ระบบผู้ฝึกงานด้านเทคนิค จาแนกตามสาขาช่าง (82 สาขาช่าง 146 ลักษณะงาน)
技能実習制度 移行対象職種 ・作業一覧 2020年2月 25 日 時点 82 職種 146 作業

Job categories eligible when Interns shift to Technical Intern Training (ii) ( 82 Job categories,146 Operations in as of Feb 25, 2020)
1. สาขาเกษตรกรรม (2 สาขาช่าง, 6 ลักษณะงาน)
สาขาช่าง
ลักษณะงาน
การเพาะปลูก
งานพืชสวน
Cultivation agriculture
งานไร่ผัก
耕種農業
งานสวนผลไม้
การเลี้ยงสัตว์
งานเลี้ยงสุกร
Livestock agriculture
งานเลี้ยงไก่ (เก็บไข่ไก่)
畜産農業
งานเลี้ยงโคนม

Agriculture (2 job categories,6 operations)
Operations
Facility horticulture
Upland field cropping/ Vegetable growing
Fruit growing
Hog raising
Poultry farming (collecting chicken eggs)
Dairy

2. สาขาประมง (2 สาขาช่าง, 9 ลักษณะงาน)
สาขาช่าง
ลักษณะงาน
ประมงตกปลาโอ
ประมงเบ็ดราว
ประมงตกปลาหมึก
การประมงที่ใช้เรือจับปลา
ประมงอวนล้อมจับ
Fishing boat fisheries
ประมงอวนลากและอวนล้อมจับ
漁船漁業
ประมงอวนลอย
ประมงอวนอยู่กับที่
ประมงกุ้ง ปู
การเลี้ยงสัตว์น้า
งานเลี้ยงหอยเชลล์และหอยนางรม
Aquaculture

Fishery (2 job categories,9 operations)
Operations
Skipjack pole and line fishery
Long-line fishery
Squid jigging
Purse seine fishery
Trawl and seine net fishery
Gill net fishery
Set net fishery
Crab and shrimp basket fishery
Scallop and oyster farming

養殖業

農業関係（２職種６作業）
作業名
施設園芸
畑作・野菜
果樹
養豚
養鶏
酪農
漁業関係（２職種９作業）
作業名
かつお一本釣り漁業
延縄漁業
いか釣り漁業
まき網漁業
ひき網漁業
刺し網漁業
定置網漁業
かに・えびかご漁業
ほたてがい・まがき 養殖

3. สาขาก่อสร้าง (22 สาขาช่าง, 33 ลักษณะงาน)
สาขาช่าง
ลักษณะงาน
การขุดบ่อ
งานขุดบ่อ (เจาะกระแทก)
Well drilling
งานขุดบ่อ (เจาะหมุน)

Construction (22 job categories,33
Operations
Percussion type well drilling operation

パーカッション式さく井工事

Rotary type well drilling operation

ロータリー式さく井工事

Duct sheet metal operation

ダクト板金

Interior and exterior sheet metal operation

内外装板金

建設関係（22職種33作業）
作業名

さく井

การผลิตแผ่นโลหะส้าหรับการก่อสร้าง งานแผ่นโลหะ (ประกอบท่อโลหะ)
Building sheet metal work
建築板金

การติดตั้งเครื่องปรับอากาศและห้อง
เย็น
Freezing and air conditioning
apparatus installing

งานแผ่นโลหะ (ตกแต่งภายในและ
ภายนอกอาคาร)

งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศและห้องเย็น Freezing and air harmonizing equipment
installation work

冷凍空気調和機器施工

งานประกอบบานประตูหน้าต่างไม้ดว้ ยมือ Hand processing work of wooden fixture

木製建具手加工

งานไม้ก่อสร้าง

Carpentry construction work

大工工事

งานสร้างโครงไม้ก่อสร้าง

Framing construction work

型枠工事

งานประกอบเหล็กเสริมคอนกรีต

Assembling reinforced rod bar work

鉄筋組立て

冷凍空気調和機器施工

การประกอบบานประตูหน้าต่าง
Fixture making
建具製作

ช่างไม้
Carpentry
建築大工

การสร้างโครงไม้
Frame working
型枠施工

เหล็กเสริมคอนกรีต
Reinforcing bar construction
鉄筋施工

สาขาช่าง

作業名

ลักษณะงาน
งานประกอบนั่งร้าน

Operations
Scaffolding building work

とび

งานตกแต่งหิน

Stone processing work

石材加工

งานปูพื้นหิน

Work of putting out stones

石張り

งานปูกระเบื้อง

Tiling work

タイル張り

งานปูหลังคาดิน

Tile-roofing work

かわらぶき

งานโบกปูน

Plasterers work

左官

งานท่อ (ก่อสร้าง)

Construction piping work

建築配管

配管

งานท่อ (โรงงาน)

Plant piping work

プラント配管

การติดตั้งวัสดุกันความร้อน
Heat insulation

งานก่อสร้างวัสดุกันความร้อน-ความเย็น Heat-retention and cool-retention
construction work

นั่งร้าน
Scaffolding
とび

หินก่อสร้าง
Building stone construction
石材施工

การปูกระเบื้อง
Tiling
タイル張り

การปูหลังคาดิน
Tile roofing
かわらぶき

การโบกปูน
Plastering
左官

ช่างท่อ
Plumbing

熱絶縁施工

保温保冷工事

สาขาช่าง
การตกแต่งภายใน
Interior finishing
内装仕上げ施工

การติดตั้งกรอบหน้าต่าง
Sash setting

ลักษณะงาน
งานปูพื้นพลาสติก
งานปูพื้นพรม
งานโครงฐานรากเหล็กในอาคาร
งานติดแผ่นฝ้าเพดานและผนัง
งานติดตั้งผ้าม่าน
งานติดตั้งกรอบหน้าต่างส้าหรับอาคาร

作業名
Operations
Plastic-material floor finishing construction workプラスチック系床仕上げ工事
カーペット系床仕上げ工事
Carpeting floor finishing construction work
鋼製下地工事
Metal-made foundation construction work
ボード仕上げ工事
Board finishing construction work
カーテン工事
Curtain installation work
ビル用サッシ施工
Building sash installation work

งานเคลือบกันน้้า

Sealing water-proof construction work

シーリング防水工事

งานอัดส่งคอนกรีต

Concrete pressure transfer construction work

コンクリート圧送工事

サッシ施工

การเคลือบกันน้้า
Waterproofing
防水施工

การอัดส่งคอนกรีต
Concrete pressure feeding
コンクリート圧送施工

หลุมระบายความดันน้้าใต้ดนิ
Well point construction

งานก่อสร้างหลุมระบายความดันน้้าใต้ดนิ Well-point construction work

ウェルポイント工事

งานตกแต่งผนัง

Painting work

壁装

งานเตรียมพื้นผิว

Dozing work

押土・整地

งานบรรทุก

Loading work

積込み

งานขุดรื้อถอน

Excavating work

掘削

งานบดถนน

Road rolling work

締固め

งานสร้างเตาเผา

Furnace installation work

築炉

ウェルポイント施工

การตกแต่งผนัง
Paper hanging
表装

การใช้งานเครื่องจักรในการก่อสร้าง
Application of construction
equipment
建設機械施工

การสร้างเตาเผา
Furnace installation
築炉

4. สาขาผลิตอาหาร (11 สาขาช่าง, 16 ลักษณะงาน)
สาขาช่าง
การบรรจุอาหารกระป๋อง
Can seaming for canned foods

Food Manufacturing (11 job categories,16 operations)

ลักษณะงาน

食品製造関係（11職種16作業）
作業名

Operations

งานบรรจุอาหารกระป๋อง

Can seaming for canned foods

缶詰巻締

งานแปรรูปเนื้อไก่

Poultry processing

食鳥処理加工

Extract manufacturing

節類製造

Heated dried product manufacturing

加熱乾製品製造

Flavored product manufacturing

調味加工品製造

งานผลิตอาหารรมควัน

Smoked product manufacturing

くん製品製造

งานผลิตอาหารแช่เค็ม

Salted product manufacturing

塩蔵品製造

งานผลิตอาหารแห้ง

Dried product manufacturing

乾製品製造

งานผลิตอาหารหมัก

Fermented foodstuff manufacturing

発酵食品製造

งานผลิตลูกชิ้นปลา

Boiled fish paste producing work

かまぼこ製品製造

缶詰巻締

อุตสาหกรรมแปรรูปเนื้อไก่
Poultry processing industry
食鳥処理加工業

อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลโดย Extract manufacturing
ใช้ความร้อน
Marine Heated fishery processed งานผลิตอาหารแห้งโดยใช้ความร้อน
foodstuff manufacturing work
งานผลิตอาหารปรุงรส
加熱性水産加工食品製造業

อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลโดย
ไม่ใช้ความร้อน
Non-heated fishery processed
foodstuff manufacturing work
非加熱性水産加工食品製造業

การผลิตอาหารทะเลบด
Fish paste making
水産練り製品製造

สาขาช่าง

ลักษณะงาน

อุตสาหกรรมแปรรูปเนื้อวัวและเนื้อหมู งานหั่นชิ้นเนื้อวัวและเนื้อหมู
Beef and pork processing
industry

作業名

Operations
Primal cut of beef and pork processing

牛豚部分肉製造

Production work of ham, sausage and bacon

ハム・ソーセージ・ベーコン製造

งานอบขนมปัง

Bread baking work

パン製造

งานผลิตอาหารส้าเร็จรูป

Ready-made meal processing

そう菜加工

งานแปรรูปสินค้าเกษตร(การดอง)

Agricultural pickles processing work

農産物漬物製造

งานผลิตอาหารส้าหรับสถานสงเคราะห์
สถานพยาบาล

Meal processing work for Medical and
welfare facilities

医療・福祉施設給食製造

牛豚食肉処理加工業

การผลิตแฮม ไส้กรอกและเบคอน
งานผลิตแฮม ไส้กรอกและเบคอน
Ham, sausage and bacon making
ハム・ソーセージ・ベーコン製
造

การอบขนมปัง
Bread Baking
パン製造

การผลิตอาหารส้าเร็จรูป
Ready-made meal
manufacturing work
そう菜製造業

การแปรรูปสินค้าเกษตร(ดอง)
Agricultural pickles processing
農産物漬物製造業

การผลิตอาหารส้าหรับสถาน
สงเคราะห์ สถานพยาบาล
Meal processing for Medical
andwelfare facilities
医療・福祉施設給食製造

5. สาขาสิ่งทอ (13 สาขาช่าง, 22 ลักษณะงาน)
สาขาช่าง
การปั่นด้าย
Spinning operation
紡績運転

การทอผ้า
Weaving operation
織布運転

การย้อม
Dyeing

Textile (13 job categories,22operations)
ลักษณะงาน

繊維・衣服関係（13職種22作業）
作業名

Operations

งานเตรียมการก่อนปั่น

Pre-spinning work

前紡工程

งานปั่นด้าย

Spinning process

精紡工程

งานม้วนด้าย

Winding process

巻糸工程

งานผสมด้าย

Twisting and doubling work

合ねん 糸工程

งานเตรียมการก่อนทอ

Sizing and warping work

準備工程

งานทอผ้า

Weaving process

製織工程

งานตรวจสอบ

Inspecting work

仕上工程

งานย้อมด้าย

Thread permeation dyeing work

糸浸染

งานย้อมผ้าทอและผ้าถัก

Fabric and knit dyeing

織物・ニット浸染

งานผลิตถุงเท้า

Socks producing work

靴下製造

งานผลิตลายถักวงกลม

Round knitting producing work

丸編みニット製造

งานผลิตสินค้าถักนิตเส้นยืน

Warp knitting producing work

たて編ニット生地製造

染色

การผลิตสินค้าถักนิต
Knit goods manufacturing
ニット製品製造

การผลิตสินค้าถักนิตเส้นยืน
Warp knitted fabrics
manufacturing
たて編ニット生地製造

การผลิตเสื้อผ้าเด็กและสตรี
Ladies’ and children’s dress
making

งานเย็บเสื้อผ้าส้าเร็จรูปส้าหรับเด็กและสตรีSewing work of ready-made clothes
for ladies and children

婦人子供既製服 縫製

งานผลิตเสื้อผ้าส้าเร็จรูปส้าหรับสุภาพบุรุษ Sewing work of men’s ready-made clothes

紳士既製服製造

婦人子供服製造

การผลิตเสื้อผ้าสุภาพบุรุษ
Tailoring men’s suit making
紳士服製造

สาขาช่าง
การผลิตชุดชั้นใน
Underwear manufacturing

ลักษณะงาน

作業名

Operations

งานผลิตชุดชั้นใน

Underwear manufacturing operation

下着類製造

งานผลิตผ้าปูที่นอน

Bedding products work

寝具製作

งานผลิตพรมทอ

Woven carpet producing work

織じゅうたん製造

งานผลิตพรมปักปุย

Tufted carpet producing work

タフテッドカーペット製造

งานผลิตพรมอัด

Needle punched carpet producing work

ニードルパンチカーペット製造

งานผลิตสินค้าผ้าใบ

Canvas cloth products related work

帆布製品製造

งานเย็บเสื้อเชิ้ต

Dress-shirt producing work

ワイシャツ製造

งานเย็บผ้าบุที่นั่งรถ

Car seat product sewing work

自動車シート縫製

下着類製造

การผลิตผ้าปูที่นอน
Bedclothes making
寝具製作

การผลิตพรม
Carpet manufacturing
カーペット製造

การผลิตสินค้าผ้าใบ
Canvas product making
帆布製品製造

ช่างตัดเสื้อ
Cloth sewing
布はく縫製

ช่างเย็บผ้าบุที่นั่ง
Seat product sewing
座席シート縫製

6. สาขาเครื่องจักรและโลหะ (15 สาขาช่าง, 29 ลักษณะงาน)Machinery and Metals(29 operations15 job categories,29 operations)
สาขาช่าง
ลักษณะงาน
Operations
การหล่อแบบ
งานหล่อเหล็กและโลหะ
Casting iron and article operation
Casting
งานหล่อโลหะผสม
Casting nonferrous metal and article operation
鋳造

การขึ้นรูป
Forging
鍛造

機械・金属関係（ 15職種29作業）
作業名
鋳鉄鋳物鋳造
非鉄金属鋳物鋳造

งานทุบขึ้นรูป

Hammer type forging operation

ハンマ型鍛造

งานอัดขึ้นรูป

Press type forging operation

プレス型鍛造

สาขาช่าง
การฉีดโลหะ
Die casting
ダイカスト

การกัดกลึง
Machining
機械加工

การกดโลหะ
Metal press

作業名

ลักษณะงาน
งานฉีดโลหะ (ร้อน)

Operations
Hot chamber die-cast work

ホットチャンバダイカスト

งานฉีดโลหะ (เย็น)

Cold chamber die-cast work

コールドチャンバダイカスト

งานกลึงทั่วไป
งานกัดด้วยโลหะ
งานควบคุมค่าเครื่องกลึง NC
งานควบคุมเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์

普通旋盤

งานกดโลหะ

Engine Lathe operation
Milling machine operation
Numerical Control Lathe Operation
Machining Center Operation
Metal press operation

งานแปรรูปเหล็กส้าหรับท้าโครงสร้าง

Steel processing operation for structure

構造物鉄工

งานแปรรูปแผ่นเหล็กด้วยเครื่องจักร

Machine sheet metal operation

機械板金

งานชุบโลหะด้วยไฟฟ้า

Electric plating work

電気めっき

งานชุบโลหะด้วยสังกะสี

Meltdown zinc plating work

溶融亜鉛めっき

งานเคลือบอลูมิเนียม

Anode oxidation treatment work

陽極酸化処理

งานขัดผิวเครื่องมือจิ๊ก
งานขัดผิวแม่พิมพ์
งานขัดผิวและประกอบเครื่องจักร

Melting equipment finishing work
Metal mold finishing work
Machine assembling finishing work

治工具仕上げ

フライス盤
数値制御旋盤
マシニングセンタ
金属プレス

金属プレス加工

การแปรรูปเหล็ก
Iron work
鉄工

การแปรรูปแผ่นโลหะ
Factory sheet metal work
工場板金

การชุบโลหะ
Electroplating
めっき

การเคลือบอลูมิเนียม
Aluminum anodizing
アルミニウム陽極酸化処理

การขัดผิวโลหะ
Finishing
仕上げ

金型仕上げ
機械組立仕上げ

สาขาช่าง
การตรวจเช็คเครื่องจักร
Machine inspection

作業名

ลักษณะงาน
งานตรวจเช็คเครื่องจักร

Operations
Machine inspection work

機械検査

งานบ้ารุงรักษาเครื่องจักร

Machine maintenance work

機械系保全

งานประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Electronic devices assembling work

電子機器組立て

งานประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้ามอเตอร์
งานประกอบหม้อแปลงไฟฟ้า
งานประกอบแผงสวิตช์และ
แผงควบคุมไฟฟ้า

Spinning electric machine assembling work
Transformer assembling work
Control panel and distribution panel
assembling work

回転電機組立て

งานประกอบอุปกรณ์สวิตช์เปิด-ปิด

Open-close control device assembling work

開閉制御器具組立て

งานพันขดลวดมอเตอร์
งานออกแบบแผงวงจร

Spinning electric cord-reel producing work
Print distribution panel design

回転電機巻線製作

งานผลิตแผงวงจร

Print distribution panel production

プリント配線板製造

Others (16 job categories,28 operations)
Operations
Hand processing on furniture making

その他（ 16職種28作業）

機械検査

การบ้ารุงรักษาเครื่องจักร
Machine maintenance
機械保全

การประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
Electronic equipment
assembling
電子機器組立て

การประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า
Electric equipment assembling
電気機器組立て

การผลิตแผงวงจร
Print wiring board manufacturing
プリント配線板製造

7. สาขาอื่นๆ (16 สาขาช่าง, 28 ลักษณะงาน)
สาขาช่าง
ลักษณะงาน
การท้าเฟอร์นิเจอร์
งานสร้างเฟอร์นิเจอร์ดว้ ยมือ
Furniture making
家具製作

変圧器組立て
配電盤・制御盤組立て

プリント配線板設計

作業名
家具手加工

สาขาช่าง
การพิมพ์
Printing

作業名

ลักษณะงาน
งานพิมพ์ออฟเซท

Operations
Off-set printing work

オフセット印刷

งานเข้าเล่มหนังสือ

Binding work

製本

Compressing forming work
Injection forming work
Inflation forming work
Blow forming work
Hand-loaded layer forming work

圧縮成形

งานทาสีอาคาร
งานทาสีโลหะ
งานทาสีสะพานเหล็ก
งานพ่นสี
งานเชื่อมด้วยมือ

Construction painting work
Metal painting work
Metal bridge painting work
Spray painting work
Manual welding

建築塗装

งานเชื่อมกึ่งอัตโนมัติ

Semi-automatic welding

半自動溶接

งานบรรจุหีบห่ออุตสาหกรรม

Industrial wrapping work

工業包装

Printing box punching work

印刷箱打抜き

Printing box producing work

印刷箱製箱

Paste box producing work

貼箱製造

Cardboard producing work

段ボール箱製造

印刷

การเข้าเล่มหนังสือ
Book binding
製本

งานหล่อพลาสติก (แบบอัด)
งานหล่อพลาสติก (แบบฉีด)
งานหล่อถุงพลาสติก
プラスチック成形
งานหล่อพลาสติก (แบบเป่า)
การหล่อพลาสติกเสริมแรงด้วยใยแก้ว งานเคลือบพลาสติกเสริมแรงด้วยมือ
Reinforced plastic molding
การหล่อพลาสติก
Plastic molding

射出成形
インフレーション成形
ブロー成形
手積み積層成形

強化プラスチック成形

การทาสี
Painting
塗装

การเชื่อมโลหะ
Welding
溶接

การบรรจุหีบห่ออุตสาหกรรม
Industrial packaging

金属塗装
鋼橋塗装
噴霧塗装
手溶接

工業包装

การผลิตกล่องและลังกระดาษ
งานเจาะกล่องกระดาษพิมพ์ลาย
Carton box and corrugated card งานผลิตกล่องกระดาษพิมพ์ลาย
board box
งานผลิตกล่องกระดาษแข็งพิเศษ
紙器・段ボール箱製造

งานผลิตลังกระดาษ

สาขาช่าง
ลักษณะงาน
การผลิตเครื่องปั้นดินเผาอุตสาหกรรม งานขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรหมุน
Industrial manufacturing of
งานขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์อัด
pottery

作業名

Operations
Roller jigger forming work

機械ろくろ成形

Pressure casting work

圧力鋳込み成形

งานปั้มลาย

Pad printing work

パッド印刷

งานซ่อมบ้ารุงรถยนต์

Automobile repair and maintenance work

自動車整備

งานท้าความสะอาดอาคาร

Building cleaning management work

ビルクリーニング

งานบริบาล

Care worker

介護

งานซักรีด

Linen supply finishing work

リネンサプライ仕上げ

陶磁器工業製品製造

การซ่อมบ้ารุงรถยนต์
Automobile repair and
maintenance
自動車整備

การท้าความสะอาดอาคาร
Building cleaning management
ビルクリーニング

การบริบาล
Care worker
介護

การซักรีด
Linen supply
リネンサプライ

การหล่อคอนกรีต
งานหล่อคอนกรีต
Precast concrete manufacturing

Precast concrete manufacturing work

コンクリート製品製造

Hospitality/Sanitary Management

接客・衛生管理

コンクリート製品製造

การโรงแรม
Accommodation
宿泊

งานต้อนรับ/ท้าความสะอาด

8. สาขาที่มีการประกาศยอมรับโดยรัฐมนตรี (1 สาขาช่าง 3 ลักษณะงาน)
operations and categories in the notice specified by the competent ministers (1 job categories,3 operations)
สาขาช่าง
ลักษณะงาน (สนร.)
Operations
Aircraft ground support work
งานสนับสนุนภาคพื้นเครื่องบิน
การบริการภาคพื้นสนามบิน
Cargo handling work

Airport ground handling

งานขนถ่ายสัมภาระ

空港グランドハンドリング

งานท้าความสะอาดห้องโดยสารเครื่องบิน Cabin cleaning work

หมายเหตุ : แถบสีเหลือง คือสาขาอาชีพที่ก้าหนดให้การจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือน
Remark : Yellow hilight is meaning that this operation is paid by monthly salary.
備考：黄色い塗っている作業は月給制に定めること。

社内検定型の職種・作業（１職種３作業）
作業名
航空機地上支援
航空貨物取扱
客室清掃

