ตารางแสดง 12 สาขาอาชีพสาหรับแรงงานที่มีทักษะเฉพาะ
12 Industry Fields and Job Categories for Specified Skilled Worker
特定技能の12業種・職種一覧

1.介護 / Care Worker / งานบริบาล
職種/ Industry Fields / สาขา

Operations

作業名

ลักษณะงาน

介護

Nursing care
งานบริบาล

介護

Nursing care

2. ビルクリーニング / Building cleaning management / การจัดการทาความสะอาดอาคาร
作業名
職種/ Industry Field / สาขา

งานบริบาล

Operation

ลักษณะงาน

ビルクリーニング

Building cleaning management
การทาความสะอาดอาคาร

ビルクリーニング

Building cleaning management

การจัดการทาความสะอาดอาคาร

3. 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造分野
Machine parts and toolings/Industrial Machinery/ Electric, Electronics and information industries
งานผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรและเครื่องมืออุตสาหกรรม/งานอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล/งานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลด้านอุตสาหกรรม
作業名
Operations
ลักษณะงาน
職種/ Industry Field / สาขา
鋳造
Casting
หล่อแบบ
素形材産業
Forging
ขึ้นรูป
Machine parts & tooling industries 鍛造
ダイカスト
Die casting
ฉีดโลหะ
งานผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรและเครื่องมือ
機械加工
Machining
กัดกลึง
อุตสาหกรรม
金属プレス加工
Metal press
กดโลหะ
工場板金
Factory sheet metal work
แปรรูปแผ่นโลหะ
めっき
Plating
ชุบโลหะ
アルミニウム
Aluminum anodizing treatment
เคลือบอลูมิเนียม

仕上げ
機械検査
機械保全
塗装
溶接
鋳造
鍛造
ダイカスト
機械加工
塗装
鉄工
工場板金
産業機械製造業

Industrial machinery industry
งานอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

めっき
仕上げ
機械検査
機械保全
電子機器組立て
電気機器組立て
プリント配線板製造
プラスチック成形
金属プレス加工
溶接
工業包装
機械加工
金属プレス加工
工場板金
めっき

電気・電子情報関連産業

Electric, electronics and information

仕上げ

Finishing
Machinery inspection
Machine maintenance
Painting
Welding
Casting
Forging
Die casting
Machining
Painting
Iron work
Factory sheet metal work
Plating
Finishing
Machinery inspection
Machinery maintenance
Electrical equipment assembly
Electronic equipment assembly
Printed wiring board manufacturing
Plastic molding
Metal press
Welding
Industrial packaging
Machining
Metal press
Factory sheet metal work
Plating
Finishing

ขัดผิวโลหะ
ตรวจเช็คเครื่องจักร
บารุงรักษาเครื่องจักร
การทาสี
เชื่อมโลหะ
หล่อแบบ
ขึ้นรูป
ฉีดโลหะ
กัดกลึง
การทาสี
แปรรูปเหล็ก
แปรรูปแผ่นโลหะ
ชุบโลหะ
ขัดผิวโลหะ
ตรวจเช็คเครื่องจักร
บารุงรักษาเครื่องจักร
ประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า
ประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
การผลิตแผงวงจร
การขึ้นรูปพลาสติก
กดโลหะ
เชื่อมโลหะ
บรรจุหีบห่ออุตสาหกรรม
กัดกลึง
กดโลหะ
แปรรูปแผ่นโลหะ
ชุบโลหะ
ขัดผิวโลหะ

電気・電子情報関連産業

Electric, electronics and information
industries
งานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลด้าน
อุตสาหกรรม

機械保全
電子機器組立て
電気機器組立て
プリント配線板製造
プラスチック成形
塗装
溶接
工業包装

4. 建設 / Construction industry / อุตสาหกรรมก่อสร้าง
職種/ Industry Field / สาขา

作業名

型枠施工
左官
コンクリート圧送
トンネル推進工
建設機械施工
土工
屋根ふき
建設

Construction
อุตสาหกรรมก่อสร้าง

電気通信
鉄筋施工
鉄筋継手
内装仕上げ／表装
とび
建築大工
配管
建築板金
保温保冷

Machinery maintenance
Electronic equipment assembly
Electric equipment assembling
Printed wiring board manufacturing
Plastic molding
Painting
Welding
Industrial packaging

บารุงรักษาเครื่องจักร
ประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า
ผลิตแผงวงจร
หล่อพลาสติก
การทาสี
เชื่อมโลหะ
บรรจุหีบห่ออุตสาหกรรม

Operations
Formwork construction
Plastering
Concrete pumping
Tunnel and Propulsion
Construction machinery execution
Earthwork
Roofing
Telecomunications
Rebar construction
Reinforcing bar joints
Interior finishing/ material mounting
Scaffolding
Carpentry
Plumbing
Building sheet metal work
Heat-retention and cool-retention

ลักษณะงาน
สร้างโครงไม้ก่อสร้าง
โบกปูน
อัดส่งคอนกรีต
อุโมงและแรงขับเคลื่อน
ใช้เครื่องจักรในการก่อสร้าง
งานดิน
งานมุงหลังคา
โทรคมนาคม
ประกอบเหล็กเสริมคอนกรีต
การเชื่อมต่อโครงเสริมความแข็งแรง
การตกแต่งภายใน/ ติดตั้งวัสดุ
งานประกอบนั่งร้าน
ช่างไม้ก่อสร้าง
งานท่อ
การผลิตแผ่นโลหะสาหรับการก่อสร้าง
การติดตั้งวัสดุกันความร้อน

吹付ウレタン断熱
海洋土木工

Spray urethane insulation
Offshore civil engineering

5.造船・舶用工業 / Shipbuilding and ship machinery industry / การต่อเรือและอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเรือ
作業名
Operations
職種/ Industry Field / สาขา
機械加工
Machining
造船・舶用工業
鉄工
Iron work
Shipbuilding and ship machinery 仕上げ
Finishing
電気機器組立て
industry
Electric equipment assembling
Painting
การต่อเรือและอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเรือ 塗装
溶接
Welding
6.自動車整備 / Automobile repair and maintenance / การซ่อมบารุงรักษารถยนต์
作業名
職種/ Industry Field / สาขา

Operation

การฉีดฉนวนกันความร้อนยูรีเทน
วิศวกรรมโยธาทางทะเล

ลักษณะงาน
กัดกลึง
แปรรูปเหล็ก
ขัดผิวโลหะ
ประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า
การทาสี
เชื่อมโลหะ

ลักษณะงาน

自動車整備

Automobile repair and maintenance
การซ่อมบารุงรักษารถยนต์

7.航空 / Aviation industry / อุตสาหกรรมการบิน
職種/ Industry Fields / สาขา
航空

Aviation industry
อุตสาหกรรมการบิน

Automobile repair and maintenance งานซ่อมบารุงรักษารถยนต์

自動車整備

作業名

空港グランドハンドリング

航空機整備

Operations
Airport ground handling

ลักษณะงาน
การบริการภาคพื้นสนามบิน

Aircraft maintenance

การดูแลรักษาเครื่องบิน

8.宿泊 / Accommodation Industry / อุตสาหกรรมการที่พักอาศัย
作業名
職種/ Industry Fields / สาขา

Operations

ลักษณะงาน

宿泊

Accommodation Industry
อุตสาหกรรมการที่พักอาศัย
9.農業 / Agriculture / งานเกษตรกรรม
職種/ Industry Fields / สาขา
農業

Agriculture
งานเกษตรกรรม

Accommodation Industry

宿泊

耕種農業全般

Operations
Cultivation farming

เพาะปลูก

畜産農業全般

Livestock farming

เลี้ยงสัตว์

作業名

10. 漁業 / Fishery & Aquaculture / ประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
作業名
職種/ Industry Field / สาขา
漁業

Fishery & Aquaculture
ประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า

อุตสาหกรรมการที่พักอาศัย

ลักษณะงาน

Operations

ลักษณะงาน

漁業

Fishery

ประมง

養殖業

Aquaculture

การเลี้ยงสัตว์น้า

11. 飲食料品製造業 / Manufacture of Food and Beverages / อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
作業名
Operation
ลักษณะงาน
職種/ Industry Field / สาขา
General food and beverage
การผลิตวัตถุดิบอาหารและเครื่องดื่ม
飲食料品製造業
industry(food and beverage
(การผลิต/แปรรูป/ดูแลสุขอนามัยของ
Manufacture of food and beverage 飲食料品製造業全般（飲食料品
（酒類を除く）の製造・加工，安全 (excluding alcoholic beverages)
อาหารและเครื่องดื่ม ไม่รวมการผลิตสุรา)
industry
衛生）
production, processing and hygiene)
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
12. 外食業 / Food Service Industry / อุตสาหกรรมการบริการอาหาร
作業名
職種/ Industry Field / สาขา

Operations

ลักษณะงาน

外食業

Food service industry
อุตสาหกรรมการบริการอาหาร

外食業全般

General restaurant industry

อุตสาหกรรมร้านอาหารทั่วไป

