเครื่องจักรทําแผ่ นไม้ ปูพนื้ (Maker parquet floor)
ควบคุ มการทํางานของเครื่ องจักรที่ใช้ทาํ แผ่นไม้ปูพ้ืน ให้ได้ขนาด ความกว้าง ความ
ยาว ความหนาและรู ปแบบตามต้องการ

(522)
8240.90

ช่ างปรับตั้งและใช้ เครื่องจักรทํางานไม้ อนื่ ๆ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในกลุ่มนี้ รวมถึง ช่ างปรั บตั้งและใช้เครื่ องจักรทํางานไม้ ซึ่ งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น
หมู่

825 ผู้ควบคุมเครื่องจักรในอุตสาหกรรมการพิมพ์
(Printing-, Binder- and Paper – Products Machine Operators)
ผู ้ป ฏิ บ ัติ ง านอาชี พ ในหมู่ น้ ี ได้แ ก่ ผู ้ป ฏิ บ ัติ ง านและควบคุ ม ดู แ ลการทํา งานของ
แท่นพิมพ์และเครื่ องอัดสําเนา หรื อเครื่ องเย็บเล่มหนังสื อ เครื่ องปั้ มทําอักษรนูนและเครื่ องจักร ผลิต
สิ่ ง ของเครื่ องใช้ ต่ า ง ๆ จากกระดาษและวัส ดุ ที่ ค ล้ า ยคลึ ง กัน ทํา งานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้อ ง และควบคุ ม
ผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น
กลุ่มอาชี พในหมู่นี้ มีดังนี้
8251 ผูป้ ฏิบตั ิงานการพิมพ์ ; ช่างแท่นพิมพ์ ; พนักงานควบคุมเครื่ องพิมพ์
8252 ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรเข้าเล่มหนังสื อ
8253 ผูป้ ฏิบตั ิงานเครื่ องจักรในการผลิตผลิตภัณฑ์กระดาษ
หน่ วย 8251 พนักงานคุมเครื่องพิมพ์ ; ช่ างแท่ นพิมพ์ (Printing – Machine Operators)
ผู ป้ ฏิ บ ตั ิง านอาชี พ ในหน่ ว ยนี้ ได้แ ก่ ผู ค้ วบคุ ม การทํา งานของเครื ่ อ งพิม พ์แ บบ
ซิ ลลินเดอร์ (Cylinder) แบบเพลทเทน (Platen) แบบโรตารี่ (Rotary) แบบออฟเซท (offset) แบบ ได
เร็ ทลิทโทกราฟิ ก (Direct Lithographic) แบบพื้นลึก (Rotogravure) และแม่พิมพ์กระดาษชนิ ดต่างๆ เพื่อ
พิมพ์ลงบนแผ่นกระดาษ แผ่นดี บุ กและวัสดุ อื่นๆ ปฏิ บ ตั ิ หน้าที่ การงานที่ เกี่ ยวข้องและควบคุ ม ดู แล
ผูป้ ฏิบตั ิงานอื่นๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
8251.20

ช่างแท่นพิมพ์ออฟเซท (Pressman offset)
ทําหน้ าทีพ่ มิ พ์ และควบคุมแท่ นพิมพ์ แบบออฟเซท : เตรียมความพร้ อมของเครื่องพิมพ์
โดยทําความสะอาดแม่ พิมพ์ ตรวจดูหมึกและเติมนํ้าในเครื่ องพิมพ์ ทั้งก่ อนและหลังใช้ งาน ; จัดเตรี ยม
กระดาษตามชนิดของแท่ นพิมพ์ เช่ นพิมพ์ งานเป็ นแผ่ น พิมพ์ หนังสื อรายวัน หรือนิตยสาร ; ควบคุม
การพิมพ์ให้ เป็ นไปอย่างต่ อเนื่องและเรียบร้ อย ; ตรวจดูความคมชั ด ทําการปรับแก้ เล็ก ๆ น้ อยๆ
8251.30

ช่างแท่นพิมพ์เลตเตอร์ เพรส (Pressman Letter press)
ทําหน้ าที่พิมพ์ และควบคุมแท่ นพิมพ์ แบบเลตเตอร์ เพรส : นําแม่ พิมพ์ (บล็อก) ใส่ เข้ า
เครื่ องพิมพ์ ปรั บความสู งของตัวพิมพ์ หรื อแม่ พิมพ์ (บล็อก) ให้ เข้ าที่ ควบคุมหมึก วัสดุพิมพ์ ชนิดแผ่ นหรื อ
ม้ วน ;ปรับแต่ งโมกดพิมพ์ เมื่อพร้ อมแล้ วเดินเครื่องพิมพ์ ให้ ทํางานอย่ างต่ อเนื่อง ตรวจสอบคุณภาพงาน
พิมพ์

(523)
8251.40

ช่างแท่นพิมพ์เฟล็กโซกราฟี (Pressman fllxography)
ทําหน้ าทีพ่ มิ พ์ และควบคุมแท่ นพิมพ์ แบบเฟล็กโซกราฟี : ป้อนวัสดุพมิ พ์ เข้ าเครื่องพิมพ์
ควบคุมแรงดึงให้ พอเหมาะเพือ่ ให้ วสั ดุพมิ พ์ มีความตึงและจังหวะการพิมพ์ เป็ นไปอย่ างสมํ่าเสมอ ตรวจดู:
รางหมึกและลูกกลิง้ หมึก ; เปลีย่ นโมแม่ พมิ พ์ วัสดุพมิ พ์ และเติมหมึกเมื่อหมด นําม้ วนวัสดุทพี่ มิ พ์ แล้ ว
ไปตัดหรือแปรสภาพต่ อไป
ช่างแท่นพิมพ์ร่องลึก (Pressman Intaglio)
ทําหน้ าทีพ่ มิ พ์ และควบคุมแท่ นพิมพ์ แบบร่ องลึก (ในการพิมพ์งานทีม่ ีลกั ษณะงานทีม่ ี
ลักษณะพิเศษ เช่ น ธนบัตร แสตมป์ ) ใส่ แม่ พมิ พ์ หมึก และวัสดุพมิ พ์ ตามกําหนดการพิมพ์ ;
เดินเครื่องและตรวจดูการทํางานของเครื่องพิมพ์ ให้ ทาํ งานอย่ างต่ อเนื่องและเป็ นปกติ ; ตรวจดูชิ้นงาน
พิมพ์ ทําการแก้ไขตกแต่ ง หมึก สี และโมกดพิมพ์เท่ าทีจ่ ําเป็ นเพือ่ ให้ ชิ้นงานออกมาตรงตามมาตรฐาน
และคุณภาพทีก่ าํ หนด
8251.50

8251.60

ช่างแท่นพิมพ์พ้นื ลึก (Pressman)
ทําหน้ าที่พิมพ์ และควบคุมแท่ นพิมพ์ พนื้ ลึก (กราวัวร์ ) ป้อนวัสดุพิมพ์ เข้ าเครื่ องพิมพ์
ให้ ได้ ฉากและความตึงของวัสดุเพื่อให้ กระบวนการพิมพ์ ทํางานได้ อย่ างถูกต้ อง สมํ่าเสมอเพื่อชิ้นงานที่
ถูกต้ อง ; ควบคุมสภาวะวัสดุพมิ พ์ อันได้ แก่ แม่ พิมพ์ ระบบจ่ ายหมึก การปาดหมึก การทําแห้ ง ให้
ทํางานอย่ างต่ อเนื่องและถูกต้ อง ; ตรวจดูชิ้นงานและทําการปรับแก้ ไขเล็กๆ น้ อยๆ เท่ าทีจ่ ําเป็ น
8251.70

ช่างแท่นพิมพ์สกรี น (Preesman Silkscreen)
ทําหน้ าที่พิมพ์ และควบคุมเครื่ องพิมพ์ สกรี นให้ พิมพ์ วัสดุโดยอัตโนมัติหรื อกึ่งอัตโนมัติ
(กึ่งอัตโนมัติต้องป้อนและดึงวัสดุพิมพ์ เข้ า - ออก ด้ วยมือ) : ตั้งระบบต่ างๆ ให้ อยู่ในระดับที่เหมาะสม
เช่ น ระบบป้อนวัสดุพิมพ์ การเลื่อนแม่ พิมพ์ การปาดหมึก การทําแห้ ง ; เดินเครื่ องและดูแลให้
ระบบต่ างๆ ในเครื่ องทํางานอย่ างต่ อเนื่องและเป็ นปกติ ; ตรวจดูวัสดุการพิมพ์ ที่ออกมาว่ าตรงตาม
ข้ อสั่ งงาน ; ทําการปรับเครื่องจักรเท่าทีจ่ ําเป็ น
8251.90

ช่างแท่นพิมพ์อื่นๆ
ผู้ปฏิบัติงานอาชี พในกลุ่มนี้ รวมถึง ช่ างแท่ นพิมพ์ ซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ ในทื่อื่นๆ เช่ น
ผู้ใช้ เครื่ องติดกระดาษ ; ผู้ช่วยพนักงานเครื่ องพิมพ์ ป้อนและทําความสะอาดแท่ นพิมพ์ ; พนักงานควบคุม
การพิม พ์ ที่ทํา การแนะแนวอบรมการใช้ เครื่ อ งจั ก รหรื อ เครื่ อ งพิม พ์ ต่ า งๆ และการติด ตั้ ง ระบบของ
เครื่องพิมพ์ต่างๆ และช่ วยเหลือทัว่ ไปเกีย่ วกับการพิมพ์ เป็ นต้ น

(524)

หน่ วย 8252 ผู้ควบคุมเครื่องเข้ าเล่ มหนังสื อ (Bookbinding – Machine Operators)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูค้ วบคุมการทํางานของเครื่ องจักรเย็บหนังสื อให้
เป็ นรู ปเล่มที่สมบูรณ์ และควบคุมการทํางานของเครื่ องจักรดุนลวดลายบนหนังสื อ ปฏิบตั ิหน้าที่การงาน
อื่นที่เกี่ยวข้องและควบคุมผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
8252.10

ช่ างเข้ าเล่มหนังสื อ ; ผู้คุมเครื่องเข้ าเล่ มหนังสื อ (Machine operation , bookbinding)
ควบคุ มเครื่ องเข้าเล่ มหนังสื อ เช่ น เครื่ องเย็บ เครื่ องอัดกาว เพื่อทําให้เป็ นรู ปเล่ มที่
สมบูรณ์ : จัดและวางหนังสื อลงตรงตําแหน่งที่กาํ หนดในเครื่ อง เดินเครื่ องเพื่อทําการเย็บเล่ม หรื ออัด
กาวเพื่อทําให้ติดกัน ; ตรวจสอบรู ปเล่ม อาจทําการเติมลวดเย็บหรื อกาวลงในเครื่ องจักร
8252.20

ช่างแท่นปั๊ ม (ปั๊ มภาพและอักษรนูนบนหนังสื อ) พนักงานคุมเครื่ องดุนหนังสื อ
(Machine operator, embossing book)
ทําหน้ าที่ควบคุมเครื่ องปั๊ มเพื่อตัดสิ่ งพิมพ์ ตามรู ปร่ างที่ต้องการ : ใส่ แบบปั๊มเข้ าเครื่อง
จัดวางตําแหน่ งให้ ตรงตามข้ อกําหนด ; ปรั บแต่ งแรงกดให้ เหมาะสม ; ตรวจสอบคุณภาพรอยตัด รอยพับ
ให้ สมํ่าเสมอ
8252.30

ช่างเคลือบด้วยพลาสติก (Machine operator , laminating)
ทําหน้ าที่ควบคุมเครื่ องเคลือบแผ่ นฟิ ล์ มพลาสติกบนผิววัสดุพิมพ์ : นําฟิ ล์ มพลาสติก
ทั้งแบบมันหรื อด้ านเป็ นม้ วนตามขนาดของวัสดุ พิมพ์ ใช้ แรงกดของลูกเหล็กกลมรี ดแผ่ นพลาสติกให้
เรียบร้ อยและติดแน่ นบนวัสดุพมิ พ์ ด้วยกาวหรือความร้ อน
8252.35

ช่างเคลือบเงาระบบยูวี (Machine operator , Uv plate)
ทําหน้ าทีเ่ คลือบเงาวัสดุพมิ พ์ เช่ น ปกหนังสื อ ด้ วยเครื่องเคลือบเงาทีม่ ีแหล่ งกําเนิดแสง
ยูวี อยู่ภายในเครื่ อง : นําวัสดุพิมพ์ เข้ าเครื่ องและควบคุมให้ การเคลือบเป็ นไปตามที่ต้องการ ดูความมัน
ของการเคลือบเป็ นการเคลือบมันทีใ่ ห้ ความวาวสู ง
8252.40

ช่างขัดมัน (Machine operator , calendering book )
ทําหน้ าที่เคลือบนํ้ามันบนกระดาษพิมพ์ เพื่อทําให้ ผิวเกิดความมันวาวด้ วยเครื่ องจักร :
ควบคุมดู แลเครื่ องเคลือบนํ้ามันบนกระดาษพิมพ์ แล้ วผ่ านเข้ าเครื่ องอบแห้ ง ; ป้อนกระดาษพิมพ์ ที่
เคลือบมันแล้วเข้ าเครื่องขัดมัน

(525)
8252.50

ช่างทําปกด้วยเครื่ อง (Machine operator , book - cover)
ทําหน้ า ที่ค วบคุ ม เครื่ อ งจั ก รในการทํา ปกวัส ดุ สิ่ งพิม พ์ : วัดขนาดของรู ปเล่ มตั ด
กระดาษแข็ง นํากระดาษแข็งเข้ าเครื่องทากาวแล้ ววางบนวัสดุทจี่ ะใช้ ทาํ ปก เข้ าเครื่ องรี ดพับริ มและมุมให้
เรียบร้ อย ; นําเล่มทีเ่ ตรียมไว้วางเข้ าเครื่องอัดเล่มให้ เรียบพร้ อมทั้งผนึกปกให้ เรียบร้ อย
8252.90

พนักงานคุมเครื่ องเข้าเล่มหนังสื ออื่นๆ
ผู้ปฏิบัติงานอาชี พในกลุ่มนี้ รวมถึงช่ างเข้ าเล่ มหนังสื อด้ วยเครื่องจักรซึ่งมิได้ จัดประเภท
ไว้ ในทีอ่ นื่ เช่ น ผู้ต้ ังและใช้ เครื่องจักรพับและทํากาวแผ่นกระดาษทีพ่ มิ พ์แล้วโดยอัตโนมัติ ; ผู้ทใี่ ช้ มือ
และเครื่องจักรทํางานต่ างๆ ในกรรมวิธีการทําเล่มหนังสื อ
หน่ วย 8253 ผู้ควบคุมเครื่องจักรในการผลิตผลิตภัณฑ์ กระดาษ
(Paper – Products Machine Operators)
ผูป้ ฏิ บตั ิงานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ ควบคุ มเครื่ องจักรในการลงกาวติดกระดาษ
ตัดพับกระดาษอัด ตัดกระดาษอัดหรื อกระดาษแข็งตามความยาวที่กาํ หนดให้กลายเป็ นรู ปทรงกล่อง
กระดาษ ควบคุมเครื่ องปั๊ มขึ้นรู ปถ้วยกระดาษหรื อภาชนะอื่น ๆ ที่ผลิตจากกระดาษ กระดาษอัดหรื อกระดาษ
แข็ง ควบคุมเครื่ องจักรในการตัด พับและติดกาวลงบนกระดาษเพื่อผลิตซองจดหมายและถุง กระดาษหรื อ
ทําการผลิตถุงจากวัสดุอื่น ๆ ปฏิบตั ิหน้าที่การงานอื่นที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
9185
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อาชีพในหน่ วยนี้ มีดงั นี้

8253.20

พนักงานคุมเครื่องทําแผ่ นกระดาษแข็งหรือทําแผ่ นกระดาษกล่ องลูกฟูก
(Machine operator cardboard and paper box production)
ตั้งและควบคุมเครื่ องจักรปิ ดกระดาษลงบนแผ่นกระดาษแข็ง และตัดแผ่นกระดาษแข็ง
ให้มีความยาวตามต้องการ: กําหนดระยะระหว่างลูกกลิ้งที่ใช้ป้อนและทากาว และตั้งกรรไกรตามความยาว
ของกระดาษแข็งที่จะตัด; ใส่ กาวลงในช่องใส่ กาวของเครื่ องจักร ดึงกระดาษจากม้วนแล้วสอดผ่านลูกกลิ้ง
นําและลูกกลิ้งทากาวที่อยู่ในเครื่ องจักร; ควบคุ มอุณหภูมิของลูกกลิ้งที่ทาํ ให้ร้อนสมํ่าเสมอแล้วเดิ น
เครื่ องจักร; ป้ อนแผ่นกระดาษแข็งเปล่าเข้าในเครื่ องจักรโดยสอดเข้าระหว่างลูกกลิ้ง; ตรวจดูแผ่นกระดาษ
แข็งเพื่อให้แน่ใจว่าได้กรุ และตัดโดยถูกต้อง และทําการปรับเครื่ องจักรเท่าที่จาํ เป็ น อาจผสมกาวด้วย
8253.30

พนักงานคุมเครื่องตัดและรีดพับ (ทํากล่องกระดาษ) ; พนักงานเครื่องตัดและพับกล่อง
กระดาษ (Machine operator cutting and folding paper box)
ตั้งและควบคุ มเครื่ องจักรสําหรับตัด และทํารอยพับที่แผ่นกระดาษแข็งเพื่อทํากล่ อง:
ตั้งแม่พิมพ์ในเครื่ องจักรและเตรี ยมงานอื่น ๆ ตามประเภทของเครื่ องจักรที่ใช้ ; เดินเครื่ องจักรและป้ อน
แผ่นกระดาษเข้าในเครื่ องรี ด ; พับและตัดแผ่นกระดาษที่ตดั หรื อทํารอยพับไว้แล้วเป็ นครั้งคราวเพื่อพิจารณา
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ว่าแผ่นกระดาษเป็ นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้ และทําการปรับเครื่ องจักรเท่าที่จาํ เป็ น อาจตั้งและควบคุม
เครื่ องจักรที่มีเครื่ องมือสําหรับพิมพ์ขอ้ ความหรื อตกแต่งลวดลายบนกล่องที่ยงั ไม่ได้ทาํ การตกแต่ง
8253.35

พนักงานคุมเครื่องทําซองและถุงกระดาษ
(Machine operator envelope and paper bag production)
ปรับตั้งและใช้เครื่ องจักรตัด พับ และทากาวกระดาษเพื่อทําซองและถุง: ป้ อนกระดาษ
ที่เป็ นแผ่นหรื อแผ่นกระดาษ โดยคลี่ออกจากม้วนในเครื่ องจักร; ใส่ กาวลงในช่องสําหรับใส่ กาวแล้วตั้ง
เครื่ องมือสําหรับตัด ทากาว และพับ และเครื่ องนั บอัตโนมัติ; ตรวจสอบคุ ณภาพระหว่างการเรี ยง
กระดาษ เพื่อให้กระดาษได้รับการทากาวครบทุกแผ่น; ขนถุงที่ทากาวแล้วไปยังเครื่ องเย็บ ; เดินเครื่ อง
เย็บเพื่อเย็บถุงด้วยด้ายหรื อลวด ปรับตั้งแล้วใช้เครื่ องจักรสําหรับพิมพ์ผลิตภัณฑ์ที่ทาํ เสร็ จแล้ว
8253.40

พนักงานคุมเครื่องทําถุงบางใส (Machine operator cellophane bag production)
ปรับตั้งและควบคุมเครื่ องจักรหลายชนิ ดสําหรับทําเซลโลเฟนให้เป็ นถุง: ตั้งเครื่ องทํา
ปลอกเพื่อหลอมวัตถุที่ใช้ทาํ ถุง และเป่ าเข้าไปในเครื่ องม้วนปลอก ติดต่อกันไป; เทสารเคมีเซลโลเฟน
เข้าไปในกรวยของเครื่ องจักร เดิ นเครื่ องจักรซึ่ งจะเป่ าสารเคมีเซลโลเฟนไปเข้าเครื่ องม้วนปลอกโดย
อัตโนมัติ; ตั้งเครื่ องจักรเพื่อทําปลอกเซลโลเฟนให้เป็ นถุ งตามขนาดที่ตอ้ งการ; ใส่ มว้ นปลอกเซล
โลเฟนลงในแกนของเครื่ องจักร; สอดปลอกเซลโลเฟนผ่านเครื่ องตัดและเครื่ องรี ด; ปรับเครื่ องจักรเพื่อ
ทําถุงให้มีความยาวตามต้องการ; เดิ นเครื่ องจักรแล้วคอยดูวา่ เครื่ องจักรทํางานโดยถูกต้อง และทําการ
ปรับเครื่ องจักรเท่าที่จาํ เป็ น ตั้งและควบคุมเครื่ องจักรสําหรับพิมพ์เครื่ องหมายการค้า หรื อข้อความอื่น ๆ
และลวดลายตกแต่งต่าง ๆ ลงบนถุง
8253.45

พนักงานคุมเครื่องทําถุงกระดาษ (Machine operator paper bag production)
ปรับตั้งและควบคุ มเครื่ องจักรทําถุ งกระดาษและพิมพ์เครื่ องหมายการค้าโดยกรรมวิธี
การผลิตแบบอัตโนมัติที่ต่อเนื่ องกัน: ควบคุมการใช้อุปกรณ์ยกม้วนกระดาษวางลงบนขาตั้งของแท่น
เครื่ องจักร; นําปลายกระดาษด้านหนึ่ งของม้วนกระดาษผ่านเข้าไปในหน่ วยพิมพ์และหน่ วยทําถุ ง
กระดาษของเครื่ องจักร; เดินเครื่ องจักร ซึ่งจะพิมพ์เครื่ องหมายการค้าและทําถุงกระดาษด้วยกรรมวิธีการ
ผลิตที่ต่อเนื่องกันโดยอัตโนมัติ; ดูแลให้หน่วยพิมพ์ของเครื่ องจักรทํางานโดยเรี ยบร้อย ; ดูแลการพับขึ้น
รู ปถุงและการทากาวถุงกระดาษโดยอัตโนมัติ; ควบคุมการเอาถุงกระดาษออกจากเครื่ องจักรเป็ นระยะ ๆ
ในขณะที่เครื่ องเดินและตรวจดูให้แน่วา่ ได้จาํ นวนที่ถูกต้อง; ตรวจคุณภาพโดยเอาถุงกระดาษออกจาก
เครื่ องจักรเป็ นครั้งคราวเพื่อตรวจดูขนาด การพิมพ์และทําการปรั บกลไกการตัด การทากาว การพับ
กระดาษเป็ นตัวถุงให้พอดีกนั ; แก้ไขเครื่ องจักรเมื่อขัดข้องเล็กน้อย
8253.50

พนักงานคุมเครื่องเย็บถุงกระดาษ (Machine operation sticking paper bag)
ปรับตั้งและควบคุ มเครื่ องจักรเย็บถุ งกระดาษ: ใส่ มว้ นกระดาษสําหรับรองด้ายเย็บ
กระดาษลงบนแกนของเครื่ องจักร; ใส่ หลอดด้ายสําหรับเย็บถุงลงบนแกนใส่ หลอดด้ายของเครื่ องจักร;

(527)
นําปลายแผ่นกระดาษสําหรับรองด้ายเย็บเข้าในเครื่ องจักร; ร้อยปลายเส้นด้ายเข้าในรู เข็มของเครื่ องจักร
วางถุงกระดาษไว้ที่แท่นบนเครื่ องที่เตรี ยมไว้; เดินเครื่ องจักร และปล่อยถุงลงบนเครื่ องลําเลียงทีละถุง
เข้าเครื่ องเย็บริ มถุงกระดาษทั้งสองด้านทีละถุงโดยอัตโนมัติ; แก้ไขเครื่ องจักรเมื่อขัดข้องเล็กน้อยเมื่อ
จําเป็ น
8253.90

พนักงานคุมเครื่องผลิตผลิตภัณฑ์ กระดาษอืน่ ๆ
ผูป้ ฏิ บตั ิงานอาชี พในกลุ่มนี้ รวมถึงผูผ้ ลิ ตผลิ ตภัณฑ์จากกระดาษและกระดาษแข็งซึ่ ง
มิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น ตัวอย่างเช่น พนักงานเครื่ องเย็บสําหรับกล่องกระดาษ; พนักงานเครื่ องปิ ด
กระดาษที่ ใ ช้ สํ า หรั บ ตกแต่ ง และป้ องกัน กล่ อ งลงบนด้า นนอกของกล่ อ งที่ ท าํ เสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ว ;
พนักงานเครื่ องผลิตซองจากแผ่นกระดาษที่ตดั ด้วยแม่พิมพ์; พนักงานเครื่ องผลิตถ้วยนํ้าจากกระดาษ ;
พนักงานเครื่ องผลิตสิ่ งของเบ็ดเตล็ดจากกระดาษ เช่น บัตรเชิญและปฏิทิน เป็ นต้น
หมู่

826

ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์ สิ่งทอ ขนสั ตว์ และเครื่องหนัง
(Textile-, Fur- and Leather – Products Machine Operators)
ผู้ป ฏิ บ ัติ ง านอาชี พ ในหมู่ น้ ี ได้แ ก่ ผู ้ป ฏิ บ ัติ ง านและควบคุ ม ดู แ ลการทํา งานของ
เครื่ องจักรที่ใช้ในการเตรี ยมเส้นใย ปั่ น สาวม้วนเส้นด้าย การถัก ทอ ผลิ ตเสื้ อผ้า เครื่ องนุ่ งห่ ม การ
ฟอกย้อม ทําความสะอาดเครื่ องนุ่งห่ มและการจัดเตรี ยมหนังสัตว์เพื่อทําการผลิตเครื่ องหนัง รองเท้า และ
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มอาชี พในหมู่นี้ มีดังนี้
8261 ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรในการเตรี ยมเส้นใย ปั่ นและสาวม้วนเส้นด้าย ; พนักงาน
เตรี ยมเส้นใยด้วยเครื่ องจักร
8262 ผูค้ วบคุมเครื่ องทอ เครื่ องถักผ้า ; ช่างทอ ช่างถักผ้าด้วยเครื่ องจักร
8263 ผูค้ วบคุมเครื่ องเย็บ เครื่ องปัก ; ช่างเย็บ ช่างปั กด้วยเครื่ องจักร
8264 ผูค้ วบคุมเครื่ องฟอกย้อม และทําความสะอาดสิ่ งทอ สิ่ งถัก
8265 ผูค้ วบคุมเครื่ องเตรี ยมขนสัตว์และหนังสัตว์
8266 ผูค้ วบคุมเครื่ องผลิตรองเท้า และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
8269 ผูค้ วบคุมเครื่ องผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอสิ่ งถัก ขนสัตว์และเครื่ องหนัง ที่มิได้จดั
ประเภทไว้ในที่อื่น
หน่ วย 8261 ผู้ควบคุมเครื่องจักรในการเตรียมเส้ นใย ปั่นและสาวม้ วนเส้ นด้ าย ; พนักงานเตรียม
เส้ นใยด้ วยเครื่องจักร
(Fibre – Preparing-, Spinning- and Winding - machine Operators)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูค้ วบคุมเครื่ องเตรี ยมเส้นใยเพื่อการปั่ น การกรอ
การบิดเกลียว และการขดเส้นใย รวมถึง การใช้เครื่ องจักรผสม ตี ทําความสะอาด และทําให้เส้นใย
อ่อนนุ่ม ; ควบคุมเครื่ องจักรในการสางเส้ นใยแล้วรวบเส้นใยให้กลายเป็ นแผ่นหรื อเป็ นม้วน ; ควบคุม
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เครื่ องจักรในการปั่ นด้ายเกลียว ด้ายเดี่ยวจากม้วนเส้นใย และทําการรวมเส้นด้าย ; เพื่อให้มีน้ าํ หนักและ
คงทน แข็งแรง ปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและ ควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
8261.20

พนักงานผสมและทําความสะอาดเส้ นใย
(Mixing and cleaning fiber machine operator)
ใช้เครื่ องจักรผสม ตี กระจาย ทําความสะอาดและทําเส้นใยฝ้ ายให้เป็ นปุยในการเตรี ยม
สําหรับการปั่ นด้าย ป้ อนเส้นใยเข้าเครื่ อง เดินเครื่ องจักร คอยเติมเส้นใย และคอยดูเครื่ องจักรทําการ
ผสม ตี ทําความสะอาดและทําเส้นใยให้เป็ นปุยโดยอัตโนมัติ รวมถึงการทําเส้นใยให้เป็ นแผ่น ; นําม้วน
แผ่นใยออกจากเครื่ องจักร
8261.30

พนักงานสางเส้ นใย (Carder fiber)
ใช้เครื่ องสางเส้นใย ทําความสะอาดเส้นใย จัดเรี ยงเส้นใยให้ขนานกัน เปลี่ยนรู ปจาก
แผ่นใยเป็ นแถบเส้นใยที่มีลกั ษณะคล้ายเชือกไม่มีเกลียว สําหรับการเตรี ยมขั้นตอนการรี ดปุย นําม้วน
แผ่นใยป้ อนเข้าเครื่ องสางเส้นใย ต่อแผ่นใยด้วยมือและต่อแถบใยที่ขาด ; นําถังบรรจุที่เต็มแล้วออกและ
เปลี่ยนถังใหม่แทนที่ ; ทําความสะอาดและหล่อลื่นนํ้ามันเครื่ องจักร
8261.35

พนักงานรีดปุยเส้ นใย (Drawer fiber)
ใช้เครื่ องจักรรี ดปุยเส้นใยสําหรับรี ดดึงแถบเส้นใยแล้วรวบรวมแถบเส้นใยตั้งแต่ 2 เส้น
และมากกว่าให้เป็ นเส้นเดี ยว ให้มีคุณภาพและนํ้าหนักที่สมํ่าเสมอกัน ร้ อยแถบเส้นใยผ่านช่ องทางเดิ น
ของเครื่ องจักรเดินเครื่ องจักรและคอยป้ อนแถบเส้นใยต่อปลายแถบเส้นใยโดยการบิดเป็ นเกลียวด้วยมือ
เปลี่ยนถังบรรจุแถบเส้นใยที่เต็มแล้วและเปลี่ยนถังใหม่เข้าแทนที่
8261.40

พนักงานเครื่ องซิ มเพลกซ์ หรื อ เครื่ องโรฟวิ่ง (Simplex machine operator)
ใช้เครื่ องจักรโรฟวิง่ สําหรับทําหน้าที่เปลี่ยนรู ปร่ างของสไลเวอร์ (แถบเส้นใยที่รวมตัวกัน
แบบหลวม) ให้เป็ นเส้นโรฟวิ่ง (แถบเส้นใยที่ รวมตัวกันแน่ นขึ้น) : นําเส้นสไลเวอร์ พาดผ่านไปยัง
อุปกรณ์นาํ เส้นสไลเวอร์ : เปิ ดเครื่ องจักร และรักษาสภาพของเส้นสไลเวอร์ : จับปลายเส้นโรฟวิ่งที่ขาดเข้า
ด้วยกัน โดยใช้มือ : นําหลอดโรฟวิง่ ที่เต็มแล้วออกจากเครื่ อง หรื อแกนปั่ น : ทําความสะอาดเครื่ องจักร
8261.50

พนักงานปั่ นด้ายด้วยเครื่ องจักร (Spinning machine operator thread and yarn)
ปฏิบตั ิงานโดยทําหน้าที่ปั่นด้ายจากเส้นโรฟวิ่ง ปรับแต่ง และเดินเครื่ องจักร : ป้ องกัน
และซ่ อมแซม จากการที่เส้นโรฟวิ่ง หรื อเส้นด้ายขาด : สังเกต ว่าเมื่อใดเส้นโรฟวิ่งในหลอดจะหมด :
หยุดเครื่ องจักร และนําหลอดด้ายที่เต็มแล้วออกจากเครื่ อง : หรื อทําการเปลี่ยนหลอดโรฟวิ่งใหม่แทนที่
หลอดเก่าขณะเครื่ องจักรกําลังทํางานอยู่ : ทําความสะอาดเครื่ องจักร
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8261.55

พนักงานปั่นเกลียวเส้ นด้ าย (Twisting machine operator thread and yarn)
ใช้เครื่ องจักรปั่ นเกลียวเส้นด้ายตั้งแต่สองเส้นขึ้นไปเข้าด้วยกัน เพื่อทําให้เส้นด้ายใหญ่
นํ้าหนักและเหนียวยิง่ ขึ้น ใส่ หลอดด้ายเข้าแกนของโครงหลอด ดึงปลายเส้นด้ายแต่ละหลอด มารวมเข้า
ด้วยกัน และผ่านอุปกรณ์ควบคุมของเครื่ อง แล้วพันเข้าหลอดเปล่า ; หรื อนําเส้นไหมที่เข้าหลอดแล้วมา
ควบเส้น นําเส้นไหมที่ควบแล้วเข้าเครื่ องตีเกลียว เพื่อให้เส้นไหมเป็ นเกลียวรวมกันเป็ นหนึ่งเส้น ; เข้า
ตูอ้ บ เพื่อไม่ให้เส้นไหมคลายเกลียว ; แล้วนํามากรอทําเส้นด้าย ; เดินเครื่ องจักร คอยดูการทํางานของ
เครื่ องจักร; ต่อเส้นด้ายที่ขาด เปลี่ยนหลอดด้ายใหม่แทนหลอดที่เต็มแล้ว ; ทําความสะอาดและหยอด
นํ้ามันเครื่ องจักร
8261.60

พนักงานควบเส้ นด้ ายด้ วยเครื่องจักร (Doubling machine operator thread and yarn)
ใช้เครื่ องจักรกรอเส้นด้ายตั้งแต่สองเส้นขึ้นไปเข้าในหลอดโดยไม่ตอ้ งบิดเกลียว ; สวม
แกนหลอดในแกนของเครื่ องกรอ ดึงหลายเส้นด้ายตั้งแต่สองเส้นขึ้นไปผ่านอุปกรณ์ของเครื่ องจักร แล้ว
กรอเข้าในหลอดพร้อมๆ กัน ; เดินเครื่ องจักรคอยดูการทํางานของเครื่ องจักรต่อเส้นด้ายที่ขาดด้วยการผูก
เข้าด้วยกัน และเปลี่ยนหลอดเปล่าแทนหลอดที่เต็มแล้ว ทําความสะอาดเครื่ องจักร
8261.70

พนักงานกรอด้ าย (Winding machine operator thread and yarn)
ใช้เครื่ องจักรกรอด้าย:ควบคุมการทํางานของเครื่ องจักร(โดยอัตโนมัติหรื อชนิดที่ใช้มือ
ควบคุม) กรอด้ายจากหลอดหนึ่งไปอีกหลอดหนึ่ง ใส่ แกนกรอด้ายตามชนิดหลอดด้ายของเครื่ อง ลงบน
แกนเครื่ องจักร ดึงปลายเส้นด้ายผ่านอุปกรณ์ของเครื่ องจักรและพันเข้ากับแกนร้อยด้าย เดินเครื่ องจักร
หรื อใช้มือหมุนและคอยดูเครื่ องจักรทําการกรอด้าย ต่อเส้นด้ายที่ขาดแล้วเปลี่ยนหลอดด้ายใหม่แทนที่
หลอดด้ายที่เต็มแล้ว ทําความสะอาดและหยอดนํ้ามันเครื่ องจักรเท่าที่จาํ เป็ น
8261.75

พนักงานคุมเครื่องกรอด้ ายให้ เป็ นไจ (Reeling machine operator thread and yarn)
ปฏิ บ ัติ ง านโดยทํา หน้ า ที่ ก รอเส้ น ด้า ยจากหลอดเป็ นไจ ตั้ง หลอดด้า ยลงบนแกน
ดึงปลายเส้นด้ายจากหลอดร้ อยผ่านอุปกรณ์ บนรางส่ าย และพันปลายด้ายเข้ากับหลักของล้อม้วนตาม
ตําแหน่ งของแต่ละหลอด ; ตั้งเข็มหน้าปั ทม์ ซึ่ งใช้วดั ความยาวของเส้นด้ายที่กรอเป็ นหลา ; โยกคัน
บังคับ หรื อหมุ นล้อม้วนเพื่อม้วนหรื อกรอให้เป็ นไจ เปลี่ ยนหลอดด้ายใหม่แทนหลอดที่หมดแล้วต่อ
ปลายเส้นด้ายเข้าด้วยกัน กรอเส้นด้ายต่อจนได้ความยาวที่ตอ้ งการ ผูกปลายเส้นด้ายทั้ง 2 ด้านเข้ากับ
เส้นด้ายคัน่ ไจแต่ละไจ พับล้อหมุนเพื่อดึงไจด้ายออกจากเครื่ องกรอ
8261.80

ผู้ทาํ เส้ นใยกาบมะพร้ าว (Fiber prepares coconut coin)
ใช้เครื่ องจักรทําเส้นใยกาบมะพร้าว : ใช้เครื่ องสู บที่มีแรงดัน ฉี ดนํ้าลงบนกาบมะพร้าว
เพื่อให้กาบมะพร้าวเปี ยกชุ่ม ; ป้ อนหรื อควบคุมการป้ อนกาบมะพร้าวลงในรางสําหรับส่ งกาบมะพร้าว
เข้าในเครื่ องลอกเปลือกโดยอัตโนมัติ ; จัดประเภทกาบมะพร้าวที่ลอกเปลือกแล้วออกเป็ นสองเกรด
เพื่อนําไปใช้ในกรรมวิธีต่อไป ; ป้ อนหรื อควบคุมการป้ อนกาบมะพร้าวที่ลอกเปลือกแล้ว ซึ่ งจัดอยู่
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ในเกรดที่หนึ่งหรื อที่สูงขึ้นไปเข้าในเครื่ องม้วนและบิดเกลียวเส้นใยให้เป็ นเส้นเชื อก ; ป้ อนหรื อควบคุม
การป้ อนเส้นใยที่ทาํ เส้ นเชื อกแล้วเข้าในเครื่ องขดเส้นเชื อกให้มี ขนาดที่ เหมาะสมสําหรับการบรรจุ ;
อัดและห่ อกาบมะพร้ าวที่ ลอกเปลื อกแล้ว ซึ่ งจัดอยู่ในเกรดที่สองหรื อรองลงมาโดยไม่ตอ้ งม้วน บิ ด
เกลียว หรื อขดก่อนจัดห่ อ ; แก้ไขเครื่ องจักรเมื่อขัดข้องเพียงเล็กน้อย และรายงานต่อผูค้ วบคุ มเมื่อ
ผิดปกติมาก
8261.90

พนักงานเตรียมเส้ นใยด้ วยเครื่องจักรอืน่ ๆ
ผูป้ ฏิ บตั ิงานอาชี พในกลุ่มนี้ รวมถึ ง พนักงานผูเ้ ตรี ยมเส้นใย ซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ใน
ที่ อื่ น ตัว อย่า งเช่ น พนัก งานใช้เ ครื่ อ งจัก รและอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ท าํ ให้ เ ส้ น ใยปอชื้ น อ่ อ นนุ่ ม และสะอาด
พนักงานอัดเส้นใยให้เป็ นก้อน ผูท้ าํ งานเกี่ ยวเนื่ องกับกรรมวิธีการปั่ น ปั่ นเกลี ยวและกรอเศษด้ายที่ขาด
ด้วยเครื่ องจักร หรื ออาจซ่อมบํารุ งรักษาเครื่ องจักรในเบื้องต้นก่อน เป็ นต้น
หน่ วย 8262 ผู้ควบคุมเครื่องทอ เครื่องถักผ้ า ; ช่ างทอ ช่ างถักผ้าด้ วยเครื่องจักร
(Weaving – and Knitting – Machine Operators)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูค้ วบคุมดูแลเครื่ องจักรที่ใช้ในการทอหรื อถักผ้า
ทัว่ ไป ผ้าที่มีลวดลาย ผ้าม่าน ผ้าลูกไม้ พรม เครื่ องนุ่งห่ม เสื้ อชั้นในและสิ่ งของเครื่ องใช้อื่น ๆ ปฏิบตั ิ
หน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
8262.20

ช่ างทําบัตรทอผ้ายกดอกแบบแจกการ์ ด (Jacquard palters card prepares)
ลอกภาพสเก็ ตซ์ ของนักออกแบบ ซึ่ งเขี ยนไว้ในแผนภาพลงบนแผ่นกระดาษสี่ เหลี่ ยม
จตุ รัส เพื่ อใช้เป็ นแนวทางในการเจาะบัตรและการทอผ้ายกดอก และใช้เครื่ องจักรเจาะรู ล งในบัตร
ทอผ้ายกดอก : ทําเครื่ องหมายลงบนกระดาษแสดงถึงจุด ที่เส้นด้ายยืนจะถูกยกขึ้นเหนื อเส้นด้ายพุ่ง ;
ลอกลายลงบนแผนภาพตามแบบที่เตรี ยมไว้ล่วงหน้า วางแผ่นบัตรลงในเครื่ องเจาะบัตรที่มีคียบ์ อร์ ดซึ่ ง
ใช้ในการเจาะบัตร ; กดคียเ์ พื่อเจาะรู ลงในแผ่นบัตรตามลวดลายซึ่ งแสดงไว้บนแผ่นภาพ ; ตรวจสอบ
และแก้ไขรู ที่เจาะไว้บนแผ่นบัตรทอผ้ายกดอกให้ถูกต้อง
8262.25

ช่ างเจาะบัตรทอผ้ายกดอก (Jacquard card lacer)
ใช้เครื่ องเจาะรู ลงในบัตรทอผ้ายกดอก : ใส่ แผ่นบัตรเปล่าเข้าในเครื่ องเจาะที่มีคียบ์ อร์ ด
ซึ่งใช้ในการเจาะบัตร ; กดคียเ์ พื่อเจาะรู ลงในบัตรตามแบบที่แสดงเป็ นรู ปกราฟ ซึ่ งช่างทําบัตรทอผ้ายก
ดอกแบบแจกการ์ดได้ทาํ ไว้

(531)
8262.30

พนักงานเตรียมม้ วนด้ ายยืน (Bean warper machine)
ใช้เครื่ องจักร (ชนิดใช้มือหรื อกําลัง) สื บเส้นด้ายจากหลอดด้ายหลายหลอดเข้าม้วนด้าย
ยืน (บีม) โดยตรงหรื อสื บเข้าหลอดทรงกระบอก หรื อหลอดขนาดใหญ่ก่อนแล้วจึงสื บเข้าม้วนด้ายยืน :
ดึงปลายเส้นด้ายจากหลอดต่าง ๆ มารวมเข้าด้วยกัน ; สอดปลายเส้นด้ายจากหลอดต่าง ๆ ผ่านอุปกรณ์
แยกเส้นด้าย (คล้ายฟันหวี) ไปตามลําดับ โดยให้ได้ความกว้างตามความจําเป็ นของการทอผืนผ้าแต่ละ
ชนิดและให้มีลวดลายในการทอตามต้องการ ; มัดเส้นด้ายเข้ากับม้วนด้ายยืน (บีม) หลอดทรงกระบอก
หรื อหลอดขนาดใหญ่ ; หรื อแบ่งเส้นด้ายผูกปมที่ปลาย และสอดปลายด้ายเข้าในช่องของแกนม้วนด้าย
ยืนประมาณ 5-7 ช่อง ; หมุนม้วนด้ายยืนเพื่อทําให้ดา้ ยตึง เดินเครื่ องจักรหรื อใช้มือควบคุมการทํางาน
ของเครื่ องจักร และคอยตรวจดูเส้นด้ายให้ตึงสมํ่าเสมอ ; เปลี่ยนม้วนด้ายยืนที่เต็มแล้ว หรื อเมื่อสื บ
เส้นด้ายยาวเพียงพอแล้ว
8262.35

พนักงานร้ อยตะกรอเพือ่ ใช้ ในการทอผ้าด้ วยเครื่องจักร (Loom threaded machine)
ใช้เครื่ องจักรสอดเส้นด้ายยืน เข้าในห่ วงตะกรอและฟันหวีเพื่อเตรี ยมการทอผ้า ; เรี ยง
เส้นด้ายที่ลงแป้ งแล้ววางบนแผงของเครื่ องจักร ; เดินเครื่ องจักรใช้มือกดคันบังคับ ซึ่งเครื่ องจักรจะจับ
เส้นด้าย และดึงผ่านตะกรอ ฟันหวีและอุปกรณ์ตรวจสอบเส้นด้ายยืนขาด
8262.38

พนักงานลงแป้งเส้ นด้ ายยืน (Gizer textile)
ใช้เครื่ องจักรดึงเส้นด้ายยืนผ่านนํ้าแป้ ง เพื่อเคลือบผิว ใช้มือยกม้วนเส้นด้ายยืนแล้ววางไว้
ด้านหลังของเครื่ องลงแป้ ง ; จัดเรี ยงเส้นด้าย ดึงปลายเส้นด้ายมารวมกันเข้าเป็ นช่อแล้วมัดกับปลายช่อของ
เส้นด้ายยืนซึ่ งผ่านเครื่ องจักรไปทางด้านซ้ายแล้วเทนํ้าแป้ งลงในเครื่ องจักร ; ตั้งเครื่ องวัดความยาวของ
เส้นด้ายยืน เดินเครื่ องจักรและสังเกตการลงแป้ ง การทํางานของเครื่ องว่าเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย ; หยุด
เครื่ องจักร เมื่อลงแป้ งและม้วนเส้นด้ายยืนได้ปริ มาณตามที่ตอ้ งการแล้ว ; ตัดเส้นด้ายยืน แบ่งมัดปลาย
เส้นด้ายออกเป็ น 3 ถึง 7 ช่อ หรื อมัดรวมกันด้วยผ้ายาง แล้วใช้มือยกม้วนเส้นด้ายยืนออกจากเครื่ อง
หรื อมีผอู ้ ื่นช่วยยกด้วย ; นําเส้นด้ายที่อบแห้งและพันลูกกลิ้งแล้วไปจัดเก็บ ; ทําความสะอาดและหยอด
นํ้ามันเครื่ องจักร
8262.38

ช่ างปรับตั้งเครื่องจักรทอผ้า (ยกเว้นเครื่องทอผ้ายกดอกแบบแจกการ์ ด)
(Weaving machine setler)
ปรับตั้งและตรวจ เครื่ องจักรทอผ้า ยกเว้นเครื่ องจักรทอผ้ายกดอกแบบแจกการ์ด :
เตรี ยมเครื่ องทอผ้าเพื่อทอผ้าที่มีลวดลายแบบใหม่ หรื อทอผ้าที่มีคุณภาพต่าง ๆ กัน เช่น จัดสายยึดขอบ
ตะกรอ ฟันหวี และสายเอนให้ได้ที่และต่อเส้นด้ายยืนของม้วนด้ายยืนม้วนใหม่เข้ากับเส้นด้ายยืนของ
ม้วนผ้าที่ทอเสร็ จแล้ว; ตรวจสอบเครื่ องทอผ้าเป็ นครั้งคราวและทําให้คงอยูใ่ นสภาพที่ใช้งานได้ดี ; ซ่อม
เครื่ องทอ เช่น เปลี่ยนอุปกรณ์และอะไหล่ที่ชาํ รุ ด

(532)
8262.45

ช่ างทอผ้าด้ วยเครื่องจักร (ยกเว้นเครื่องทอผ้ายกดอก) (Weaver machine)
ใช้เครื่ องจักรทอผ้า : ด้ายที่ผา่ นการร้อยตะกรอและฟันหวีแล้วมาเข้าเครื่ องทอผ้า
เดินเครื่ องทอผ้าคอยดูวา่ การทอผ้าเป็ นไปโดยถูกต้อง ; ใช้มือต่อเส้นด้ายที่ขาดและเอาเศษด้ายออก ; เติม
เส้นด้ายในกระสวยพุง่ ; รายงานข้อบกพร่ องของเครื่ องจักรให้ช่างติดตั้งเครื่ องทอผ้าทราบ อาจทําความ
สะอาดและหยอดนํ้ามันเครื่ อง ดูแลเครื่ องจักรอยูส่ มํ่าเสมอ
8262.50

ช่ างปรับตั้งเครื่องจักรทอผ้ายกดอกแบบแจกการ์ ด (Weaving machine setler)
ปรับตั้งและตรวจ เครื่ องจักรทอผ้ายกดอกแบบแจกการ์ ด : เตรี ยมเครื่ องทอผ้าเพื่อใช้ทอ
ผ้าที่มีลวดลายแบบใหม่ หรื อ ทอผ้าที่มีคุณภาพต่าง ๆ กัน เช่น จัดสายยึดขอบตะกรอ ฟันหวี และสาย
เอนให้ได้ที่ ; ตรวจเครื่ องทอผ้าเป็ นครั้งคราวและทําให้คงอยูใ่ นสภาพที่ใช้งานได้ดี ; ซ่อมเครื่ องทอ
เช่น เปลี่ยนสายยึดขอบตะกรออันใหม่ และเปลี่ยนกระสวยที่ชาํ รุ ดแล้ว ; ใส่ แผ่นบัตรทอผ้ายกดอกที่
ร้อยต่อกันแล้วเข้าในเครื่ องทอให้ได้ที่ เพื่อให้กรรมวิธีการทอเป็ นไปโดยถูกต้องตามบัตรที่ใช้เป็ นแบบ
กระสวย อาจทํางานเช่นเดียวกันกับช่างทําบัตรทอผ้ายกดอกแบบแจกการ์ ด อาจเปลี่ยนม้วนด้ายยืนม้วน
ใหม่แทนม้วนที่หมดแล้ว
8262.55

ช่ างทอผ้าด้ วยเครื่องทอผ้ายกดอกแบบแจกการ์ ด (Weaver Jacquard loom)
ใช้เครื่ องทอผ้ายกดอกทอผ้าให้มี ลวดลายประณี ต : เดิ นเครื่ องทอ คอยดู ว่า การทอ
เป็ นไปโดยถูกต้อง ใช้มือต่อเส้นด้ายที่ขาด และเอาเศษด้ายออก ; คอยเติมเส้นด้ายลงในกระสวยด้ายพุ่ง ;
สังเกตความบกพร่ องที่เกิดจากแผ่นแบบบัตรยกดอกหักหรื อชํารุ ด แล้วรายงานช่างติดตั้งเครื่ องทอผ้า
8262.60

พนักงานเครื่องทอผ้าแบบดอบบี้ (Dobbly loom machine operator)
ใช้เครื่ องทอแบบดอบบี้ทอผ้าตัวอย่างที่มีลวดลายประณี ตและมีสีต่าง ๆ : วางแผ่นบัตร
บนเครื่ องจักรให้ถูกที่ ; จัดแผงสวิตซ์บนเครื่ องจักรให้เรี ยบร้อย เพื่อควบคุมเครื่ องจักรให้ทอผ้าตาม
ลวดลายที่ตอ้ งการ ; เดินเครื่ องจักรคอยดูวา่ กรรมวิธีการทอเป็ นไปโดยถูกต้อง ใช้มือต่อเส้นด้ายที่ขาด
และเอาเศษด้ายออก ; เติมเส้นด้ายในกระสวยด้ายพุ่ง ; ปรับเครื่ องควบคุมเส้นด้าย เพื่อควบคุมให้
เส้นด้ายเดินเข้าในกระสวยด้ายพุง่ ตามจํานวนที่ตอ้ งการ; ปฏิบตั ิงานอย่างเดิมอีกจนกว่าจะได้ผา้ ตัวอย่างที่
มีความยาวตามต้องการ อาจเจาะรู ลงในบัตรตามความประณี ตของลวดลายที่ตอ้ งการ
8262.70

ช่ างปรับตั้งเครื่องถักผ้า (Knitting machine setler)
ตั้งและปรับเครื่ องถักหลายแบบ รวมถึง การซ่ อมแซมเล็กๆ น้อย ๆ : ตั้งเครื่ องจักรตาม
ลวดลาย รู ปร่ างและขนาดผลิตภัณฑ์ที่ตอ้ งการถัก ; เดินเครื่ องจักรและตรวจผลิตภัณฑ์ (ผืนผ้า) ในขณะที่
เครื่ องกําลังทํางานแล้วพิจารณาปรับและซ่อมเครื่ องจักรตามความจําเป็ น ; ปรับความตึงหรื อหย่อนของ
สปริ งในเครื่ องถักเพื่อไม่ให้เนื้อผ้าหลวม หรื อแน่นเกินไป ; ปรับเครื่ องจักรและถอดชิ้นส่ วนที่เสี ยหรื อ
ชํารุ ด อาจตั้งสายโซ่โลหะซึ่ งใช้ควบคุมการทํางานของเครื่ องถักยกดอกแบบแจ๊กการ์ ด แล้วใส่ สายโซ่ลง
ในเครื่ องจักร
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8262.75

ช่ างถักผ้า (เครื่องจักรทีม่ ีกาํ ลังขับเคลือ่ น) ; ผู้ควบคุมเครื่องถักผ้ า
(Knitting machine operator)
ปฏิบตั ิงานถักผ้าจากเส้นด้าย โดยใช้เครื่ องถักผ้าที่มีกาํ ลังขับเคลื่อนแบบมาตรฐาน หรื อ
แบบพิเศษตั้งแต่สองเครื่ องขึ้นไป จัดวางหลอดด้ายลงในโครงตั้งหรื อแขวนหลอด สอดปลายเส้นด้ายผ่าน
อุ ปกรณ์ ต่าง ๆ ของเครื่ องถักผ้า ; เดิ นเครื่ องถักผ้าและควบคุ มกรรมวิธีการถักให้เป็ นไปโดยถูกต้อง ;
ตรวจสอบข้อบกพร่ องในผืนผ้า ; รายงานความบกพร่ องต่อช่างปรับตั้งเครื่ องถักผ้า ; ต่อเส้นด้ายที่ขาด ; ตัด
ผ้าที่ถกั ครบจํานวนที่ตอ้ งการออกจากเครื่ อง อาจเปลี่ยนเข็มที่เสี ย และคอยควบคุมการถักผ้าให้ได้ตาม
เป้ าของการผลิต
8262.78

ช่ างทําเกลียวเส้ นด้ ายด้ วยเครื่องจักร (Twister machine thread and yarn)
ใช้เครื่ องจักรในการทอเส้นด้ายให้เป็ นเกลียวเชือก : เตรี ยมหลอดเปล่าที่จะใช้ตีเกลียว
คํานวณความยาวด้าย นําด้าย (ฝ้ าย, ไนล่อน) ใส่ ลงในเครื่ องตีเกลียวด้าย สอดเส้นด้ายผ่านส่ วนต่าง ๆ
ของเครื่ องจักร เดินเครื่ องจักรและคอยดูวา่ เครื่ องจักรถักเกลียวเส้นด้ายอย่างถูกต้อง ; คอยเติมเส้นด้ายเข้า
เครื่ องถักเกลียว และต่อเส้นด้ายที่ขาด อาจย้อมเส้นด้ายก่อนการถักเกลียว อาจทําเกลียวเส้นด้ายที่มีความ
หนาต่าง ๆ กันตามต้องการหรื อตามการสั่งทํา
8262.80

ช่ างทอแห อวน ด้ วยเครื่องจักร (Weaver machine net production)
ใช้เครื่ องจักรทอเส้นด้ายหรื อเส้นเชื อก (เชื อกไนล่อน)ให้สอดขัดกันและผูกติดกันเป็ น
ระยะห่างเท่า ๆ กัน โดยการตั้งเพื่อทําเป็ นแบบตาข่าย เดินเครื่ องจักร คอยสังเกตดูเส้นด้ายพันติดกันหรื อ
การทอเป็ นไปโดยถูกต้อง ใช้มือต่อเส้นด้ายที่ขาดและเอาเศษด้ายออก ใส่ หลอดด้ายใหม่แทนหลอดเปล่า
ต่อเส้นด้ายจากในหลอดเข้ากับปลายเส้นด้ายของแหที่ทอแล้วแต่ยงั คงอยูใ่ นเครื่ องทอ รายงานความ
บกพร่ องของเครื่ องจักรกลต่อช่างติดตั้งเครื่ องทอ
8262.85

ช่างทอพรมด้วยเครื่ องจักร ; พนักงานคุมเครื่ องทอพรม
(Weaver loom machine operator carpet)
ใช้เครื่ องจักรทอพรม : เตรี ยมเครื่ องจักร ด้าย กระสวย และวัตถุอื่น ๆ ให้พร้อม
สําหรับการทอพรมตามแบบที่กาํ หนดไว้ เดินเครื่ องจักรและควบคุมการทํางานของเครื่ องจักรให้ทาํ งาน
ตามขั้นตอนอย่างต่อเนื่องและถูกต้อง ; ต่อเส้นด้ายที่ขาดด้วยมือและเอาเศษด้ายออก คอยเติมเส้นด้าย
ลงในกระสวยเครื่ องทอพรม ; รายงานข้อบกพร่ องของเครื่ องจักรให้ช่างติดตั้งเครื่ องทอพรมทราบ อาจ
ปรับตั้งเครื่ องทอและคอยตรวจดูการใส่ แผ่นทอผ้ายกดอก (Pattern Card) เข้าเครื่ องทอให้ถูกต้อง
เพื่อให้ กรรมวิธีการทอเป็ นไปด้วยความถูกต้องตามคุณภาพของชิ้นงาน

8262.90

ช่ างทอ ช่ างถักผ้าด้ วยเครื่องจักรอืน่ ๆ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในกลุ่มนี้ รวมถึง ช่างทอ ช่างถักด้วยเครื่ องจักรและผูป้ ฏิบตั ิงานที่
เกี่ยวข้องกัน ซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น ตัวอย่างเช่น ผูต้ รวจและแก้ไขรู ที่เจาะลงในบัตรทอผ้ายกดอก ;

(534)
ผูใ้ ช้เครื่ องจักรทําสําเนาบัตรทอผ้ายกดอกจากบัตรต้นฉบับ ; ผูใ้ ช้เครื่ องจักรร้อยแผ่นบัตรทอผ้ายกดอกให้
เรี ยงกันตามลําดับ
หน่ วย 8263 ผู้ควบคุมเครื่องเย็บ-เครื่องปัก ; ช่ างเย็บ ช่ างปักด้ วยเครื่องจักร
(Sewing – Machine Operators)
ผูป้ ฏิ บตั ิงานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูค้ วบคุ มเครื่ องเย็บ เครื่ องปั กที่ใช้ในการผลิ ต
เสื้ อผ้า เครื่ องนุ่งห่ม เครื่ องแต่งกายที่ทาํ มาจากขนสัตว์ สิ่ งทอสิ่ งถักหรื อเครื่ องหนัง : ควบคุมการทํางาน
ของเครื่ องจักรเย็บผ้าแบบมาตรฐานและแบบพิเศษที่มีเข็มเดียวหรื อมีมากกว่าหนึ่ งเข็ม เพื่อใช้ในการผลิต
หรื อซ่ อมแซมเครื่ องนุ่งห่ ม ถุ งมือและผลิตภัณฑ์สิ่งทอสิ่ งถัก ผ้าขนสัตว์ หรื อเครื่ องหนัง ; ควบคุมการ
ทํางานของเครื่ องปั กเพื่อปั กลวดลายต่าง ๆ ลงบนเสื้ อผ้า เครื่ องนุ่งห่ม สิ่ งทอสิ่ งถักหรื อวัสดุอื่น ๆ ปฏิบตั ิ
หน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
8263.20

ช่ างเย็บผลิตภัณฑ์ สิ่งทอสิ่ งถักและเครื่องแต่ งกาย , ช่ างเย็บจักร
(Sewing machine operator)
ใช้จกั รเย็บผ้าแบบมาตรฐานหรื อแบบพิเศษชนิดเข็มเดี่ยวหรื อหลายเข็ม เพื่อผลิต ซ่อม
และแก้ไขดัดแปลงเครื่ องแต่งกาย ถุงมือ และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากสิ่ งทอสิ่ งถัก ขนสัตว์ เครื่ องหนังและ
วัสดุที่คล้ายคลึงกัน : ใส่ หลอดด้ายบนจักรเย็บผ้า ; สอดปลายเส้นด้ายผ่านส่ วนต่าง ๆ ของจักรเย็บผ้า แล้ว
ร้อยด้ายเข้าในรู เข็ม ; ปรับจักรเท่าที่จาํ เป็ น ; สอดสิ่ งที่จะเย็บเข้าใต้เข็มและเอาออกเมื่อเย็บเสร็ จแล้ว ;
เปลี่ยนหลอดด้ายเปล่าและเปลี่ยนเข็มที่เสี ย ; เปลี่ยนงานไปตามลักษณะงาน อาจมีชื่อเรี ยกตามชนิดของ
งานที่เย็บหรื อตามชนิดของจักรที่ใช้
8263.30

ช่ างปักด้ วยจักร , ช่ างปักจักร (Embroidered machine)
ใช้จกั รแบบมาตรฐานปั กลวดลายตกแต่งตามส่ วนต่าง ๆ ของเครื่ องแต่งกายหรื อสิ่ งอื่น ๆ
: ใส่ หลอดด้ายที่เลือกแล้วลงบนจักร ; สอดปลายเส้นด้ายผ่านส่ วนต่าง ๆ ของจักรแล้วร้อยด้ายเข้าในรู เข็ม
; ปรับจักรเพื่อให้เส้นด้ายตึง และปรับฝี จกั รเข็มตามแบบปั ก ; จัดวัสดุให้ตรงตําแหน่งที่จะปั ก ; วางวัสดุที่
จะปักหรื อแขนของเครื่ องปักให้ตรงตามลวดลาย เดินจักรปักตามลวดลาย หรื อปรับปลายเครื่ องวัดแบบ
ลวดลายที่ขยายใหญ่แล้ว ; เปลี่ยนสี ดา้ ยตามต้องการ ; เปลี่ยนหลอดด้ายเปล่าและเข็มที่เสี ย ; เอาวัสดุที่ปัก
เสร็ จแล้วออกจากจักร อาจลอกลวดลายลงบนวัสดุก่อนที่จะเริ่ มปั ก
8263.40

ช่ างปักผ้ าลูกไม้ ด้วยเครื่องจักร (Lace fabric embroidered machine)
ใช้เครื่ องจักรปั กลวดลายตกแต่งลงบนผืนผ้า : ใส่ หลอดด้ายลงในเครื่ องจักร ; สอดปลาย
เส้นด้ายผ่านรู เข็มของเครื่ องจักร ; เดินเครื่ องจักรและเฝ้ าดูวา่ กรรมวิธีการปั กเป็ นไปอย่างถูกต้อง ; ใช้มือต่อ

(535)
เส้นด้ายที่ขาดและเอาเศษที่เสี ยออก ; เติมเส้นด้ายให้เต็มเครื่ องจักรอยูเ่ สมอ ; ใส่ หลอดด้ายหลอดใหม่
แทนหลอดเปล่าและเปลี่ยนเข็มที่เสี ย ; รายงานความบกพร่ องของเครื่ องจักรกลต่อผูค้ วบคุมงาน
8263.90

ช่ างเย็บ ช่ างปักด้ วยเครื่องจักรอืน่ ๆ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในกลุ่มนี้ รวมถึง ช่างเย็บ ช่างปั กด้วยเครื่ องจักรซึ่ งมิได้จดั ประเภท
ไว้ในที่อื่น ตัวอย่างเช่น ช่ างเย็บเครื่ องใช้ภายในครัวเรื อนด้วยเครื่ องจักร ; ช่างเย็บเบาะ ที่นอน ใบเรื อ
ผ้ากันแดด เต็นท์ และร่ มด้วยเครื่ องจักร เป็ นต้น
หน่ วย 8264 ผู้ควบคุมเครื่องฟอกย้ อม และทําความสะอาดสิ่ งทอสิ่ งถัก
(Bleaching-, Dyeing- and Cleaning – Machine Operators)
ผูป้ ฏิ บตั ิงานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูค้ วบคุ มเครื่ องจักรที่ใช้ในการฟอก ย้อม และ
การซักล้างทําความสะอาดสิ่ งทอสิ่ งถัก ขนสัตว์ และเครื่ องหนัง รวมถึงการใช้เครื่ องจักรในการยืดและหด
ผลิ ตภัณฑ์สิ่งทอสิ่ งถัก การใช้สารเคมีเพื่อทําให้เนื้ อผ้ากันนํ้าได้ การรักษาผ้าไหมให้อยู่ในรู ปทรงและมี
นํ้าหนัก การรี ด และการเคลื อบสี ของสิ่ งทอสิ่ งถัก ปฏิ บตั ิงานหน้าที่การงานที่เกี่ ยวข้องกันและควบคุ ม
ดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
8264.20

พนักงานคุมเครื่ องฟอกขาวเส้นด้ายและผืนผ้า (Bleaching machine operator , cloth)
ฟอกเส้นด้าย ผืนผ้าและอื่น ๆ ด้วยเครื่ องจักร : ควบคุมการทํางานของเครื่ องจักรเพื่อผสม
นํ้า สารเคมีและนํ้ายาฟอกขาวเข้าด้วยกัน ; จัดเตรี ยมเส้นด้ายและผืนผ้าบรรจุเข้าเครื่ องฟอกขาวตามขั้นตอน
การทํางานของเครื่ องจักร ; เดินเครื่ องจักร ควบคุมอุณหภูมิของนํ้ายาและเครื่ องจักรให้ทาํ งานอย่างต่อเนื่ อง
ตามกําหนดเวลาเพื่อให้ได้มาซึ่ งเส้นด้ายและผืนผ้าที่ผา่ นการฟอกขาว ; ถ่ายเทนํ้ายาออกและทําความสะอาด
เครื่ องจักร

8264.30

พนักงานคุมเครื่องย้ อมเส้ นด้ าย ; ช่ างย้อมเส้ นด้ ายด้ วยเครื่องจักร
(Dyeing machine operator , thread and yarn)
ย้อมสี เส้นด้ายด้วยเครื่ องจักร : ใส่ น้ าํ ลงในภาชนะแล้วใส่ สียอ้ ม หรื อเทสี ที่ผสมกับนํ้า
แล้วลงในภาชนะของเครื่ องจักร ; บรรจุเส้นด้ายลงในภาชนะแล้วนําเข้าเครื่ องจักร ; เดินเครื่ องจักรและ
คอยดูกรรมวิธีการย้อมโดยอัตโนมัติ ; หยุดเครื่ องจักร เมื่อย้อมเส้นด้ายตามกรรมวิธีแล้ว และนําเส้นด้าย
ไปทําให้แห้ง ; ทําความสะอาดเครื่ องจักร

(536)
8264.40

พนักงานคุมเครื่ องย้อมผืนผ้า ; ช่างย้อมผืนผ้าด้วยเครื่ องจักร
(Dyeing machine operator, Cloth)
ย้อมผืนผ้าด้วยเครื่ องจักร : ควบคุมการทํางานของเครื่ องจัก รในการผสมสี ยอ้ ม ป้ อน
ม้วนผ้าหรื อผืนผ้าเข้าในเครื่ องจักร ; เดินเครื่ องจักรตามกรรมวิธีการย้อมสี ให้เป็ นไปอย่างอัตโนมัติและ
อย่างต่อเนื่อง ; หยุดเครื่ องจักรเมื่อย้อมผืนผ้าเสร็ จหรื อแก้ไข ซ่ อมแซมความผิดปกติในระหว่างการย้อม
; ถ่ายเทนํ้ายาออกและทําความสะอาดเครื่ องจักร
8264.50

พนักงานคุมเครื่ องซักล้างสิ่ งทอสิ่ งถัก (Washing machine operator ,textile)
ซักล้างสิ่ งทอสิ่ งถักด้วยเครื่ องจักร : ควบคุมการทํางานของเครื่ องจักรที่ใช้ในการซักล้าง
ด้วยการทําให้น้ าํ ร้อนถึงอุณหภูมิที่กาํ หนด แล้วจึงผสมสบู่หรื อตัวยาซักล้างชนิ ดอื่นลงในนํ้าร้อน ; ป้ อน
สิ่ งทอสิ่ งถักลงในเครื่ องซักล้าง ; เดินเครื่ องจักร ควบคุมอุณหภูมิและเครื่ องจักรให้ทาํ งานอย่างต่อเนื่ อง
และนําสิ่ งทอสิ่ งถักที่ผา่ นการซักล้างแล้วเข้าเครื่ องอบไอนํ้าเพื่อทําให้แห้งต่อไป

8264.55

พนักงานซักรีดของโรงแรม (Washing machine operator, hotel)
ทําหน้าที่ ซักรี ดเสื้ อผ้า สิ่ งทอ และวัสดุ อื่นที่ คล้ายคลึ งกันด้วยเครื่ องจักร ; คัดแยก
ประเภทผ้า และทําการซักรี ดอย่างเหมาะสมถูกวิธี ; ควบคุมการทํางานเครื่ องจักรและอุปกรณ์เครื่ องใช้อื่น
ที่เกี่ยวข้อง ; อาจทําการซักผ้าบางประเภทด้วยมือ ; จัดทําบันทึกรายงานและประมาณงานกับหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
8264.60

พนักงานคุมเครื่ องตกแต่งผืนผ้าสิ่ งทอสิ่ งถัก (Finishing machine operator, textile)
ใช้เครื่ องจักรตกแต่งผืนผ้า สิ่ งทอสิ่ งถักให้มีคุณภาพตามที่ตอ้ งการ เช่ น ขนาด ความ
มัน ความแข็งหรื อความสามารถในการกันนํ้า โดยใช้กรรมวิธีทางเชิ งกลหรื อทางเคมี ในการตกแต่ง :
ควบคุมเครื่ องจักรตั้งแต่หนึ่ งเครื่ องขึ้นไปในการตกแต่ง เช่น เครื่ องหดและยืดผืนผ้า เครื่ องอัดรี ดและ
เครื่ องเคลือบสารเคมี เพื่อเพิ่มความแข็งหรื อความนุ่ม เป็ นต้น
8264.90
พนักงานคุมเครื่ องฟอก ย้อมและทําความสะอาดสิ่ งทอสิ่ งถักอื่นๆ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในกลุ่มนี้ รวมถึงช่างฟอก ช่างย้อม และช่างทําความสะอาด สิ่ งทอ
สิ่ งถักด้วยเครื่ องจักร ซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น ตัวอย่างเช่น ผูค้ ลายขดด้ายให้คลายยุง่ หลังจากผ่าน
การซัก การฟอก การย้อม หรื อกรรมวิธีอื่นๆ แล้ว ; ผูท้ าํ สิ่ งทอสิ่ งถักให้แห้งในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ ง
ของกรรมวิธี ; ผูม้ ดั ไจด้าย เปลี่ยนด้ายจักรเย็บผ้าที่ใช้เย็บ ผูใ้ ช้เครื่ องจักรหรื อเครื่ องมือตัดเส้นด้ายที่
หย่อนออกจากผืนผ้าที่ปักแล้ว ผูค้ ุมตูอ้ บผ้า ผูต้ ดั แบ่งผืนผ้าตามขนาด ผูจ้ ดั ความยาวของผืนผ้า ผูพ้ บั
รี ด ผูส้ อยหรื อเย็บริ มผ้า และผูย้ ืดผืนผ้า ; ผูใ้ ช้เครื่ องจักรซักแป้ งออกจากผืนผ้า เผาขนผ้าและห่ อหรื อ
ม้วนผ้า ผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ ในกรรมวิธีการฟอก ย้อมและตกแต่งผลิตภัณฑ์สิ่งทอสิ่ งถัก

(537)
9452 หน่ วย 8265 ผู้ควบคุมเครื่องเตรี ยมขนสั ตว์ และหนังสั ตว์
9453 (Fur- and Leather – Preparing – Machine Operators)
ผูป้ ฏิ บตั ิ งานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูค้ วบควบคุ มเครื่ องจักรที่ ใช้ในการเตรี ยมหนัง
สัตว์หรื อการดําเนิ นการในกรรมวิธีต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่ งขนสัตว์ ต่างๆ ควบคุมการทํางานของเครื่ องจักร
ที่ใช้ในการแล่เนื้อและไขมันออกจากหนังสัตว์ก่อนนําไปบ่ม อบ (Curing) กําจัดขนที่หยาบและยาวจาก
หนังสัตว์ ตัดขนให้ยาวเท่า ๆ กัน ย้อม ยืดและรี ดแต่งขนสัตว์ให้เรี ยบ ควบคุมการทํางานของ
เครื่ องจักรในการตัดแยกขนและแยกเนื้อออกจากหนังสัตว์ ตัดแบ่งหนังสัตว์ แช่หนังแห้งและหนังสดใน
สารละลายต่างๆ เพื่อแปรรู ปเป็ นเครื่ องหนัง รวมถึงการย้อมและเคลื อบสี หนัง ปฏิ บตั ิหน้าที่การงานที่
เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่นๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
8265.20

พนักงานถากหนังขูดขน (Hide flasher and dehairer , machine )
ใช้เครื่ องจักรถากหนัง ขูดขนและถากไขมัน พังผืดออกจากหนังด้วยเครื่ อง : เดิ น
เครื่ องจักรเพื่อให้ลูกกลิ้งหมุน ; วางแผ่นหนังลงบนลูกกลิ้งอันล่างและรี ดรอยย่นให้เรี ยบเหยียบคันบังคับ
เพื่อให้ลูกกลิ้งอันล่างนําหนังเข้ารัดลูกกลิ้งอันบน ซึ่ งตัดใบมีดชนิ ดพิเศษ และกําลังหมุนอยู่ และนําหนัง
ไปผ่าซี กด้วยเครื่ องหรื อมือ
8265.30

พนักงานเครื่องผ่าหนัง (Hide splitter , machine)
ใช้เครื่ องจักรผ่าหนังให้เป็ นแผ่นยาวๆ ตั้งแต่ 2 แผ่นขึ้นไป หรื อผ่าให้ได้ความหนา
สมํ่าเสมอกัน นําหนังด้านข้างเข้าเครื่ องผ่า เดินเครื่ องจักรแล้วปรับเครื่ องจักรตามขนาดความหนาของหนังที่
ผ่า ; วางหนังลงบนแท่นเครื่ องจักรและรี ดรอยย่นให้เรี ยบ ; สอดหนังเข้าระหว่างลูกกลิ้งซึ่ งจะหมุนขอบหนัง
ไปกระทบกับใบมีด ; เอาหนังที่ผา่ แล้วออกจากเครื่ องจักร
8265.40

พนักงานคุมเครื่องฟอกหนัง (Tanner , machine)
ใช้เครื่ องฟอกหนังสัตว์ให้เป็ นหนังฟอก : เติมนํ้ายาฟอกหนังและใส่ จาํ นวนหนังสัตว์ที่ชงั่
ไว้ลงในนํ้ายาตามสัดส่ วน ; เดินเครื่ องจักรกวนนํ้ายา หยุดเครื่ องจักรหลังจากกวนครบตามกําหนดเวลาหรื อ
เมื่อเครื่ องจักรทํางานครบถ้วนตามกรรมวิธีแล้ว ; เอาหนังที่ฟอกเสร็ จแล้วออกจากเครื่ อง อาจฟอกหนังทับ
ด้วยนํ้ายาที่กาํ หนดให้

8265.50

พนักงานเครื่องแต่ งสี หนัง ช่ างคุมเครื่องตกแต่ งสี หนัง (Leather finisher, machine)
ใช้เครื่ องตกแต่งหนังหลังจากฟอกแล้วหรื อทําหนังให้ช้ื นและทํานิ่ มหนัง ทําหนังให้
แห้งด้วยเครื่ อง: เดินเครื่ องจักรทา พ่นสารเคมีหรื อสารประกอบอย่างอื่นลงบนหนัง รี ดหนังให้เรี ยบหรื อ
อัดลายหนังด้วยเครื่ องจักร

(538)
8265.60

พนักงานคุมเครื่ องผสมขนสัตว์ (Mixing machine operator , pelt)
ใช้เครื่ องจักรผสม ทําความสะอาด และฟอกขนสัต ว์ : ป้ อนขนสัตว์เข้าในถังของ
เครื่ องจักร ; เดินเครื่ องจักร คอยเติมขนสัตว์ และควบคุมการทํางานของเครื่ องจักรทําการผสมขนสัตว์ ; นํา
เส้นใยขนสัตว์ออกจากเครื่ องและตรวจดูคุณภาพของเส้นใยขนสัตว์ หากไม่ได้คุณภาพตามที่ตอ้ งการต้อง
นําไปเข้าในถังของเครื่ องจักรเพื่อทําการผสมเส้นใยขนสัตว์ใหม่ต่อไป จนกว่าจะได้คุณภาพตามต้องการ
พนักงานคุมเครื่ องดึงยืดเส้นใยขนสัตว์ (Drawing machine operator , pelt)
ใช้ เครื่ องจักรดึงยืดเส้ นใยขนสั ตว์ ให้ ยาวและเรี ยบ : ป้อนเส้ นใยขนสั ตว์ เข้ าเครื่ องจักร เดิน
เครื่องจักรและคอยเติมเส้ นใยขนสั ตว์ ; ควบคุมการทํางานของเครื่ องจักรดึงยืดเส้ นใยขนสั ตว์ เพื่อให้ ได้
คุณภาพตามต้ องการ ทําความสะอาดเครื่องจักร
8265.70

9454 หน่ วย 8266 ผู้ควบคุมเครื่องผลิตรองเท้ าและผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่เกีย่ วข้ อง
(Shoemaking- and Related Machine Operators)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรที่ใช้ในการผลิตและซ่ อมรองเท้า
กระเป๋ าและสิ่ งของเครื่ องใช้ที่ทาํ จากเครื่ องหนังเป็ นส่ วนใหญ่ ควบคุมการทํางานของเครื่ องจักรที่สร้าง
แบบและตัดชิ้นส่ วนของรองเท้า เย็บชิ้นส่ วนของรองเท้าเข้าด้วยกัน ตัดขอบ ขัดถู หรื อติดเครื่ องประดับ
และดําเนิ นงานไปจนได้รองเท้าที่สําเร็ จรู ป ควบคุมการทํางานของเครื่ องจักรที่ใช้ในการผลิตกระเป๋ า
เดินทาง กระเป๋ าถื อ เข็มขัดและสิ่ งของเครื่ องใช้อื่นๆ เช่ น อานม้า สายบังเหี ยนต่างๆ เป็ นต้น ปฏิบตั ิ
หน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่นๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
8266.20

พนักงานเครื่องตัดชิ้นส่ วนหนังหน้ ารองเท้า (Cutting machine operator ,uppers footwear)
ใช้เครื่ องตัดชิ้นหนังของรองเท้าหนัง วางวัสดุลงบนเขียงของเครื่ องจักร ; เลือกแม่พิมพ์
สําหรับตัด ; วางแม่พิมพ์สําหรับตัดลงบนวัสดุ ให้พอเหมาะเพื่อให้เสี ยเศษวัสดุนอ้ ยที่สุดและหลีกเลี่ยงสิ่ งที่
เป็ นตําหนิ ; ตัดวัสดุดว้ ยการปล่อยเครื่ องตัดกดลงบนแม่พิมพ์ ; ดึงชิ้นส่ วนที่ตดั แล้วออกจากแผ่นหนัง อาจ
ชํานาญงานในการตัดชิ้นส่ วนหรื อวัสดุที่ใช้ เช่น หนังบุดา้ นใน เป็ นต้น และอาจมีชื่อเรี ยกตามงานที่ทาํ
8266.25

พนักงานเครื่องตัดพืน้ รองเท้ า (Cutting machine operator, soles footwear)
ตัดพื้นรองเท้าหนังด้วยเครื่ องจักร : วางแผ่นวัสดุลงบนแท่นเครื่ องตัด ; และจัดวางให้
พอเหมาะ เพื่อจะได้ตดั โดยเสี ยวัสดุนอ้ ยที่สุด และหลีกเลี่ยงการตัดส่ วนที่เป็ นตําหนิ ; ตัดวัสดุโดยการ
ปล่อยเครื่ องกดลงบนแม่พิมพ์ ; เอาชิ้นส่ วนที่ตดั แล้วออกจากแผ่นวัสดุ
8266.30

พนักงานเครื่องเย็บรองเท้า (Sewing machine operator ,shoes)
ขับเคลื่อนเครื่ องจักรด้วยมือหรื อเท้า เย็บส่ วนต่างๆ ของรองเท้าหนัง : ใส่ หลอดด้าย
สําหรับเย็บรองเท้าลงบนแกนของเครื่ องจักร และใส่ กระสวยเข้าเครื่ องจักร ; ร้อยด้ายให้ผ่านที่ร้อยด้าย

(539)
ของเครื่ องจักร และผ่านรู เข็ม ; ปรับความยืดหย่อนของด้ายให้ได้ระดับ ; จัดส่ วนต่างๆ ให้อยูใ่ นที่เพื่อ
การเย็บและนําชิ้นส่ วนต่าง ๆ ของรองเท้าเข้าเย็บ ใส่ หลอดด้ายและกระสวยใหม่แทนหลอดเปล่าและ
เปลี่ยนเข็มที่หกั ; ตรวจเช็ค ซ่อมแซม หยอดนํ้ามัน เครื่ องจักรเพื่อให้อยูใ่ นสภาพพร้อมที่จะใช้งาน
หน่ วย 8269 ผู้ควบคุมเครื่ องผลิตผลิตภัณฑ์ สิ่งทอสิ่ งถัก ขนสั ตว์ และเครื่องหนังซึ่งมิได้ จัดประเภท
ไว้ ในที่อนื่ (Textile-, Fur- and Leather – Products Machine Operators not
Elsewhere Classified)
ผูป้ ฏิ บตั ิ งานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูค้ วบคุ มเครื่ องจักรที่ ใ ช้ในการผลิ ตผลิ ตภัณฑ์
สิ่ งทอ สิ่ งถักขนสัตว์ และเครื่ องหนัง ซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น ได้แก่ ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรที่ใช้ใน
การผลิตหมวกหรื อสิ่ งของเครื่ องใช้ที่ตกแต่งขอบให้เกิดความสวยงาม : ควบคุมการทํางานของเครื่ องจักร
ที่ใช้ในการขึ้นรู ปหมวกแบบต่าง ๆ ; สร้างแบบและผลิตสิ่ งของเครื่ องใช้ต่าง ๆ

อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
8269.20

พนักงานคุมเครื่ องจักรผลิตหมวก ; ช่างทําหมวกด้วยเครื่ องจักร
(Hat- maker ,machine)
ใช้เครื่ องจักรผลิตหมวกของบุรุษ สตรี และเด็กจากสิ่ งทอสิ่ งถัก เครื่ องหนังหรื อวัสดุ
ที่คล้ายคลึงกัน : ตัดสิ่ งทอสิ่ งถัก เครื่ องหนัง หรื อวัสดุอื่น ๆ ด้วยเครื่ องจักรให้เป็ นไปตามแบบสําเร็ จ ;
เย็บขึ้ นรู ปหมวกด้วยเครื่ องจักรต่อเนื่ องกันไปจนสําเร็ จเป็ นหมวก อาจนําหมวกมาตกแต่งเพิ่มเติ มเพื่อ
ความสวยงามด้วยริ บบิ้น ผ้ากํามะหยี่ ขนสัตว์หรื อวัสดุที่ใช้สาํ หรับตกแต่งอื่น ๆ
8269.30
พนักงานคุมเครื่ องถักด้ายให้เป็ นเกลียว (Twisting yarn, machine)
ใช้เครื่ องจักรถักด้ายให้เป็ นเกลี ยว : สอดเส้นด้ายเข้าเครื่ องถัก เดินเครื่ องจักรและ
ควบคุ มการทํางานของเครื่ องจักรให้การถักเป็ นไปตามขั้นตอนอย่างต่อเนื่ องและถูกต้อง จนกว่าจะได้
ด้ายที่ถกั เป็ นเกลียว หรื อเป็ นเชือก เพื่อนําไปตกแต่งหรื อประดับขอบสิ่ งของเครื่ องใช้ต่าง ๆ ต่อไป
8269.90

พนักงานคุมเครื่ องผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอสิ่ งถัก ขนสัตว์ และเครื่ องหนังซึ่ งมิได้จดั
ประเภทไว้ในที่อื่น
ผูป้ ฏิ บตั ิ งานอาชี พในกลุ่ มนี้ รวมถึ ง พนักงานคุ มเครื่ องผลิ ตผลิ ตภัณฑ์สิ่งทอสิ่ งถัก
ขนสัตว์ และเครื่ องหนังซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น ตัวอย่างเช่ น ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรในการผลิ ตผ้า
ขอบริ้ วประดับ ; ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรในการสร้างแบบสิ่ งของเครื่ องใช้ที่ทาํ มาจากสิ่ งทอสิ่ งถัก ขนสัตว์
และหนัง ; ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรในการผลิตผ้าดิ้นเงินดิ้นทอง เพื่อตกแต่งสิ่ งของเครื่ องใช้ต่าง ๆ เป็ นต้น

(540)
หมู่

827

ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์ อาหารและผลิตภัณฑ์ อื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้ อง
(Food and Related Products Machine Operators)
ผู ้ป ฏิ บ ัติ ง านอาชี พ ในหมู่ น้ ี ได้ แก่ ผู ้ป ฏิ บ ัติ ง านในการควบคุ ม ดู แลการทํา งานของ
เครื่ องจักร ที่ใช้ในกระบวนการแปรรู ปอาหาร การผลิ ตอาหารและผลิ ตภัณฑ์ที่เกี่ ยวข้องเพื่อการบริ โภค
ของคนและสัตว์ การใช้เครื่ องจักรในการฆ่าสัตว์ ชําแหละ รักษา และผลิ ตผลิ ตภัณฑ์อาหาร การแปรรู ป
นํ้านม ครี มและผลิ ตผลิ ตภัณฑ์นม การบดโม่ธัญพืช เครื่ องเทศ การทําขนมและอาหารจําพวกแป้ ง
การแปรรู ปพืช ผัก ผลไม้และทํานํ้าตาลทราย และการแปรรู ปในชา กาแฟ โกโก้ การผลิ ตเบียร์ เหล้า
ไวน์ เครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ และการผลิ ตผลิ ตภัณฑ์ยาสู บ ปฏิ บตั ิหน้าที่การงานที่ เกี่ ยวข้องและควบคุ ม
ผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
กลุ่มอาชี พในหมู่นี้ มีดังนี้
8271 ผูค้ วบคุมเครื่ องแปรรู ปเนื้อสัตว์และสัตว์น้ าํ
8272 ผูค้ วบคุมเครื่ องผลิตผลิตภัณฑ์นม
8273 ผูค้ วบคุมเครื่ องโม่เมล็ดธัญพืชและเครื่ องเทศ
8274 ผูค้ วบคุมเครื่ องผลิตผลิตภัณฑ์จากแป้ งและนํ้าตาล
8275 ผูค้ วบคุมเครื่ องแปรรู ปพืช ผักและผลไม้
8276 ผูค้ วบคุมเครื่ องผลิตนํ้าตาล
8277 ผูค้ วบคุมเครื่ องแปรรู ปใบชา กาแฟ และโกโก้
8278 ผูค้ วบคุมเครื่ องผลิตเบียร์ เหล้า ไวน์ และเครื่ องดื่มอื่น ๆ
8279 ผูค้ วบคุมเครื่ องผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสู บ
หน่ วย 8271 ผู้ควบคุมเครื่องแปรรู ปเนือ้ สั ตว์ และสั ตว์นํา้
(Meat- and Fish – Processing – Machine Operators)
ผูป้ ฏิ บตั ิงานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูป้ ฏิ บตั ิ งานและควบคุ มดู แลเครื่ องจักรที่ใช้ใน
การฆ่าสัตว์ ตัด ชําแหละ ซากเนื้อหรื อปลาให้เป็ นชิ้น แ ละทําการผลิตผลิตภัณฑ์เนื้ อและปลา ควบคุม
และใช้เครื่ องจักรในการชําแหละ บดผสมและแปรรู ปเนื้ อและปลาให้เป็ นผลิ ตภัณฑ์ชนิ ดต่าง ๆ เช่ น
ไส้กรอก เนื้ อรมควัน ปลารมควัน เนื้ อกระป๋ อง เนื้ อแช่ แข็ง เป็ นต้น ปฏิ บตั ิหน้าที่การงานอื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้องและควบคุมผูป้ ฏิบตั ิงานอื่นๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
8271.20

ผู้ควบคุมเครื่องผลิตผลิตภัณฑ์ อาหารจากเนือ้ สั ตว์ และสั ตว์ นํา้ ในภาชนะบรรจุปิดสนิท
(กระป๋ อง ขวดแก้ว ฯลฯ) (Machine operator, meat and fish production)
ควบคุมเครื่ องจักรตั้งแต่ 1 เครื่ องขึ้นไปในกระบวนการผลิตอาหารจากเนื้ อสัตว์และสัตว์
นํ้าในภาชนะบรรจุปิดสนิ ท เช่ น เครื่ องบรรจุ เครื่ องไล่อากาศ เครื่ องปิ ดผนึ ก เครื่ องฆ่าเชื้ อด้วยความ
ร้อน เป็ นต้น อาจมีชื่อเรี ยกตามเครื่ องจักรที่ควบคุม

(541)
8271.25

ผู้ควบคุมเครื่องทําไส้ กรอก (Machine operator , sausage products)
ควบคุมเครื่ องจักรตั้งแต่ 1 เครื่ องขึ้นไป ในกระบวนการผลิตไส้กรอก เช่น เครื่ องบด
ผสม เครื่ องใส่ ไส้ (Stuffer) เครื่ องรมควัน เครื่ องบรรจุ เป็ นต้น อาจมีชื่อเรี ยกตามเครื่ องจักรที่ควบคุม
8271.30

ผู้ควบคุมเครื่องผลิตผลิตภัณฑ์ อาหารจากเนือ้ สั ตว์ และสั ตว์ นํา้ แช่ เย็นและแช่ เยือกแข็ง
(Machine operator , freezing meat and fish product)

ควบคุมเครื่ องจักรตั้งแต่ 1 เครื่ องขึ้นไป ในกระบวนการผลิตอาหารจากเนื้อสัตว์และ สัตว์น้ าํ
แช่เย็นและแช่เยือกแข็ง เช่น เครื่ องบรรจุ เครื่ องแช่เย็น เครื่ องแช่เยือกแข็ง เครื่ องปิ ดผนึก
เป็ นต้น อาจมีชื่อเรี ยกตามเครื่ องจักรที่ควบคุม
8271.90

ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์ อาหารจากเนือ้ สั ตว์ และสั ตว์ นํา้ อืน่ ๆ

ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในกลุ่มนี้ รวมถึง ผูท้ ี่ทาํ การควบคุมเครื่ องจักรต่างๆ ในการแปรรู ปและ
ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจากเนื้อสัตว์และสัตว์น้ าํ ซึ่ งไม่ได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น

หน่วย 8272 ผูค้ วบคุมเครื่ องผลิตผลิตภัณฑ์นม (Dairy – Products Machine Operators)
ผูป้ ฏิ บตั ิ งานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูป้ ฏิ บตั ิ งานและควบคุ มดู แลการทํางานของ
เครื่ องต่างๆในกระบวนการแปรรู ปนม และผลิตผลิตภัณฑ์นม ควบคุมเครื่ องจักรที่ใช้ในกระบวนการ
ผลิต ได้แก่ เครื่ องฆ่าเชื้ อโรค เครื่ องผลิตนมข้น นมผง เครื่ องผลิตเนยสด เนยแข็ง และผลิตภัณฑ์
นมต่างๆ ปฏิบตั ิหน้าที่การงานอื่นที่เกี่ยวข้องและควบคุมผูป้ ฏิบตั ิงานอื่นๆ

อาชีพ ในหน่ วยนี้ มีดังนี้
8272. 20

ผู้ควบคุมเครื่องจักรในกระบวนการผลิตนมพร้ อมดื่ม
(Machine operator, milk processing )
ควบคุมเครื่ องจักร ตั้งแต่ 1 เครื่ องขึ้นไป ในการผลิตนมพร้อมดื่ม เช่น เครื่ องฆ่า
เชื้อด้วยความร้อน เครื่ องแยกไขมันนม เครื่ องปรุ งแต่งนํ้านม และเครื่ องบรรจุผลิตภัณฑ์นม อาจ
มีชื่อเรี ยกตามเครื่ องจักรที่ควบคุม
8272. 30

ผู้ควบคุมเครื่องผลิตผลิตภัณฑ์ นมอืน่ ๆ (นมผง นมข้ น เนยแข็ง ฯลฯ)
(Machine operator, diary product)
ควบคุมเครื่ องจักร ตั้งแต่ 1 เครื่ องขึ้นไป ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นมอื่นๆ
(
นมผง นมข้น เนยแข็ง ฯลฯ ) เช่น ควบคุมเครื่ องโฮโมจิไนซ์ เครื่ องแยกไขมันนม เครื่ องระเหย
นํ้า เครื่ องฆ่าเชื้อด้วยความร้อน เครื่ องขึ้นรู ปเนย ให้ทาํ งานตามระบบอย่างต่อเนื่ อง อาจมีชื่อเรี ยก
ตามเครื่ องจักรที่ควบคุม

(542)
8272. 40

ผู้ควบคุมเครื่องผลิตไอศกรีม (Machine operator, ice – cream)
ควบคุมเครื่องจักร ตั้งแต่ 1 เครื่องขึน้ ไป ในกระบวนการผลิตไอศกรี ม เช่ น เครื่ องผสม
เครื่ องโฮโมจิไนซ์ เครื่ องกวนให้ ของผสมเย็น เครื่ องทําเยือกแข็ง เครื่ องขึน้ รู ปไอศกรี ม อาจมีชื่อ
เรียกตามเครื่องจักรที่ควบคุม
8272.90

ผู้ควบคุมเครื่องผลิตผลิตภัณฑ์ นมอืน่ ๆ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในกลุ่มนี้ รวมถึง ผูท้ ี่ทาํ การควบคุมเครื่ องจักรต่างๆ ในการแปรรู ปนม
และผลิตผลิตภัณฑ์นม ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
หน่ วย 8273 ผู้ควบคุมเครื่องโม่ เมล็ดธัญพืชและเครื่องเทศ
(Grain- and Spice – Milling – Machine Operators)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูป้ ฏิ บตั ิงานและควบคุมดูแลเครื่ องจักรในการโม่
ขัด ผสม เมล็ดธัญพืช เครื่ องเทศและอาหารที่เกี่ยวข้องสําหรับการบริ โภคของคนและสัตว์ ควบคุมการ
ทํางานของเครื่ องผลิตแป้ ง เครื่ องโม่ บด สี เมล็ดธัญพืช และเครื่ องแปรรู ปต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
8273. 20

ผู้ควบคุมเครื่องผลิตแป้งมันสํ าปะหลัง (Tapioca plant operator)
ควบคุ มเครื่ องจักรตั้งแต่ 1 เครื่ องขึ้นไป ในการผลิ ตแป้ งจากมันสําปะหลัง เดิ น
เครื่ องจักรและควบคุมเครื่ องให้ทาํ งานอย่างต่อเนื่ องและสมํ่าเสมอ เช่น เครื่ องล้าง เครื่ องโม่ เครื่ อง
กรอง เครื่ องแยกกาก เครื่ องสู บนํ้าแป้ ง เครื่ องสกัดนํ้า เครื่ องอบ อาจนําตัวอย่างแป้ งในแต่ละ
ขั้นตอนไปทําการตรวจสอบ
8273. 30

ผู้ควบคุมเครื่องสี ข้าว (Milling machine operator , rice)
ควบคุมเครื่ องจักรในการสี ขา้ ว เช่ น เดิ นสายพาน เครื่ องร่ อน เครื่ องสี และเครื่ อง
ขัดข้าว ให้ทาํ งานอย่างต่อเนื่ อง : ตรวจดูขา้ วที่กาํ ลังสี เป็ นครั้งคราว ; ปรับเครื่ องจักรตามความจําเป็ น
ซ่อม ทําความสะอาดและหยอดนํ้ามัน ; บันทึกปริ มาณข้าวเปลือกที่รับมาและทํารายงานข้าวที่สีได้
8273. 40

ผู้ควบคุมเครื่องป่ นเครื่องเทศ , ผู้ควบคุมเครื่องโม่ บด สี เมล็ดธัญพืช
(Milling machine operator , spices)
ควบคุมเครื่ องจักรในการป่ นเครื่ องเทศและโม่บดเมล็ดธัญพืช ให้ละเอียดตามต้องการ :
ใส่ เครื่ องเทศ และ/หรื อ เมล็ดธัญพืชลงในถังป้ อน ; ปรับลูกบด ; เดินเครื่ องและวางภาชนะรองรับ
เครื่ องเทศ และ/หรื อ เมล็ดธัญพืชไว้ในตะแกรงร่ อน ; บดเครื่ องเทศ และ/หรื อ เมล็ดธัญพืชที่ไม่ผา่ น
ตะแกรงร่ อนอีกครั้งหนึ่ง อาจผสมเครื่ องเทศ และ/หรื อ เมล็ดธัญพืชต่างๆ ที่บดแล้วตามสู ตร

(543)
8273. 50

ผู้ควบคุมเครื่องผสมอาหารสั ตว์ (Mixing machine operator , animal feed)
ควบคุ มเครื่ องจักรในการผสมเพื่อทําอาหารสัตว์
ตั้งและปรับเครื่ องจักรในการโม่
และชัง่ วัตถุดิบต่างๆ ตามสู ตร ; เดินเครื่ องจักร และควบคุมการทํางานของเครื่ องให้เป็ นไปอย่างต่อเนื่ อง ;
ตรวจเช็คส่ วนผสมเป็ นระยะๆ ; ควบคุมการลําเลี ยงอาหารที่ผสมแล้วเข้าสู่ ถงั เก็บ ; ตรวจเช็คและแก้ไข
เครื่ องจักร ; ทําการปรับตั้งเครื่ องควบคุมให้อยูใ่ นเกณฑ์ที่กาํ หนดทํารายงานการผลิตประจําวัน
8273. 55

ผู้ควบคุมเครื่องอัดเม็ดอาหารสั ตว์ (Pressing machine operator , animal feed)
ควบคุมเครื่ องจักรในการอัดเม็ดอาหารสัตว์ตามแบบและประเภทของอาหาร : ตั้งและ
ปรับเครื่ องจักรที่ใช้ในกระบวนการอัดเม็ดอาหารสัตว์ เช่ น เครื่ องอัดเม็ด เครื่ องอบ เครื่ องระบาย
ความร้ อน เครื่ องเคลื อบ เครื่ องย่อยหรื อลดขนาดเม็ดอาหาร ให้ทาํ งานอย่างต่อเนื่ องและได้เม็ด
อาหารสัตว์ตามที่กาํ หนด เช่น อาหารสําหรับสัตว์ทวั่ ไป อาหารสําหรับสัตว์น้ าํ
8273. 90
ผู้ควบคุมเครื่องโม่ เมล็ดธัญพืชและเครื่องเทศอื่นๆ
ผูป้ ฏิ บตั ิงานอาชี พในกลุ่ มนี้ รวมถึ ง ผูค้ วบคุ มเครื่ องจักรที่เกี่ ยวข้องในการโม่เมล็ด
ธัญพืชและเครื่ องเทศ และผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกันซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
หน่ วย 8274 ผู้ควบคุมเครื่องผลิตผลิตภัณฑ์ จากแป้งและนํา้ ตาล
(Baker – Goods, Cereal and Chocolate – Products Machine Operators)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูป้ ฏิบตั ิ งานและควบคุมดู แลเครื่ องจักรที่ทาํ การ
ผสมขึ้ นรู ป และอบอาหารประเภทต่ า งๆ ที่ ทาํ จากแป้ งและนํ้า ตาล และผลิ ต ภัณฑ์ที่ทาํ จากโกโก้และ
ช็อกโกแลตเช่ น ขนมปั ง ขนมอบ ลูกกวาด เป็ นต้น ปฏิบตั ิหน้าที่การงานอื่นที่เกี่ยวข้องและควบคุม
ผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น
อาชีพ ในหน่ วยนี้ มีดังนี้
8274. 10

ผู้ควบคุมเครื่องผลิตขนมอบทัว่ ไป (Machine operator, bakery product)
ควบคุมเครื่ องจักร ตั้งแต่ 1 เครื่ องขึ้นไป ในการผลิตขนมอบชนิ ดต่างๆ เช่น ขนม
ปังขนมเค้ก ขนมปั งกรอบ ขนมเปลือกแข็ง และขนมพาย : คํานวณเครื่ องปรุ ง ชัง่ นํ้าหนักหรื อ
ตวงส่ วนผสมตามสู ตร และควบคุ มการทํางานของเครื่ องจักรต่างๆ เช่น เครื่ องผสม เครื่ องขึ้นรู ป
เครื่ องอบ เครื่ องเคลือบ และเครื่ องบรรจุ ให้ทาํ งานอย่างต่อเนื่อง หรื อตามระยะเวลาที่กาํ หนด

(544)
8274. 20

ผู้ควบคุมเครื่องผลิตขนมหวานจากนํา้ ตาล (ช็ อกโกแลต ลูกอม ลูกกวาด)
(Machine operator , confectionery product)
ควบคุมเครื่องจักรตั้งแต่ 1 เครื่องขึน้ ไป ในการทําผลิตขนมหวานประเภทลูกอม
ลูกกวาดและขนมสอดไส้ : คํานวณเครื่องปรุ ง ชั่งนํา้ หนัก หรือตวงส่ วนผสมตามสู ตร และควบคุมการ
ทํางานของเครื่องจักรต่ างๆ เช่ น เครื่ องผสม เครื่องขึน้ รู ป เครื่ องสอดไส้ เครื่องตกแต่ ง เครื่อง
เคลือบและเครื่ องบรรจุ ให้ ทํางานอย่ างต่ อเนื่อง หรือตามระยะเวลาที่กาํ หนด
8274. 30

ผู้ควบคุมเครื่องผลิตทําบะหมี่สําเร็จรู ป (Machine operator , noodle product)
ควบคุมเครื่องจักรตั้งแต่ 1 เครื่องขึน้ ไป ในการผลิตบะหมี่สําเร็จรู ป : ชั่งนํา้ หนัก หรือ
ตวงส่ วนผสมตามสู ตร และควบคุมการทํางานของเครื่องจักรต่ างๆ เช่ น เครื่องผสม เครื่ องทําเส้ น
เครื่องตัด เครื่ องทอด เครื่ องบรรจุและสายพานลําเลียง ให้ ทํางานอย่ างต่ อเนื่องและสั มพันธ์ กัน ตรวจดู
ก้อนบะหมี่ และเปลีย่ นถ่ ายนํา้ มันสํ าหรับทอด
8274.90

ผู้ควบคุมเครื่องผลิตผลิตภัณฑ์ จากแป้งและนํา้ ตาลอืน่ ๆ
ผูป้ ฏิ บ ัติ ง านอาชี พ ในกลุ่ ม นี้ รวมถึ ง ผู ้ค วบคุ ม เครื่ อ งจัก รที่ เ กี่ ย วข้อ งในการผลิ ต
ผลิตภัณฑ์จากแป้ งและนํ้าตาล และผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
หน่ วย 8275 ผู้ควบคุมเครื่องแปรรู ปพืช ผักและผลไม้
(Fruit-, Vegetable- and Nut – Processing – Machine Operators)
ผูป้ ฏิ บ ัติ ง านอาชี พ ในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูป้ ฏิ บ ัติ ง านและควบคุ มดู แ ลการทํางานของ
เครื่ องจักรที่แปรรู ปพืช ผักและผลไม้ เพื่อเป็ นการถอมอาหาร เช่น การทําให้แห้ง ปรุ งสุ ก การบรรจุ
กระป๋ องหรื อแช่แข็ง ควบคุ มเครื่ องจักรต่าง ๆ เช่น เครื่ องคั้นนํ้าผัก ผลไม้ เครื่ องกลัน่ นํ้ามันจากผลไม้
ต่าง ๆ เครื่ องผลิตเนยเทียม เครื่ องอบและเครื่ องแช่แข็ง ปฏิ บตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้อง และควบคุ ม
ผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
8275.10

ผู้ควบคุมเครื่องแปรรู ปอาหารและเครื่องดื่มจากพืช ผัก ผลไม้ ในภาชนะบรรจุปิดสนิท
(กระป๋ อง ขวดแก้ว ฯลฯ ) (Machine operator, food product)
ควบคุมเครื่ องจักรตั้งแต่ 1 เครื่ องขึ้นไปในกระบวนการแปรรู ปอาหารและเครื่ องดื่มจาก
พืช ผัก ผลไม้ ในภาชนะบรรจุปิดสนิท เช่น เครื่ องคัด ล้างทําความสะอาด เครื่ องตัดแต่ง เครื่ อง
คั้นนํ้า เครื่ องบรรจุ เครื่ องไล่อากาศ เครื่ องปิ ดผนึ ก เครื่ องฆ่าเชื้ อด้วยความร้อน เป็ นต้น อาจมีชื่อ
เรี ยกตามเครื่ องจักรที่ควบคุม

(545)
8275.20

ผู้ควบคุมเครื่องแปรรู ปพืช ผัก ผลไม้ แช่ เยือกแข็ง
(Machine operator, freezing fruit and vegetable)
ควบคุ มเครื่ องจักรตั้งแต่ 1 เครื่ องขึ้ นไป ในกระบวนการแปรรู ปพืช ผัก ผลไม้
แช่เยือกแข็ง เช่น เครื่ องบรรจุ เครื่ องแช่เยือกแข็ง เครื่ องปิ ดผนึ ก เป็ นต้น อาจมีชื่อเรี ยกตาม
เครื่ องจักรที่ควบคุม
8275. 30

ผู้ควบคุมเครื่องผลิตผลิตภัณฑ์ จากพืช ผัก ผลไม้ อบแห้ ง
( Dyhydrating machine operator, foodstuffs)
ควบคุมเครื่ องจักรตั้งแต่ 1 เครื่ องขึ้นไป ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์จากพืช ผัก
ผลไม้อบแห้ง เช่ น เครื่ องคัด ล้างทําความสะอาด เครื่ องตัดแต่ง เครื่ องลดขนาด เครื่ องอบแห้ง
เครื่ องบรรจุ เครื่ องปิ ดผนึก เป็ นต้น อาจมีชื่อเรี ยกตามเครื่ องจักรที่ควบคุม
8275. 40

ผู้ควบคุมเครื่องผลิตซอสและเครื่องปรุ งรสจากพืช
(Machine operator , sauce and condiment product)
ควบคุมเครื่ องจักรตั้งแต่ 1 เครื่ องขึ้นไป ในกระบวนการผลิตซอสและเครื่ องปรุ งรสชนิด
ต่างๆ จากพืช เช่น ซอส ซี อิ้ว นํ้าส้มสายชู เป็ นต้น ควบคุมเครื่ องจักรต่างๆ เช่ น เครื่ องสับ
เครื่ องบด เครื่ องผสม เครื่ องหมัก เครื่ องกลัน่ เครื่ องกรอง เครื่ องบรรจุ เครื่ องฆ่าเชื้ อ อาจมีชื่อเรี ยก
ตามเครื่ องจักรที่ควบคุม
8275. 50

ผู้ควบคุมเครื่องสกัดนํา้ มันสํ าหรับบริโภคจากพืช (Machine operator, edible oil)
ควบคุมเครื่ องจักรตั้งแต่ 1 เครื่ องขึ้นไป ในการสกัดนํ้ามันจากผลหรื อเมล็ดพืช เพื่อ
การบริ โภค เช่น เครื่ องบีบ เครื่ องสกัด เครื่ องกรอง เครื่ องกลัน่ เครื่ องบรรจุ อาจมีชื่อเรี ยก
ตามเครื่ องจักรที่ควบคุม
8275. 60

ผู้ควบคุมเครื่องผลิตเนยเทียม (Machine operator, margarine process)
ควบคุมเครื่ องจักรตั้งแต่ 1 เครื่ องขึ้นไป ในกระบวนการผลิตเนยเทียม เช่น หม้อต้ม
และผสมวัตถุ ดิบ เครื่ องตี เนยและควบคุ มอุ ณหภูมิระหว่างขึ้ นรู ปเนย ควบคุ มเครื่ องบรรจุเป็ นต้น
อาจมีชื่อเรี ยกตามเครื่ องจักรที่ควบคุม
8275. 90

ผู้ควบคุมเครื่องแปรรู ปพืช ผักและผลไม้ อนื่ ๆ

ผู้ปฏิบตั ิงานอาชีพในกลุ่มนี ้ รวมถึง ผู้ควบคุมเครื่ องจักรที่เกี่ยวข้ องในการแปรรู ป
พืช ผัก ผลไม้ และผู้ปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้ องกัน ซึง่ มิได้ จัดประเภทไว้ ในที่อื่น
7245

(546)
หน่ วย 8276 ผู้ควบคุมเครื่องผลิตนํา้ ตาล (Sugar Production Machine Operators)
ผูป้ ฏิ บ ัติง านอาชี พ ในหน่ ว ยนี้ ได้แก่ ผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง านและควบคุ ม ดู แ ลการทํา งานของ
เครื่ องจัก รในกระบวนการแปรรู ปอ้อยและหัวผัก กาดหวาน เพื่ อการผลิ ตนํ้าตาล การทํา นํ้า ตาลให้
บริ สุทธิ์ โดยวิธีการ ต่าง ๆ ควบคุมเครื่ องจักรต่าง ๆ ในการกระบวนการผลิตนํ้าตาล เช่น เครื่ องบีบอัด
และสกัดนํ้าอ้อย ควบคุมถังกลัน่ ถังตกผลึก และถังกลัน่ นํ้าตาลให้บริ สุทธิ์ ให้ทาํ การผลิตอย่างต่อเนื่ อง
ปฏิบตั ิหน้าที่การงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และควบคุมผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
8276. 20

ผู้ควบคุมเครื่องหีบอ้ อย (Crusher operator, sugar)
ควบคุมดูแลการทํางานของเครื่ องจักรในการหั่น สั บต้ นอ้ อย บีบอัดชิ้ นอ้ อยเพื่อสกัด
นํา้ อ้อย : ปรับอัตราความเร็วของลูกหีบตามความจําเป็ น ; ตรวจเช็คและทําการแก้ ไขเครื่องจักร
8276. 30

ผู้ควบคุมเครื่องทํานํา้ ตาลให้ บริสุทธิ์ (Refining machine operator, sugar)
ควบคุมดูแลการทํางานของถังต่าง ๆ ที่ใช้ในกระบวนการทํานํ้าอ้อยหรื อนํ้าตาลเหลวให้
บริ สุทธิ์ ด้วยกรรมวิธีซลั ฟิ เตชัน่ หรื อ กรรมวิธีคาร์ บอเนชัน่ : ทําการเติมปูนขาว และดูดสี น้ าํ ตาล
ด้วยเรซิ น กรองและทดสอบของผสมระหว่างนํ้าตาลและสิ่ งผสมอื่นๆ ให้มีปริ มาณที่พอเหมาะ ปรับปรุ ง
ของผสมเท่าที่จาํ เป็ น อาจมีชื่อเรี ยกตามเครื่ องจักรที่ควบคุม
8276. 40

ผู้ควบคุมเครื่องทําผลึกนํา้ ตาล (Crystalliser operator, sugar)
ควบคุ มดูแลการทํางานของเครื่ องจักรในการเคี่ ยวและตกผลึ กนํ้าตาล ให้ทาํ การผลิ ต
อย่างต่อเนื่อง เช่น ควบคุมหม้อเคี่ยวนํ้าตาล หม้อปั่ น ถังตกผลึก เครื่ องกวนนํ้าตาล อาจมีชื่อเรี ยก
ตามเครื่ องจักรที่ควบคุม
8276. 90
ผู้ปฏิบัติงานในกรรมวิธีทาํ นํา้ ตาลและผู้ทาํ นํา้ ตาลให้ บริสุทธิ์อนื่ ๆ
ผูป้ ฏิ บตั ิ งานอาชี พในกลุ่ ม นี้ รวมถึ ง ผูค้ วบคุ มเครื่ องจัก รในการผลิ ตวัตถุ ที่ใ ห้ค วาม
หวานแทนนํ้าตาล ผูป้ ฏิบตั ิงานในกรรมวิธีการทํานํ้าตาลและผูท้ าํ นํ้าตาลให้บริ สุทธิ์ ซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ใน
ที่อื่น
หน่ วย 8277 ผู้ควบคุมเครื่องแปรรู ปใบชา กาแฟ และโกโก้
(Tea-, Coffee-, and Cocoa – Processing – Machine Operators)
ผูป้ ฏิ บ ัติง านอาชี พ ในหน่ ว ยนี้ ได้แก่ ผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง านและควบคุ ม ดู แ ลการทํา งานของ
เครื่ องจักรในการแปรรู ปใบชา กาแฟ และโกโก้ ควบคุมเครื่ องอบผสมใบชา และโกโก้ ปฏิบตั ิหน้าที่
การงานอื่นที่เกี่ยวข้องและควบคุมผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ

(547)
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
8277. 20

ผู้ควบคุมเครื่องผสมใบชา (Machine operator , tea leaf process)
ควบคุมการทํางานของเครื่ องจักรในการชัง่ ผสม แต่งกลิ่นใบชา เพื่อให้มีรสชาติตาม
ต้องการ ทําการบรรจุหีบห่อ หรื อทําชาผง
8277. 30

ผู้ควบคุมเครื่องแปรรู ปเมล็ดกาแฟ ; ผู้ควบคุมเครื่องคั่วเมล็ดกาแฟ
(Machine operator , coffee bean process)
ควบคุมการทํางานของเครื่ องจักรในการร่ อน คัดขนาด และหม้อคัว่ เมล็ดกาแฟ ควบคุม
อุณหภูมิ เติมสารปรุ งแต่งกลิ่นและรสกาแฟ อาจควบคุมเครื่ องบดเมล็ดกาแฟหรื อเครื่ องทําแห้ง
8277. 90

ผู้ควบคุมเครื่องแปรรู ปใบชา กาแฟและโกโก้ ซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ ในทีอ่ ื่น
ผูป้ ฏิ บตั ิ งานอาชี พในกลุ่ มนี้ รวมถึ ง ผูค้ วบคุ มเครื่ องแปรรู ปใบชา กาแฟและโกโก้
ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
หน่ วย 8278 ผู้ควบคุมเครื่องผลิต เบียร์ เหล้ า ไวน์ และเครื่ องดื่มอืน่ ๆ
(Brewers-, Wine and Other Beverage Machine Operators)
ผูป้ ฏิ บ ัติง านอาชี พ ในหน่ ว ยนี้ ได้แก่ ผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง านและควบคุ ม ดู แ ลการทํา งานของ
เครื่ องจักรในการแปรรู ปธัญญพืชและผลไม้ เพื่อผลิ ต เหล้า ไวน์ และเครื่ องดื่มประเภทอื่น ๆ ยกเว้น
นํ้าผลไม้ และนํ้าผัก จัดเตรี ยมวัตถุดิบเพื่อการผลิต ทําการแปรรู ปข้าวและผลไม้เพื่อนําเข้าสู่ กระบวนการ
หมัก ดอง กลัน่ ตามกรรมวิธีการผลิ ตของเครื่ องดื่ มแต่ละประเภทกลัน่ และผสมเพื่อให้ได้รสชาติตาม
ต้องการ ปฏิบตั ิหน้าที่การงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และควบคุมผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
8278. 10

ผู้ควบคุมการผลิตเบียร์ ; บริวมาสเตอร์ ; ผู้ปรุ งเบียร์ (Brew master)
ควบคุมวิธีการผลิตเบียร์ ท้ งั หมด : สังเกตการปฏิบตั ิงานต่างๆ เช่น การขัดและการบด
การต้ม การหมัก การกรองและการบรรจุ ; ให้คาํ แนะนําในการปฏิบตั ิงาน ; ชิมเบียร์
แ ล ะ สั่ ง
ปรับปริ มาณวัตถุดิบและสิ่ งอื่นๆ ในการผลิตเบียร์ ตามสู ตร อาจสั่งซื้ อวัตถุดิบที่มีคุณภาพเหมาะสมจากแหล่ง
ต่างๆ
8278. 20

ผู้ควบคุมเครื่องผลิตเบียร์ (Machine operator , brew process)
ควบคุมดูแลอุณหภูมิ เวลาและการทํางานของเครื่ องจักรให้ทาํ งานอย่างต่อเนื่ อง เช่น
เครื่ องขัด เครื่ องบด หม้อต้มนํ้าเวิร์ท เครื่ องกรองฮอป ถังหมัก เครื่ องแยกหรื อกรองยีสต์จากนํ้าเวิร์ท
เครื่ องบรรจุ และเครื่ องจักรอื่นที่เกี่ยวข้อง อาจมีชื่อเรี ยกตามเครื่ องจักรที่ควบคุม
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8278. 30

ผู้ควบคุมการหมักส่ า ; ผู้หมักส่ า (Fermentation equipment operator)
ควบคุมและสั่งการเกี่ยวกับสัดส่ วนของวัตถุดิบกับเชื้ อหมัก ยีสต์หรื อรา เครื่ องมือและ
กรรมวิธีการผลิต เพื่อให้เกิดผลดีที่สุดในการหมักส่ า ; ทําความสะอาดและบํารุ งรักษาเครื่ องมือให้อยู่
ในสภาพที่ดี ; ผสมวัตถุดิบกับเชื้ อหมักให้ได้สัดส่ วนตามที่ตอ้ งการ ; หมักส่ าตามระยะเวลาที่กาํ หนด
ตรวจ ; ควบคุมและแก้ไขส่ วนผสมส่ าเพื่อให้การหมักมีสภาพถูกต้องตามที่กาํ หนด
8278. 40

ผู้ควบคุมการปรุ งแต่ งสุ รา (Machine operator, spirit blender)
ควบคุมสู ตรและการทําความสะอาดถังปรุ ง : ควบคุมส่ วนผสมในถังปรุ ง ; บ่มนํ้าสุ รา
ที่ปรุ งแต่งแล้วตามกําหนดเวลา ; ทดสอบนํ้าสุ ราให้ได้มาตรฐาน ; ควบคุมเครื่ องกรอง เครื่ องบรรจุ
ชิมสุ ราที่ปรุ งแต่งแล้วเพื่อให้แน่ใจว่าตรงตามมาตรฐานของผลิตภัณฑ์
8278. 50

ผู้ควบคุมเครื่องผลิตนํา้ อัดลม (Machine operator, soft drink process)
ควบคุมดูแลการทํางานของเครื่ องจักรในการผลิตนํ้าอัดลม ให้มีความต่อเนื่ องตามเวลา
และอุ ณหภูมิที่กาํ หนดในแต่ละขั้นตอน เช่ น เครื่ องผสมนํ้าเชื่ อม เครื่ องควบคุมอุณหภูมิและเวลา
เครื่ องกรองและทํานํ้าเชื่ อมให้บริ สุทธิ์ เครื่ องบรรจุ เครื่ องผนึ กฝา เครื่ องล้างภาชนะและเครื่ องจักร
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาจมีชื่อเรี ยกตามเครื่ องจักรที่ควบคุม
8278. 60

ผู้ควบคุมการผลิตไวน์ และไวน์ ผลไม้ (Maker, wine and fruit wine)
ควบคุมดูแลการทํางานของเครื่ องจักรในการผลิตไวน์หรื อไวน์ผลไม้ให้มีความต่อเนื่ อง
ตามเวลาและอุณหภูมิที่กาํ หนดในแต่ละขั้นตอน เช่ น เครื่ องคั้นนํ้า หม้อต้ม ถังหมัก เครื่ องแยก
ตะกอน เครื่ องกรอง เครื่ องบรรจุและเครื่ องจักรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาจมีชื่อเรี ยกตามเครื่ องจักรที่ควบคุม
8278. 70

ผู้ควบคุมเครื่องผลิตนํา้ ดื่มและนํา้ แข็งบริ โภค
(Machine operator, ice and drinking water)
ควบคุ มดูแลการทํางานของเครื่ องจักรในการผลิ ตนํ้าดื่ มหรื อนํ้าแข็งบริ โภค ให้มีความ
ต่ อ เนื่ องตามเวลาและอุ ณหภู มิ ที่ ก าํ หนดในแต่ ล ะขั้น ตอน เช่ น เครื่ องกรอง เครื่ อ งปรั บ คุ ณภาพนํ้า
เครื่ องฆ่าเชื้ อโรค เครื่ องทําความเย็น เครื่ องบรรจุและเครื่ องจักรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาจมีชื่อเรี ยกตาม
เครื่ องจักรที่ควบคุม
8278. 90

ผู้ควบคุมเครื่องผลิตเบียร์ เหล้ า ไวน์ และเครื่องดื่ม ซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในทีอ่ นื่
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในกลุ่มนี้ รวมถึง ผูค้ วบคุมเครื่ องผลิตเบียร์ เหล้า ไวน์และเครื่ องดื่ม
ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
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9455 หน่ วย 8279 ผู้ควบคุมเครื่องผลิตผลิตภัณฑ์ ใบยาสู บ
9456 (Tobacco Production Machine Operators)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ควบคุมดูแลการทํางานของเครื่ องจักรที่แปรรู ป
ใบยาสู บให้เป็ นบุหรี่ และผลิตภัณฑ์ยาสู บอื่น ๆ ปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
8279.10

ผู้ชํานาญการปรุ ง (Flouring specialist , tobacco)
กําหนดและควบคุมสู ตรบุหรี่ และผลิตภัณฑ์ยาสู บ : คิดค้นหาวิธีการปรับปรุ งบุหรี่ และ
ผลิตภัณฑ์ยาสู บให้มีคุณภาพและราคาเป็ นที่พอใจของผูบ้ ริ โภค ; พิจารณาออกสู ตรบุหรี่ และผลิตภัณฑ์
ยาสู บชนิ ดใหม่ ;
กําหนดคุณภาพและการเลื อกใช้ใบยา การปรุ งและวัสดุในการผลิตบุหรี่ และ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ย าสู บ ติ ด ตามและควบคุ ม คุ ณ ภาพของบุ ห รี่ แ ละผลิ ตภัณ ฑ์ย าสู บ ที่ ผ ลิ ต รายงานผลการ
ดําเนินงาน ปั ญหา และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบุหรี่ และผลิตภัณฑ์ยาสู บต่อผูบ้ งั คับบัญชา
8279.20

พนักงานควบคุมเครื่องแยกใบยาและก้ าน
(Machine operator, stripping tobacco leaf)
แยกก้านและใบยาสู บออกจากกันด้วยเครื่ องจักร กําหนดจํานวนใบยาแต่ละเกรดและ
ควบคุมการป้ อนใบยาสู บลงบนสายพานเพื่อลําเลียงเข้าเครื่ องแยกใบยาออกจากก้าน ; ควบคุมการทํางาน
ของเครื่ องจักรให้ทาํ งานตามขั้นตอนการแยกใบและก้านอย่างต่อเนื่ องและถูกต้อง ตรวจดูกา้ นและใบที่ออก
จากเครื่ องแต่ละตัวเป็ นระยะ ๆ เพื่อทําการปรับแต่งเท่าที่จาํ เป็ น ดูแลเครื่ องชัง่ นํ้าหนัก เครื่ องบรรจุหีบห่ อ
ใบยาและก้าน บันทึกการทํางานแต่ละวันและลงนํ้าหนักชนิดบนกระสอบบรรจุก่อนนําเข้าคลังพัสดุ
8279.30

พนักงานควบคุมเครื่องผลิตยาเส้ น (Machine operator, binder - leaf)
ควบคุมดูแลการเตรี ยมใบยาสู บและก้านชนิ ดต่างๆ ผลิ ตเป็ นยาเส้น สําหรับนําไปผลิ ต
บุหรี่ ในขั้นตอนต่อไปตามสู ตรของบุหรี่ แต่ละชนิ ด : ควบคุมเครื่ องป้ อนผสม เครื่ องหัน่ ใบยาเครื่ องให้
ความชื้น เครื่ องฉีดสารปรุ ง เครื่ องอบใบยา ไซโลเก็บหมักใบยาให้ทาํ งานอย่างต่อเนื่ องและสมํ่าเสมอ ;
ควบคุมการจ่ายใบยาเข้าเครื่ องตัดใบยาให้เป็ นยาเส้นตามข้อกําหนด ; ควบคุมเครื่ องผลิตก้านพองเครื่ อง
ผลิตใบยาพอง เครื่ องคัว่ ยาเส้น เพื่อให้มีความชื้ นตามต้องการ; ควบคุมการฉี ดนํ้าหอมปรุ งยาเส้น ; การ
รับและจ่ายยาเส้นเพื่อนําไปมวนและบรรจุ ; ปรับแต่งเครื่ องจักรดังกล่าว เพื่อให้ผลิ ตได้ตามข้อกําหนด
หรื อเมื่อเกิดข้อขัดข้องเล็กน้อย ; จัดทําบันทึกการผลิตประจําวันเสนอผูบ้ งั คับบัญชา
8279.40

พนักงานควบคุมเครื่องผสมนํา้ หอม และนํา้ ปรุ งใบยา
(Machine operator, flavouring solution ,tobacco)
ควบคุมเครื่ องผสมนํ้าหอม และนํ้าปรุ งใบยาตามสู ตรที่กาํ หนด : ชัง่ ตวงวัตถุ ดิบชนิ ด
ต่าง ๆ ตามที่กาํ หนดใส่ ลงในเครื่ องผสมสารปรุ ง ; เดินเครื่ องและควบคุมเครื่ องผสมให้ทาํ การผสมสาร
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ปรุ งตามขั้นตอน เพื่อให้ได้น้ าํ หอมและนํ้าปรุ งใบยาตามสู ตรของบุหรี่ แต่ละชนิด ; จัดทํารายงานการ
เบิกจ่ายวัตถุดิบและรายงานการผลิตประจําวันเสนอผูบ้ งั คับบัญชา
8279.50

พนักงานควบคุมเครื่ องมวนบุหรี่ (Machine operator, cigarette process)
ควบคุ ม เครื่ อ งมวนบุ ห รี่ ใ ห้ ท ํา การมวนบุ ห รี่ ต ามข้อ กํา หนดของบุ ห รี่ แ ต่ ล ะชนิ ด :
ปรั บแต่งเครื่ องเพื่อให้การมวนบุ หรี่ เป็ นไปตามข้อกําหนด เช่ น นํ้าหนัก เส้ นรอบวง ความยาวมวน
ความยาวกระดาษพันก้นกรอง ความเรี ยบร้อยของมวนบุหรี่ ; แก้ไขข้อขัดข้องของเครื่ องมวนในเบื้องต้น
เพื่อให้สามารถทําการเดินเครื่ องผลิตได้อย่างต่อเนื่อง แจ้งช่างให้ทาํ การซ่ อมเมื่อไม่สามารถแก้ไขได้ ; ทํา
รายงานการผลิตประจําวัน ตลอดจนทําความสะอาดเครื่ องมือ เมื่อเลิกการผลิตประจําวัน
8279.90

พนักงานควบคุมเครื่องผลิตผลิตภัณฑ์ ยาสู บอื่นๆ
ผูป้ ฏิ บตั ิงานอาชี พในกลุ่มนี้ รวมถึ ง พนักงานควบคุ มเครื่ องผลิตผลิ ตภัณฑ์ยาสู บ ซึ่ ง
มิไ ด้จดั ประเภทไว้ใ นที่ อื่ น เช่ น พนักงานเครื่ องอัดก้านยาสู บ ให้ได้ขนาดตามที่ ตอ้ งการ ก่ อนที่ จะ
นําไปใช้ในกรรมวิธีข้ นั ต่อไป พนักงานควบคุมเครื่ องทําความสะอาดใบยา เป็ นต้น
หมู่

828

ผู้ควบคุมเครื่องจักรในการประกอบผลิตภัณฑ์ อนื่ ๆ (Assemblers)
ผูป้ ฏิ บตั ิ งานอาชี พในหมู่น้ ี ได้แก่ ผูป้ ฏิ บตั ิ งานในการประกอบชิ้ นส่ วนต่าง ๆ ให้เป็ น
ผลิตภัณฑ์ตามขั้นตอนการทํางานที่กาํ หนดไว้
กลุ่มอาชี พในหมู่นี้ มีดังนี้
8281 ผูป้ ระกอบผลิตภัณฑ์เครื่ องจักรกล
8282 ผูป้ ระกอบอุปกรณ์ไฟฟ้ า
8283 ผูป้ ระกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
8284 ผูป้ ระกอบผลิตภัณฑ์โลหะ ยางและพลาสติก
8285 ผูป้ ระกอบผลิตภัณฑ์ไม้และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง
8286 ผูป้ ระกอบผลิตภัณฑ์กระดาษอัด สิ่ งทอ เครื่ องหนังและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
หน่ วย 8281 ผู้ประกอบผลิตภัณฑ์ เครื่องจักรกล (Mechanical – Machinery Assemblers)
ผูป้ ฏิ บตั ิงานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูป้ ฏิ บตั ิงานด้านการประกอบส่ วนต่าง ๆ หรื อ
ประกอบชิ้ นส่ วนของเครื่ องจัก รกล เครื่ องยนต์ และยานยนต์ ตามขั้นตอนการทํา งานที่ ก าํ หนดไว้
ปฏิบตั ิหน้าที่การงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และควบคุมผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
8281.10

ช่ างประกอบเครื่องจักรกล ; ช่ างติดตั้งเครื่องจักร (Assembler, mechanical machinery)
ยกตั้งและติดตั้ง หรื ออํานวยการยกตั้งหรื อติดตั้งเครื่ องจักรและอุปกรณ์เครื่ องกลอื่น ๆ
ซึ่ งโดยปกติเป็ นเครื่ องมือเครื่ องจักรขนาดหนักในสถานที่ที่ใช้งาน : เตรี ยมฐานสําหรับวางเครื่ องจักร

(551)
โดยใช้เครื่ องวัดแบบต่าง ๆ ตรวจสอบให้แน่วา่ การติดตั้งเป็ นไปอย่างถูกต้องแล้ว ; เคลื่อนย้ายเครื่ องจักร
หรื อส่ วนของเครื่ องจักรด้วยกว้าน ลูกรอก รถบรรทุก และเครื่ องทุ่นแรงอื่น ๆ ; วางส่ วนต่าง ๆ ตาม
ตําแหน่ง และประกอบขึ้นเป็ นเครื่ องจักร ; วางแนวเพลาของเครื่ องจักรหรื อระบบการส่ งพลังงานอื่น ๆ ;
ตรวจสอบเครื่ องจักร และปรับเท่าที่จาํ เป็ นเพื่อให้เครื่ องจักรทํางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ; เปลี่ยนผังของ
เครื่ องจักรและเปลี่ยนเครื่ องจักรตามความต้องการ อาจให้บริ การและซ่ อมเครื่ องจักรและอุปกรณ์เพื่อให้
คงอยูใ่ นสภาพที่ทาํ งานได้ดี
8281.20

ช่ างประกอบอากาศยาน (เครื่องบิน) (Assembler, airplane)
ประกอบชิ้ นส่ วนของเครื่ องจักรกล เครื่ องยนต์ หรื อชิ้ นส่ วนต่า ง ๆ ของเครื่ องบิ น
ตามขั้นตอนการทํางานที่กาํ หนดไว้ ปฏิบตั ิงานภายใต้การกํากับดูแลและการแนะนําของวิศวกรอากาศยาน
8281.30

ช่ างประกอบยานยนต์ (Assembler, motor vehicle)
ประกอบชิ้ นส่ วนของเครื่ องจักรและเครื่ องยนต์หรื อชิ้ นส่ วนต่าง ๆ ของยานยนต์ ตาม
ขั้นตอนการทํางานที่กาํ หนดไว้ : ปฏิบตั ิงานภายใต้การกํากับดูแลและการแนะนําของวิศวกรยานยนต์
อาจทําการควบคุมอุปกรณ์และเครื่ องมือในการช่วยประกอบ เช่น เครื่ องเชื่ อม เครื่ องยํ้าหมุด และมีชื่อ
เรี ยกตามอุปกรณ์หรื อเครื่ องจักรที่ควบคุม
8281.40

ช่ างประกอบรถจักรยาน (Assembler, bicycle)
ประกอบชิ้ น ส่ ว นต่ า ง ๆ ของรถจัก รยาน ตามขั้น ตอนการทํา งานที่ ก ํา หนดไว้ :
ควบคุ ม และใช้อุป กรณ์ หรื อเครื่ องมื อในการประกอบ เช่ น เครื่ องเชื่ อม เครื่ องยํ้า หมุ ด อาจทํา การ
ทดสอบการทํางานของส่ วนต่าง ๆ เมื่อประกอบเสร็ จแล้ว
8281.50

ช่ างประกอบรถจักรยานยนต์ (Assembler, motorcycle)
ประกอบชิ้นส่ วนของเครื่ องจักรกล เครื่ องยนต์ หรื อชิ้ นส่ วนต่าง ๆ ของจักรยานยนต์
ตามขั้นตอนการทํางานที่กาํ หนดไว้ : ปฏิบตั ิงานภายใต้การกํากับดูแลและการแนะนําของวิศวกรยานยนต์
อาจทํางานประกอบชิ้ นส่ วนอย่างใดอย่างหนึ่ งหรื อทั้งหมด และมี ชื่ อเรี ยกตามอุ ปกรณ์ และเครื่ องจักรที่
ควบคุม
หน่ วย 8282 ผู้ประกอบอุปกรณ์ ไฟฟ้า (Electrical – Equipment Assemblers)
ผูป้ ฏิ บ ัติ งานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูป้ ฏิ บ ัติงานด้านการประกอบส่ วนต่ าง ๆ หรื อ
ชิ้นส่ วนของอุปกรณ์ไฟฟ้ า ตามขั้นตอนการทํางานที่กาํ หนดไว้ ปฏิบตั ิหน้าที่การงานอื่นที่เกี่ ยวข้องและ
ควบคุมผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
8282.20

ช่ างประกอบอุปกรณ์ ชิ้นส่ วนทางไฟฟ้า
ประกอบชิ้นส่ วนสําเร็ จรู ปของอุปกรณ์ ชิ้นส่ วนทางไฟฟ้ า เพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์ไฟฟ้ า
: ทํางานประกอบชิ้นส่ วนต่างๆ ตามขั้นตอนการผลิ ต ใช้เครื่ องมือ ใส่ ชิ้นส่ วนสําเร็ จรู ปให้ตรงตามที่

(552)
ติดตั้งและต่อสายไฟฟ้ าโดยการ หนี บรัดหรื อบัดกรี ;
ประกอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้ าชนิดใดชนิดหนึ่ง

อาจทํางานจากแผนภาพ อาจชํานาญการ

8282.30

ช่ างประกอบอุปกรณ์ ทมี่ ีความเทีย่ งตรงแม่ นยํา
ประกอบชิ้ นส่ วนสําเร็ จรู ปของเครื่ องมือจักรกล หรื อชิ้ นส่ วนจักรกลของเครื่ องไฟฟ้ า
และเครื่ องมือสําหรับส่ องมอง : ทํางานประกอบชิ้นส่ วนต่างๆ ตามขั้นตอนการผลิต ใช้เครื่ องมือใส่
ส่ วนต่างๆ ให้เข้าที่ อาจบัดกรี หรื อเชื่ อมแต่ละจุด อาจชํานาญในเครื่ องมือชนิ ดใดชนิ ดหนึ่ ง เช่ น
เครื่ องชัง่ และอาจมีชื่อเรี ยกตามงานที่ทาํ
8282.90

ผู้ประกอบอุปกรณ์ ไฟฟ้าอืน่ ๆ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในกลุ่มนี้ รวมถึง ผูป้ ระกอบอุปกรณ์ไฟฟ้ า ซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่

อื่น
หน่ วย 8283 ผู้ประกอบอุปกรณ์ อเิ ล็กทรอนิกส์ (Electronic – Equipment Assemblers)
ผูป้ ฏิ บตั ิ งานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูป้ ฏิ บตั ิ งานด้านการประกอบส่ วนต่าง ๆ หรื อ
ชิ้นส่ วนของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตามขั้นตอน การทํางานที่กาํ หนดไว้ ปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้อง
และควบคุมผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
8283.20

ช่ างประกอบอุปกรณ์ อเิ ล็กทรอนิกส์ (เครื่องส่ งวิทยุโทรทัศน์ )
(Assembler electronic equipment , audio – visual)
ประกอบชิ้นส่ วนต่าง ๆ ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ เพื่อผลิ ตเครื่ องส่ งวิทยุ โทรทัศน์ :
ทํางานประกอบในส่ วนต่าง ๆ ตามขั้นตอนการผลิต
8283.30

ช่ างประกอบอุปกรณ์ อเิ ล็กทรอนิกส์ (การแพทย์ )
(Assembler electronic equipment , medical)
ประกอบในส่ วนต่าง ๆ ของอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์ เพื่อผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ :
ทํางานประกอบชิ้นส่ วนต่าง ๆ ตามขั้นตอนการผลิต
8283.40

ช่ างประกอบอุปกรณ์ อเิ ล็กทรอนิกส์ (อุตสาหกรรม)
(Assembler electronic equipment , industrial)
ประกอบชิ้ นส่ วนต่ า ง ๆ ของอุ ป กรณ์ อิเล็ กทรอนิ กส์ เพื่อผลิ ตอุ ป กรณ์ แ ละเครื่ องมื อ
เครื่ องใช้อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ เ พื่ อผลิ ต อุ ป กรณ์ แ ละเครื่ อ งมื อเครื่ องใช้อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ ทางอุ ตสาหกรรม :
ทํางานประกอบชิ้นส่ วนต่าง ๆ ตามขั้นตอนการผลิต
8283.50

ช่ างประกอบอุปกรณ์ อเิ ล็กทรอนิกส์ (คอมพิวเตอร์ )

(553)
(Assembler electronic equipment , computer)
ประกอบชิ้นส่ วนต่าง ๆ ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อผลิตอุปกรณ์และเครื่ องมือทาง
คอมพิวเตอร์ : ทํางานประกอบชิ้นส่ วนต่าง ๆ ตามขั้นตอนการผลิต
8283.90

ผู้ประกอบอุปกรณ์ อเิ ล็กทรอนิกส์ อนื่ ๆ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในกลุ่มนี้ รวมถึง ผูท้ ี่ประกอบชิ้นส่ วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ อื่น ๆ
ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
หน่ วย 8284 ผู้ประกอบผลิตภัณฑ์ โลหะ ยางและพลาสติก
(Metal-, Rubber- and Plastic – Products Assemblers)
ผูป้ ฏิ บตั ิงานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูป้ ฏิบตั ิงานด้านการประกอบชิ้นส่ วนต่าง ๆ ของ
โลหะ ยาง หรื อพลาสติก เพื่อทําเป็ นผลิตภัณฑ์ตามขั้นตอนที่กาํ หนด ประกอบชิ้นส่ วนอุปกรณ์การกีฬา
จักรยานหรื อของเล่นที่มีโลหะ ยางหรื อพลาสติกเป็ นส่ วนประกอบ ปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและ
ควบคุมผูป้ ฏิบตั ิงานอื่นๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
8284.20

ช่ างประกอบผลิตภัณฑ์ โลหะ (Assembler, metal product)
ประกอบชิ้ นส่ วนที่ เป็ นโลหะเพื่ อใช้ในการผลิ ตผลิ ตภัณฑ์ต่า ง ๆ ตามขั้นตอนการ
ทํางานที่กาํ หนดไว้ : ใช้หรื อควบคุมอุปกรณ์และเครื่ องจักรในการประกอบชิ้นส่ วนที่ทาํ จากโลหะ เช่น
การเชื่ อม การบักกรี การติดกาว การใส่ หมุด เพื่อใช้ในการผลิตของเล่นหรื ออุปกรณ์กีฬา หรื อผลิตภัณฑ์
อื่น ๆ ที่มีโลหะเป็ นส่ วนผสม
8284.30

ช่ างประกอบผลิตภัณฑ์ ยาง (Assembler , rubber product)
ประกอบชิ้นส่ วนที่เป็ นยางเพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ตามขั้นตอนที่กาํ หนดไว้
: ใช้หรื อควบคุมอุปกรณ์และเครื่ องจักรในการประกอบชิ้นส่ วนที่ทาํ จากยาง เช่น การอัดด้วยความร้อน
การหล่อ การอัด เพื่อใช้ในการผลิตของเล่น อุปกรณ์กีฬา หรื อผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ทาํ จากยาง
8284.40

ช่ างประกอบผลิตภัณฑ์ พลาสติก (Assembler, plastic product)
ประกอบชิ้ นส่ วนที่ เป็ นพลาสติ ก เพื่ อใช้ใ นการผลิ ตผลิ ตภัณฑ์ต่า ง ๆ ตามขั้นตอนที่
กําหนดไว้ : ใช้หรื อควบคุมอุปกรณ์และเครื่ องจักรในการประกอบชิ้นส่ วนที่ทาํ จากพลาสติก เช่น การอัด
การฉี ด การประกอบ เพื่อใช้ในการผลิตของเล่น อุปกรณ์กีฬาหรื อผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ทาํ จากพลาสติก
8284.90

ผู้ประกอบผลิตภัณฑ์ โลหะ ยางและพลาสติก

(554)
ผูป้ ระกอบอาชี พในกลุ่มนี้ รวมถึง ผูป้ ระกอบชิ้นส่ วนต่าง ๆ ที่เป็ นโลหะ ยางและ
พลาสติก เพื่อใช้ในการผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
หน่ วย 8285 ผู้ประกอบผลิตภัณฑ์ ไม้ และผลิตภัณฑ์ ต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ อง
(Wood and Related Products Assemblers)
ผูป้ ฏิ บตั ิ งานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูป้ ฏิ บตั ิ งานด้านการประกอบส่ วนต่าง ๆ หรื อ
ชิ้ นส่ วนที่ ผลิ ตจากไม้และวัสดุ ที่ เกี่ ย วข้องเพื่ อผลิ ตเป็ นผลิ ตภัณฑ์ช นิ ดต่ า ง ๆ ตามขั้นตอนที่ ก าํ หนด
ปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมผูป้ ฏิบตั ิงานอื่นๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
8285.20

ช่ างต่ อตัวถังยานพาหนะด้ วยไม้ (Assembler , vehicle body , wood)
ใช้เครื่ องมือหรื อเครื่ องจักร สร้างและซ่ อมตัวถังยานพาหนะที่ทาํ ด้วยไม้ : ตัดและ
ขึ้นรู ปไม้เพื่อใช้ทาํ ตัวถังต่อโครงของตัวถัง ไม้บุฝาประกับเพลา พื้น เพดาน และส่ วนต่าง ๆ ที่เป็ นไม้
ตามรู ปแบบ หรื อรายละเอียดที่ระบุไว้ ; ปรับและประกอบส่ วนต่าง ๆ ของยานพาหนะเข้ากับโครง
ของตัวถัง ซ่ อมชิ้นส่ วนของตัวถัง ยานพาหนะซึ่ งหักพักและชํารุ ด อาจติดเครื่ องประกอบภายในตัวถัง
ติดกระจกหรื อเปลี่ยนผ้าบุหลังคา อาจชํา นาญในการต่อตัวถังยานพาหนะแบบใดแบบหนึ่ ง เช่น ตัวถัง
รถพ่วงและตูร้ ถของรถไฟ ตัวถังรถราง และตัวถังรถยนต์
8285.90

ช่ างประกอบผลิตภัณฑ์ ไม้ อนื่ ๆ
ผูป้ ฏิ บตั ิงานอาชี พในกลุ่ มนี้ รวมถึ ง ผูท้ ี่ ประกอบชิ้ นส่ วนต่าง ๆ ที่ ผลิ ตจากไม้หรื อ
วัสดุอื่นเป็ นผลิตภัณฑ์ไม้ต่าง ๆ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
หน่ วย 8286 ผู้ประกอบผลิตภัณฑ์ กระดาษอัด สิ่ งทอ เครื่องหนังและผลิตภัณฑ์ ต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ อง
(Paperboard, Textile and Related Products Assemblers)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูป้ ฏิบตั ิงานการประกอบส่ วนต่าง ๆ หรื อชิ้นส่ วน
ที่ ท าํ จากกระดาษอัด สิ่ ง ทอ เครื่ องหนัง และวัสดุ อื่นที่ เกี่ ย วข้อง เพื่ อผลิ ตผลิ ตภัณฑ์นานาชนิ ดตาม
ขั้นตอนที่กาํ หนด ประกอบชิ้นส่ วนต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยอาจใช้วสั ดุ เช่น พลาสติก หรื อโลหะเป็ น
ตัวยึด ปฏิบตั ิหน้าที่การงานอื่นที่เกี่ยวข้องและควบคุมผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
8286.20

ช่ างประกอบชิ้นส่ วนผลิตภัณฑ์ เครื่องหนัง (Assembler leather product)
ประกอบชิ้นส่ วนต่าง ๆ เข้าด้วยกันตามขั้นตอนที่กาํ หนดเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์เครื่ องหนัง

(555)
: ใช้หรื อควบคุมอุปกรณ์และเครื่ องจักรในการประกอบชิ้นส่ วนที่ทาํ จากหนัง เช่น เครื่ องเย็บ เครื่ องอัด
กาว เครื่ องตอกหมุด เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์เครื่ องหนังประเภทต่าง ๆ
8286.30

ช่ างประกอบชิ้นส่ วนผลิตภัณฑ์ กระดาษอัด (Assembler , paperboard product)
ประกอบชิ้นส่ วนต่าง ๆ ที่ทาํ จากกระดาษอัดเข้าด้วยกันตามขั้นตอนที่กาํ หนดเพื่อผลิ ต
ผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ : ใช้หรื อควบคุมอุปกรณ์และเครื่ องจักรในการประกอบชิ้นส่ วนที่ทาํ จากกระดาษ
อัด เช่น เครื่ องเย็บ เครื่ องอัดกาว เครื่ องตอกหมุด เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ จากกระดาษอัด
8286.40

ช่ างประกอบชิ้นส่ วนผลิตภัณฑ์ สิ่งทอ (Assembler , textile product)
ประกอบชิ้ น ส่ ว นต่ า ง ๆ ที่ ท าํ จากสิ่ ง ทอเข้า ด้ว ยกันตามขั้น ตอนที่ ก ํา หนดเพื่ อผลิ ต
ผลิตภัณฑ์ชนิ ดต่าง ๆ : ใช้หรื อควบคุมอุปกรณ์และเครื่ องจักรในการประกอบชิ้นส่ วนต่าง ๆ ที่ทาํ จาก
สิ่ งทอ เช่น เครื่ องเย็บ เครื่ องปั ก เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ จากสิ่ งทอ
8286.90
อืน่ ๆ

ผู้ประกอบผลิตผลิตภัณฑ์ กระดาษอัดสิ่ งทอเครื่ องหนังและผลิตภัณฑ์ ต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้ อง

ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพกลุ่มนี้ รวมถึง ผูท้ ี่ประกอบผลิตภัณฑ์จากกระดาษอัด สิ่ งทอ เครื่ อง
หนังอื่นซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
หมู่

829

ผู้ควบคุมเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้ านการประกอบอืน่ ๆ
(Other Machine Operators and Assemblers)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในหมู่น้ ี ได้แก่ ผูป้ ฏิบตั ิงานและควบคุมดูแลการทํางานของเครื่ องจักร
ต่ า ง ๆ ที่ ท าํ การห่ อ และบรรจุ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ต่ า งๆ ปิ ดฉลากหรื อ ประกอบส่ ว นประกอบอื่ น ๆ ลงบน
ผลิตภัณฑ์ตามขั้นตอนที่กาํ หนด รวมถึง ควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่นๆ
กลุ่มอาชี พ ในหมู่นี้ มีดังนี้
8290 ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรและผูป้ ฏิบตั ิงานด้านการประกอบอื่นๆ
หน่ วย 8290 ผู้ควบคุมเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้ านการประกอบอืน่ ๆ
(Other machine Operators and Assemblers)
ผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง านอาชี พ ในหน่ ว ยนี้ ได้แ ก่ ผูป้ ฏิ บ ัติ ง านและควบคุ ม ดู แลการทํา งานของ
เครื่ องจักรที่ทาํ การห่อและบรรจุผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ หรื อทําการประกอบผลิตภัณฑ์ที่มีชิ้นส่ วนประกอบต่าง
ๆ เข้า ด้วยกันตามขั้นตอนที่ ก าํ หนด เช่ น การปิ ดฉลาก การปิ ดอากรแสตมป์ บนผลิ ตภัณฑ์ เป็ นต้น
ปฏิบตั ิหน้าที่การงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และควบคุมผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้

(556)
8290.20

ผู้ควบคุมเครื่องปิ ดฉลากผลิตภัณฑ์ (Labeling machine operator)
ใช้หรื อตั้งและใช้เครื่ องจักรอัตโนมัติทากาวสลาก ปิ ดสลากห่ อของ หรื อปิ ดแสตมป์
สรรพสามิตบนสิ่ งของ หี บห่ อภาชนะ หรื อบนชิ้ นส่ วนของกล่องที่ยงั ไม่ได้ประกอบ : ปรับภาชนะ
สําหรับใส่ สลากและตัวนําของเครื่ องป้ อนตามขนาดและรู ปร่ างของสลากและวัสดุที่จะปิ ดสลาก ; เปลี่ยน
จานปั๊ มสลากให้ตรงตามขนาดของสลากที่ใช้ ; ปรับกลไกการป้ อนและความดันของลูกกลิ้งเครื่ องปั๊ มให้
สมํ่าเสมอ ; ใส่ กาวลงในภาชนะสําหรับใส่ กาว แล้วใส่ สลากและภาชนะบรรจะหรื อส่ วนของภาชนะ
บรรจุเข้าในเครื่ องจักรหรื อสั่งให้คนงานคนอื่นบรรจุลงในเครื่ องจักร ; เดินเครื่ องจักร สังเกตการทํางาน
ของเครื่ องจักร และปรับเครื่ องจักรเท่าที่จาํ เป็ น ; เอาวัตถุที่ติดขัดหรื อสลากที่ย่นออกจากเครื่ องจักร
อาจมีชื่อเรี ยกตามสิ่ งของหรื อภาชนะที่จะปิ ดสลาก อาจใช้เครื่ องจักรอัตโนมัติพิมพ์ตราลงบนสิ่ งของ
8290.30

ผู้ควบคุมเครื่องปิ ดและผนึกฝา (Assembler , composite product)
ตั้งและใช้เครื่ องจักรปิ ดและผนึกฝาขวด กระป๋ อง และภาชนะอื่น ๆ ที่บรรจุของแล้ว :
ใช้เครื่ องมือปรับเครื่ องจักรเพื่อให้พอเหมาะกับแบบและขนาดของภาชนะที่จะต้องปิ ดและผนึ กฝา ; เมื่อใช้
เครื่ องปิ ดฝาแบบกึ่งอัตโนมัติ วางฝาลงบนภาชนะแล้ววางภาชนะไว้ใต้เครื่ องตอก หรื อวางบนกลไก
เครื่ องป้ อน ; เดินเครื่ องจักรให้เครื่ องตอกเคลื่อนตํ่าลงมาและกดบีบฝาเข้ากับภาชนะ ; ใช้เครื่ องจักร
ผนึกตะเข็บรอบขอบกระป๋ องด้วยโลหะ ; เดินเครื่ องจักรและควบคุมเครื่ องจักรในขณะที่กระป๋ องที่บรรจุ
ของแล้วเคลื่อนเข้าในเครื่ องจักรซึ่ งขอบฝาและตัวกระป๋ องจะถูกเชื่ อมและบีบให้ติดกัน ; หยุดเครื่ องจักรเมื่อ
เกิดติดขัดแล้วเอาภาชนะบรรจุที่แตกหรื อชํารุ ดเสี ยหายออก ; เอาภาชนะบรรจุเข้าเครื่ องอบเพื่อไล่อากาศ
ออกจากภาชนะ ; ผนึกฝาบนให้เข้าที่ ; ตรวจสอบภาชนะที่ปิดแล้วด้วยสายตาและโดยการสัมผัสด้วยนิ้วมือ
8290.40

ผู้ควบคุมเครื่องบรรจุของ (Filling machine operator )
ใช้ และควบคุ ม เครื่ องจัก รตั้ง แต่ หนึ่ งเครื่ องขึ้ นไปในการบรรจุ ว สั ดุ ต่ า งๆ ลงในถุ ง
กระป๋ อง ซอง กระสอบ หรื อภาชนะบรรจุอื่น ๆ : ตรวจเช็คอุปกรณ์ มาตรวัด เครื่ องมือและวัสดุต่าง ๆ
ให้อยูใ่ นสภาพที่พร้อมจะทํางาน ; ใส่ วสั ดุลงในถังใหญ่ และปรับท่อบรรจุให้ได้ขนาดกับภาชนะที่บรรจุ
เดิ นเครื่ องจักรและวางภาชนะบรรจุ ไว้ใต้เครื่ องบรรจุ หรื อบนเครื่ องลําเลี ยง ควบคุ มดูแลให้การทํางาน
เป็ นไปอย่างต่อเนื่ อง สังเกตปริ มาณการบรรจุ ; หยุดเครื่ องเมื่อมีสิ่งผิดปกติเป็ นครั้งคราวและเอา
ภาชนะที่เสี ยออก ; บันทึกจํานวนนํ้าหนักที่ผลิตได้ในแต่ละวัน อาจใช้เครื่ องบรรจุของที่มีกลไกปิ ดหรื อ
ผนึกฝา
8290.50

ผู้ควบคุมเครื่องบรรจุขวด (Bottling machine operator)
ใช้และควบคุมเครื่ องจักรตั้งแต่หนึ่งเครื่ องขึ้นไปในการบรรจุของเหลวลงขวด เช่น ถัง
บรรจุของผสม สายพานลําเลียง เครื่ องปิ ดฝา เป็ นต้น : ตรวจเช็คอุปกรณ์ มาตรวัด เครื่ องมือและวัสดุ
ต่าง ๆ ให้อยูใ่ นสภาพที่พร้อมจะทํางาน ; เดินเครื่ องจักรและควบคุมดูแลให้การทํางานเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง
สังเกตปริ มาณการบรรจุ ; หยุดเครื่ องเมื่อมีสิ่งผิดปกติเป็ นครั้งคราว ทําการปรับปรุ งเล็ก ๆ น้อย ๆ ;
บันทึกจํานวนนํ้าหนักที่ผลิตได้ในแต่ละวัน

(557)
8290.60

พนักงานเครื่องห่ อของ (Wrapping machine operator)
ตั้งและใช้เครื่ องจัก รห่ อสิ นค้า หรื อสิ่ งของด้วยกระดาษขี้ ผ้ ึง แผ่นวัตถุ ชนิ ดบางใส
แผ่นโลหะบาง ๆ หรื อวัสดุอย่างอื่น : วางม้วนวัสดุสําหรับห่ อลงบนแกนหลอด ปรับตัวนําของเครื่ อง
ป้ อนวัสดุ ตามขนาดของสิ่ งของที่จะห่ อสอดปลายวัสดุ ผ่านลูกกลิ้งเข้าไปในกลไกการห่ อ ; เทวัสดุ
สําหรับผนึกลงในถังเครื่ องจักรหรื อเปิ ดสวิตซ์ทาํ ความร้อน ซึ่ งทําหน้าที่หลอมเชื่ อมวัสดุที่ใช้ห่อ ; เดิน
เครื่ องจักรและวางสิ่ งของลงในถังที่ใช้สําหรับป้ อน หรื อวางบนเครื่ องลําเลียง ; สังเกตการทํางานของ
เครื่ องจักร และปรับเครื่ องจักร เช่น ปรับให้ลูกกลิ้งหมุนอย่างสมํ่าเสมอ ; สังเกตดูสิ่งของทั้งก่อนและ
หลังการห่ อ เพื่อให้แน่ใจว่า สิ่ งของอยูใ่ นสภาพที่ดี ; ทําความสะอาดเครื่ องจักร และทํางานซ่ อมเล็ก ๆ
น้อย ๆ อาจใช้เครื่ องห่ อของชนิ ดที่ปิดแสตมป์ สรรพสามิต หรื อสลากด้วย อาจมีชื่อเรี ยกตามสิ่ งของที่
ห่อ ชนิดของวัสดุที่ใช้ห่อหรื อเครื่ องจักรที่ใช้
8290.90

ผู้บรรจุหีบห่ อและปิ ดฉลากอืน่ ๆ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในกลุ่มนี้ รวมถึง ผูท้ ี่ทาํ การบรรจุหีบห่อของและปิ ดฉลากต่าง ๆ ซึ่ ง
มิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
หมวดย่อย 83 ผู้ควบคุมการขับเคลือ่ นยานยนต์ และเครื่องจักรทีเ่ คลือ่ นที่ได้
(Drivers and Mobile – Plant Operators)
ผูป้ ฏิ บตั ิงานอาชี พในหมวดย่อยนี้ ได้แก่ ผูท้ าํ งานขับเคลื่อนและดูแลรถไฟ ยานยนต์
ปฏิ บตั ิงาน และควบคุ มดูแลการทํางานของเครื่ องจักรอุปกรณ์ ที่เคลื่ อนที่ได้ในงานอุตสาหกรรมและ
เกษตรกรรม ทําหน้าที่อื่น ๆ บนเรื อหรื อยานพาหนะ ประเภทต่าง ๆ ปฏิบตั ิหน้าที่การงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
และควบคุมผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
กลุ่มอาชี พในหมวดย่ อยนี้ มีดังนี้
831 ผูข้ บั เคลื่อนหัวรถจักรและผูป้ ฏิบตั ิงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
832 ผูข้ บั ยานยนต์ประเภทต่าง ๆ
833 ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรกลทางการเกษตรและเครื่ องจักรที่เคลื่อนได้อื่น ๆ
834 ลูกเรื อและผูป้ ฏิบตั ิงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
หมู่

831

ผู้ขับเคลือ่ นหัวรถจักรและผู้ปฏิบัติงานต่ าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ อง
(Locomotive – Engine Drivers and Related Workers)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในหมู่น้ ี ได้แก่ ผูท้ าํ หน้าที่ขบั เคลื่ อนหัวรถจักรเพื่อขนส่ งสิ นค้าหรื อ
ผูโ้ ดยสาร ปฏิบตั ิงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ให้สัญญาณและสับเปลี่ยนตูร้ ถไฟ จัดขบวนรถไฟในลานจอด
รวมถึงควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ

(558)
กลุ่มอาชี พในหมู่นี้ มีดังนี้
8311 พนักงานขับรถจักร ; พนักงานขับรถไฟ ; ผูข้ บั เคลื่อนหัวรถจักร
8312 พนักงานห้ามล้อรถไฟ พนักงานสัญญาณรถไฟและพนักงานสับเปลี่ ยนรถไฟ
หน่ วย 8311 พนักงานขับรถจักร ; พนักงานขับรถไฟ ; ผู้ขับเคลือ่ นหัวรถจักร
(Locomotive – Engine Drivers)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูท้ าํ หน้าที่ขบั รถจักร (รถไฟ) ที่ใช้พลังงานไอนํ้า
หรื อดีเซลไฟฟ้ า เพื่อขนส่ งผูโ้ ดยสารและสิ นค้า ปฏิบตั ิหน้าที่การงานอื่นที่เกี่ ยวข้องและควบคุมดูแล
ผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
8311.20

พนักงานขับรถไฟ ; พนักงานขับรถจักร (Driver, railway engine)
ขับรถจักร / รถไฟเพื่อขนส่ ง ผูโ้ ดยสารหรื อสิ นค้า : ควบคุ มดู แลงานเกี่ ยวกับการ
ขับเคลื่อนรถจักร การทําสับเปลี่ยน การลากจูงขบวนรถต่างๆ ให้เป็ นไปตามข้อบังคับและระเบียบการ
เดินรถ ; ตรวจสอบสภาพความเรี ยบร้อยของรถจักร รถพ่วง และอุปกรณ์ของรถจักร รถพ่วงต่างๆ ที่
รับผิดชอบเพื่อให้รถจักร รถพ่วงอยูใ่ นสภาพที่ใช้การได้สมบูรณ์ ; แก้ไขข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นแก่รถจักร
รถพ่วง ในขณะทําขบวนเพื่อให้ขบวนรถถึงจุดหมายปลายทาง
8311.30

พนักงานผู้ช่วยขับรถจักร ; ช่ างเครื่องรถจักร (รถไฟ)
(Driver, assistant , railway engine)
ช่วยพนักงานขับรถจักร : ช่ วยหรื อปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับงานรถจักร รถพ่วง ; ตรวจ
อุปกรณ์ของรถจักร รถพ่วง ; สังเกตทาง ประแจ อาณัติสัญญาณ ที่เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ ระเบียบ
การเดินรถ ; แก้ไขเหตุขดั ข้องที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ของรถจักร รถพ่วงต่างๆ และการบันทึกความชํารุ ด
ของรถจักร
8311.90

พนักงานขับรถจักร (รถไฟ) ซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในทีอ่ นื่
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในกลุ่มนี้ รวมถึง พนักงานขับรถจักรซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น

หน่ วย 8312 พนักงานห้ ามล้อรถไฟ พนักงานสั ญญาณรถไฟและพนักงานสั บเปลีย่ นรถไฟ
(Railway Brakers, Signallers and shunters)
ผูป้ ฏิ บ ัติ ง านอาชี พ ในหน่ ว ยนี้ ได้แ ก่ ผูท้ าํ หน้า ที่ ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกับ ความ
ปลอดภัยให้กบั ขบวนรถไฟในระหว่างการเดินทาง ควบคุมสัญญาณและปฏิบตั ิตามสัญญาณต่างๆ ทําการ
สับเปลี่ยนรถและจัดขบวนเดินรถ ปฏิบตั ิหน้าที่การงานอื่นที่เกี่ยวข้องและควบคุมผูป้ ฏิบตั ิงานอื่นๆ

(559)
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
8312.20
พนักงานห้ ามล้อรถไฟ (Breaker, railway)
ช่วยจัดเตรี ยมขบวนรถและอํานวยความสะดวกแก่ผโู ้ ดยสารในขณะเดินทาง : ปฏิบตั ิงาน
เกี่ยวกับงานปฏิบตั ิการด้านขบวนรถ ; ตรวจสอบความพร้อมของเครื่ องพ่วงรถก่อนขบวนรถออก ต้น
ทางและให้บริ การบนขบวนรถโดยสาร ; ตรวจตัว๋ โดยสาร ; ดูแลอํานวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือ
ผูใ้ ช้บริ การ ตลอดจนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริ การให้เป็ นไปตามระเบียบคําสั่งที่กาํ หนด
8312.30

พนักงานสั ญญาณรถไฟ (Signaller , railway)
ให้สัญญาณและการกลับประแจเพื่อให้ขบวนรถไฟเดินไปตามเส้นทาง : ปฏิบตั ิงานใน
การขอและให้ทางสะดวกขบวนรถเข้า -ออกสถานี และย่าน ; ให้สัญญาณท่าอนุ ญาตหรื อท่าห้าม โดยทํา
การประสานงานกับผูเ้ กี่ยวข้อง ; กลับประแจให้ขบวนรถเข้าไปในทางที่ตอ้ งการให้เป็ นไปตามระเบียบ
คําสั่งที่กาํ หนด
8312.40

พนักงานสั บเปลีย่ นรถไฟ (Shunter , railway)
ควบคุมการกลับประแจสับเปลี่ยนรถบริ เวณสถานีและทางหลีก : ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับ
การตัดรถพ่วงรถตามลําดับรถ การแลกสัญญาณด้านการเดินรถ การตัดท่อลมดูดลมอัด การตรวจดู
สลักขอพ่วงรถ โคมประแจ ลิ้นประแจ ให้เป็ นไปตามระเบียบ คําสัง่ ข้อบังคับที่กาํ หนด
หมู่

832

ผู้ขับยานยนต์ ประเภทต่ าง ๆ (Motor – Vehicle Drivers)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในหมู่น้ ี ได้แก่ ผูท้ าํ หน้าที่ขบั เคลื่อนและดูแลรักษายานยนต์ต่าง ๆ ที่
ใช้ขนส่ งสิ นค้าและผูโ้ ดยสาร เช่ น รถยนต์ รถราง รถโดยสารประจําทาง รถรับจ้าง รถบรรทุกต่าง ๆ
เป็ นต้น
กลุ่มอาชี พในหมู่นี้ มีดังนี้
8321 ผูข้ บั รถจักรยานยนต์และผูข้ บั สามล้อเครื่ อง
8322 ผูข้ บั รถยนต์ รถรับจ้าง รถยนต์บรรทุกและรถตูข้ นาดเล็ก
8323 พนักงานขับรถยนต์โดยสารประจําทางและรถราง
8324 ผูข้ บั รถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่
หน่ วย 8321 ผู้ขับรถจักรยานยนต์ และผู้ขับสามล้ อเครื่อง (Motor – Cycle Drivers)
ผูป้ ฏิ บตั ิ งานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูท้ าํ หน้าที่ ขบั ขี่และดู แลรักษา รถจักรยานยนต์
หรื อรถสามล้อเครื่ อง เพื่อขนส่ งสิ นค้าและผูโ้ ดยสาร ปฏิ บตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ ยวข้องและควบคุมดูแล
ผูป้ ฏิบตั ิงานอื่นๆ

(560)
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
8321.20

ผู้ขับรถจักรยานยนต์ (Driver , motorcycle)
ขับขี่รถจักรยานยนต์เพื่อรับส่ งผูโ้ ดยสาร หรื อขนส่ งสิ นค้า อาจทํางานซ่อมแซมรถเล็กๆ น้อยๆ
ดูแลรถให้สะอาดและอยูใ่ นสภาพที่ใช้งานได้ดี
8321.30

ผู้ขับสามล้ อเครื่อง (Driver , motor tricycle)
ขับรถสามล้อเครื่ องเพื่อรั บส่ งผูโ้ ดยสาร หรื อขนส่ งสิ นค้า อาจทํางานซ่ อมแซมรถเล็กๆ
น้อยๆ ดูแลรถให้สะอาดและอยูใ่ นสภาพที่ใช้งานได้ดี
หน่ วย 8322 ผู้ขับรถยนต์ รถรับจ้ าง รถยนต์ บรรทุกและรถตู้
(Car, Taxi and Van Drivers)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูท้ าํ หน้าที่ขบั และดูแลรักษารถยนต์ หรื อรถยนต์
รั บ จ้า ง เพื่ อ ขนส่ ง ผู ้โ ดยสาร สิ น ค้า และพัส ดุ ภ ัณ ฑ์ ต่ า งๆ ปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ ก ารงานที่ เ กี่ ย วข้อ งและ
ควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
8322.10

พนักงานขับรถยนต์ (Driver , car)
ขับรถยนต์ไปตามสถานที่ต่างๆ ตามที่ทางบริ ษทั หรื อหน่ วยงานจะกําหนด เพื่อรับส่ ง
พนักงานอาจซ่อมแซมรถเล็กๆ น้อยๆ ดูแลรถให้สะอาดและอยูใ่ นสภาพที่ใช้งานได้ดี
8322.20

พนักงานขับรถยนต์ รับจ้ าง (แท็กซี่ ) , พนักงานขับรถยนต์ โดยสารขนาดเล็ก
(Driver ,Taxi)
ขับ รถยนต์เพื่ อรั บ ส่ ง ผูโ้ ดยสารไปตามสถานที่ ต่า งๆ ตามที่ ผูโ้ ดยสารจะว่า จ้า ง อาจ
ซ่อมแซมรถเล็กๆ น้อยๆ ดูแลรถให้สะอาดและอยูใ่ นสภาพที่ใช้งานได้ดี
8322.30

พนักงานขับรถยนต์ บรรทุกขนาดเล็กและรถตู้ (Driver van)
ขับรถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก หรื อรถตูข้ นาดเล็กเพื่อการขนส่ งสิ นค้าและขนถ่ายสิ นค้า
ขึ้น-ลงจากรถ : ควบคุมการขับเคลื่อนยานพาหนะให้เป็ นไปตามข้อกําหนด อาจซ่ อมแซมรถเล็กๆ น้อยๆ
ดูแลรถให้สะอาดและอยูใ่ นสภาพที่ใช้งานได้ดี อาจตรวจนํ้าหนักของการบรรทุก
8322.90

ผู้ขับรถยนต์ รับจ้ างและรถตู้อนื่ ๆ
ผูป้ ฏิ บตั ิงานอาชี พ ในกลุ่มนี้ รวมถึ ง พนักงานขับรถยนต์รับจ้างและรถตูซ้ ่ ึ งมิได้จดั
ประเภทไว้ในที่อื่น

(561)
หน่ วย 8323 พนักงานขับรถยนต์ โดยสารประจําทางและรถราง (Bus and Tram Drivers)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูท้ าํ หน้าที่ขบั และดูแลรักษารถยนต์ประจําทาง
หรื อรถราง เพื่อขนส่ งผูโ้ ดยสาร สิ นค้าและพัสดุ ภณ
ั ฑ์ต่าง ๆ ปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ ยวข้องและควบคุม
ดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
8323.20

พนักงานขับรถยนต์ โดยสารประจําทาง (Driver , bus)
ขับรถยนต์โดยสารประจําทางเพื่อรับส่ งผูโ้ ดยสาร สิ นค้าและพัสดุ : ควบคุมการขับ
เคลื่อนรถยนต์ประจําทางให้เป็ นไปตามเส้นทางและตามตารางเวลาที่กาํ หนด อาจแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ
น้อยๆ เกี่ยวกับเครื่ องยนต์และส่ วนประกอบของเครื่ องยนต์เท่าที่จาํ เป็ น ดูแลรถให้สะอาดและอยูใ่ น
สภาพที่ใช้งานได้ดี
8323.30

พนักงานขับรถราง (Driver , train)
ขับรถรางไปตามถนนเพื่อรับส่ งผูโ้ ดยสาร : ควบคุมการขับเคลื่อนรถรางให้เป็ นไปตาม
เส้นทางและตามตารางเวลาที่กาํ หนด
หน่ วย 8324 ผู้ขับรถยนต์ บรรทุกขนาดใหญ่ (Heavy Truck and Lorry Drivers)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูท้ าํ หน้าที่ขบั และดูแลรักษารถยนต์บรรทุกที่ใช้
ขนส่ งสิ นค้าและวัสดุต่างๆ ที่มีขนาดใหญ่และนํ้าหนักมาก ปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและ
ควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่นๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
8324.20

พนักงานขับรถยนต์ บรรทุกและรถตู้ขนาดใหญ่ (Driver , heavy truck lorry)
ขับ รถบรรทุ ก ขนาดใหญ่ ที่ มี หรื อไม่ มี ตู้พ่วง เพื่ อการขนส่ ง สิ นค้า วัส ดุ ข องเหลว :
ขับเคลื่อนรถทั้งระยะทางใกล้หรื อทางไกลโดยปฏิบตั ิอย่างถูกต้องตามข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจร และ
ตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก ; บํารุ งรักษารถให้อยูใ่ นสภาพเรี ยบร้อยพร้อมที่จะออกปฏิบตั ิงานได้
8324.30

พนักงานขับรถดัมพ์ทรัก ; พนักงานขับรถบรรทุกเทท้ าย (Driver , durmper truck)
ขับรถชนิดพิเศษที่มีกลไกการเทด้วยระบบไฮดรอลิก สําหรับขนวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ในการ
ก่อสร้างหรื อแร่ จากสถานที่เก็บไปยังบริ เวณที่ทาํ การก่อสร้าง หรื อจากแหล่งที่ทาํ การขุดไปยังบริ เวณที่จะ
เทวัสดุ: จอดรถเพื่อรอรับวัสดุที่จะขนส่ งจากเครื่ องกวาดปั้ นจัน่ หรื อเครื่ องมือขนถ่ายอื่น ๆ โดยตรง;
คอยจนกว่าวัสดุที่ตอ้ งการขน บรรทุกจนเต็มรถ ; ขับรถที่บรรทุกแล้วไปยังที่ที่จะเท ควบคุมคันบังคับ
เพื่อให้กลไกการเทด้วยระบบไฮดรอลิก เทวัสดุไปด้านหลังอย่างระมัดระวัง; นําภาชนะที่บรรทุกวัสดุ
กลับคืนเข้าที่เดิม ทํางานซํ้าอย่างเดิมอีกจนกว่างานจะเสร็ จเรี ยบร้อยตามต้องการ

(562)
หมู่

833

ผู้ควบคุมเครื่องจักรกลทางการเกษตร และเครื่องจักรทีเ่ คลือ่ นทีไ่ ด้ อนื่ ๆ
(Agricultural and Other Mobile - plant Operators)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในหมู่น้ ี ได้แก่ ผูป้ ฏิบตั ิงานและควบคุมดูแลการทํางานของเครื่ องจักร
ต่าง ๆ ทางด้านการเกษตรและอุปกรณ์อื่น ๆ เช่ น รถแทรกเตอร์ รถขุดดิน รถยก เป็ นต้น ปฏิบตั ิหน้าที่
การงานทํางานอื่นที่เกี่ยวข้อง และควบคุมผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
กลุ่มอาชี พในหมู่นี้ มีดังนี้
8331 ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรกลทางการเกษตรและการป่ าไม้
8332 ผูค้ วบคุมเครื่ องจักร เครื่ องยนต์ที่ใช้ในการขนย้ายวัสดุและเครื่ องจักรต่างๆที่เกี่ยวข้อง
8333 ผูค้ วบคุมปั้ นจัน่ รอก ยก และเครื่ องจักรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
8334 ผูค้ วบคุมรถยก
หน่ วย 8331 ผู้ควบคุมเครื่องจักรกลทางการเกษตรและการป่ าไม้
(Motorised Farm and Forestry Plant Operators)
ผูป้ ฏิ บตั ิ ง านในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูท้ าํ งานขับ เคลื่ อน และดู แลควบคุ ม การทํา งานของ
เครื่ องจักรหรื ออุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบตั ิงานในด้านเกษตรและป่ าไม้ : ขับเคลื่อนและดูแลควบคุมรถ
แทร็ กเตอร์ หรื ออุปกรณ์ที่ใช้ไถดิน เพาะปลูก เก็บเกี่ยวผลผลิต หรื อเครื่ องจักรเฉพาะกิจที่ใช้ในการเกษตร
หรื ออุ ปกรณ์ ที่คล้ายคลึ งกันโดยการฉุ ดลาก รวมถึ งการขับเคลื่ อนและดู แลควบคุ มรถแทร็ กเตอร์ หรื อ
อุปกรณ์ในการรวบรวมไม้ การปลูกป่ า การเก็บเกี่ยว ขนย้ายไม้ซุง หรื อเครื่ องจักรเฉพาะกิจที่ใช้ในด้าน
การป่ าไม้ ตลอดจนปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
8331.20

พนักงานควบคุมเครื่องจักรกลการเกษตร ;ผู้ควบคุมเครื่องเก็บเกีย่ ว ; พนักงานขับรถ
แทรกเตอร์ (Agricultural Machinery Operator)
ใช้และให้บริ การเครื่ องจักรกลที่ใช้ทาํ ฟาร์ มซึ่ งมีพลังขับเคลื่ อนตั้งแต่หนึ่ งเครื่ องขึ้นไป
เช่ น รถแทรกเตอร์ ซ่ ึ ง มี หรื อไม่มีเครื่ องมื อที่ ใ ช้ทาํ ฟาร์ ม พ่วงติ ดอยู่ เครื่ องจักรกลที่ ติดตั้งอยู่กบั ที่ และ
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นงานไถ ปลู ก เก็ บ เกี่ ย ว มัด ม้วน เกี่ ย ว นวด ฝั ด รี ด นม และงานอื่ น ๆ : ปรั บ
เครื่ องจักรกลที่ มีกาํ ลังขับเคลื่ อนในตัวหรื อพ่วงและปรั บเครื่ องมื อซึ่ งใช้ในงานเฉพาะอย่างเข้ากับรถ
แทรกเตอร์ ; ขับเครื่ องจักรกลที่ มีกาํ ลังขับเคลื่ อน หรื อรถแทรกเตอร์ ในไร่ นา และควบคุ มเครื่ องจักรกล
และเครื่ องมือที่พว่ ง ; ตั้งและปรับเครื่ องจักรกลซึ่ งติดตั้งกับที่เพื่อใช้งาน ; เดินเครื่ องจักร และควบคุมการ
ทํางานของเครื่ องจักรเพื่อให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปด้วยความปลอดภัย ; ลากจูงรถที่บรรทุกพืชผลและวัสดุ
หรื อใช้รถแทรกเตอร์ ขดุ ตอไม้หรื อสิ่ งอื่นๆ ขึ้นจากพื้นดิน ; ทําความสะอาดและหล่อลื่นเครื่ องจักรกล เติม
เชื้ อเพลิง นํ้ามัน และนํ้าลงในถัง และทํางานซ่ อมเล็กๆ น้อยๆ อาจควบคุมคนงานผูช้ ่ วย เช่ น ผูม้ ีหน้าที่
บรรจุ พืชผลลงในภาชนะ อาจใช้เครื่ องมือชนิดพิเศษ (ควายเหล็ก) เพื่อไถ คราด และนวดข้าว

(563)
8331.30

พนักงานขับรถยกซุ ง ( Timber Carrier Driver)
ขับ ยานยนต์ที่ ใ ช้ย กท่ อ นไม้ไ ว้ใ ต้เ ครื่ อ งยกเพื่ อ ชัก ลากซุ ง ในระยะสั้ น ๆ ภายในหรื อ
ใกล้เคียงโรงเลื่อยไม้หรื อสถานประกอบการอื่นๆ : เดินเครื่ องจักรและขับรถให้คร่ อมท่อนไม้เพื่อชักลาก
ซุง ; บังคับคันบังคับเพื่อให้ปากจับทั้งสองซึ่ งอยูข่ า้ งใต้เครื่ องยกของรถจับวัสดุและยกขึ้นเหนื อพื้นดินใน
ระยะที่ไม่สูงมากนัก ; ขับเครื่ องจักรไปยังจุดที่จะวางซุ งและโยกคันบังคับให้ลดตํ่าลง เพื่อวางซุ งลงบน
พื้นดิน อาจหล่อลื่น ให้บริ การและปรับรถเล็กๆ น้อยๆ อาจลําเลียงซุ งบนรถบรรทุกซุ งที่มีคานยาวเพื่อ
ชักลากซุ งเป็ นระยะทางไกลจากป่ าไปยังโรงเลื่อยหรื อสถานที่ที่จะใช้ และปฏิบตั ิงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
8331.90

ผู้ควบคุมเครื่องจักรกล ทีใ่ ช้ ในการเกษตรและการป่ าไม้ อนื่ ๆ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในกลุ่มนี้ รวมถึง ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรกลที่ใช้ในทางการเกษตรและ
การป่ าไม้ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
หน่ วย 8332 ผู้ควบคุมเครื่องจักร เครื่องยนต์ ทใี่ ช้ ในการขนย้ ายวัสดุและเครื่องจักรต่ าง ๆ ที่เกีย่ วข้ อง
(Earth – Moving- and Related Plant Operators)
ผูป้ ฏิ บตั ิงานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูค้ วบคุ มการทํางานของเครื่ องจักรในการขุด
เกลี่ ย ปรั บ ระดับ บด ดิ นและหิ นหรื อวัส ดุ ที่คล้ายคลึ ง ให้แน่ นและทําการลาดผิวยางมะตอยหรื อผิว
คอนกรี ต ควบคุมเครื่ องจักรรื้ อถอนอาคารสิ่ งปลูกสร้างหรื อโครงสร้างอื่น ๆ ; ควบคุมเครื่ องจักรที่ใช้
สําหรับขุดคู ต่าง ๆ เพื่อวางท่อนํ้าเสี ย ท่อระบายนํ้า ท่อนํ้า ท่อนํ้ามัน ท่อแก๊ส หรื อระบบท่อต่าง ๆ ;
ควบคุ มเครื่ องจักรที่ติดตั้งใบกวาดรู ปทรงโค้งเพื่อใช้ในการเคลื่ อนย้าย ปรั บระดับดิ น ทราย หิ นและ
วัสดุอื่น ๆ ; ควบคุมเครื่ องจักรที่ทาํ การขุดหิ น กรวด และดินโคลนขึ้นจากใต้น้ าํ ควบคุมเครื่ องจักรที่ใช้
ตอกเสาเข็มไม้ เหล็กหรื อคอนกรี ตลงในดิน ; ควบคุมการทํางานของรถบดถนนเพื่อบดชั้นต่าง ๆ ของ
ถนนอัดให้แน่น และทําการทับเรี ยบผิววัสดุต่าง ๆ ที่ใช้สร้างถนน ทางเดินและงานก่อสร้างที่คล้ายคลึง
กัน ; ควบคุมเครื่ องจักรที่ทาํ การเกลี่ย และทําให้ผิวหน้าของคอนกรี ต หรื อสู ตรผสมจัดเตรี ยมจากนํ้ามัน
ดิน ที่ใช้ก่อสร้างทางเดินถนน หรื องานก่อสร้าง ปฏิบตั ิงานอื่นที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงาน
อื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
8332.10

พนักงานเครื่องขนย้ายดินทัว่ ไป (Earth moving machine operator)
ควบคุมเครื่ องจักรที่มีกาํ ลังขับเคลื่อนชนิ ดต่างๆ ขุดและขนย้ายดิน หิ น ทราย กรวด
หรื อวัสดุอื่นที่คล้ายคลึงกัน และปราบผิวถนนกับบริ เวณก่อสร้าง: ควบคุมเครื่ องยนต์และขับเคลื่อนด้วย
กําลังของเครื่ องจักรไปยังสถานที่ที่ทาํ งาน ; ควบคุมคันบังคับเพื่อเคลื่อนย้ายเครื่ องขุด เครื่ องตัด เครื่ อง
ครู ด หรื อเครื่ องผลักดันดิน ; จัดเครื่ องจักรจนเชื่อแน่วา่ การขุด การตัด การครู ดหรื อการผลักดันดิน หิ น
กรวดหรื อทรายเป็ นไปโดยเรี ยบร้อยตรงตามรายละเอียดที่ตอ้ งการ ; ควบคุมเครื่ องจักรกลตักดิน หิน
กรวดหรื อทราย จากบริ เวณที่ขดุ และนําไปเทกองทิ้งไว้ ; ทํางานซํ้าอย่างเดิมอีกจนกว่าการขุด การขุดคู

(564)
หรื อการปราบดินจะเสร็ จเรี ยบร้อย ; ปรับและซ่อมเครื่ องจักร เล็กน้อยเท่าที่จาํ เป็ น ควบคุมเครื่ องจักร
ชนิดต่าง ๆ ตามประเภทของงานที่ทาํ เช่น เครื่ องขุดตัก เครื่ องขุดคู เครื่ องขุดชนิ ดถัง ก้ามปู เครื่ องลาก
ขนย้าย เครื่ องปราบดิน เครื่ องปราบถนนและเครื่ องครู ดดิน อาจชํานาญในการควบคุมเครื่ องจักรขุด
ขนดินชนิดพิเศษและมีชื่อเรี ยกตามงานที่ทาํ
6131

8332.20

พนักงานเครื่ องขุดตัก ; พนั กงานรถตัก ; พนักงานรถขุดดิน

(Excavator operator)

ควบคุมเครื่ องจักรที่มีกาํ ลังขับเคลื่อนและติดถังพลัว่ สําหรับขุดและขนย้ายดิน หิ น ทราย
กรวด หรื อวัสดุที่คล้ายคลึงกัน : ขับเคลื่อนเครื่ องขุดตักด้วยกําลังของเครื่ องจักรไปยังที่ที่จะขุดตัก ;
ควบคุมคันบังคับ เพื่อเคลื่อนย้ายถังปั้ นจัน่ กับถังขุดลงบนจุดที่จะขุด หรื อตักยกถังขุด ที่เต็มแล้วขึ้น
เหวีย่ งแขนปั้ นจัน่ ให้ถงั ไปยังที่ที่จะถ่ายเทวัสดุ
6132

8332.25

พนักงานเครื่ องขุดคู

ควบคุมเครื่ องจักร ซึ่งติดเครื่ องขุดลํารางหรื อคู เช่น เครื่ องขุดทางระบายนํ้า ทางระบายสิ่ ง
สกปรก ทางส่ งนํ้า และทางวางท่อ : สั่งพนักงานขับรถแทรกเตอร์ให้ชกั ลากเครื่ องจักรไปยังสถานที่ที่จะขุด ;
ควบคุม กลไกไฮดรอลิกของเครื่ องจักรเพื่อเริ่ มงานขุด ควบคุมคันบังคับเพื่อเริ่ มเดินหรื อหยุดเครื่ องขุด
และยกเครื่ องขุดขึ้นหรื อลงเพื่อให้คูหรื อลํารางมีความลึกที่ถูกต้อง ; สั่งและให้สัญญาณพนักงานขับรถ
แทรกเตอร์ เพื่อชักลากเครื่ องจักรให้ทาํ การขุดตามวิธีการอย่างเดิมอีกจนกว่างานจะเสร็ จเรี ยบร้อย ; ซ่อมและ
ปรับเครื่ องจักร เล็ก ๆ น้อย ๆ ตามต้องการและรายงานต่อผูค้ วบคุมงานเมื่อชํารุ ดเสี ยหายมาก
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8332.30

พนักงานรถปราบดิน

(Bulldozer operator)

ควบคุ มเครื่ องจักรที่ มีกาํ ลังขับเคลื่ อนและติดใบมีดเหล็กกล้าที่มีรูปเว้าสําหรับขนย้าย
เกลี่ย และปรับระดับดิน : ติดมอเตอร์ แล้วปรับคันบังคับมือ เพื่อกําหนดความสู งระหว่างใบมีดกับ
พื้นดิน ; ขับเครื่ องจักรเพื่อผลักดันดินและควบคุมคันบังคับให้ปรับระดับและเกลี่ยดิน
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8332.40

พนักงานเครื่ องครู ดและปรั บระดับ ถนน

(Road grader

and serapes operator)

ควบคุมเครื่ องจักรซึ่ งมีกาํ ลังขับเคลื่อนที่ติดใบมีดหรื อพลัว่ เหล็กกล้าเพื่อปรับระดับถนน
และขนย้ายวัสดุออกจากถนน : ติดมอเตอร์ และปรับพวงมือ เพื่อกําหนดความสู งของใบมีดหรื อพลัว่ ;
ขับเครื่ องจักรตรงแนวศูนย์กลางของถนนผลักสันดินไปยังขอบถนนเพื่อการขนย้าย ; หักพวงมาลัยของ
เครื่ องจักรเพื่อต้านทานกําลังดันบนใบมีดทั้งสองด้าน และเพื่อป้ องกันดุมล้อไม่ให้จบั แน่นกับเพลา ;

(565)
ทําการปรับเล็ก น้อย และซ่ อมเครื่ องจักร ควบคุ มเครื่ องครู ดและปรับระดับถนนชนิ ดพิเศษ เช่น เครื่ อง
ครู ดและปรับระดับถนนชนิดที่ติดพลัว่ รู ปกลม หรื อเครื่ องครู ดแบบรถพ่วง
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8332.45

พนักงานขับรถบดถนน ; คนขับรถบด ถนน

(Road roller

operator)

ขับรถบดถนนที่มีกาํ ลังขับเคลื่อนเพื่ออัดชั้นต่าง ๆ ของวัสดุที่ใช้ในการทําถนน ทางเท้า
และงานก่อสร้างที่คล้ายคลึงกันให้แน่นและเรี ยบ : ติดเครื่ องยนต์และเติมถังนํ้าถ้าต้องการให้ลูกบดเปี ยก
ชื้ น ; ขับรถบดไปข้างหน้าและถอยหลังลงบนพื้นผิวจนกว่าจะแน่นหรื อเรี ยบตามต้องการ ; หยอดนํ้ามัน
และ อัดจาระบีที่เครื่ องจักร และทํางานซ่ อมเล็ก ๆ น้อย ๆ อาจขับรถบดถนนชนิ ดพิเศษ เช่นรถบดถนน
ที่ติดล้อเล็ก ๆ ตรงกลางระหว่างลูกบดล้อหน้ากับลูกบดล้อหลัง ซึ่ งจะทําให้เครื่ องจักรบดผิวพื้นให้เรี ยบ
ยิง่ ขึ้น หรื อรถบดถนนที่มีเครื่ องพรวนดิน เพื่อทําให้ผวิ พื้นขรุ ขระหรื อเพื่อทําลายผิวพื้น
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8332.50

พนักงานเครื่ องลากขนย้ าย

(Dump truck driver)

ควบคุมเครื่ องจักรที่มีกําลังขับเคลื่อนและติดถังลากขนย้ าย สํ าหรั บขุดและขนย้ ายดิน
หิน กรวด และวัสดุที่คล้ ายคลึงกัน : ขับเคลื่อนเครื่องจักรด้ วยกําลังของเครื่องจักรไปยังสถานที่ที่จะ
ทํางาน; ควบคุมคันบังคับมือและคันบังคับเท้ า เพื่อวางแขนปั้ นจั่นพร้ อมด้ วยถังเหนือจุดที่ต้องการขุด
ปล่ อยถังลงตรงจุ ดที่ต้องการ ลากถังตามเครื่ องจักรแล้ วขุดวัสดุใส่ ลงในถังวางถังเหนือจุ ดที่จะเทวัสดุ
เอียงถัง แล้ วปล่ อยวัสดุลง
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8332.60

พนักงานเครื่ องตอกเสาเข็ม

(Pile driver operator)

ควบคุมเครื่ องที่มีกาํ ลังขับเคลื่อนซึ่ งติดค้อนอัดลม ค้อนไอนํ้า ค้อนดีเซล หรื อค้อนแบบ
ปล่อยกระแทก ตอกเสาเข็มไม้ เสาเข็มคอนกรี ต หรื อเสาเข็มเหล็กลงในพื้นดิน หรื อตอกลงในดินใต้
พื้นนํ้า : ควบคุมคันบังคับมือและเท้าเพื่อเคลื่อนเครื่ องจักรให้อยูใ่ นที่สาํ หรับตอกเสาเข็ม ; ชักรอกเสาเข็ม
และหย่อนลงในที่ที่จะตอกเสาเข็ม ; บังคับเครื่ องควบคุมเพื่อใช้คอ้ นตอกเสาเข็ม ; ปรับเครื่ องยนต์ชกั รอก
ซ่อมและปรับค้อนและช่วยซ่ อมและบํารุ งรักษาเครื่ องจักร ควบคุมเครื่ องอัดอากาศหรื อหม้อนํ้า เมื่อใช้
ค้อนอัดลมหรื อค้อนไอนํ้าอาจติดตั้งหรื อรื้ อถอนสายระโยงที่ใช้ในการตอกเสาเข็มโลหะ หรื อเสาเข็มไม้
8332.70

พนักงานเครื่องเทคอนกรีต (Mixing concrete operator)
ควบคุมเครื่ องจักรที่มีกาํ ลังขับเคลื่อนผสม และเทคอนกรี ตลงบนถนนที่กาํ ลังสร้างหรื อ
ซ่อม : ติดมอเตอร์แล้วเคลื่อนย้ายเครื่ องเทคอนกรี ตไปยังที่ที่จะเท และตั้งการหมุนของถังผสม ; ลด
ภาชนะลงรองรับวัสดุที่จะใช้ในการผสมเป็ นคอนกรี ต (ปูนซีเมนต์ ทราย และกรวด) ; ยกภาชนะให้
สู งขึ้นแล้วเทวัสดุอื่นๆ ลงไปในถังผสม; ใส่ น้ าํ ที่ได้ตวงไว้ถงั ผสม ; เปิ ดรางปล่อยคอนกรี ตให้ไหลลงใน

(566)
ถังหรื อเครื่ องลําเลียง ซึ่งจะไหลไปตามรางตรงไปยังสถานที่ที่คนงานจะเทคอนกรี ต ;
เครื่ องจักรเพื่อให้สะดวกแก่การเทคอนกรี ต

เคลื่อนย้าย

8332.75

พนักงานเครื่องลําเลียงคอนกรีต
ประกอบ ติดตั้งและควบคุมเครื่ องจักรที่ใช้ในการลําเลียงคอนกรี ตด้วยปั้ ม : ควบคุม
การประกอบ ติดตั้งท่อส่ งคอนกรี ต ทั้งแนวตั้งและแนวนอนให้ได้ระดับ ; ปรับและควบคุมแรงดันตามท่อ
เครื่ องจักรลําเลียงคอนกรี ต เพื่อส่ งคอนกรี ตผสมเสร็ จไปเทลงในแบบหล่อที่เตรี ยมไว้หรื อตามตําแหน่งที่
ต้องการ ; ปรับและควบคุมอัตราการไหลของคอนกรี ตผสมเสร็ จ ; ปรับความข้นเหลวของคอนกรี ต
ผสมเสร็ จให้เหมาะสม ; ควบคุมการลําเลียงคอนกรี ตผสมเสร็ จตามสัญญาณของพนักงาน อาจซ่อมแซม
และบํารุ งรักษาเครื่ องจักร
8332.80
พนักงานเรือขุด
ควบคุมเครื่ องที่มีกาํ ลังขับเคลื่อนในเรื อขุด : เดินและหยุดเครื่ องยนต์ที่ควบคุม เครื่ อง
ขุด ; ควบคุมเครื่ องวัดกระแสนํ้าและปรับเครื่ องกลไกที่ใช้ในการขุด เพื่อให้ทาํ งานได้สมํ่าเสมอ ; ควบคุม
เครื่ องขุด คันบังคับ เพื่อยกแขนปั้ นจัน่ ที่ตกั ดิน ให้สูงขึ้นหรื อตํ่าลง และสังเกตดูวสั ดุที่ตกั เข้าไว้ในถังเพื่อ
จะได้ทราบถึงประเภทของสิ่ งที่กาํ ลังขุดอยู่ ; ในการใช้เครื่ องขุดแบบกําลังนํ้าใช้วิธีกดหรื อดึงคันบังคับ
เพื่อยกกรอบซึ่ งมีท่อดูดและที่ตกั ดินขึ้นหรื อลงและเพื่อบังคับให้ที่ตกั ดินเริ่ มหมุนและหยุดหมุน ; สังเกตดู
เครื่ องวัดกําลังดูดและกําลังดัน เพื่อพิจารณาว่าทรายหรื อนํ้าได้ถูกดูดเข้าไปหรื อไม่ อาจเปลี่ยนตําแหน่ ง
ของเครื่ องขุดโดยการดึงสายสมอเข้ามาหรื อปล่อยออกไป
8332.90

ผูค้ วบคุมเครื่ องจักร เครื่ องยนต์ที่ใช้ในการขนย้ายวัสดุอื่น ๆ
ผู้ปฏิบัติงานอาชี พในกลุ่มนี้ รวมถึง ผู้ควบคุมเครื่องจักร เครื่องยนต์ ทใี่ ช้ ในการขนย้ าย
วัสดุอนื่ ๆ ซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ ในที่อื่น ตัวอย่ างเช่ น ผู้ควบคุมเครื่ องจักรขุดหลุมเพื่อฝังหลักหรื อเสา ;
ผู้ควบคุมเครื่องเทแอสฟัลต์ หรือยางมะตอยลงบนพืน้ ผิวถนนและปราบให้ เรียบ
หน่ วย 8333 ผู้ควบคุมปั้นจั่น รอก ยก และเครื่องจักรต่ าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ อง
(Crane, Hoist and Related Plant Operators)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูป้ ฏิบตั ิงานและควบคุมดูแลการทํางานของปั้ นจัน่
รอกยก และอุปกรณ์รอกยกอื่น ๆ ปฏิบตั ิงานอื่นที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
8333.20
พนักงานปั้นจั่นแบบสะพาน (Crane operator , bridge)
ควบคุมปั้ นจัน่ ที่มีกาํ ลังขับเคลื่อน ซึ่ งเครื่ องยกของปั้ นจัน่ สามารถเคลื่อนไปตามสะพาน
โลหะ : ตรวจดูความมัน่ คงและความสามารถในการใช้งานของลวดสลิง กดสวิตช์เครื่ องส่ งกําลัง; ใช้
เครื่ องควบคุมเคลื่อนสะพานไปตามรางและเคลื่อนเครื่ องยกไปตามสะพาน เพื่อเตรี ยมพร้อมสําหรับการขนย้าย;

(567)
ลดตะขอเครื่ องยกให้ต่าํ ลงมาเพื่อเกี่ยวเข้ากับเครื่ องบรรทุก; ยกเครื่ องบรรทุกขึ้น เคลื่อนย้ายและลด
เครื่ องบรรทุกลงมายังตําแหน่งที่ตอ้ งการ ; ควบคุมปั้ นจัน่ ทํางานตามสัญญาณของพนักงานที่อยูบ่ นพื้นดิน
8333.30

พนักงานปั้นจั่นแบบแขน ยกเว้นปั้นจั่นเคลือ่ นที่ (Crane operator, gantry)
ควบคุ ม เครื่ อ งปั้ นจั่ นแบบแขน (ยกเว้ นปั้ นจั่ นชนิ ด เคลื่อนที่ )
ซึ่ งประกอบด้ ว ย
แขนปั้นจั่นที่เคลื่อนที่ได้ : ตรวจดูความมั่นคงและความสามารถในการใช้ งานของแขนปั้ นจั่นและลวด
สลิง เดินมอเตอร์ ของปั้นจั่น; ใช้ เครื่ องควบคุมการเหวี่ยง การยกหรื อการลดแขนปั้ นจั่นและวางตะขอ
ของเครื่องยกลง ณ ทีท่ จี่ ะเกีย่ วเครื่องบรรทุก; ยก เคลื่อน ย้ าย และลดเครื่ องบรรทุกลงตรงที่ที่ต้องการ
; ควบคุมปั้นจั่นทํางานตามสั ญญาณของพนักงาน
9457 8333.40
พนักงานปั้นจั่นแบบเคลือ่ นที่ (Mobile crane operator)
ควบคุมปั้ นจัน่ ที่ติดตั้งบนล้อหรื อล้อตีนตะขาบ ซึ่ งขับเคลื่อนด้วยกําลังของปั้ นจัน่ : ติด
เครื่ องยนต์ และขับปั้ นจัน่ ไปยังบริ เวณที่ทาํ งาน; ติดมอเตอร์ ของปั้ นจัน่ และบังคับเครื่ องควบคุมให้ป้ ั นจัน่
แขนปั้ นจัน่ และตะขอยกให้ตรงตามที่ที่จะเกี่ยวเครื่ องบรรทุก; ยก เคลื่อน ย้าย และวางเครื่ องบรรทุกในที่
ที่ตอ้ งการ
9458 8333.50
พนักงานเครื่องกว้าน (Winch operator)
ควบคุ ม เครื่ องชั กลากหรื อเครื่ องยก ซึ่ งประกอบด้ ว ยสายเคเบิล และหั วกว้ านที่กําลัง
ขับเคลื่อน: ตรวจสอบสายชั กลาก ตัวกว้ าน และห้ ามล้ อของเครื่ องกว้ านให้ อยู่ในสภาพที่ทํางานได้ ;
สอดสายชักลากไปตามรางของสายรอก และเพิม่ สายรอกในทีเ่ ชื่อมโยงสายชั กลากตามความจําเป็ น ; เอา
ปลายข้ างหนึ่งของสายชั กลากเกี่ยวเข้ ากับวัตถุที่จะเคลื่อนย้ าย; ติดเครื่ องยนต์ ของเครื่ องกว้ านหรื อหมุน
ด้ ามของเครื่องกว้ าน เพือ่ ยกหรือดึงวัตถุไปยังยังทีท่ กี่ าํ หนด ปรั บความเร็ วในการดึง และควบคุมห้ ามล้ อ
ตามความจําเป็ น อาจควบคุมเครื่องกว้ านตามสั ญญาณของพนักงานอืน่ ๆ
8333.60

พนักงานปั้นจั่นงานก่อสร้ าง ; พนักงานเครื่องยก (การก่อสร้ าง)
(Hoist operator , construction)
ควบคุ มเครื่ องยกวัสดุ ข้ ึ นลงชนิ ดติ ดตั้งประจําที่ และเครื่ องมื อที่ เกี่ ยวข้องตามปกติ ม กั
ประกอบด้วยกระเช้ายกของและแท่นควบคุมด้วยระบบไฟฟ้ า : ตรวจสอบสายเคเบิ้ล, เครื่ องยก ให้อยู่
ในสภาพที่ดีก่อนที่จะใช้งาน ; ควบคุมการบรรทุกนํ้าหนักลงในกระเช้าหรื อบนเครื่ องยกอื่น ๆ ก่อนที่จะ
ติ ดมอเตอร์ ควบคุ ม การติ ด ตั้ง เครื่ องยก ณ จุ ดที่ ต้องการ รวมทั้ง ควบคุ ม การรื้ อถอนหลัง จากงาน
ก่อสร้างเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว
8333.70
นํ้าผ่าน :

พนักงานประจําประตูนํา้ (Drawbridge operator)
เปิ ดและปิ ดประตูน้ าํ ในแม่น้ าํ ลําคลองหรื ออู่เรื อ เพื่อปล่อยให้เรื อหรื อยานพาหนะทาง
ควบคุ มเครื่ องจักรกลและเครื่ องจักรไฟฟ้ าเปิ ดและปิ ดประตูน้ าํ ในแม่น้ าํ ลําคลองหรื ออู่เรื อ

(568)
ควบคุมเครื่ องให้สัญญาณไฟเกี่ยวกับการเดินเรื อและสัญญาณการสัญจรทางนํ้า ; บันทึกเกี่ยวกับจํานวน
และชนิดของยานที่ใช้ประตูน้ าํ ทิศทางเดินเรื อ ระดับนํ้า ภาวะอากาศและข้อมูลอื่นๆ
8333.90

ผู้ควบคุมปั้นจั่น รอก ยก และเครื่องจักรต่ าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ องอืน่ ๆ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในกลุ่มนี้ รวมถึงพนักงานปั้ นจัน่ และเครื่ องยก ซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้
ในที่อื่น ตัวอย่างเช่น ผูค้ วบคุมปั้ นจัน่ ชนิดที่ติดตั้งบนรถไฟหรื อบนโป๊ ะ แพ เรื อ โดยเฉพาะ
หน่ วย 8334 ผู้ควบคุมรถยก (Lifting – Truck Operators)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูป้ ฏิบตั ิงานและควบคุมดูแลการทํางานของรถยก
หรื ออุปกรณ์ที่ทาํ การขนย้ายสิ่ งของ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
8334.20

พนักงานขับรถยก (Driver , fork lift)
ขับรถที่มีกาํ ลังขับเคลื่อนและมีแท่นยกขนสิ นค้าและวัสดุอื่น ๆ ในคลังสิ นค้าบริ เวณที่
เก็บพัสดุหรื อสถานประกอบการ ขับรถไปยังที่ที่จะขนวัสดุ ; โยกคันบังคับให้แท่นยกสอดเข้าข้างใต้
ของวัสดุและยกวัสดุข้ ึน ขับรถยกไปยังที่ที่ตอ้ งการ ; วางวัสดุลงกองไว้โดยการวางแท่นยกลง
หมู่

834

ลูกเรือและผู้ปฏิบัติงานต่ าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ อง (Ships’ Deck Crews and Related Workers)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในหมู่น้ ี ได้แก่ ผูป้ ฏิบตั ิงานบนเรื อและทํางานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่ น
การเฝ้ าระหวังเหตุการณ์บนดาดฟ้ าเรื อ การบังคับเรื อตามคําสั่ง การทําความสะอาด ทาสี และบํารุ งรักษา
เรื่ องและอุปกรณ์การทํางานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และควบคุมผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
กลุ่มอาชี พ ในหมู่นี้ มีดังนี้
8340 ลูกเรื อและผูป้ ฏิบตั ิงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
หน่ วย 8340 ลูกเรือและผู้ปฏิบัติงานต่ าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ อง (Ships’ Deck Crews and Related Workers)
ผูป้ ฏิ บตั ิงานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูป้ ฏิ บตั ิงานบนเรื อและทํางานอื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้อง;
เฝ้ าระวังเหตุการณ์ บนดาดฟ้ าเรื อ ในขณะที่แล่นเรื อเข้าสู่ ท่าหรื อออกจากท่า บังคับพวงมาลัยตามทิศทางหรื อ
ตามคําสั่ง ทอดสมอเรื อ บํารุ งรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ บนเรื อ เช่น ชูชีพเครื่ องดับเพลิง ทําความสะอาด
บริ เวณดาดฟ้ าใต้ทอ้ งเรื อ ขัด ถู และทาสี ใหม่เท่าที่ จาํ เป็ น ปฏิ บตั ิ งานอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้องและควบคุ ม
ผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ

(569)
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
8340.20

กลาสี เรือ (Sailor)
ดูแลดาดฟ้ าเรื อและอุปกรณ์ ดาดฟ้ าเรื อให้สะอาดและอยู่ในสภาพที่เรี ยบร้อย ตลอดจน
บํารุ งรักษาและทํางานซ่อมเล็ก ๆ น้อยๆ : ขัด ; เคาะสนิม ทาสี อุปกรณ์ที่เป็ นไม้และเหล็ก ; ม้วนและฟั่ น
ต่อเชือก ; เก็บและขนสิ นค้า ; เฝ้ ายาม ; ช่วยงานซ่อมเครื่ องมือเครื่ องใช้ประจําเรื อทัว่ ๆ ไป
8340.30

สรั่งเรือ (Boatswain)
ควบคุ มกลาสี บนดาดฟ้ าเรื อ และปฏิ บตั ิหน้าที่การงานอื่นๆ ตามคําสั่งของเจ้าหน้าที่ :
ควบคุมนายท้าย และกลาสี เรื อ (เรื อเดินทะเล เรื อใหญ่ หรื อเรื อโดยสาร ) ทําความสะอาดดาดฟ้ าและ
อุปกรณ์ เคาะสนิ ม ขูดสี และทาสี เหล็กและไม้ ควบคุมการทํางานและทํางานที่เป็ นหน้าที่ประจําและ
งานฉุกเฉิน ; ตรวจตราและเตรี ยมการซ่อมใหญ่เรื อ และเครื่ องมือเครื่ องใช้อื่นๆ ภายในเรื อ

8340.35

สรั่งช่ างกลเรือ (Fitter engine , marine)
ควบคุมและสั่งงานลูกเรื อในฝ่ ายช่างกล : ควบคุมการปฏิบตั ิงานในการปรับ /ซ่ อมแซม
ตรวจสภาพเครื่ องจักรกลการทําความสะอาดเครื่ องมือและอุปกรณ์ในห้องเครื่ อง ; ตรวจดูการอัดจาระบี
เครื่ องอะไหล่ ให้เพียงพอ ; ช่ วยนายช่ างกลประจําเรื อทํางานบํารุ งรักษาเรื อโดยควบคุ มดู แลการทํา
ความสะอาดหม้อนํ้าและการล้างถังนํ้าตอนบน
8340.40

ช่ างเครื่องเรือยนต์ (Machine, ship)
คุมเครื่ องเรื อยนต์ : เดิ นเครื่ องยนต์ตามคําสั่งของนายเรื อ หรื อนายท้ายเรื อยนต์ หรื อ
เจ้าหน้าที่ห้องเครื่ อง ; คอยดูการทํางานของเครื่ องยนต์ให้ถูกต้อง ; หยุดเครื่ องยนต์ตามคําสั่ง ; ตรวจดู
ให้แน่วา่ เชื้ อเพลิงมีเพียงพอแล้ว; หยอดนํ้ามันและทําความสะอาดเครื่ องยนต์ ทํางานซ่ อมเล็ก ๆ น้อยๆ
และรายงานต่อนายท้ายเรื อยนต์เมื่อชํารุ ดเสี ยหาย
8340.50

พนักงานถือท้ายเรือ (Steering gear operator , quarter master)
รับผิดชอบเครื่ องถือท้ายเรื อตามคําสั่งของนายยามเรื อเดิน หรื อผูม้ ีหน้าที่ที่รับผิดชอบ :
ควบคุมดูแล เครื่ องถือท้ายเรื อ เพื่อให้แล่นไปในทิศทางตามเข็มทิศ ; ควบคุมทิศทางเรื อเมื่อใช้เครื่ องถือ
ท้ายอัตโนมัติ
8340.55

นายท้ายเรือยนต์ (Motor launch driver)
ขับเรื อที่มีเครื่ องยนต์ติดท้ายหรื ออยูก่ ลางลําเรื อ หรื อเรื อยนต์ : ควบคุมและบังคับเรื อให้
แล่นไปตามทิศทางที่กาํ หนด ; ให้สัญญาณเสี ยงหรื อแสงไฟเตือนเรื อลําอื่นเพื่อป้ องกันการชนกัน ;

(570)
ควบคุมนํ้าหนักและการนัง่ ของผูโ้ ดยสารให้สมดุลย์ ; ควบคุมเครื่ องบอกความดัน นํ้ามัน อุณหภูมิ ให้
อยูใ่ นสภาพที่ใช้งานได้ ; บํารุ งรักษาเครื่ องยนต์
8340.57

พนักงานคุมแพขนานยนต์ (Ferry operator)
ควบคุมแพขนานยนต์ที่มีกาํ ลังขับเคลื่อน เพื่อขนส่ งยานพาหนะและผูโ้ ดยสารข้ามฟาก :
เทียบแพขนานยนต์ให้ตรงกับท่าเทียบ ; ควบคุมดูแลพนักงานให้ทอดสะพาน (Ramp) ลงบนท่าเทียบ
เพื่อการขึ้นลงของยานพาหนะและผูโ้ ดยสาร ; จัดระเบียบการจอดของยานพาหนะบนดาดฟ้ าบรรทุก ;
ยกสะพาน (Ramp) ขึ้น เมื่อพร้อมที่จะออกแล่น ; ควบคุมเครื่ องแสดงความดันนํ้ามันและอุณหภูมิให้อยู่
ในสภาพปกติ ; บันทึกจํานวนเที่ยวที่แล่นข้ามฟากพร้อมทั้งเวลาและจํานวนยานพาหนะที่รับข้ามฟาก
8340.60

ช่ างอัดจาระบีประจําเครื่อง (Greaser , ship)
ดู แลบํา รุ ง รั กษาระบบการอัดฉี ดและนํ้า มันหล่ อลื่ นของเครื่ องจัก ร เครื่ องยนต์ต่า งๆ
หล่อลื่นผิวนอกและส่ วนที่เคลื่อนไหวของเครื่ องยนต์ เครื่ องมือกล ต่างๆ บนเรื อ : ตรวจสอบและปรับ
ความดันและการไหลของตัวหล่อลื่ นไปยังส่ วนต่างๆ ที่ทาํ งานของเครื่ องจักร ; เติมถังนํ้ามันปื นอัด
จาระบี หรื อภาชนะบรรจุตวั หล่อลื่นอื่นๆ ; อัดจาระบีเข้าไปในฝาประกับเพลา ชะโลมนํ้ามันลงบนผิว
นอกเครื่ องจักรหรื อส่ วนต่างๆ ที่เคลื่อนไหว ; เติมและเปลี่ยนนํ้ามันในที่เก็บนํ้ามันหล่อลื่นหรื อกระปุก
นํ้ามัน ; ช่วยวิศวกรในการยกเครื่ องและซ่อมเครื่ องจักร
8340.65

ช่ างเครื่องและช่ างนํา้ มันประจําเรือ (Mechanic and oiler, ship)
ดูแล บํารุ งรักษาเครื่ องยนต์และเครื่ องจักรกลต่างๆ บนเรื อ ภายใต้ความควบคุ มดูแล
ของวิศวกร ซ่ อมเครื่ องจักรและเปลี่ ยนชิ้ นส่ วนที่ชาํ รุ ด อาจปฏิ บตั ิหน้าที่การงานที่คล้ายคลึงกันบนเรื อ
ขนาดเล็ก โดยไม่ตอ้ งมีการควบคุมดูแลทางด้านเทคนิค
8340.70

ลูกเรือชํ านาญงาน (เรือเดินทะเล) (Able seaman ;crewman)
ทํางานประจําและงานฉุกเฉินที่ปากระวาง : คอยดูแลที่ปากระวาง ; คุมเครื่ องหยัง่ นํ้าลึก
ถือหางเสื อเรื อตามคําสั่ง ; รับผิดชอบและถือท้ายเรื อเล็ก ; รื้ อสายระโยงระยาง ; บํารุ งรักษาเรื อและ
อุปกรณ์ของเรื อช่วยชี วิต ; ปล่อยเรื อช่วยชี วิตและยกขึ้นเก็บ ; ทํางานซ่ อมดาดฟ้ าเรื อและอุปกรณ์ดาดฟ้ า
เรื อเล็ก ๆ น้อยๆ ; ฟั่ นต่อเชื อกและสายลวด ; เก็บและขนสิ นค้าจากที่เก็บ ; เคาะสนิม และทาสี เครื่ องใช้
ซึ่ งเป็ นไม้และโลหะที่ติดตั้งประจําที่ ; ล้างดาดฟ้ าเรื อและรักษาความสะอาดของเรื อ
8340.90

ลูกเรือและผู้ปฏิบัติงานทีเ่ กี่ยวข้ องอืน่ ๆ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในกลุ่มนี้ รวมถึง ลูกเรื อและผูป้ ฏิบตั ิงานบนเรื อหรื องานอื่นที่
เกี่ยวข้องซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น

(571)

หมวดใหญ่ 9
อาชีพงานพืน้ ฐาน
(Elementary Occupations)
ผูป้ ฏิ บตั ิ งานอาชี พในหมวดใหญ่ น้ ี ได้แก่ ผูท้ ี่ทาํ งานเรี ยบง่ ายและเป็ นประจําหรื อทําซํ้าๆ
หากมี การใช้เครื่ องมื อก็จะเป็ นเครื่ องมื อแบบใช้มือถื อ ไม่ ซับซ้อนและใช้แรงกาย อาชี พในหมวดนี้ รวมถึ ง
ผูข้ ายสิ นค้าและให้บริ การตามท้องถนน ที่สาธารณะ บริ การทําความสะอาด ซักล้าง รี ดผ้า ดูแลบ้านพัก ห้อง
เช่า โรงแรม สํานักงานและอาคารสิ่ งปลูกสร้างต่าง ๆ บริ การรับส่ งข้อมูล เอกสาร ขนสัมภาระ เฝ้ าประตู
ยามรั กษาการณ์ในสถานที่ต่างๆ กวาดถนน ขนขยะ รวมถึงการปฏิบตั ิงานเรี ยบง่ายในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่ น
อุตสาหกรรมการเกษตร ประมง ล่าสัตว์ เหมืองแร่ ก่อสร้าง การผลิตและประกอบสิ นค้าด้วยมือ รวมทั้ง
การขับเคลื่อนยานพาหนะด้วยแรงกาย เช่น รถเข็น สามล้อถีบ เป็ นต้น
กลุ่มอาชีพในหมวดใหญ่ นี้ มีดงั นี้
91 อาชีพงานพื้นฐานต่าง ๆ ด้านการขายและการให้บริ การ
92 แรงงานด้านเกษตร ประมงและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
93 แรงงานด้านเหมืองแร่ ก่อสร้าง การผลิตและการขนส่ ง

หมวดย่อย 91 อาชีพงานพืน้ ฐานต่ าง ๆ ด้ านการขายและการให้ บริการ
(Sales and Services Elementary Occupations)
ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหมวดนี้ ได้ แก่ ผู้ปฏิบัติงานด้ านการขายและการให้ บริการตาม
ท้ องถนน ที่สาธารณะ สํ านักงาน หรื อตามบ้ าน ซึ่งเป็ นการทํางานที่ไม่ ซับซ้ อนและเป็ นงานที่ใช้
แรงกายบ้ าง เช่ น งานทําความสะอาด ซั กรีด เก็บขยะ กวาดถนน ยามรั กษาการณ์ ส่ งเอกสาร งานอ่ านตัวเลขจาก
มิเตอร์ งานขนสั มภาระ เป็ นต้ น
911
912
913
914
915
916

กลุ่มอาชี พในหมวดย่ อยนี้ มีดังนี้
ผูจ้ าํ หน่ายสิ นค้าตามข้างถนนและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผูท้ าํ ความสะอาดรองเท้า และงานให้บริ การตามข้างถนนอื่น ๆ
ผูท้ าํ งานบ้านและผูช้ ่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผูท้ าํ ความสะอาดและผูซ้ กั รี ดเสื้ อผ้า
ผูด้ ูแลรักษาอาคาร และผูท้ าํ ความสะอาดหน้าต่างและงานความสะอาดอื่น ๆ
ผูส้ ่ งข้อมูล เอกสาร ผูข้ นสัมภาระ ผูเ้ ปิ ด – ปิ ดประตู
และผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
ผูเ้ ก็บขยะและผูใ้ ช้แรงงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

หมู่ 911
ผู้จําหน่ ายสิ นค้ าตามข้ างถนน และงานอืน่ ๆ ทีเ่ กี่ยวข้ อง
(Street Vendors and Related Workers)
ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหมู่นี้ ได้ แก่ ผู้ที่ทําการขายอาหารและสิ นค้ าอืน่ ๆ ตามข้ างถนนและ
สถานที่สาธารณะ ทําการขายตามบ้ านหรือขายทางโทรศัพท์

(572)
กลุ่มอาชี พในหมู่นี้ มีดังนี้
9111 ผูจ้ าํ หน่ายอาหารตามข้างถนน
9112 ผูจ้ าํ หน่ายสิ นค้าที่ไม่ใช่อาหารตามข้างถนน
9113 ผูจ้ าํ หน่ายสิ นค้าตามบ้านและทางโทรศัพท์
หน่ วย 9111 ผู้จําหน่ ายอาหารตามข้ างถนน (Street Food Vendors)
ผู้ปฏิบัติงานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้ แก่ ผู้ที่ทําหน้ าที่จัดเตรี ยมและขายอาหารหรื อจําหน่ าย
อาหารที่ได้ จั ดเตรี ย มไว้ ล่วงหน้ า แล้ วทั้ งประเภทร้ อนและเย็น รวมทั้งการขายผัก ผลไม้ ไอศกรี มและ
เครื่ องดื่มชนิดต่ างๆ ตามข้ างถนนหรื อสถานที่สาธารณะ จัดหาอาหารและเครื่ องดื่มสํ าหรั บการจําหน่ าย
ใช้ รถเข็นหรื อรถบรรทุกหรื อพาหนะอื่น สํ าหรั บการปรุ งอาหาร เตรี ยมอาหารและขายอาหาร รั บชํ าระเงิน
ในจุดที่จําหน่ าย ตลอดจนปฏิบัติงานอืน่ ๆ ที่เกีย่ วข้ องและควบคุมผู้ปฏิบัติงานอืน่
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
9111.20

ผู้จําหน่ ายอาหารในสถานทีส่ าธารณะ (Vendor, public place)
ขายอาหาร ขนม ไอศกรี ม ของว่าง และเครื่ องดื่ มชนิ ดต่างๆ ทั้งประเภทร้ อนและเย็น
ในสถานที่สาธารณะ เช่น สถานี ขนส่ งต่าง ๆ โรงภาพยนตร์ โรงละคร และพร้อมที่จะจัดหาอาหารและ
เครื่ องดื่มให้ : ปรุ งอาหาร จัดอาหาร ขายอาหารกับเครื่ องดื่มตามที่ลูกค้าสั่งและรับเงินค่าอาหาร
9111.30

ผู้จําหน่ ายอาหารตามถนน (Vendor, street, (food products) )
ปฏิบัติงานขายอาหารโดยการปรุ งอาหาร จัดอาหาร และขายอาหาร เครื่ องดื่มทั้งร้ อนและ
เย็น ไอศกรี ม ขนม และพืชผัก ผลไม้ : เคลื่อนย้ ายไปตามถนนหรื อสถานที่ต่าง ๆ (หาบเร่ ) หรื อขาย
ประจํา (แผงลอย) ที่มีลูกค้ าประจํา พร้ อมให้ บริ การอาหารเครื่ องดื่มและขนม ; ปรุ งอาหาร จัดอาหาร
ขายอาหาร ขนม เครื่องดืม่ ตามที่ลูกค้ าสั่ ง และรับเงินค่ าอาหาร ; ทําความสะอาดภาชนะเครื่ องใช้ ที่ลูกค้ าใช้
บริโภคแล้ว
9111.40

ผู้จําหน่ ายอาหารตามทางนํา้ (Vendor, cannel)
ขายอาหารไปตามลํานํา้ หรื อตามบ้ านเรือนที่อยู่ริมแม่ นาํ้ ลําคลอง หรือหยุดขายเป็ นที่ประจํา
หรื อเร่ ขายไปตามสถานที่ต่าง ๆ โดยการปรุ งอาหารจัดอาหารและขายอาหาร เครื่ องดื่มทั้งร้ อนและเย็น
ไอศกรีม ขนม และพืชผัก ผลไม้ : เคลือ่ นย้ ายเรื อไปตามฝั่งหรื อลําคลอง หรื อตามเรื อที่จอดอยู่และพร้ อม
ที่จะจัดอาหารกับเครื่ องดื่มให้ ; ปรุ งอาหาร จัดอาหาร และขายอาหารเครื่ องดื่มตามที่ลูกค้ าสั่ งและรั บเงิน
ค่าอาหาร ; ทําความสะอาดภาชนะเครื่ องใช้ ลูกค้ าใช้ บริ โภคแล้ วอาจใช้ เรื อที่ติดเครื่ องยนต์ เพื่อให้ เคลื่อนย้ าย
ไปมา หรือหยุดขายเป็ นที่ประจํา

(573)
หน่ วย 9112 ผู้จําหน่ ายสิ นค้ าทีไ่ ม่ ใช่ อาหารตามข้ างถนน (Street Vendors, Non-Food Products)
ผู้ปฏิบัติงานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้ แก่ ผู้ที่ทําหน้ าที่ขายสิ นค้ าตามข้ างถนนและสถานที่
สาธารณะซึ่ งสิ นค้ าเหล่ านั้นไม่ ใช่ ผลิตภัณฑ์ อาหาร จัดซื้อหรื อผลิตสิ นค้ าเพื่อจําหน่ าย โดยใช้ รถเข็น จักรยาน
จักรยานยนต์ หรื อพาหนะอื่นๆ ในการขนส่ งสิ นค้ าไปขายตามจุ ดต่ างๆ ชั กชวนให้ ลูกค้ าซื้ อสิ นค้ า รวมทั้งการ
จําหน่ ายหนังสื อพิมพ์ หรือสิ นค้ าที่คล้ ายคลึงกัน และรับชําระเงินในจุดที่จําหน่ าย ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆ
ที่เกีย่ วข้ องและควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานอืน่
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
9112.20

ผู้จําหน่ ายหนังสื อพิมพ์ (Vendor, newspaper)
ขายหนังสื อพิมพ์หรื อสิ นค้าที่คล้ายคลึงกัน เช่น นิตยสาร วารสาร การ์ ตูน ฯลฯ แก่
ลูกค้าตามข้างถนน หรื อส่ งหนังสื อพิมพ์ให้แก่ผบู ้ อกรับประจํา : รับหนังสื อพิมพ์ตามจํานวนที่กาํ หนด
จากบริ ษทั ที่พิมพ์ขาย ส่ งหนังสื อพิมพ์และเก็บเงินค่าหนังสื อพิมพ์ ; ส่ งหนังสื อพิมพ์ที่ขายไม่ได้หรื อไม่มี
ผูร้ ับคืนให้ผจู ้ าํ หน่าย อาจขายหนังสื อพิมพ์ตามแผงลอย
9112.30

ผู้จําหน่ ายสิ นค้ าตามข้ างถนน (ยกเว้นอาหาร)
(Vendor, street, (non – food products) )
ขายสิ น ค้า ซึ่ งมิ ใ ช่ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ อ าหาร เช่ น เครื่ องอุ ป โภค เสื้ อผ้า เครื่ องแต่ ง กาย
ส่ วนประกอบเครื่ องแต่งกาย เครื่ องประดับ และเครื่ องใช้ในครัวเรื อน ฯลฯ ไปตามถนน ตามบ้านเรื อน
หรื อสถานที่สาธารณะต่าง ๆ : บรรทุกสิ นค้าใส่ รถเข็น จักร-ยาน รถบรรทุก หรื อยานยนต์อื่น ๆ หรื อ
แบกหรื อหาบสิ นค้าไปขาย ; สั่นกระดิ่งหรื อร้องขายสิ นค้า ; ขายสิ นค้าและรับเงินค่าขายสิ นค้าดังกล่าว
9112.40

ผู้จําหน่ ายสิ นค้ าตามงานแสดงต่ างๆ (Hawker)
นําสิ นค้าชนิ ดต่างๆ ยกเว้นอาหาร ไปจําหน่ ายตามงานแสดง เช่ น งานมหรสพ งาน
เฉลิมฉลอง งานประเพณี ของท้องถิ่น : บรรทุกสิ นค้าใส่ ยานพาหนะไปขายในจุดต่างๆ ของงานแสดง ;
จัดเรี ยงสิ นค้าและตั้งป้ ายบอกราคา ; ขายสิ นค้า รับเงินค่าสิ นค้าและบรรจุหีบห่ อสิ นค้าเพื่อส่ งมอบให้แก่
ลูกค้า
หน่ วย 9113 ผู้จําหน่ ายสิ นค้ าตามบ้ านและทางโทรศัพท์ (Door-to-Door and Telephone Salespersons)
ผู้ปฏิบัติงานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้ แก่ ผู้ที่ทําหน้ าที่ขายสิ นค้ าแบบเคาะประตูเรี ยกตามบ้ าน
และแบบชักชวนผ่ านทางโทรศัพท์ เพื่อการดําเนินธุรกิจ ให้ ข้อมูลรายละเอียดสิ นค้ าหรื อบริ การ เงื่อนไขการ
จําหน่ าย แสดง สาธิตวิธีการใช้ งานโดยเน้ นยํ้าที่คุณลักษณะหลักของสิ นค้ า แจกใบโฆษณาหรื อแจกสิ นค้ า
ตัวอย่ าง จดบันทึกรายการสั่ งซื้อและจัดส่ งไปยังสํ านักงาน ตลอดจนจัดเก็บเงินชํ าระ
ค่ างวดและ
ปฏิบัติงานอืน่ ๆ ที่เกีย่ วข้ อง

(574)
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
9113.20

ผู้ขายสิ นค้ าแบบการขายตรง (Direct Sales)
เข้ าพบลูกค้ าเป้าหมายตามบ้ านพักอาศัย และสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งมิใช่ ร้านค้ า ด้ วยการเข้ าพบ
เป็ นการส่ วนตั ว หรื อ ในรู ป ของการจั ด ปาร์ ตี้ โดยการนั ด หมายล่ ว งหน้ า หรื อ ไม่ ก็ ไ ด้ : อธิ บ าย
วัตถุประสงค์ ของการมาติดต่ อขายสิ นค้ าหรื อบริ การ และให้ รายละเอียดเกี่ยวกับสิ นค้ าหรื อบริ การที่ผ้ ูขาย
นํามาเสนอขาย ; นําสิ นค้ าไปสาธิตให้ ลูกค้ าชมอธิบายคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ; จดรายการสั่ งซื้อสิ นค้ าของ
ลูกค้ าแล้ วส่ งไปยังสํ านักงานของสถานประกอบการ ; ส่ งมอบสิ นค้ าให้ กับลูกค้ าและรั บชํ าระเงิน ; แจก
หนังสื อโฆษณาหรื อสิ นค้ าตัวอย่ าง ; สํ าหรั บระบบการขายตรงหลายชั้ น (Multi Level Marketing : MLM)
ผู้ขายจะชั กชวนลูกค้ าให้ เป็ นสมาชิ กหรื อผู้ขายต่ อไป พร้ อมกับให้ การฝึ กอบรมและสร้ างความศรั ทธาและ
ความเชื่อมั่นให้ เกิดขึน้ ต่ อผลิตภัณฑ์ องค์ กรและระบบการขาย
9113.30

ผู้ขายสิ นค้ าทางโทรศัพท์ (Telemarketing)
ชักชวนผูซ้ ้ื อที่อยูต่ ามอาคารบ้านเรื อนให้ซ้ื อสิ นค้าหรื อใช้บริ การของสถานประกอบการ
โดยผ่านทางโทรศัพท์ ซึ่ งนิ ยมใช้ควบคู่กบั Direct Mail จัดส่ งแผ่นพับหรื อแคตตาล็อกไปให้ลูกค้าก่อน
โดยมีหมายเลขโทรศัพท์หรื อโทรสารให้ติดต่อซื้ อกลับ : พูดเสนอขายพร้อมให้รายละเอียดเกี่ยวกับสิ นค้า
หากลูกค้าสั่งซื้ อผูข้ ายนัดหมายเพื่อนําสิ นค้าไปให้ลูกค้าชม หรื อนําส่ งให้กบั ลูกค้าเป้ าหมายตามคําสั่งซื้ อ
หมู่

912 ผู้เช็ ดทําความสะอาด รองเท้ าและงานให้ บริ การตามข้ างถนนอืน่ ๆ
(Shoe Cleaning and Other Street Services Elementary Occupations)
ผู้ปฏิบัติงานอาชี พในหมู่ นี้ ได้ แก่ ผู้ให้ บริ การตามจุ ดต่ าง ๆ ที่อยู่ ข้างถนน เช่ น การทํา
ความสะอาดรองเท้ า การทําความสะอาดกระจกหน้ าต่ างรถยนต์ และงานรับจ้ างจิปาถะอืน่ ๆ
กลุ่มอาชี พในหมู่นี้ มีดังนี้
9120 ผูเ้ ช็ดทําความสะอาดรองเท้าและงานให้บริ การตามข้างถนนอื่น ๆ
หน่ วย 9120 ผู้เช็ ดทําความสะอาดรองเท้ าและงานให้ บริการตามข้ างถนนอืน่ ๆ
(Shoe Cleaning and Other Street Services Elementary Occupations)
ผู้ปฏิบัติงานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้ แก่ ผู้เช็ ดและทําความสะอาดรองเท้ า ทําความสะอาด
กระจกหน้ าต่ าง รถยนต์ ตามท้ องถนน งานรับจ้ างทั่วไปและงานบริการอืน่ ๆ บนท้ องถนน

(575)
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
9120.10

ผู้รับจ้ างทัว่ ไป (ปิ ดโปสเตอร์ , แจกใบปลิว) (Billposter)
ทําการปิ ดแผ่นกระดาษโฆษณาหรื อแจกใบปลิวโฆษณาในที่สาธารณะทัว่ ไป : ทําการ
ปิ ดแผ่นป้ ายโฆษณาสิ นค้า งานแสดง หรื อตําแหน่ งงานต่างๆ ในสถานที่ที่ได้รับอนุ ญาต ; อาจยืนแจก
ใบปลิวเพื่อวัตถุประสงค์ในการประชาสันพันธ์ตามสถานที่ต่างๆ เช่น สถานีขนส่ ง ห้างสรรพสิ นค้า ฯลฯ
9120.20

พนักงานขัดรองเท้า (Shoe – polisher)
เช็ดและทําความสะอาดร้องเท้า : ใช้ผา้ และนํ้ายาขัดทําความสะอาด และขัดรองเท้าให้
ขึ้นเงา อาจใช้อุปกรณ์และเครื่ องมือขัดรองเท้า
9120.30

พนักงานเช็ดกระจกหน้ าต่ างรถยนต์ (Street – washer)
ทําความสะอาดกระจกหน้าต่างรถยนต์ตามถนนหรื อสาธารณะ : ใช้ผา้ และนํ้ายาเช็ด
กระจกทําความสะอาดกระจกหน้าต่างรถยนต์ตามท้องถนน
9120.90

ผู้ทาํ งานให้ บริการตามข้ างถนนอืน่ ๆ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในกลุ่มนี้ รวมถึง ผูท้ าํ งานให้บริ การตามข้างถนน ซึ่ งมิได้จดั ประเภท
ไว้ในที่อื่น ได้แก่ ผูใ้ ห้บริ การทําความสะอาดและลับคมมีด
หมู่ 913

ผู้ทาํ งานบ้ านและผู้ช่วยงานที่เกีย่ วข้ อง ผู้ทาํ ความสะอาดและผู้ซักรีดเสื้อผ้ า
(Domestic and Related Helpers, Cleaners and Launders)
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านอาชี พ ในหมู่ นี้ ได้ แ ก่ ผู้ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า นการให้ บ ริ ก ารทํ า ความสะอาด
บ้ า นเรื อน สถานที่ เฟอร์ นิเจอร์ ของใช้ งานซั กรี ด เสื้ อผ้ า ภายในบ้ า นเรื อนส่ วนตัว โรงแรม สํ า นักงาน
โรงพยาบาล และสถานที่ ทําการอื่น ๆ รวมทั้งการทําความสะอาดภายในเครื่ องบิน ขบวนรถไฟ รถยนต์
โดยสารขนาดใหญ่ อาจทําการปรุ งและเสริฟอาหารสํ าหรับงานในครัวเรือน
กลุ่มอาชี พในหมู่นี้ มีดังนี้
9131 ผูช้ ่วยงานบ้านและผูท้ าํ ความสะอาดบ้าน
9132 ผูท้ าํ ความสะอาดสํานักงาน โรงแรม และสถานที่ทาํ การอื่น ๆ
9133 ผูซ้ กั ล้างและรี ดเสื้ อผ้า

(576)
หน่ วย 9131 ผู้ช่วยงานบ้ านและผู้ทาํ ความสะอาดบ้ าน (Domestic Helpers and Cleaners)
ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหน่ วยงานนี้ ได้ แก่ ผู้ที่ทํางานด้ านการทําความสะอาดบ้ าน ทําหน้ าที่
เก็บกวาด ดูดฝุ่ น เช็ ดล้ าง ขัดถูและทําความสะอาดพืน้ บ้ านเครื่ องเรื อนและของใช้ ต่าง ๆ รวมทั้งของใช้ ใน
ครัว ซักรีดเสื้อผ้ า จัดเตรียมและบริการอาหารและเครื่องดืม่ หรือของว่ าง จัดซื้ออาหารและเครื่ องใช้ ต่างๆ
ปฏิบัติหน้ าที่ต่างๆ ภายในบ้ าน
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
9131.20

ผู้ช่วยงานบ้ าน (Housemaid ; Cleaner, domestic)
ทํางานด้ านการทําความสะอาด การปรุ งและบริ การอาหาร ล้ างจานและทํางานอื่นๆ ใน
บ้ านเรือนส่ วนบุคคล : เก็บกวาด ดูดฝุ่ น เช็ ดล้ าง ขัดถูและทําความสะอาดพืน้ บ้ าน เครื่ องเรื อนและของใช้
ต่ าง ๆ รวมทั้งของใช้ ในครั ว ซั กรี ดเสื้ อผ้ า จัดเตรี ยมและบริ การอาหารและเครื่ องดื่มหรื อของว่ าง จัดซื้อ
อาหารและเครื่องใช้ อนื่ ๆ และปฏิบัติหน้ าที่ต่างๆ ภายในบ้ าน
หน่ วย 9132 พนักงานทําความสะอาดสํ านักงาน โรงแรมและสถานทีท่ าํ การอืน่ ๆ
(Helpers and Cleaners in Offices , Hotels and other Establishments)
ผู้ปฏิบัติงานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้ แก่ ผู้ทําความสะอาดและจัดเครื่ องเรื อนเครื่ องใช้ ให้ เป็ น
ระเบียบเรียบร้ อยภายในโรงแรม สํ านักงาน และสถานทําการอื่น รวมทั้งในเครื่ องบิน รถไฟ รถประจําทาง
และยานพาหนะอืน่ ที่คล้ ายคลึงกัน กวาดพืน้ ดูดฝุ่ น ล้ างและขัดถูพนื้ เครื่องเรือนเครื่องใช้ และเครื่ องตกแต่ ง
ภายในอาคาร รถโดยสารประจํ า ทาง รถไฟ และเครื่ องบิ น จั ดที่ นอน ปูเตี ยง ล้ า งห้ องนํ้า จั ด เตรี ย ม
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
รวมถึงการล้ างอุปกรณ์ ภาชนะ ตลอดจนปฏิบัติงานอืน่ ๆ ที่เกีย่ วข้ อง และดูแลช่ วยเหลือผู้ปฏิบัติงาน
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
9132.20

พนักงานทําความสะอาดในที่สาธารณะ (Cleaner)
ทําความสะอาดพื้นที่ ภายในอาคารสํานักงาน โรงแรม โรงงานหรื อยานพาหนะชนิ ด
ต่างๆ : ดู แลรักษาพื้นที่ ในความรั บผิดชอบให้อยู่ในสภาพเรี ยบร้ อย รวมถึ งเครื่ องเรื อน เครื่ องใช้และ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ใช้การได้อยูเ่ สมอ ; ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการทําความสะอาดอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
9132.30

พนักงานทําความสะอาดภาชนะเครื่องครัว ; พนักงานล้างจาน (Washer, kitchenware)
ทําความสะอาดและเก็บดูแลรักษาเครื่ องมือ เครื่ องใช้ ภาชนะทุกชนิดที่ใช้ในงานอาหาร
และเครื่ องดื่ม อาจทําความสะอาดพื้นที่บริ เวณครัวของโรงแรม

(577)
หน่ วย 9133 ผู้ซักล้ างและรีดเสื้อผ้ า (Hand-launderers and Pressers)
ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหน่ วยนี้ ได้ แก่ ผู้ทําการซักรีดเสื้อผ้ า และสิ่ งทออื่น ๆ ด้ วยมือ ทํางาน
ในร้ านซักรีดหรือสถานที่ทําการอืน่ ๆ
อาชีพในหน่วยนี้ มีดงั นี้

9133.20
ผู้ซักล้ างเสื้อผ้ าด้ วยมือ ; พนักงานซักรีด (Launderer, hand)
ทําหน้าที่เกี่ ยวกับการซัก การทําให้แห้ง และการรี ดเสื้ อผ้า ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน
และเครื่ องใช้อื่น ๆ ที่มีลกั ษณะคล้ายคลึ งกัน ในร้ านซักรี ดขนาดเล็ก หรื อในบ้านเรื อนส่ วนบุ คคล :
คัดแยกเสื้ อผ้าเครื่ องใช้สกปรกเปรอะเปื้ อนออกตามประเภทและวิธีการซัก ; ทําเสื้ อผ้าเครื่ องใช้ให้แห้ง
ด้วยเครื่ องจักรโดยการแขวนไว้ในห้องอบให้แห้งหรื อแขวนไว้ในตู้ หรื อตากไว้ในที่แจ้ง ; รี ดเสื้ อผ้า
เครื่ องใช้ดว้ ยเตารี ดที่ใช้มือ หรื อเครื่ องอัดรี ดชนิดร้อน อาจรับเสื้ อผ้าเครื่ องใช้จากลูกค้า ทําเครื่ องหมายที่
เสื้ อผ้า เครื่ องใช้ เพื่อส่ งคืนโดยถูกต้อง คัดแยกเสื้ อผ้าเครื่ องใช้ตามใบเสร็ จ คัดแยกเสื้ อผ้าเครื่ องใช้และ
ห่อส่ งคืนลูกค้า
หมู่ 914

ผู้ดูแลรักษาอาคาร และผู้ทาํ ความสะอาดหน้ าต่ างและงานความสะอาดอืน่ ๆ
(Building Caretakers, Window and Related Cleaners)
ผู้ปฏิบัติงานอาชี พในหมู่นี้ ได้ แก่ ผู้ดูแลบ้ านเช่ า อพาร์ ทเม้ นต์ โรงแรม สํ านักงาน โบสถ์
และอาคารสิ่ งก่ อสร้ างต่ าง ๆ รวมทั้งการทําความสะอาด บํารุ งรั กษาและซ่ อมแซมเล็กๆ น้ อยๆ อํานวยความ
สะดวกและบริการปลีกย่ อยแก่ ผ้ อู าศัยในอาคาร และงานอืน่ ๆ ที่ได้ รับมอบหมาย

9141
9142

กลุ่มอาชี พในหมู่นี้ มีดังนี้
ผูด้ ูแลรักษาอาคารสิ่ งปลูกสร้าง
ผูท้ าํ ความสะอาดยานพาหนะ หน้าต่างและสิ่ งของอื่น ๆ

หน่ วย 9141 ผู้ดูแลรักษาอาคารสิ่ งปลูกสร้ าง (Building Caretaker)
ผู้ปฏิบัติงานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้ แก่ ผู้ที่ทําหน้ าที่ดูแลรั กษาความสะอาดและบํารุ งรั กษาสิ่ ง
ปลูกสร้ างต่ าง ๆ ที่อยู่ ในความรั บผิดชอบให้ มีสภาพที่เรี ยบร้ อย เช่ น อพาร์ ทเม้ นต์ บ้ านเช่ า โรงแรม
สํานักงาน โบสถ์ ทําการซ่ อมแซมเล็กๆ น้ อยๆ ร่ วมทําความสะอาดและบํารุ งรั กษาภายในอาคาร ควบคุมดูแล
ความประพฤติของผู้พักอาศั ย ผู้เข้ าเยี่ยม รวมทั้งให้ บริ การปลีกย่ อย เช่ น รั บฝากของ ให้ ข้อมูลและรั บ
โทรศัพท์

(578)
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
9141.20

ผู้ทาํ ความสะอาดอาคาร , พนักงานทําความสะอาดอาคาร
(Caretaker, building)
ทําความสะอาดพื้นที่ภายในอาคารและบริ เวณรอบ ๆ อาคาร : เก็บ กวาด เช็ดถูพ้ืนที่
สาธารณะในอาคาร นอกอาคารและบริ เ วณใกล้เ คี ย ง ตัด หญ้า และนํา ขยะไปทิ้ ง ในที่ ที่ ก ํา หนด ;
แจ้งหน่วยซ่อมหากพบสิ่ งที่ชาํ รุ ด
9141.30

ผู้ดูแลบ้ านเช่ าหรืออพาร์ ทเม้ นต์ (Caretaker, rented house ; Janitor)
ดูแล รักษาความสะอาดและบํารุ งรักษาอุปกรณ์ และเครื่ องใช้ต่างๆ ภายในห้องเช่าหรื อ
อพาร์ทเม้นต์ : ดูแลสภาพของใช้ส่วนกลางให้อยูใ่ นสภาพที่ดี เช่น ไฟฟ้ า นํ้าประปา ทางเดิน ที่ต้ งั ขยะ
เป็ นต้น ; ดูแลรักษาความสงบเรี ยบร้อย ระงับหรื อแจ้งเหตุร้ายแก่เจ้าหน้าที่ ; ทําการรับฝากของหรื อ
ข้อความแก่ผพู ้ กั อาศัย ; รับคําร้อง ค่าเช่า และแจ้งซ่อมแซมส่ วนที่ชาํ รุ ด
9141.40

ผู้ดูแลวัดหรื อโบสถ์ (Sexton)
ดูแล รักษาความสะอาดภายในและบริ เวณโบสถ์ให้เรี ยบร้อย : ทําความสะอาดเป็ น
ประจํา ทําการบํารุ งรักษา ซ่ อมแซมบริ เวณที่ชาํ รุ ด หรื อแจ้งผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ; ดูแลเตาเผาและส่ วนที่บรรจุ
กระดูกหรื อห้องเก็บศพ (ป่ าช้า) อาจให้บริ การอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หน่ วย 9142 ผู้ทาํ ความสะอาดยานพาหนะ หน้ าต่ าง และสิ่ งของอืน่ ๆ
(Vehicle, Window and Related Cleaners)
ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหน่ วยนี้ ได้ แก่ ผู้ทําความสะอาด ล้ างและขัดรถยนต์ และยานพาหนะต่ างๆ
โดยการใช้ มื อหรื อเครื่ องจั กร ผู้ทํ าความสะอาดหน้ าต่ างหรื อพื้นผิวกระจกของอาคารสิ่ งปลู กสร้ าง หรื อของ
ยานพาหนะ และสิ่ งของอื่นๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
9142.20

พนักงานทําความสะอาดหน้ าต่ าง (Cleaner, window)
ทําความสะอาดหน้าต่างอาคาร : ใช้น้ าํ ยาและแปรงหรื อเครื่ องมือทําความสะอาดอื่น ๆ
ทําความสะอาดหน้าต่างอาคารให้ใสสะอาด ; เช็ดให้แห้ง
9142.30

ผู้ทาํ ความสะอาดยานพาหนะด้ วยมือ (Washer, vehicle, hand )
ทําความสะอาด ล้างและขัดยานพาหนะด้วยมือ : ใช้น้ าํ ยาทําความสะอาดยานพาหนะ
ทําให้แห้ง เช็ดและขัดเงา ; ทําความสะอาดภายในยานพาหนะโดยใช้เครื่ องดูดฝุ่ นและนํ้ายาขัดเบาะ

(579)
หมู่ 915

ผู้ส่งข้ อมูล เอกสาร ผู้ขนสั มภาระ ผู้เปิ ด – ปิ ดประตู และผู้ปฏิบัติงานทีเ่ กี่ยวข้ องอื่น ๆ
(Messengers, Porters, Doorkeepers and Related Workers)
ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหมู่นี้ ได้ แก่ ผู้ทํางานส่ งข้ อมูลข่ าวสารหรือสิ่ งของต่ างๆ ภายใน
สํานักงานหรือระหว่ างสถานที่ทําการกับที่อนื่ ๆ ขนสั มภาระในโรงแรมหรือสถานีขนส่ ง เฝ้ าและเปิ ด-ปิ ด
ประตู หรือทําหน้ าที่เป็ นยามรั กษาการณ์ ต่างๆ พนักงานเดินตั๋ว พนักงานดูแลเครื่องขายสิ นค้ าอัตโนมัติ
พนักงานเก็บเงิน และพนักงานอ่ านและจดมาตรวัดต่ าง ๆ เช่ น ไฟฟ้ า นํา้ ประปา

กลุ่มอาชี พในหมู่นี้ มีดังนี้
9187 พนักงานรับส่ งเอกสาร พนักงานขนย้ายสัมภาระและพนักงานขนส่ งสิ นค้าอื่นๆ
9188 พนักงานเฝ้ าประตู ยามรักษาการณ์ และพนักงานที่เกี่ยวข้อง
9189 พนักงานเก็บเงิน และพนักงานอ่านมาตรวัดต่าง ๆ
หน่ วย 9151 พนักงานรับส่ งเอกสาร พนักงานขนย้ายสั มภาระและพนักงานขนส่ งสิ นค้ าอืน่ ๆ
(Messengers, Package and Luggage Porters and Deliverers)
ผู้ปฏิบัติงานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้ แก่ ผู้ทําหน้ าที่ส่งเอกสาร ยกขนย้ ายหีบห่ อสั มภาระและ
สิ่งของอืน่ ภายในสถานที่ทําการหรื อระหว่ างอาคาร หรื อขนย้ ายไปยังบ้ านและที่อื่น หรื อถือกระเป๋ าหรื อขน
สั มภาระโดยเฉพาะในโรงแรม สถานีขนส่ ง สถานีรถไฟ และสนามบิน ติดตามส่ งจดหมาย และส่ งสิ นค้ า
จากที่ หนึ่งไปยั งที่ หมายซึ่ งรวมถึง กิจ การร้ า นค้ า บ้ า นพัก และสถานที่ต่ างๆ ตลอดจน ปฏิ บัติ งานอื่นที่
เกีย่ วข้ องและดูแลช่ วยเหลือผู้ร่วมปฏิบัติงาน
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
9151.20

พนักงานส่ งหนังสื อ (Messenger)
ส่ งเอกสาร - หนังสื อหรื อข่าวสารภายในสถานที่ทาํ งานหรื อนอกสถานที่ : รับเอกสาร
แล้วนํา เอกสาร หรื อหนัง สื อไปส่ ง ตามจ่ า หน้า ซองให้ผูร้ ั บ เซ็ นต์รับมอบ หรื อเดิ นทางไปรั บ เอกสาร
หนังสื อมาส่ งยังสํานักงาน
9151.30

คนส่ งหนังสื อพิมพ์ (Deliverer, newspaper)
ส่ งหนังสื อพิมพ์ตามบ้านหรื อสํานักงานต่างๆ : รวบรวมและจัดส่ งหนังสื อพิมพ์ไปตาม
บ้าน สํานักงาน และสถานประกอบการต่างๆ ตามที่ลูกค้าสั่ง ; อาจรับเงินและออกใบเสร็ จค่าหนังสื อพิมพ์ให้
ผูร้ ับ

(580)
9151.40

พนักงานขนย้ายสั มภาระ (Porter, hotel)
ติดต่อจองและทําหน้าที่ดูแลและขนย้ายกระเป๋ าสัมภาระการเดินทางในเวลาที่แขกมาถึง
และออกจากโรงแรมไป ; ประจําการในบริ เวณโถงส่ วนหน้า ; บริ การให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการเดินทาง
ท่องเที่ยว หน่วยงาน ร้านค้า โรงมหรสพ พิพิธภัณฑ์ สถานบันเทิง และอื่น ๆ ; นําทางผูพ้ กั ไปยัง
ห้องพักและแนะนําสิ่ งอํานวยความสะดวกในห้อง ; จัดส่ งของและข่าวสารไปยังห้องพักแขก ; ปฏิบตั ิงาน
อื่นที่เกี่ยวข้องเพื่ออํานวยความสะดวกแก่แขกที่มาใช้บริ การและเพื่อการบริ การต่อเนื่ อง และช่ วยเหลื อ
ผูร้ ่ วมปฏิบตั ิงาน

9151.50

พนักงานแบกถุงกอล์ ฟ ; แคดดี้ (Caddy, golf)
แบกถุ ง กอล์ฟ ไปรอบ ๆ สนามกอล์ฟ ให้นัก เล่ นกอล์ฟ และคอยส่ ง ไม้ตีก อล์ฟตามที่
ผูเ้ ล่นขอ : ให้คาํ แนะนําแก่นกั เล่นกอล์ฟในการเลือกไม้ตีกอล์ฟสําหรับการเล่นนับแต้ม หรื อเกี่ยวกับ
ลักษณะพิเศษของสนาม ; แสดงให้ผตู ้ ีกอล์ฟทราบถึ งตําแหน่งของลูกกอล์ฟที่ตีไปตกอยู่ และถือไม้
แสดงตําแหน่งหลุมให้ผตู ้ ีกอล์ฟทราบ ; จดคะแนนของผูเ้ ล่นลงในใบจดแต้ม
9151.90

พนักงานจัดส่ งสิ นค้ าอืน่ ๆ
ผูป้ ฏิ บตั ิงานอาชี พในกลุ่มนี้ รวมถึ ง พนักงานที่จดั ส่ งสิ นค้า ซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่
อื่น ได้แก่ พนักงานส่ งอาหารไปตามบ้าน หรื อสํานักงานที่สั่งทางโทรศัพท์ เช่น พิซซ่า ไก่ทอด
หน่ วย 9152 พนักงานเฝ้ าประตู ยามรักษาการณ์ และพนักงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
(Doorkeepers, Watchpersons and Related Workers)
ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหน่ วยนี้ ได้ แก่ ผู้ทําหน้ าที่เฝ้ าประตูของอาคารพักอาศัยและอาคารอื่น
ๆ ดูแลอํานวยความสะดวกในสถานที่จอดรถ เฝ้ ายามบ้ านพักและทรั พย์ สิน เพื่อรั กษาการณ์ ป้องกันการบุก
รุ กหรื อขโมย เฝ้ าตรวจระวัง การเกิดอัคคีภั ยและภัยอันตรายอื่น ตรวจเก็บบัต รอนุ ญาตผ่ านประตู ใ นโรง
ภาพยนตร์ โรงละคร โรงละครสั ตว์ และอืน่ ๆ เฝ้ าประจําและเปิ ดปิ ดประตูโรงแรมและช่ วยเหลือแขกในการขน
ย้ ายสัมภาระ รับ–มอบกุญแจขณะมาถึงและจะจากออกไป นําทางบุคคลไปยังที่นั่ง เช่ น ในห้ องพิจารณาคดี
สนามกีฬาและอื่นๆ ตรวจสอบผู้มีสิทธิ ผ่านเข้ าออกอาคารสถานที่ และตอบ ข้ อซั กถามต่ างๆ ดูแลห้ อง
รั บฝากของ หรื อห้ องนํ้า สํ า หรั บคนทั่วไป ตลอดจนปฏิ บั ติง านอื่นที่ เกี่ย วข้ องและดู แลช่ วยเหลือผู้ ร่ วม
ปฏิบัติงาน
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
9152.20

พนักงานเปิ ด - ปิ ดประตู ; พนักงานเฝ้ าประตู (Doorkeeper)
ปฏิ บตั ิงานดูแลเฝ้ าเปิ ดและปิ ดประตู อพาร์ ทเม้นท์ โรงแรม และอาคารสิ่ งปลูกสร้ าง
อื่นๆ : ทําการตรวจสอบสิ ทธิ ในการเข้า – ออก สถานที่ของแขกที่มาเยี่ยมเยียนและให้ขอ้ มูลตามที่
เหมาะสม ; ชี้ ทางหรื อนําทางบุคคลเข้าสู่ สถานที่ต่าง ๆ เช่ น สนามเแข่งขันกี ฬา และสถานที่ทาํ การที่

(581)
คล้ายคลึงกัน ; บริ การอํานวยความสะดวก โดยเฉพาะในขณะที่แขกเดินทางมาถึง และกําลังเดินทางออก
จากโรงแรม
9152.30

ยามรักษาการณ์ ; พนักงานรักษาความปลอดภัยทีจ่ อดรถ (Guard)
ทํา หน้า ที่ เกี่ ย วกับการรั ก ษาความปลอดภัยต่ อบุ ค คลและสถานที่ ต่า งๆ ที่ ป ระจํา อยู่ :
ทําการตรวจตราประจําวัน เฝ้ ารักษาการณ์สถานที่เพื่อป้ องกันการบุกรุ ก การโจรกรรมและเหตุภยั ต่างๆ ;
ตรวจตราบุคคลที่เข้า - ออกในสถานที่ และความผิดปกติต่างๆ ; จดบันทึกการตรวจตราตามระยะเวลาที่
กําหนดเป็ นประจํา ; อาจทําการตรวจเก็บบัตรอนุ ญาตผ่านประตู ; อาจดูแลความเรี ยบร้อยเฉพาะภายในที่
จอดรถ เฝ้ ารั กษาความปลอดภัยของยานพาหนะที่ จอดเก็บอยู่ ดู แลและจัดระเบี ยบการจอดรถ บริ การ
อํานวยความสะดวกลูกค้าที่นาํ รถเข้ามาจอด อาจเก็บรวบรวมค่าธรรมเนียมการจอดรถ
9152.40
พนักงานเก็บตั๋ว หรือบัตรอนุญาต (Collector, ticket)
ทําการเก็บบัตร (ตัว๋ ) หรื อบัตรอนุ ญาต และพาผูช้ มไปนัง่ ที่ในโรงมหรสพชนิ ดต่าง ๆ
หรื อพาเข้าบริ เวณงาน
หน่ วย 9153 พนักงานเก็บเงิน และพนักงานอ่านมาตรวัดต่ าง ๆ
(Vending -Machine Money Collectors, Meter Readers and related Workers)
ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหน่ วยนี้ ได้ แก่ ผู้ทําการใส่ สินค้ าและเก็บรวบรวมเงินจากเครื่ อง
จําหน่ ายสินค้ าอัตโนมัติ เก็บค่ าบริการจากเครื่ องหยอดเหรียญต่ างๆ เก็บค่ าบริ การที่จอดรถ อ่ านและบันทึก
ตัวเลขตามมาตรวัดต่ างๆ เช่ น ไฟฟ้ า ประปา
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
9153.20

พนักงานเก็บเงินเครื่องอัตโนมัติ (Collector, vending machine)
ใส่ สินค้าและเก็บเงินจากเครื่ องจําหน่ายสิ นค้าอัตโนมัติ : ตรวจสอบสิ นค้าจากเครื่ อง
และเงินที่ได้รับ ; นําสิ นค้าบรรจุลงในช่องต่าง ๆ ให้เต็ม ; ลงบัญชีรับเงินและจ่ายของ อาจทําการซ่อม
เล็ก ๆ น้อย ๆ หากเครื่ องติดขัด
9153.30

พนักงานเก็บค่ าบริการจอดรถ (Collector, parking service)
เก็บเงิ นค่าบริ การจอดรถตามสถานที่จอดรถหรื ออาคารสํานักงาน : จ่ายบัตรจอดรถ
พร้ อมใบลงเวลา ให้ผขู ้ บั ขี่รถยนต์ผ่านเข้าอาคารลานจอด ; รับบัตรคืนพร้ อมคํานวณค่าจอดตามเวลา
รับเงินและจ่ายใบเสร็ จ

(582)
9153.40

พนักงานจดมาตรวัดนํา้ หรือ ไฟฟ้า (Meter reader)
จดตัวเลขการใช้น้ าํ หรื อไฟฟ้ าตามบ้านพักหรื ออาคารสํานักงานต่าง ๆ : อ่านค่าการใช้
นํ้า หรื อ ไฟฟ้ าจากเครื่ อ งวัด ลงบนแบบบัน ทึ ก ; อาจเก็ บ ค่ า ใช้น้ ํา หรื อ ไฟฟ้ าตามบัน ทึ ก พร้ อ มให้
ใบเสร็ จรับเงินหรื อนําส่ งใบแจ้งหนี้ตามบ้าน
หมู่

916

ผู้เก็บขยะและผู้ใช้ แรงงานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ อง
(Garbage Collectors and Related Labourrers)
ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหมู่นี้ ได้ แก่ ผู้เก็บขยะตามบ้ านและสถานที่ต่าง ๆ ผู้กวาดถนน
สวนสาธารณะ และสถานที่สาธารณะอืน่ ๆ รวมทั้งทํางานปลีกย่ อยในบ้ านเรือนหรื อสถานที่ทําการ
กลุ่มอาชี พในหมู่นี้ มีดังนี้
9161 ผูเ้ ก็บขยะ
9162 พนักงานกวาดถนนและผูใ้ ช้แรงงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
หน่ วย 9161 ผู้เก็บขยะ (Garbage Collectors)
ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหน่ วยนี้ ได้ แก่ ผู้เก็บรวบรวมและขนย้ ายขยะออกจากอาคาร
สิ่ งปลูกสร้ าง ลานกว้ าง ถนนและสถานที่สาธารณะต่ าง ๆ เพือ่ นําไปกําจัดในที่อื่น
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
9161.20

คนงาน (เก็บขยะ) ; ผู้เก็บขยะ (Collector, garbage ; Dustman)
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ แรงงานทั่วไปในการเก็บขยะ สิ่ งปฏิกูลต่ าง ๆ ตามบ้ านเรือน ถนน
สถานที่สาธารณะหรือตามเขตพืน้ ที่ที่ได้ รับมอบหมายให้ สะอาด เรียบร้ อย และปฏิบัติงานอืน่ ๆ ที่เกีย่ วข้ อง
หน่ วย 9162 พนักงานกวาดถนนและผู้ใช้ แรงงานอื่น ๆ (Sweepers and Related Labourers)
ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหน่ วยนี้ ได้ แก่ ผู้ทํางานกวาดและทําความสะอาด ถนน สวนสาธารณะ
สนามบิน สถานีขนส่ งและที่สาธารณะอืน่ ๆ รวมทั้งทํางานปลีกย่ อยอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
9162.20

พนักงานเก็บกวาดสวนสาธารณะ , คนงาน (Sweeper, park)
ปฏิบตั ิงานที่ตอ้ งใช้แรงงานทัว่ ไปในการปลูกและดูแลรักษาต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ
ต่างๆ : ตกแต่งสวนสาธารณะ สนามหญ้า สวนหย่อมในเขตพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย และปฏิ บตั ิงาน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(583)
9162.30

พนักงานกวาดถนน , คนงาน (Sweeper, street)
ปฏิบตั ิงานที่ตอ้ งใช้แรงงานทัว่ ไปในการเก็บกวาดขยะ สิ่ งปฏิกูลต่างๆ ตามถนนสายต่าง ๆ
หรื อตามเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายให้สะอาดเรี ยบร้อย ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
9162.40

คนงาน เฝ้ าประตูระบายนํา้ ; ยามเฝ้ าประตูระบายนํา้ (Keeper, drainage)
ปฏิ บตั ิ งานที่ ตอ้ งใช้แรงงานทัว่ ไปในการเปิ ด-ปิ ดประตูระบายนํ้าตามเวลาที่ กาํ หนด :
คอยตรวจวัดระดับนํ้าและทําการปิ ด-เปิ ดประตูระบายนํ้าตามช่ วงเวลาที่ กาํ หนดไว้ ; ดูแลรักษาความ
สะอาดประตูระบายนํ้า และเก็บขยะ เศษใบไม้ต่างๆ ออก และปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
9162.45

คนงานท่อระบายนํา้ (Sweeper, drainage ditch)
ปฏิ บ ตั ิ ง านที่ ตอ้ งใช้แรงงานทัว่ ไปในการทํา ความสะอาดท่ อระบายนํ้า ลอกท่ อ เก็ บ
สิ่ งปฏิกลู ในท่อนํ้า แก้ไขเหตุการณ์เมื่อเกิดนํ้าท่วม เช่น ติดตั้งเครื่ องสู บนํ้า และปฏิบตั ิงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
หมวดย่อย 92 แรงงานด้ านเกษตร ประมงและงานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ อง
(Agricultural, Fishery and Related Labourers)
ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหมวดย่ อยนี้ ได้ แก่ ผู้ที่ทํางานง่ าย ๆ และเป็ นการปฏิบัติงานอืน่ ๆ ใน
งานเกษตร ป่ าไม้ ประมง ล่ าสั ตว์ อาจใช้ เครื่ องมือที่เรียบง่ าย และต้ องใช้ กาํ ลังกายมากพอควรในการขุด ตัก
เกลีย่ ตัดหญ้ า เก็บผักผลไม้ เลีย้ งสั ตว์ ทําความสะอาดโรงเรือน ไถและปราบพืน้ ที่เพือ่ ทําการเกษตร
ทํางานต่ าง ๆ ที่เกีย่ วข้ องกับการเพาะปลูก เลีย้ งสั ตว์ และจับสั ตว์
กลุ่มอาชี พในหมวดย่ อยนี้ มีดังนี้
921 แรงงานด้านเกษตร ประมงและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
หมู่

921

แรงงานด้ านเกษตร ประมงและงานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ อง
(Agricultural, Fishery and Related Labourers)
ผูป้ ฏิ บตั ิงานอาชี พในหมู่น้ ี ได้แก่ ผูท้ ี่ทาํ งานง่าย ๆ และเป็ นงานที่ปฏิ บตั ิซ้ าํ ๆ ในด้าน
การเกษตร ป่ าไม้ ประมง ล่าสัตว์ และการดักสัตว์ ซึ่ งอาจใช้เครื่ องมือแบบในมือถื อ รวมทั้งต้องใช้
แรงกายในการทํางานมากพอสมควร งานที่ทาํ ได้แก่ การขุด ตัก การเกลี่ยไถและปราบดิน การรดนํ้า
ในงานการเกษตร การเก็บพืชผล การทําความสะอาดและงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานเกษตร ป่ าไม้ และ
ประมง
กลุ่มอาชี พในหมู่นี้ มีดังนี้
9211 ผูใ้ ช้แรงงานในฟาร์ม
9212 ผูใ้ ช้แรงงานในงานด้านป่ าไม้
9213 ผูใ้ ช้แรงงานในงานด้านการประมง การล่าสัตว์ และวางกับดักสัตว์

(584)
หน่ วย 9211 ผู้ใช้ แรงงานในฟาร์ ม (Farm-hands and Labourers)
ผูป้ ฏิบตั ิงานในหน่วยนี้ ได้แก่ กรรมกรและคนงานซึ่ งช่วยปฏิบตั ิงานการเกษตรอย่างง่าย
ขุดคูระบายนํ้า ขนย้ายพืชผลทางการเกษตรและวัสดุต่างๆ ขึ้นและลงจากรถบรรทุก เกลี่ ยและถางหญ้า
แห้ง หรื อฟางให้ รวมเป็ นกอง รดนํ้า กํา จัดวัช พื ช เก็ บ ผลไม้ พื ช ผัก สดและพื ช ชนิ ด ต่ า งๆ รวมทั้ง
ช่วยงานการเพาะปลูก และให้อาหาร นํ้า ทําความสะอาดสัตว์และโรงเลี้ยงสัตว์ ตลอดจนปฏิบตั ิหน้าที่การ
งานที่เกี่ยวข้อง และควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่นๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
9211.20

คนงานในฟาร์ มทัว่ ไป ( Labourer, farm)
ทํางานอย่างง่ายๆ ในฟาร์ ม สถานเพาะชํา หรื อสถานที่ทาํ การเกษตรอื่นๆ ซึ่ งโดยปกติ
เป็ นการใช้มือทํางาน และต้องการการฝึ กอบรมและประสบการณ์เพียงเล็กน้อย : เกลี่ยและปรับหน้าดิน
โรยปุ๋ ย พรวนดิน และขุดหลุมเพื่อปลูกต้นไม้ ; รดนํ้าพืชและดิน ขุด ลอกและดูแล ลํา ราง คู และร่ อง
นํ้าเกี่ยวกับการชลประทานอื่นๆ ; เก็บผลไม้ ผัก ดอกไม้ เมล็ดพืช และผลิตภัณฑ์อย่างอื่นเกี่ยวกับการเก็บ
รวบรวมพืชผล ; คัดแยก ทําความสะอาด และบรรจุผลิตภัณฑ์ที่เก็บเกี่ยวจากฟาร์ ม หรื อสวนเพาะชํา ;
รวบรวมและทํางานง่ายๆ และเตรี ยมผลิ ตภัณฑ์เพื่อส่ งไปจําหน่ าย ; ขุดดินเพื่อทําสวนไม้ประดับและ
ตกแต่งสถานที่ ; ให้อาหาร ให้น้ าํ และคอยดูแลปศุสัตว์และสัตว์อื่นๆ; ทําความสะอาดคอกสัตว์ใหญ่
คอกสัตว์เล็ก ยุง้ ฉาง และสถานที่ที่คล้ายคลึงกัน ; ช่วยสร้างรั้ว อาจปฏิบตั ิงานตามคําสั่งซึ่ งเป็ นงานง่ายๆ
ไม่ตอ้ งการความชํานาญมากนัก อาจช่วยทําการผสมเทียม อาจรักษาสัตว์ ซึ่ งเป็ นโรคต่างๆ ตามคําสั่งของ
สัตวแพทย์ อาจช่วยสร้ างหรื อซ่ อมที่อยูข่ องสัตว์ เครื่ องฟั กไข่ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในการเลี้ ยงดูปศุ
สัตว์และสัตว์อื่น ๆ อาจช่วยสาวเส้นไหมจากรังไหม และปฏิบตั ิงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
9211.30

ผู้เก็บเกีย่ วผลไม้ หรือพืชไร่ (Picker , fruit / field crops)
ทํางานเก็บเกี่ยวผลไม้ และผลผลิตจากไร่ ตามฤดูกาล : เก็บผลผลิตชนิดต่าง ๆ ตาม
กรรมวิธีการเก็บของผลผลิตแต่ละชนิด ; ชัง่ นํ้าหนักและขนย้ายพืชผลขึ้น – ลงจากรถบรรทุก
หน่ วย 9212 ผู้ใช้ แรงงานในงานด้ านป่ าไม้ (Forestry Labourers)
ผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง านในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ ช่ วยงานด้า นการป่ าไม้ธ รรมชาติ หรื อสวนป่ า โดย
ปฏิบตั ิงานต่างๆ ที่เรี ยบง่าย : ทําการขุดหลุมเพื่อปลูกต้นไม้ จัดเรี ยงท่อนไม้และไม้ซุงให้เป็ นกอง ปราบ
ถางพื้นที่ป้าเสื่ อมโทรมในเขตป่ าไม้ ตลอดจนปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลปฏิบตั ิงาน
อื่น ๆ

(585)

อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
9212.20

คนงานป่ าไม้ ; แรงงานปลูกป่ า (Labourer, forestry)
ช่ วยเหลือพนักงานอื่นๆ ในสถานที่ตัดโค่ นต้ นไม้ : ปลูกต้ นไม้ โดยใช้ เครื่ องมือแบบง่ าย ; ตัด
แต่ งกิง่ ไม้ ให้ เป็ นระเบียบ ให้ นํา้ ใส่ ปุ๋ย ฉีดยากําจัดวัชพืชและแมลงศัตรู พชื ; จัดเก็บท่ อนไม้ และไม้ ซุงกอง
รวมกันเพือ่ การขนส่ ง ปราบถางพืน้ ที่ป่าให้ สะดวกในการปฏิบัติงานและปฏิบัติงานอืน่ ๆ ที่เกีย่ วข้ อง
หน่วย 9213

ผูใ้ ช้แรงงานในงานด้านการประมง การล่าสัตว์และวางกับดักสัตว์
(Fishery, Hunting and Trapping Labourers)
ผูป้ ฏิบตั ิงานในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูช้ ่วยทํางานที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงปลา และสัตว์
นํ้าทะเล หรื อการล่าสัตว์ การวางกับดักสัตว์ โดยปฏิ บตั ิงานต่าง ๆ ที่เรี ยบง่าย ทําการให้อาหารปลา
สัตว์ทะเลที่ มีเปลื อกแข็งและหอยชนิ ดต่างๆ และทําความสะอาดท้องทะเลที่เพาะเลี้ ยงสัตว์น้ าํ จัดเก็บ
สาหร่ ายทะเล ตะไคร่ น้ าํ ทะเล หอย และสัตว์ทะเลที่มีเปลือกแข็ง รวมถึ งทําการขุดหลุมวางกับดัก และ
ปฏิบตั ิงานต่างๆ ที่เรี ยบง่ายซึ่ งเกี่ยวข้องกับการล่าสัตว์และวางกับดักสัตว์ ตลอดจนปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่
เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
9213.10

แรงงานประมง (Labourer, fichery)
ผูใ้ ช้แรงงานในด้านการประมงโดยใช้แรงกายหรื อใช้เครื่ องมือประมงที่เรี ยบง่ายในการ
ทํางาน : ทํางานที่เป็ นงานง่าย ๆ ซํ้าๆ กันที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงปลาและสัตว์น้ าํ อื่นๆ รวมทั้งช่วยใน
การจับปลาและสัตว์น้ าํ ทุกชนิ ด เช่น จัดเตรี ยมอุปกรณ์ดกั จับปลา เครื่ องมือประมง เครื่ องใช้อื่น ๆ ใน
การจับปลาหรื อจับสัตว์น้ าํ อื่น คัดแยกขนาดและชนิ ดของปลาหรื อสัตว์น้ าํ อื่น ทําความสะอาดสถานที่
เพาะเลี้ยงปลาหรื อสัตว์น้ าํ อื่น ทําความสะอาดเรื อประมง และอุปกรณ์ที่ใช้ในการจับปลาหรื อสัตว์น้ าํ อื่น
หรื อช่วยงานอื่น ๆ ตามคําสั่งของผูค้ วบคุมงาน
9213.20

แรงงานจับสั ตว์ล่า (Labourer , hunting)
เป็ นผูช้ ่วยพรานในการดักจับสัตว์ล่า : วางกับดักแบบต่าง ๆ ขนย้ายโดยการแบกหรื อ
หามสัตว์ที่จบั ได้กลับที่พกั อาจทําการชําแหละและลอกหนัง
9213.30

คนงานในฟาร์ มเพาะเลีย้ งสั ตว์นํา้ (Labourer, aquaculture farm)
ทํางานประจําที่เป็ นงานง่าย ๆ ในฟาร์ มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ และฟาร์ มอนุ บาลสัตว์น้ าํ : ให้
อาหารสัตว์น้ าํ ทั้งชนิดที่มีกระดูกสันหลังและไม่มีกระดูกสันหลัง ; ทําการขุดลอก ซ่ อมแซมบํารุ งรักษา

(586)
และทําความสะอาดสถานที่และอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับเลี้ยงสัตว์ เช่น บ่อ กระชัง แพ คอก ; ดูแลรักษา
สภาพแวดล้อมภายในฟาร์ มและไม่ปลดปล่อยของเสี ยออกจากฟาร์ ม ; ให้ยารักษาโรคและตรวจสอบ
คุณภาพนํ้าโดยทัว่ ไป ; จับสัตว์น้ าํ เมื่อมีอายุเหมาะสมเพื่อการจําหน่าย และปฏิบตั ิงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
หมวดย่อย 93 แรงงานเหมืองแร่ ก่อสร้ าง การผลิตและการขนส่ ง
(Labourers in Mining, Construction, Manufacturing and Transport)
ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหมวดย่ อยนี้ ได้ แก่ ผู้ใช้ แรงกายในการทํางานที่เรียบง่ ายและเป็ นงาน
ที่ทําซํ้าๆ ในเหมืองแร่ ก่ อสร้ าง การผลิตและการขนส่ ง ซึ่งอาจใช้ เครื่องมือแต่ งเป็ นชนิดมือถือ งานที่ทําส่ วน
ใหญ่ เป็ นการขุด ตัก ยก ปราบพืน้ ที่ และเคลื่อนย้ ายสิ่ งของ การประกอบชิ้นส่ วนแบบง่ ายๆ ด้ วยมือ การ
คัดเลือกและบรรจุสินค้ าด้ วยมือ

931
932
933

อาชีพในหมวดย่อยนี้ มีดังนี้
แรงงานเหมืองแร่ และก่อสร้าง
แรงงานการผลิต
แรงงานขนส่ ง

หมู่

931 แรงงานเหมืองแร่ และก่อสร้ าง (Mining and Construction Labourers)
ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหมู่นี้ ได้ แก่ ผู้ใช้ แรงกายหรือเครื่ องมือแบบใช้ มือถือในการทํางานง่ าย
ๆ หรืองานที่ต้องทําซํ้า ๆ ในงานที่เกีย่ วข้ องกับเหมืองแร่ และการก่ อสร้ าง
กลุ่มอาชี พในหมู่นี้ มีดังนี้
9311 แรงงานเหมืองแร่ และเหมืองหิ น
9312 แรงงานก่อสร้าง ถนน เขื่อน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกัน
9313 แรงงานก่อสร้างอาคารและสิ่ งปลูกสร้าง
หน่ วย 9311 แรงงานเหมืองแร่ และเหมืองหิน (Mining and Quarry Labourers)
ผู้ปฏิบัติงานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้ แก่ ผู้ทํางานง่ าย ๆ หรื อทํางานซํ้า ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับงาน
เหมื องแร่ แ ละเหมื องหิ น ขนย้ า ยวั สดุ แ ละอุ ป กรณ์ การทํ า เหมื อ งแร่ ห รื อเหมื อ งหิ น รวมทั้ ง การขุ ด และ
ขนย้ ายวัตถุดบิ ที่ได้ จากการทําเหมือง
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
9311.20

แรงงานเหมืองแร่ หรือเหมืองหิน (Labourer, mining)
ทําหน้าที่กรรมกรหรื อคนงานในเหมืองแร่ และเหมืองหิ น : ขนย้ายวัสดุและอุปกรณ์ทาํ
เหมือง รวมทั้งการขุดและขนย้ายวัตถุดิบที่ได้จากการทําเหมืองเพื่อนําเข้าสู่ กระบวนการผลิตต่อไป

(587)
หน่ วย 9312 แรงงานก่อสร้ างถนน เขื่อน และอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (Construction and Maintenance
Labourers : Roads, Dams and Similar Constructions)
ผูป้ ฏิ บตั ิงานอาชี พในหน่ วยนี้ ได้แก่ ผูใ้ ช้แรงกายในการทํางานก่อสร้ างถนน รางรถไฟ
เขื่อน และสิ่ งก่อสร้างอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน ทําการขุดหรื อขนวัสดุเพื่อใช้ในการก่อสร้าง ผสมปูน และ
ลําเลียงให้ช่างปูนหรื อช่างก่อสร้าง เป็ นต้น
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
9312.20

แรงงานก่อสร้ าง (ถนน เขื่อนและอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ องกัน)
(Labourer, construction (road, dam) )
ผูใ้ ช้แ รงงานในด้า นการก่ อ สร้ า งและบํา รุ ง รั ก ษาถนน เขื่ อ นและการก่ อ สร้ า งต่ า งๆ
ที่คล้ายคลึงกันโดยใช้แรงกายหรื อเครื่ องมือ เครื่ องใช้แบบใช้มือถือในการทํางาน : ทํางานที่เรี ยบง่าย และ
เป็ นงานที่ทาํ ซํ้า ๆ กันที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง งานบํารุ งรักษาถนน ทางรถไฟ เขื่อน และการก่อสร้าง
อื่นที่คล้ายคลึ งกัน เช่ น ใช้จอบหรื อเสี ยมขุด หรื อถมหลุ ม คูและร่ องต่างๆ ใช้พลัว่ เกลี่ ยดิ น หิ น หรื อ
วัสดุ ต่างๆ ให้เรี ยบ แบกขนอิ ฐ หิ น ดิ น ทราย ไม้หรื อวัสดุ หนักอื่นๆ ให้กบั ช่ างปูน ช่ างไม้ ช่ างประปา
หรื อช่วยงานอื่น ๆ ตามคําสัง่ ผูค้ วบคุมงาน
หน่ วย 9313 แรงงานก่ อสร้ างอาคารและสิ่ งปลูกสร้ าง (Building Construction Labourers)
ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหน่ วยนี้ ได้ แก่ ผู้ใช้ แรงกายในการทํางานก่ อสร้ างอาคารสิ่ งปลูกสร้ างต่ าง
ๆ ทําความสะอาดวัสดุ รื้อถอนสิ่ งกีดขวาง ขนย้ ายวัสดุ และทํางานง่ ายๆ หรื อตามคําสั่ งของผู้ควบคุม
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
9313.20

แรงงานรื้อถอนอาคารสิ่ งปลูกสร้ าง (Labourer, demolition)
ผูใ้ ช้แรงงานในการรื้ อถอนอาคารก่ อสร้ า ง ห้ า งร้ า นและสิ่ ง ปลู ก สร้ า งต่ า งๆ โดยใช้
แรงกายหรื อเครื่ องมือ เครื่ องใช้แบบใช้มือถือในการทํางาน : ทํางานที่เรี ยบง่ายและเป็ นงานซํ้าๆ กัน และ
เกี่ยวข้องกับงานในหลายๆ ด้านของการรื้ อถอนอาคารคอนกรี ต ห้างร้าน และสิ่ งปลูกสร้างต่างๆ เช่น ยก
แบก หาม เคลื่อนย้าย ทําความสะอาดก้อนอิฐเก่าๆ ของอาคาร คัดแยกชนิ ดของวัสดุต่างๆ รื้ อถอนสิ่ ง
กีดขวางต่าง ๆ หรื อช่วยงานอื่น ๆ ในสถานที่ที่ทาํ การรื้ อถอน ตามคําสัง่ ของผูค้ วบคุมงาน
9313.30

แรงงานก่ อสร้ างอาคารสิ่ งปลูกสร้ าง (Labourer, building construction)
ผู้ใช้ แรงงานในการก่ อสร้ างอาคารสิ่ งปลูกสร้ างต่ างๆ โดยใช้ แรงกายหรื อเครื่ องมือ เครื่ องใช้
แบบใช้ มือถือในการทํางาน : ทํางานเรี ยบง่ ายและเป็ นงานที่ทําซํ้า ๆ กัน และเกี่ยวข้ องกับงานในหลาย ๆ
ด้ านของการก่ อสร้ างอาคารและสิ่ งปลูกสร้ าง เช่ น ทําการขนอิฐและปูนผสมให้ ช่างก่ ออิฐ ยก แบก หาม
เคลือ่ นย้ ายวัสดุขนาดหนัก ใช้ พลัว่ ตักและร่ อนวัสดุร่วน ใช้ จอบหรื อเสี ยมขุดหลุมหรื อคู หรื อช่ วยงานอื่น ๆ
ในสถานที่ที่ทําการก่ อสร้ าง ตามคําสั่ งของผู้ควบคุมงาน

(588)
หมู่ 932 แรงงานการผลิต (Manufacturing Labourers)
ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหมู่นี้ ได้ แก่ ผู้ที่ทํางานง่ ายๆ หรืองานซํ้าๆ ในส่ วนการผลิต และใช้
แรงกายมากกว่ าเครื่องมือ ซึ่งเป็ นเครื่องมือแบบใช้ มือถือ ทํางานด้ านการคัดแยกผลิตภัณฑ์ ประกอบและ
บรรจุชิ้นส่ วนต่ าง ๆ แบบง่ าย ๆ ด้ วยมือ
กลุ่มอาชี พในหมู่นี้ มีดังนี้
9459 แรงงานด้านการประกอบ
9460 แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์
หน่ วย 9321 แรงงานด้ านการประกอบ (Assembling Labourers)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูท้ าํ การคัดแยกสิ นค้าผลิตภัณฑ์และประกอบชิ้นส่ วน
แบบง่าย ๆ ด้วยมือ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
9321.20

พนักงานคัดแยกขวด (Labourer, bottle sorter)
ทําการคัดแยกขวดตามขนาดรู ปแบบ และความสกปรก : ส่ งขวดที่คดั แยกแล้วไปตาม
แผนกต่าง ๆ เพื่อนําไปใช้ในกระบวนการผลิตขั้นต่อไป อาจลงจํานวนขวดที่ทาํ การแยกตามใบสั่งงาน

9321.30

แรงงานด้ านการประกอบ (Labourer, assembling process)
ประกอบชิ้นส่ วนแบบง่าย ๆ ในกระบวนการผลิต : ทํางานทั้งในการประกอบชิ้นส่ วน
ต่าง ๆ ในกระบวนการผลิตตามคําสั่งของผูค้ วบคุมงาน
9321.32

ผู้ทาํ กระเบือ้ งซีเมนต์ ด้วยมือ (Maker, cement – tile, hand)
ทํากระเบื้ องซี เมนต์ตามลําดับขั้นด้วยมื อ : ผสมทราย ซี เมนต์ และนํ้าตามปริ มาณที่
ต้องการ ; วางฐานแผ่นโลหะซึ่ งยกออกได้ ; ใส่ ซีเมนต์ผสมทรายลงในแบบพิมพ์ ; กระทุง้ ของผสมให้
อัดแน่นในแบบพิมพ์ ; ปาดของผสมส่ วนที่เกินออก และทําให้ผิวกระเบื้องด้านบนเรี ยบ ; ถอดแบบพิมพ์
ออกจากกระเบื้องซี เมนต์ ; วางแผ่นกระเบื้องซี เมนต์พร้อมด้วยแผ่นฐานลงบนชั้นเพื่อผึ่งแห้ง ; แกะ
แผ่นฐานออกหลังจากผึ่งแห้งพอหมาด ๆ แล้ว ; พ่นนํ้าลงบนแผ่นกระเบื้องซี เมนต์ ก่อนที่จะนําไปตาก
แดดให้แห้งสนิท อาจทํากระเบื้องซี เมนต์ที่มีรูปร่ างและขนาดพิเศษด้วยแบบพิมพ์ไม้ที่ถอดได้
9321.34

ผู้หล่ อซีเมนต์ คอนกรีตด้ วยมือ (Caster, concrete – cement, hand)
หล่อผลิตภัณฑ์ซีเมนต์หลายแบบจากซี เมนต์ดว้ ยมือ เช่ น ท่อ เครื่ องสุ ขภัณฑ์ เตาหุ งต้ม
ศาลพระภูมิ เสารั้ว ผสมซี เมนต์ ทราย นํ้า และกรวดตามสู ตร ; เทคอนกรี ตผสมลงในแบบพิมพ์แล้ว

(589)
กระทุง้ ให้แน่นและทิ้งไว้ระยะเวลาหนึ่ งเพื่อให้อยูต่ วั คงรู ปและทําให้แข็งตัว ; ถอดแบบพิมพ์ออกแล้ว
ผึ่งไว้ให้แห้ง อาจหล่อเป็ นส่ วน ๆ และนํามาเชื่ อมต่อเข้าด้วยกัน อาจฉาบด้วยซี เมนต์ผสมเกล็ดหิ นอ่อน
และขัดมันผิวซี เมนต์ ; ติดเครื่ องประกอบที่เป็ นโลหะเข้ากับผลิตภัณฑ์บางชนิ ดอาจใช้เหล็กเส้นเสริ มท่อ
ม้านัง่ เสารั้ว อาจทาสี ผลิตภัณฑ์หรื อทําลวดลายภายหลังการหล่อ
9321.40

ผู้คัดชั้ นยางแผ่ นรมควัน (Labourer, rubber sorter)
คัดชั้นยางแผ่ นรมควัน : ตัด คีบเอาสิ่ งสกปรก รอยตําหนิต่างๆและฟองอากาศออกจากแผ่น
ยาง ; ตรวจความสมํ่าเสมอของการรมควันและความหนาของแผ่ นยางรมควัน และวางกองลงบนที่ที่ระบุช้ั น
ตามคุณภาพที่ได้ ตรวจแล้ ว
9321.90

แรงงานด้ านการประกอบอืน่ ๆ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในกลุ่มนี้ รวมถึงผูท้ ี่ใช้แรงงานในการประกอบชิ้นงานในการผลิต ซึ่ ง
มิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
หน่ วย 9322 แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์ และแรงงานด้ านการผลิต
(Hand Packers and Other Manufacturing Labourers)
ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหน่ วยนี้ ได้ แก่ ผู้ใช้ แรงงานต่ างๆ ในด้ านการผลิต ทํางานบรรจุวสั ดุ
หรือผลิตภัณฑ์ ต่างๆ ด้ วยมือสํ าหรับการขนส่ งหรือเก็บรั กษา ทําการเคลือ่ นย้ ายหรือล้ างวัสดุและผลิตภัณฑ์
หรือทํางานง่ ายๆ ตามคําสั่ งในอุตสาหกรรมการผลิตประเภทต่ าง ๆ
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
9322.20

แรงงานบรรจุ (Labourer, packing)
ทําการบรรจุวสั ดุหรื อผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ลงบนภาชนะหรื อกล่องบรรจุต่าง ๆ ด้วยมือ :
หยิบวัสดุ หรื อผลิ ตภัณฑ์ลงกล่ องหรื อภาชนะที่ เตรี ยมไว้จนเต็มหรื อตามจํานวนที่กาํ หนดทํางานซํ้า ๆ
ตามคําสั่งในแต่ละวัน
9322.25

พนักงานบรรจุอาหารลงถาด (Labourer, catering tray – setter)
จัดภาชนะอุปกรณ์เครื่ องใช้และอาหารต่างๆ ลงบนถาดตามแบบที่กาํ หนดหรื อตามความ
ต้องการของลูกค้า : ตรวจนับและรับอาหารให้ถูกต้องตามจํานวนและรายการที่กาํ หนดจากจุดตรวจรับ ;
จัดวางอุปกรณ์เครื่ องใช้และอาหารตามแบบแผน ข้อกําหนดของเอกสารกํากับและคําสั่งงาน ; ติดตามและ
จัดเตรี ยมอาหารที่สั่งเพิ่มในแต่ละเที่ยวบินให้ครบถ้วนก่อนส่ งมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ; รวบรวม
อุปกรณ์ ภาชนะและผลิตภัณฑ์อาหารคืนหน่วยงานเมื่อเสร็ จภารกิจ

(590)
9322. 30

ผู้ล้างและผึง่ ยางแผ่ นดิบ (Labourer, raw rubber-sheet washing)
ล้างแผ่นยางดิ บก่อนนําไปรมควัน : ลอกแผ่นยางดิบจากกอง ; ล้างด้วยแปรงหรื อล้าง
ด้วยเครื่ องอัตโนมัติให้แผ่นยางสะอาดปราศจากสิ่ งปลอมปน ; นําไปผึ่งให้สะเด็ดนํ้าบนราวตากเพื่อนําไป
รมควันในโรงรมควันต่อไป
9322. 35

ผู้อดั และหีบห่ อก้ อนยางแผ่ นรมควัน (Labourer, rubber wrapper)
นํายางแผ่นรมควันที่ผา่ นการคัดชั้นยางแล้วไปชัง่ นํ้าหนัก และใช้เครื่ องอัดเป็ นก้อนตาม
ข้อกําหนด : ห่อก้อนยางอัดด้วยยางคุณภาพเดียวกัน แล้วทาผิวนอกของก้อนยางด้วยสารละลายยางผสม
กับแป้ งตามปริ มาณที่กาํ หนด หรื อห่อก้อนยางด้วยวัสดุอื่นๆ เพื่อป้ องกันก้อนยางที่วางซ้อนติดกัน
9322.90

แรงงานด้ านการผลิตอืน่ ๆ ; แรงงานทัว่ ไป
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในกลุ่มนี้ รวมถึง ผูใ้ ช้แรงงานด้านการผลิต ซื่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
หมู่

933 แรงงานขนส่ ง (Transport Labourers and Freight Handlers)
ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหมู่นี้ ได้ แก่ ผู้ทําการขับเคลื่อนพาหนะแบบล้ อเลื่อนหรือแบบลากจูง
โดยสั ตว์ เพื่อขนส่ งสิ นค้ าและผู้โดยสาร รวมถึงการควบคุมเครื่องจักรที่ทํางานโดยใช้ แรงงานสั ตว์
กลุ่มอาชี พในหมู่นี้ มีดังนี้
9331 ผูข้ บั เคลื่อนพาหนะโดยใช้มือเข็น หรื อเท้าถีบ
9332 ผูข้ บั เคลื่อนพาหนะและเครื่ องจักรโดยใช้สัตว์ลากจูง
9333 ผูข้ นส่ งสิ นค้าต่าง ๆ
หน่ วย 9331 ผู้ขับเคลือ่ นพาหนะโดยใช้ มือเข็น หรือเท้ าถีบ (Hand or Pedal Vehicle Drivers)
ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหน่ วยนี้ ได้ แก่ ผู้ทําการขับเคลื่อนล้ อเลือ่ นหรื อพาหนะต่ างๆ ที่
คล้ายคลึงกันโดยใช้ มือเข็นหรื อเท้ าถีบในการขนส่ งสิ นค้ าหรือผู้โดยสาร
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
9331.20

คนถีบสามล้อ (Rider, tricycle)
ขับเคลือ่ นพาหนะที่ใช้ เท้ าถีบเพือ่ การขนส่ งผู้โดยสารหรือสิ นค้ าจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง :
ขับพาหนะสามล้ อนําผู้โดยสารหรือสิ นค้ าชนิดต่ างๆ ไปส่ งยังจุดหมายปลายทาง ; เก็บเงินค่ าโดยสารหรือค่า
ส่ งของตามระยะทางที่ได้ ตกลงกันไว้

(591)
9331.30

คนเข็นของ (Driver, rickshow)
ขับเคลือ่ นล้ อเลือ่ นหรือพาหนะต่ างๆ ที่บรรจุของโดยใช้ มือเข็นให้ เคลือ่ นที่จากที่หนึ่งไปยัง
อีกที่หนึ่ง : ลาก หรือเข็นสิ่ งของ สิ นค้ าต่ างๆ ไปส่ งยังจุดหมายปลายทางที่ผ้ วู ่ าจ้ างต้ องการ ; เก็บเงินค่ าเข็น
ของ อาจปฏิบัติงานเข็นของที่ตลาดสด ย่ านชุ มชน

หน่ วย 9332 ผู้ขับเคลือ่ นพาหนะและเครื่องจักรโดยใช้ สัตว์ ลากจูง
(Drivers of Animal-Drawn Vehicles and Machinery)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชี พในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูท้ าํ หน้าที่ขบั ขี่พาหนะโดยใช้สัตว์ลากจูงพาหนะ
ต่างๆ เพื่อขนสิ นค้าหรื อผูโ้ ดยสาร รวมทั้งใช้สัตว์ลากเครื่ องจักรทางการเกษตร ทําการบังคับ ควบคุมสัตว์
ให้ไปในทิศทางที่ตอ้ งการ ดูแลรักษาพาหนะให้อยูใ่ นสภาพที่พร้อมใช้งาน
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
9332.20

ผู้ขับยานพาหนะที่ใช้ สัตว์ ลากเทียม (สิ นค้ า)
(Driver, animal- drawn vehicle (goods) )
ขับขี่สัตว์ เพือ่ ลากจูงรถ เกวียน หรือยานพาหนะชนิดอืน่ สํ าหรับขนส่ งสิ นค้ าไปตามถนน :
เทียมและผูกสั ตว์ เข้ ากับยานพาหนะ ; ใช้ เสี ยงหรือดึงสายบังเหียนเพือ่ บังคับสั ตว์ ให้ ทํางาน ;
ควบคุมการลากจูงยานพาหนะให้ เป็ นไปตามสั ญญาณต่ างๆ และกฎจราจร ; ดูแลยานพาหนะให้ สะอาดและ
อยู่ในสภาพที่ใช้ งานได้ ดี อาจดูแลให้ อาหารและนํา้ แก่ สัตว์ และทําความสะอาดคอกสั ตว์ ช่ วยขนถ่ ายสิ นค้ าขึน้
หรือลงจากยานพาหนะ
9332.25

ผู้ขับยานพาหนะที่ใช้ สัตว์ ลากเทียม (ผู้โดยสาร)
(Driver, animal-drawn vehicle (passenger) )
ขับขี่สัตว์เพื่อลากจูงยานพาหนะสําหรับขนส่ งผูโ้ ดยสารไปตามถนน : เทียมและผูกสัตว์เข้า
กับยานพาหนะ ; ช่วยผูโ้ ดยสารในขณะขึ้นและลงจากยานพาหนะ และดึงสายบังเหี ยนบังคับสัตว์ ; ใช้เสี ยง
และดึงบังเหี ยนเพื่อบังคับสัตว์ให้ทาํ งาน ; ควบคุมการลากจูงยานพาหนะให้เป็ นไปตามสัญญาณต่างๆ และ
กฎจราจร ;
ดู แ ลยานพาหนะให้ส ะอาด และอยู่ในสภาพที่ ใช้ง านได้ดี ;
เก็บ ค่ า โดยสาร อาจ
ดูแลให้อาหารและนํ้าแก่สัตว์ และทําความสะอาดคอกสัตว์

9332.30

ควาญช้ าง ; ผู้ขับขี่ช้าง (Driver, elephant ; Mahout)
ดูแล ฝึ กหัด และขับขี่ช้างเพื่อใช้ลากซุ งในป่ าหรื อในบริ เวณโรงเลื่อย : ฝึ กหัดวิธีการ
ลากซุ งให้กบั ช้าง ; เลี้ยงดูชา้ งที่ใช้งานโดยการให้อาหารที่พอเหมาะ อาบนํ้าและให้พกั ผ่อน ; จัดเตรี ยม
อุปกรณ์และปะอก (เครื่ องเทียมลาก) ที่เหมาะสมสําหรับให้ชา้ งใช้ลากซุ ง ; เตรี ยมและผูกปะอกช้างเพื่อ
ลากซุง ; ใช้เครื่ องมือเจาะรู (เรี ยกว่าจมูก) ในท่อนซุ งที่จะใช้ชา้ งลาก ; รับคําสั่งเกี่ยวกับลักษณะการลากซุ ง
; นัง่ บนคอช้างและขับขี่ไปยังสถานที่ที่ทาํ งาน ; สั่งช้างให้ลากซุ งด้วยการผลักดัน ยก กองรวมกันหรื อชัก
ลากโดยใช้วิธีการต่างๆ เช่น พูด ใช้เท้าหรื อมือกระตุน้ หรื อใช้ตะขอสับและโยงโซ่ เข้าระหว่างปะอกช้าง

(592)
อาจมีควาญช้างคนอื่นช่วยในการลากซุ งเมื่อต้องการลากซุ งขนาดหนักและจําเป็ นต้องใช้สองตัวทํางาน
(ตัวหนึ่งลากและอีกตัวหนึ่งผลักดัน ) หรื อเพื่อปฏิบตั ิงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทําไม้ อาจช่วยคนงาน
อื่นทํางานเกี่ยวกับการทําไม้ทวั่ ไป และอาจขับขี่เพื่อการแสดงต่างๆ
9332.90

ผู้ขับขี่สัตว์ พาหนะและผู้ขับขี่ยานพาหนะที่ใช้ สัตว์ ลากเทียมอืน่ ๆ
ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในกลุ่มนี้ รวมถึง ผู้ขับขี่สัตว์ พาหนะและผู้ขับขี่ยานพานหะที่ใช้ สัตว์ ลาก
เทียม ซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ ในที่อนื่ ตัวอย่ างเช่ น ผู้ขับขี่สัตว์ ที่ใช้ บรรทุกสิ นค้ า

หน่ วย 9333 ผู้ขนส่ งสิ นค้ าต่ าง ๆ (Freight Handlers)
ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผูท้ าํ การบรรจุหีบห่ อและขนย้ายสิ่ งของหรื อสิ นค้า
ขึ้น– ลงจากรถยนต์บรรทุก เรื อ เครื่ องบินหรื อการขนส่ งอื่นๆ ทําการบรรจุและขนส่ งสิ นค้าประเภทต่างๆ
เช่น เฟอร์ นิเจอร์ เครื่ องจักร ผลผลิตทางการเกษตร นํ้ามัน ก๊าซ และของเหลว โดยการยกหรื อลําเลียง
ทางท่อหรื อสายพาน
อาชีพในหน่ วยนี้ มีดังนี้
9333.20
ผู้ขนถ่ ายสิ นค้ าประจํายานพาหนะ (การขนส่ งทางรถไฟและทางถนน)
(Loader, vehicle (road and railway) )
ขนถ่ายสิ นค้าขึ้นและลงจากรถบรรทุก รถสิ นค้า รถไฟ และยานพาหนะอื่นๆ : บรรทุก
สิ นค้าขึ้นบนยานพาหนะด้วยมือหรื อเครื่ องยก ; จัดสิ นค้าในยานพาหนะให้เข้าที่และผูกมัดให้แน่นเพื่อ
ป้ องกันไม่ให้สินค้าชํารุ ดในระหว่างทางขนส่ งและเพื่อสะดวกแก่การขนถ่ายสิ นค้า ; ขนถ่ายสิ นค้าลงจาก
ยานพาหนะด้วยมื อหรื ออุ ป กรณ์ อย่างที่ ใช้ในการบรรทุ ก สิ นค้า อาจใช้เชื อกลวดหรื อสิ่ งที่ ใ ช้สําหรั บ
ผูกมัดสิ นค้าที่ขนเสร็ จแล้วให้แน่นเพื่อป้ องกันการแตกหัก

9333.30

ผู้ขนถ่ ายสิ นค้ า (ทางเรือ) (Loader, ship)
ขนถ่ายสิ นค้าขึ้นและลงจากเรื อ : ขนสิ นค้าตามรายการจากท่าเทียบเรื อ ลงเรื อหรื อจาก
เรื อขึ้นท่าเทียบเรื อหรื อลงยานพาหนะทางบกหรื อทางนํ้าด้วยวิธีการที่ปลอดภัยและมีประสิ ทธิ ภาพ ; คัด
แยกสิ นค้าตามชนิดและประเภทก่อนการบรรทุกตามที่ได้รับมอบหมาย
9333.40

ผู้ขนถ่ ายสิ นค้ า (ทางอากาศ) (Loader, aircraft)
ขนถ่ายสิ นค้าขึ้นและลงจากเครื่ องบิน : ขนสิ นค้าตามรายการจากคลังสิ นค้าขึ้นเครื่ องบิน
หรื อขนถ่ายลงจากเครื่ องบิ นสู่ คลังสิ นค้าและจากคลังสิ นค้าลงยานพาหนะ ด้วยวิธีการที่ ปลอดภัยและมี
ประสิ ทธิ ภาพ ; คัดแยกสิ นค้าตามชนิด ประเภท ขนาดและนํ้าหนัก ตามใบกํากับรายการ ; จัดหาชั้น

(593)
วางสิ นค้าให้ได้ขนาดเหมาะสมกับสิ นค้า และจัดวางสิ นค้าให้เหลือพื้นที่นอ้ ยที่สุดหรื อทําการบรรจุสินค้า
ลงตูค้ อนเทนเนอร์
9333.45

พนักงานลําเลียงอาหารขึน้ เครื่องบิน (Catering loader, aircraft )
ลํา เลี ยง ขนถ่ า ย และแลกเปลี่ ย นหี บ ห่ อ สั ม ภาระอาหารและอุ ป กรณ์ ที่ เกี่ ย วข้องบน
เที่ยวบินให้ตรงตามตารางเวลา : รวบรวมและเตรี ยมการเคลื่อนย้ายอาหารและสัมภาระต่างๆ เพื่อนําขึ้น
อากาศยาน โดยตรวจสอบความถูกต้องของอาหารและเครื่ องใช้ต่างๆ ตามเอกสาร ใบกํากับ และคําสั่ง
ปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบของการลําเลียง ; ตรวจและรักษาอุณหภูมิของอาหาร การจัดเรี ยงหมายเลขให้
เป็ นไปตามกําหนด ก่อนส่ งมอบในแต่ละเที่ยวบิน ; ลําเลียงอาหารและสัมภาระต่าง ๆ ลงจากเที่ยวบิน ;
ตรวจนับภาชนะเครื่ องใช้ก่อนส่ งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนิ นการต่อไป
9333.90
ผู้ปฏิบัติงานขนส่ งสิ นค้ าอืน่ ๆ
ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในกลุ่มนี้ รวมถึงผู้ปฏิบัติงานเกีย่ วกับการลําเลียงสิ นค้ าซึ่งมิได้ จัด
ประเภทไว้ ในที่อื่น ตัวอย่ างเช่ น ผู้รับขนกระเป๋ าที่สถานีรถไฟ สถานีรถโดยสารประจําทาง ท่ าอากาศยาน
หรือท่ าเรือ ; ผู้ยกเครื่องเรื อนไปใส่ ในรถบรรทุกและขนลงจากรถบรรทุก ; ผู้แบกหามเนือ้ ปลา
ผลไม้ และผลิตภัณฑ์ อาหารอืน่ ๆ ในตลาดขายส่ ง

(594)
หมวดใหญ่ 0 ทหาร (Armed Forces)
ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหมวดนี้ ได้ แก่ ผู้ที่ทําหน้ าที่รับใช้ ชาติในกองทัพต่ าง ๆ ทั้งนีร้ วมถึง
ทหารอาสาสมัคร ทหารเกณฑ์ และทหารประจําการ

