
ประกาศกระทรวงแรงงาน 
เรื่อง  ก าหนดงานทีห่้ามคนต่างด้าวท า 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๗  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชก าหนดการบริหารจัดการ 
การท างานของคนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชก าหนดการบริหารจัดการ   
การท างานของคนต่างด้าว  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๑  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานโดยความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าวเมื่อวันที่  ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๓   
จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ก าหนดให้งานตามที่ระบุไว้ในบัญชีหนึ่งท้ายประกาศนี้   หรืองานที่กฎหมายก าหนด  
ให้ผู้ประกอบวิชาชีพต้องมีสัญชาติไทย  เป็นงานที่ห้ามคนต่างด้าวท าโดยเด็ดขาดในทุกท้องที่ในราชอาณาจักร 

ข้อ ๓ ก าหนดให้งานตามที่ระบุไว้ในบัญชีสองท้ายประกาศนี้   เป็นงานที่ห้ามคนต่างด้าว   
ท าในทุกท้องที่ในราชอาณาจักร  โดยมีเงื่อนไขให้คนต่างด้าวท างานได้ตามข้อตกลงระหว่างประเทศหรือ
พันธกรณีที่ประเทศไทยมีความผูกพันภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย 

ข้อ ๔ ก าหนดให้งานตามที่ระบุไว้ในบัญชีสามท้ายประกาศนี้   เป็นงานที่ห้ามคนต่างด้าว   
ท าในทุกท้องที่ในราชอาณาจักร  โดยมีเงื่อนไขให้คนต่างด้าวท างานฝีมือหรือกึ่งฝีมือนั้นได้ก็แต่เฉพาะงาน  
ที่มีนายจ้าง 

ข้อ ๕ ก าหนดให้งานตามที่ระบุไว้ในบัญชีสี่ท้ายประกาศนี้   เป็นงานที่ห้ามคนต่างด้าว 
ท าในทุกท้องที่ในราชอาณาจักร  โดยมีเงื่อนไขให้คนต่างด้าวท างานนั้นได้ก็แต่เฉพาะงานที่มีนายจ้าง 
และได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองภายใต้บันทึกความตกลง  
หรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยท าไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ   

การรับคนต่างด้าวเข้าท างานกับนายจ้างตามวรรคหนึ่ง   ให้เป็นไปตามเงื่อนไขตามที่อธิบดี
กรมการจัดหางานประกาศก าหนด 

ข้อ ๖ ในกรณีเป็นงานที่กฎหมายก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพต้องได้รับใบอนุญาต 
หรือหนังสือรับรอง  คนต่างด้าวจะขอรับใบอนุญาตท างานได้ก็ต่อเมื่อได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรอง 
ตามกฎหมายนั้นแล้ว 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  1  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 

หม่อมราชวงศ์จตัุมงคล  โสณกุล 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๙๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   เมษายน   ๒๕๖๓



บัญชีท้ายประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ก าหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวท า  
   

บัญชีหนึ่ง 
งานที่ห้ามคนต่างด้าวท าโดยเด็ดขาด 

 
 (๑) งานแกะสลักไม้  
 (๒) งานขับขี่ยานยนต์หรืองานขับขี่ยานพาหนะที่ไม่ใช้เครื่องจักรหรือเครื่องกลในประเทศ ยกเว้น
งานขับขี่เครื่องบินระหว่างประเทศ หรืองานขับรถยก (Forklift) 
  (๓) งานขายทอดตลาด 
  (๔) งานเจียระไนหรือขัดเพชรหรือพลอย 
  (๕) งานตัดผม งานดัดผม หรืองานเสริมสวย 
  (๖) งานทอผ้าด้วยมือ  
  (๗) งานทอเสื่อ หรืองานท าเครื่องใช้ด้วยกก หวาย ปอ ฟาง ไม้ไผ่ เยื่อไม้ไผ่ พืชหญ้า ขนไก่ 
ก้านทางมะพร้าว เส้นใย ลวด หรือวัสดุอ่ืน 
  (๘) งานท ากระดาษสาด้วยมือ 
   (๙) งานท าเครื่องเขิน 
 (๑๐) งานท าเครื่องดนตรีไทย 
 (๑๑) งานท าเครื่องถม 
 (๑๒) งานท าเครื่องทอง เครื่องเงิน หรือเครื่องนาก 
 (๑๓) งานท าเครื่องลงหิน 
 (๑๔) งานท าตุ๊กตาไทย  
 (๑๕) งานท าบาตร  
 (๑๖) งานท าผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมด้วยมือ 
 (๑๗) งานท าพระพุทธรูป 
 (๑๘) งานท าร่มกระดาษหรือผ้า 
 (๑๙) งานนายหน้า หรืองานตัวแทน ยกเว้นงานนายหน้าหรืองานตัวแทนในธุรกิจการค้าหรือการลงทุน
ระหว่างประเทศ  
 (๒๐) งานนวดไทย   
 (๒๑) งานมวนบุหรี่ด้วยมือ 
 (๒๒) งานมัคคุเทศก์หรืองานจัดน าเที่ยว  
 (๒๓) งานเร่ขายสินค้า 
 (๒๔) งานเรียงตัวพิมพ์อักษรไทยด้วยมือ  
 (๒๕) งานสาวหรือบิดเกลียวไหมด้วยมือ 
 (๒๖) งานเสมียนพนักงานหรือเลขานุการ 
 (๒๗) งานให้บริการทางกฎหมายหรืออรรถคดี ยกเว้นงานดังต่อไปนี้ 

(ก) งานปฏิบัติหน้าที่อนุญาโตตุลาการ  
(ข) งานให้ความช่วยเหลือหรือท าการแทนในการด าเนินกระบวนพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการ 

ในกรณีที่กฎหมายซึ่งใช้บังคับแก่ข้อพิพาทที่พิจารณาโดยอนุญาโตตุลาการนั้นมิใช่กฎหมายไทย  
 
 



บัญชีสอง 
งานที่ห้ามคนต่างด้าวท าโดยมีเงื่อนไขให้คนต่างด้าวท างานได้ตามข้อตกลงระหว่างประเทศ 

หรือพันธกรณีที่ประเทศไทยมีความผูกพันภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย 
 

 (๑) งานควบคุม ตรวจสอบ ปฏิบัติงาน หรือให้บริการทางบัญชี ยกเว้นงานดังต่อไปนี้ 
      (ก) งานตรวจสอบภายในเป็นครั้งคราว 
      (ข) งานตามข้อตกลงระหว่างประเทศหรือพันธกรณีที่ประเทศไทยมีความผูกพัน โดยที่
สภาวิชาชีพเป็นผู้ให้การรับรองคุณสมบัติ 
 (๒) งานในวิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมโยธาที่เกี่ยวกับงานให้ค าปรึกษา งานวางโครงการ
งานออกแบบและค านวณ งานควบคุมการก่อสร้าง หรือการผลิต งานพิจารณาตรวจสอบ งานอ านวยการใช้ 
จัดระบบ วิจัย ทดสอบ ยกเว้นเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามข้อตกลง
ยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพของอาเซียน (MRA) รวมทั้งข้อตกลงระหว่างประเทศอ่ืนที่เกี่ยวกับการ
ให้บริการวิศวกรรมข้ามแดน หรือผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา  
ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร  

(๓) งานในวิชาชีพสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานศึกษาโครงการ งานออกแบบ งานบริหาร
และอ านวยการก่อสร้าง งานตรวจสอบ หรืองานให้ค าปรึกษา ยกเว้นเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
และวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพของอาเซียนด้านบริการสถาปัตยกรรม 
(MRA) รวมทั้งข้อตกลงระหว่างประเทศอ่ืนที่เกี่ยวกับการให้บริการสถาปนิกข้ามแดนจากสภาสถาปนิก หรือผู้ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนิก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีสาม 
งานที่ห้ามคนต่างด้าวท าโดยมีเงื่อนไขให้คนต่างด้าวท างานฝีมือหรือกึ่งฝีมือนั้นได้ก็แต่เฉพาะงานที่มีนายจ้าง 

 
 (๑) งานกสิกรรม งานเลี้ยงสัตว์ งานป่าไม้ หรืองานประมง  
 (๒) งานช่างก่ออิฐ งานช่างไม้ หรืองานช่างก่อสร้างอาคาร 
 (๓) งานท าที่นอนหรือผ้าห่มนวม 
 (๔) งานท ามีด 
 (๕) งานท ารองเท้า 
 (๖) งานท าหมวก 
 (๗) งานประดิษฐ์เครื่องแต่งกาย 
 (๘) งานปั้นหรือท าเครื่องปั้นดินเผา 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีส่ี 
งานที่ห้ามคนต่างด้าวท าโดยมีเงื่อนไขให้คนต่างด้าวท างานนั้นได้ก็แต่เฉพาะงานที่มีนายจ้าง 

และได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง 
ภายใต้บันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยท าไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ 

 
(๑) งานกรรมกร  
(๒) งานขายของหน้าร้าน  

 
 
 



คํานยิามงานทีห่า้มคนตา่งดา้วทาํ 
   

บญัชหีนึ่ง 
งานทีห่า้มคนต่างด้าวทาํโดยเดด็ขาด 

 
ลําดบัที ่ งาน คํานยิาม 

1 งานแกะสลกัไม้ หมายความว่า งานแกะสลักไม้หรือแกะสลักลวดลายประดับ
ลงบนไม้ งานเตรียมไม้และฝังรอยลงในเน้ือไม้ เพ่ือทําลวดลาย
ประดับเคร่ืองเรือน เครื่องประดับ และเคร่ืองใช้อ่ืน ๆ รวมทั้งงานซ่อม
และดัดแปลง 

๒ งานขับขี่ยานยนต์หรืองานขับขี่ยานพาหนะ 
ที่ไม่ใช้เครื่องจักรหรือเครื่องกลในประเทศ 
ยกเว้นงานขับขี่เครื่องบินระหว่างประเทศ 
หรืองานขับรถยก (Forklift) 

หมายความว่า งานขับขี่ยานยนต์ต่าง ๆ รวมทั้ งรถราง 
เพ่ือการขนส่งสินค้าและรับส่งผู้โดยสารทางถนน ทางนํ้า ทางอากาศ 
หรืองานขับขี่ยานพาหนะในประเทศที่ไม่ใช้เครื่องจักร หรือเคร่ืองกล  

ยกเว้นงานขับขี่เครื่องบินระหว่างประเทศ หรืองานขับรถยก 
(Forklift) ที่ติดต้ังอุปกรณ์ใช้สําหรับการยกหรือเคลื่อนย้ายสิ่งของ 

๓ งานขายทอดตลาด  หมายความว่า งานเก่ียวกับการตีราคาและการขาย
ทอดตลาดทรัพย์สินหรือสินค้า รวมท้ังอสังหาริมทรัพย์ ปศุสัตว์ 
ผลิตภัณฑ์เกษตร 

4 งานเจียระไนหรือขดัเพชรหรือพลอย หมายความว่า งานทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนของงานตัด 
ขึ้นรูป และขัดเพชรหรือพลอย หรือหินมีค่าต่าง ๆ ด้วยเครื่องปัด  
และเคร่ืองจักร รวมทั้งงานซ่อมและดัดแปลง 

5 งานตัดผม งานดัดผม หรืองานเสริมสวย
  

หมายความว่า งานตัดผม  งานดัดผม  งานสระผม 
งานย้อมผม งานแต่งผม และงานออกแบบทรงผมท้ังบุรุษและสตรี 
งานแต่งหน้า งานใช้เครื่องสําอาง งานตกแต่งบุคลิกลักษณะ  
ของแต่ละบุคคล งานนวดหน้า งานแต่งเล็บ และงานเสริมแต่ง
ความงามให้ลูกค้าในแบบต่าง ๆ กัน แต่ไม่หมายความรวมถึงงาน
ดังต่อไปน้ี 

(1) งานให้บริการหรือสนับสนุนหรือช่วยเหลือในการ
อํานวยความสะดวกทั่วไป เช่น จัดเตรียมอุปกรณ์ ทําความสะอาด
อุปกรณ์ ล้างเท้า เป็นต้น  

(2 ) งานแต่งหน้าทํ าผมหรืองานออกแบบทรงผม  
ซึ่งผู้ทํางานนั้นได้เดินทางจากต่างประเทศเพ่ือเข้ามาทํางาน
ประจําในกองถ่ายทําภาพยนตร์ โดยได้รับอนุญาตให้สร้าง
ภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วย
ภาพยนตร์และวีดีทัศน์ 

 



- ๒ - 

ลําดบัที ่ งาน คํานยิาม 
6 งานทอผ้าด้วยมือ   หมายความว่า งานทอผ้าและทอพรมด้วยหูกมือ และ  

ให้หมายความรวมถึ งงาน ป่ัน เส้น ด้ ายฝ้ ายห รือเส้น ไหม  
ด้วยเครื่องป่ัน งานกรอเส้นด้ายต้ังแต่สองเส้นขึ้นไปเข้าในหลอด  
โดยไม่ต้องบิดเกลียว งานกรอเส้นด้ายจากหลอดหน่ึงไปยังอีก
หลอดหนึ่ ง งานร้อยตะกรอเส้นด้าย เพ่ือเตรียมการทอผ้า 
งานตรวจดูความบกพร่องของผืนผ้า สิ่งทอ และงานซ่อมผืนผ้า  
หรือสิ่งทอ 

7 งานทอเสื่อ หรืองานทําเคร่ืองใช้ด้วยกก 
หวาย ปอ ฟาง ไม้ไผ่ เย่ือไม้ไผ่ พืชหญ้า 
ขนไก่ ก้านทางมะพร้าว เส้นใย ลวด 
หรือวัสดุอ่ืน 

หมายความว่า งานทอเสื่อหรืองานทําเคร่ืองใช้ด้วยกก 
หวาย ปอ ฟาง ไม้ไผ่ เย่ือไม้ไผ่ พืชหญ้า ขนไก่ ก้านทางมะพร้าว 
เส้นใย ลวด หรือวัสดุ อ่ืน  โดยใช้มือหรือใช้เครื่องทอหรือ  
เครื่องสานที่ไม่ใช่เครื่องจักร รวมทั้งงานซ่อมและดัดแปลง 

8 งานทาํกระดาษสาด้วยมือ หมายความว่า งานนําเปลือกสามาประกอบกรรมวิธีต่าง  ๆ
นับแต่ต้นจนออกมาเป็นแผ่นกระดาษหนาหรือบางตามต้องการ 
เพ่ือใช้ทําร่ม ห่อสิ่งของ และใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน 

9 งานทาํเคร่ืองเขิน หมายความว่า งานนําไม้ไผ่มาสานทําเป็นแบบภาชนะหรือ
ของใช้ต่าง ๆ  แล้วทาด้วยนํ้ารักให้แบบแข็ง ทาสมุก อุดรอยร้าว  
และร่อง ขัดให้ขึ้นเงา แล้วแกะสลัก และตกแต่งให้มีลวดลาย  
และสีสวยงามตามกรรมวิธีต่าง ๆ 

10 งานทาํเคร่ืองดนตรีไทย หมายความว่า งานทําเครื่องดนตรีไทยประเภทดีด สี ตี เป่า 
และประเภทอ่ืน จากวัสดุที่จะนํามาใช้ทําด้วยมือหรือเครื่องจักร 
รวมทั้งงานตกแต่ง ซ่อมแซมและดัดแปลง 

11 งานทาํเคร่ืองถม หมายความว่า งานนําผลิตภัณฑ์โลหะมาตกแต่งผิว
ให้สวยงามด้วยวิธีการลงยาตะกั่วหรือถมรอยเป็นลวดลายต่าง ๆ

12 งานทําเครื่องทอง เครื่องเงิน หรือเครื่องนาก หมายความว่า งานทําผลิตภัณฑ์ของใช้หรือของประดับ  
โดยนําทอง เงิน นาก หรือโลหะมีค่าอื่น ๆ มาดัด ตี หรือตัด
ให้เป็นรูปต่าง ๆ รวมท้ังบัดกรีรอยต่อหรือเช่ือมต่อช้ินส่วนให้ติดกัน
และแกะสลักลวดลายลงบนผิว และขัดให้ขึ้นเงา 

13 งานทาํเคร่ืองลงหนิ หมายความว่า งานตัด ตี ดัด หรืออัดโลหะซึ่งส่วนใหญ่
เป็นทองเหลือง ทองแดง ให้เป็นรูปผลิตภัณฑ์ของใช้หรือ
ของประดับต่าง ๆ แล้วใช้หินขัดให้ขึ้นเงาโดยใช้มือหรือเครื่องจักร 
รวมทั้งงานตกแต่ง ซ่อมแซมและดัดแปลง 

14 งานทาํตุก๊ตาไทย   หมายความว่า งานทําตุ๊กตาไทยแบบหล่อหรือแบบยัดไส้
ด้วยมือหรือเคร่ืองจักร รวมทั้งงานตกแต่ง ซ่อมแซมและดัดแปลง 
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15 งานทาํบาตร หมายความว่า งานนําโลหะแผ่นซึ่งส่วนใหญ่เป็นเหล็กหล่อ 

มาดัด ตี ขัด เข้าแบบจนเป็นรูปบาตรหรือทําบาตรด้วยวิธี
หลอมหล่อโลหะ เข้าแบบแม่พิมพ์รูปบาตร แล้วทาสีเคลือบ
หรือรมควัน และขัดเงา รวมท้ังงานซ่อมบาตร 

16 งานทําผลติภณัฑ์จากผ้าไหมด้วยมือ หมายความว่า งานนําผ้าไหมมาประดิษฐ์หรือร่วมในการ
ประดิษฐ์ เสื้ อผ้ า เครื่องแต่งกาย หมวก สิ่ งของเครื่องใช้และ
เครื่องประดับต่าง ๆ  ด้วยมือหรือจักร 

17 งานทาํพระพทุธรปู หมายความว่า งานทําพระพุทธรูปด้วยวิธีหล่อ เช่ือม ป้ัน 
แกะสลัก ป๊ัม อัดแบบพิมพ์ และวิธีอ่ืน ๆ รวมถึงการตกแต่งผิว 
และการซ่อมพระพุทธรูป 

18 งานทาํร่มกระดาษหรือผ้า หมายความว่า งานทําร่มจากกระดาษหรือผ้าด้วยมือ 
รวมทั้งการซ่อม และดัดแปลง 

19 งานนายหน้า หรืองานตัวแทน ยกเว้น
งานนายหน้าหรืองานตัวแทนในธุรกิจ
การค้าหรือการลงทุนระหว่างประเทศ 

หมายความว่า งานเป็นคนกลางติดต่อ ชักชวนให้บุคคล  
สองฝ่ายได้มีการตกลงกันในเรื ่องเกี่ยวกับการประกันภัย 
การซื้อขายสินค้า การซื้อขายหรือการเช่าและให้เช่าทรัพย์สิน 
หรือการซื้อขาย หรือเข้าร่วมในบริการธุรกิจ ทั้งน้ี โดยได้รับ  
ค่านายหน้าเป็นการตอบแทน ยกเว้นงานน้ัน ๆ  เป็นงานเกี่ยวกับธุรกิจ
การค้าหรือการลงทุนระหว่างประเทศ 

20 งานนวดไทย หมายความว่า งานการตรวจ การวินิจฉัย การบําบัด  
การรักษา การป้องกันโรค การส่งเสริมและการฟื้นฟูสุขภาพ 
โดยใช้องค์ความรู้เก่ียวกับศิลปะการนวดไทย ทั้งน้ี ด้วยกรรมวิธี
การแพทย์แผนไทย ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย 

21 งานมวนบหุรีด่้วยมือ หมายความว่า งานมวนบุหรี่นับแต่เริ่มนําใบยาเส้นมาตัด
หรือห่ันแล้วคลึงและมวนเข้ากับแผ่นใบยา แผ่นใบตองแห้งหรือ
แผ่นกระดาษมวนจนถึงการอัดให้แน่น แล้วตัดหัวท้ายของบุหรี่ให้เรียบ

22 งานมัคคเุทศกห์รืองานจัดนาํเที่ยว   1. งานมัคคุเทศก์ หมายความว่า งานนํานักท่องเที่ยว  
ไม่ว่าจะเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มคณะ เดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ  
โดยให้บริการเก่ียวกับคําแนะนําและความรู้ต่าง ๆ แก่นักท่องเที่ยว 

2. งานจัดนําเที่ยว หมายความว่า งานนํานักท่องเที่ยว
เดินทางไปท่องเที่ ยวหรือเดินทางไปเพ่ือวัตถุประสงค์ อ่ืน  
โดยจัดให้มีบริการหรือการอํานวยความสะดวกอย่างใดอย่างหน่ึง
หรือหลายอย่างอันหมายความว่า สถานที่พัก อาหาร มัคคุเทศก์ 
หรือบริการอ่ืนใด 
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๒3 งานเร่ขายสนิค้า หมายความว่า งานนําสินค้าไปเร่ขายตามสถานที่ ต่าง ๆ  

โดยการถือ หิ้ ว แบกหรือหาม หรือบรรทุกสินค้าใส่รถเข็น 
รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ หรือยานยนต์ หรือใส่เรือพาย 
หรือเรือแจว หรือเรือติดเคร่ืองยนต์  

24 งานเรียงตัวพมิพ์อักษรไทยด้วยมือ หมายความว่า งานนําตัวพิมพ์อักษรไทยขนาดต่าง ๆ 
มาจัดเรียงลงในสต๊ิกสําหรับเรียงตัวพิมพ์ให้เป็นตัวอักษรมีระยะ
ขั้นตอนและความยาวของบรรทัดตรงตามต้นฉบับ แล้วเลื่อนลงราง
บรรจุส่งเข้าเครื่องพิมพ์กระดาษปรู๊ฟ เปลี่ยนตัวพิมพ์เมื่อมีตัวผิด 
จัดและเข้าหน้าตัวพิมพ์เมื่อพิมพ์เสร็จ แล้วนําตัวพิมพ์มาแยกใส่  
ลงที่เก็บให้ตรงตามช่องของอักษร 

25 งานสาวหรือบดิเกลียวไหมดว้ยมือ หมายความว่า งานใช้มือสาวและบิดเกลียวเส้นไหมต้ังแต่
สองเส้นขึ้นไปออกจากตัวไหมต่อเส้นไยไหมที่ขาดระหว่างการสาว
และบิดเกลียวเก็บเส้นไยไหมที่สาวและบิดเกลียวแล้วไว้ในกระจาด
หรือภาชนะ แล้วกรอเส้นไหมบนเครื่องป่ัน ทําด้วยไม้ไผ่
หรือม้วนให้เป็นเข็ด 

26 งานเสมียนพนักงานหรือเลขานกุาร ๑. งานเสมียนพนักงาน หมายความว่า งานในหน้าที่ของ
เสมียนหรือพนักงานที่ เก่ียวกับงานจดชวเลข งานพิมพ์ดีด 
งานโทรพิมพ์ งานเจาะบัตร งานเจาะเทป งานรับ-จ่ายเงิน งานเก็บเงิน 
งานคํานวณต้นทุนการผลิต งานคํานวณค่าจ้างและเวลาทํางาน 
งานคุมเครื่องทําตาราง งานนักการ คนเดินหนังสือ งานรับโทรศัพท์ 
งานนําของเข้าหรือส่งออก งานคุมสต๊อกสินค้า งานคลังพัสดุ 
งานช่ังนํ้าหนัก งานโต้ตอบจดหมาย งานบัญชี งานธุรการทั่วไป 
งานรับส่งหนังสือ งานการเจ้าหน้าที่ งานประกันภัย งานประชาสัมพันธ์ 
งานต้อนรับ งานจองต๋ัวโดยสาร งานห้องสมุด งานจัดแฟ้มเอกสาร 
งานสถิติ งานสํารวจ แจงนับ งานบรรณาธิกร และรหัส งานตรวจปรู๊ฟ 
งานพิมพ์ งานถ่ายเอกสาร งานอัดสําเนาเอกสาร งานจ่าหน้าเอกสาร
และงานอ่ืน ๆ ในหน้าที่ของเสมียนหรือพนักงานในระดับเสมียน
ตามท่ีสถานประกอบการกําหนด 

๒. งานเลขานุการ หมายความว่า งานเก่ียวกับการบันทึก
คําบอกรายงาน หรือเรื่องราวต่างๆ ด้วยการจดชวเลข พิมพ์เรื่องราว
จากบันทึกที่จดเป็นชวเลข  หรือจากเครื่องบันทึกคําพูด 
ทําการนัดหมายให้ผู้ บังคับบัญชา และเตือนผู้บังคับบัญชา  
เมื่อถึงกําหนดนัดหมายต้อนรับผู้ที่มาพบผู้บังคับบัญชา สอบถาม 
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  ตอบ ข้ อถามและติ ดต่ อทางโทรศั พท์  เสนอจดหมาย และ

ไปรษณียภัณฑ์ที่เป็นของส่วนตัว และที่สําคัญรวมทั้งหนังสือ
และเอกสารที่แผนกต่าง ๆ ส่งมาแก่ผู้บังคับบัญชา ร่างจดหมาย
โต้ตอบจัดทําแฟ้มเอกสาร รวมทั้ งงานควบคุมดูแลเสมียน
พนักงานและงานอ่ืน ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชาจะมอบหมายให้ทํา    

27 งานให้บริการทางกฎหมายหรืออรรถคดี 
ยกเว้นงานดังต่อไปนี้ 
(ก) งานปฏิบัติหน้าที่อนุญาโตตุลาการ 
(ข) งานให้ความช่วยเหลือหรือทําการ
แทนในการดําเนินกระบวนพิจารณา  
ชั้นอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่กฎหมาย
ซ่ึงใช้บังคับแก่ข้อพิพาทที่พิจารณาโดย
อนุญาโตตุลาการนั้นมิใช่กฎหมายไทย 

หมายความว่า งานให้บริการด้านคําปรึกษาทางกฎหมาย  
การฟ้องร้องคดี และงานให้บริการทางกฎหมายอื่น ๆ เช่น  
รับเป็นทนายความว่าความในคดีทุกประเภท กระทําการแทน
ลูกความในเร่ืองต่าง ๆ ที่ เก่ียวกับกฎหมาย รับร่างสัญญา  
หรือทําเอกสารเก่ียวกับกฎหมาย เป็นต้น  

ยกเว้นงานดังต่อไปน้ี 
(ก) การปฏิ บั ติ งานในฐานะอนุญาโตตุลาการในคดี

อนุญาโตตุลาการ 
(ข) งานใด ๆ ที่ดําเนินการให้แก่คณะอนุญาโตตุลาการ

หรือคู่พิพาทเพ่ือช่วยเหลือหรืออํานวยความสะดวกให้กระบวน
พิจารณาอนุญาโตตุลาการดําเนินการไปโดยสําเร็จเรียบร้อย 
หรืองานว่าต่างแก้ต่างหรือกระทําการแทนในฐานะคู่พิพาท  
ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง ในกรณีที่กฎหมายซึ่งใช้บังคับแก่ข้อพิพาทที่
พิจารณาโดยอนุญาโตตุลาการน้ันมิใช่กฎหมายไทย และ  
ให้หมายความรวมถึงงานดังต่อไปน้ี 

1) งานติดต่อประสานงานเก่ียวกับคดี งานค้นคว้า
รวบรวมและจัดทําความเห็นเก่ียวกับข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
ให้แก่คณะอนุญาโตตุลาการหรือคู่พิพาท 

2) งานจดบันทึกถ้อยคําในการพิจารณาคดีโดยใช้ชวเลข
หรือเทคนิคอ่ืน ๆ ในลักษณะทํานองเดียวกัน 

3) งานเสนอความเห็นในฐานะผู้เช่ียวชาญ 
4) งานที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีพิเศษที่ใช้ในการ

บันทึกเสียง ภาพ และพยานเอกสารที่ใช้ในการพิจารณาคดี 
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บญัชสีอง 
งานทีห่า้มคนต่างด้าวทาํโดยมีเงื่อนไขใหค้นต่างด้าวทาํงานไดต้ามข้อตกลงระหว่างประเทศ  

หรือพนัธกรณทีีป่ระเทศไทยมีความผกูพนัภายใตบ้ทบญัญตัขิองกฎหมาย 
 
ลําดบัที ่ งาน คํานยิาม 

1 งานควบคุม ตรวจสอบ ปฏิบัติงาน หรือ
ให้บริการทางบญัชี ยกเว้นงานดังต่อไปนี้
(ก) งานตรวจสอบภายในเป็นครั้งคราว 
(ข) งานตามข้อตกลงระหว่างประเทศหรือ
พันธกรณีที่ประเทศไทยมีความผูกพัน 
โดยที่สภาวิชาชีพเป็นผู้ให้การรับรอง
คุณสมบัติ 

หมายความว่า งานให้บริการทางบัญชีแก่บุคคล นิติบุคคล 
คณะบุคคล มูลนิธิ สมาคม กิจการ หน่วยงานเอกชน หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานรัฐบาล ดังต่อไปน้ี 

1. งานทําบัญชีทั้งหมด หรือแต่เพียงบางส่วน 
2. งานสอบบัญชี งานตรวจสอบภายใน งานตรวจสอบ

รับรองความถูกต้องและครบถ้วนในข้อมูลบัญชีและ/หรือ
การเงิน (Due Diligence/Cash Monitoring) 

3. งาน เก็บรักษาบันทึ กทางธุรกิจการเงิน ในนาม  
ขององค์กร งานจัดการเกี่ยวกับการเงินขององค์กรหรือลูกค้า 

4. การรับ การแลกเปลี่ยน และการจ่ายเงินในธนาคาร 
และสํานักงาน  

5. งานใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ 
โปรแกรมสําเร็จรูป โปรแกรมซอฟต์แวร์ต่าง ๆ เพ่ือการคํานวณ 
การบันทึก และการประมวลผลข้อมูลทางบัญชีและการเงิน 

6. งานให้บริการอ่ืนที่เก่ียวเน่ืองกับบัญชีในสาขาต่าง ๆ 
เช่น การทําบัญชี การสอบบัญชี การบัญชีบริหาร การวางระบบ
บัญชี การบัญชีภาษีอากร และการศึกษาและเทคโนโลยีการ
บัญชี รวมถึงงานให้คําปรึกษา งานพัฒนาและการฝึกอบรม 

7. งานควบคุมดูแลงานในข้อ 1 – ข้อ 6 
ทั้งน้ี ให้หมายความรวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะใด  

ฐานะหน่ึงหรือหลายฐานะ ดังน้ี 
(1) ผู้รับจ้างให้บริการอิสระ 
(2) เจ้าของ ผู้บริหาร ลูกจ้างหรือพนักงานในทุกระดับช้ัน

ของสํานักงานให้บริการทางบัญชีหรือองค์กร ไม่ว่าจะเป็นบุคคล 
นิติบุคคล คณะบุคคล กิจการ หน่วยงานเอกชน หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานรัฐบาล  

ยกเว้นงานดังต่อไปน้ี 
(ก) งานตรวจสอบภายในเป็นครั้งคราว 
(ข) งานตามข้อตกลงระหว่างประเทศหรือพันธกรณี  

ที่ประเทศไทยมีความผูกพันโดยที่สภาวิชาชีพบัญชีเป็นผู้ให้การ
รับรองคุณสมบัติ  
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ลําดบัที ่ งาน คํานยิาม 

2 งานในวิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรม
โยธาที่ เกี่ ย วกั บ งาน ให้ คํ าป รึ กษ า 
งานวางโครงการ งานออกแบบและคํานวณ 
งานควบคุมการก่อสร้าง หรือการผลิต 
งานพิจารณาตรวจสอบ งานอํานวยการใช้ 
จั ดระบบ  วิ จั ย ทดสอบ  ยกเว้น เป็ น  
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพ 
วิศวกรรมควบคุมตามข้อตกลงยอมรับร่วม
คุ ณ สมบั ติ นั ก วิ ชาชี พ ของอาเซี ยน
(MRA) รวมทั้งข้อตกลงระหว่างประเทศอ่ืน
ที่เกี่ยวกับการให้บริการวิศวกรรมข้ามแดน 
หรือผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา 
ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร 

หมายความว่า งานวิศวกรรมโยธาที่เก่ียวกับงานให้คําปรึกษา 
งานวางโครงการ งานออกแบบและคํานวณ งานควบคุมการ
ก่อสร้าง หรือการผลิต งานพิจารณา ตรวจสอบ งานอํานวยการใช้ 
จัดระบบ วิจัย ทดสอบ ยกเว้นกรณีที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามข้อตกลงยอมรับร่วม
คุณสมบัตินักวิชาชีพของอาเซียน (MRA) รวมทั้ งข้อตกลง
ระหว่างประเทศอ่ืนที่เก่ียวกับการให้บริการวิศวกรรมข้ามแดน 
หรือผู้ ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
สาขาวิศวกรรมโยธา ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร ซึ่งได้รับอนุญาต  
ให้ทํางานตามเง่ือนไขที่กําหนด 

3 งานในวิชาชีพสถาปัตยกรรมที่เกีย่วข้องกับ
งานศึ กษ าโครงการ  งานออกแบบ 
งานบริหารและอํ านวยการก่ อสร้ าง 
งานตรวจสอบ หรืองานให้คํ าปรึกษา 
ยกเว้นเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
และวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตาม
ข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพ
ของอาเซียนด้านบริการสถาปัตยกรรม 
(MRA) รวมทั้งข้อตกลงระหว่างประเทศอ่ืน
ที่เกี่ยวกับการให้บริการสถาปนิกข้ามแดน
จากสภาสถาปนิก หรือผู้ได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตาม
กฎหมายว่าด้วยสถาปนิก 

หมายความว่า งานในวิชาชีพสถาปัตยกรรมที่เก่ียวกับ
งานศึกษาโครงการ งานออกแบบ งานบริหารและอํานวยการก่อสร้าง 
งานตรวจสอบ งานให้คําปรึกษา ยกเว้นกรณีที่เป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมและวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม  
ตามข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพของอาเซียน  
ด้านบริการสถาปัตยกรรม (MRA) รวมท้ังข้อตกลงระหว่างประเทศอ่ืน
ที่เก่ียวกับการให้บริการสถาปนิกข้ามแดน จากสภาสถาปนิก 
หรือผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
ตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนิกซึ ่งได้รับอนุญาตให้ทํางาน
ตามเง่ือนไขที่สภาสถาปนิกประกาศกําหนด 
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บญัชสีาม 
งานทีห่า้มคนต่างด้าวทาํโดยมีเงื่อนไขใหค้นต่างด้าวทาํงานฝีมือหรือกึ่งฝีมือนั้นไดก้็แตเ่ฉพาะงานที่มีนายจ้าง 

 
ลําดบัที ่ งาน คํานยิาม 

1 งานกสิกรรม งานเลี้ยงสัตว์ งานป่าไม้ 
หรืองานประมง  

1. งานกสิกรรม หมายความว่า งานที่ต้องใช้ความรู้หรือ
ทักษะเกี่ยวกับการเพาะปลูกผลผลิตจากธัญพืช ผักสวนครัว  
พืชสวน พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และอ่ืน ๆ 

2. งานเลี้ยงสัตว์ หมายความว่า งานที่ต้องใช้ความรู้หรือ
ทักษะเกี่ยวกับการขยายพันธ์ุสัตว์ อนุรักษ์พันธ์ุสัตว์ ดูแลรักษาสัตว์ 
และการจับสัตว์ต่าง ๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งเน้ือสัตว์ นํ้านม ขนสัตว์ 
หนังสัตว์ เส้นใย ไหม นํ้าผึ้ง หรืออ่ืน ๆ  

3. งานป่าไม้ หมายความว่า งานที่ ต้องใช้ความรู้หรือ
ทักษะเก่ียวกับการเพาะชํากล้าไม้ การปลูกต้นไม้ การอนุรักษ์ป่าไม้ 
การใช้ประโยชน์จากป่าไม้ และการแปรรูปเน้ือไม้ให้เป็นถ่านหรือ
การสกัดนํ้ามันดิบจากเน้ือไม้ หรืออ่ืน ๆ 

4. งานประมง หมายความว่า งานที่ต้องใช้ความรู้หรือ
ทักษะเก่ียวกับการทําการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า การดูแล
รักษาสัตว์นํ้า การแปรรูปสัตว์นํ้า และหมายความรวมถึง  
การกระทําใด ๆ ที่เป็นการสนับสนุนการทําการประมง 

2 งานช่างก่ออิฐ งานช่างไม้ หรืองานช่าง
ก่อสร้างอาคาร 

๑. งานช่างก่ออิฐ หมายความว่า งานที่ ต้องใช้ความรู้  
หรือทักษะในการก่อ ประกอบ ติดต้ัง และซ่อมแซมฐานตอม่อ 
ผนังและโครงสร้างอ่ืน ๆ ด้วยอิฐ หิน หรือวัสดุต่าง ๆ ที่คล้ายคลึงกัน 

๒. งานช่างไม้ หมายความว่า งานที่ต้องใช้ความรู้หรือ
ทักษะในการตัด ขึ้นรูป ประกอบ ติดต้ัง บํารุงรักษา และ
ซ่อมแซมโครงสร้าง ชิ้นส่วนประกอบโครงสร้างที่ทําด้วยไม้ 
วัดขนาด ประกอบและแก้ไขดัดแปลง ช้ินส่วนประกอบของอาคาร 
สิ่งปลูกสร้างทั้งภายในและภายนอก เช่น ฝาผนัง ประตูวงกบ
ประตูและหน้าต่าง แผ่นฝ้าเพดานและแผ่นฝาผนัง 

๓. งานช่างก่อสร้างอาคาร หมายความว่า งานที่ต้องใช้
ความรู้หรือทักษะในการสร้าง ติดต้ัง บํารุงรักษาและซ่อมแซม
อาคาร สิ่งปลูกสร้าง รวมถึงโครงสร้างอ่ืน ๆ เช่น การทําแบบ
หล่อคอนกรีต การเทคอนกรีต การตกแต่งผิวคอนกรีต การทําเหล็กเสริม 
การยกต้ังโครงสร้างคอนกรีตเสริมวัสดุหลายชนิด การมุงหลังคา 
การทําพ้ืนหินขัด การปูพ้ืนและผนังด้วยแผ่นกระเบ้ืองหรือ  
แผ่นวัสดุโมเสค การฉาบปูนลงบนผนังและเพดาน การติดต้ังวัสดุ
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ลําดบัที ่ งาน คํานยิาม 

ฉนวนลงบนผนัง พ้ืน และเพดาน การตัด ประกอบและวางกระจก  
ลงในบานหน้าต่างหรือประตู การทาสี การติดต้ังระบบท่อระบายนํ้า
และระบบท่อนํ้า การติดต้ังเครื่องสุขภัณฑ์ การเดินสายไฟฟ้า
ภายในอาคารสิ่งปลูกสร้าง หรือโครงสร้างอ่ืน ๆ 

3 งานทําที่นอนหรือผ้าห่มนวม หมายความว่า งานที่ต้องใช้ความรู้หรือทักษะในการทํา  
ที่นอนหรือผ้าห่มนวมจากวัสดุต่าง ๆ ด้วยมือ หรือเครื่องจักร 
รวมทั้งการซ่อมแซมและดัดแปลง 

4 งานทาํมีด  หมายความว่า งานที่ต้องใช้ความรู้หรือทักษะในการทํามีด  
ทุกประเภทจากโลหะด้วยเครื่องมือที่ใช้มือควบคุม รวมท้ังการซ่อม
และดัดแปลง 

5 งานทาํรองเทา้ หมายความว่า งานท่ีต้องใช้ความรู้หรือทักษะในการทํา
รองเท้าทุกประเภทจากวัสดุต่าง ๆ รวมทั้งการซ่อมและดัดแปลง 

6 งานทาํหมวก หมายความว่า งานท่ีต้องใช้ความรู้หรือทักษะในการทํา
หมวกของบุรุษ สตรี เด็ก จากวัสดุทุกชนิด รวมท้ังการซ่อมและ
ดัดแปลง 

7 งานประดษิฐ์เครื่องแต่งกาย หมายความว่า งานที่ ต้องใช้ความรู้หรือทักษะในการ
ออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกายบุรุษ เครื่องแต่งกายสตรี 
ต้ังแต่ต้นจนเสร็จรูป หรืองานอย่างอ่ืนที่เก่ียวกับการประดิษฐ์
เครื่องแต่งกาย รวมทั้งงานแก้ไขดัดแปลงหรือซ่อม 

8 งานปัน้หรือทําเคร่ืองปัน้ดนิเผา หมายความว่า งานที่ต้องใช้ความรู้หรือทักษะในการทํา
เครื่องป้ันดินเผา นับแต่เริ่มเตรียมดินเหนียวและแบบพิมพ์ ป้ัน  
และอัดดิน เข้ารูปตามแบบพิมพ์ทานํ้ายาเคลือบ เขียนลวดลาย 
ตากแห้ง และการเผา ไม่ว่าจะทํางานน้ีทั้งหมดหรือบางส่วน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๐ - 

บญัชสีี ่
งานทีห่า้มคนต่างด้าวทาํโดยมีเงื่อนไขใหค้นต่างด้าวทาํงานนั้นไดก้็แตเ่ฉพาะงานที่มีนายจ้าง 

และไดร้บัอนญุาตใหเ้ขา้มาในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง 
ภายใตบ้นัทกึความตกลงหรอืบนัทกึความเข้าใจที่รัฐบาลไทยทําไว้กบัรัฐบาลตา่งประเทศ 

 
ลําดบัที ่ งาน คํานยิาม 

1 งานกรรมกร หมายความว่า ผู้ทํางานที่ใช้มือและโดยปกติเป็นการทํางาน
หรือใช้แรงงานทํางานอย่างง่าย ๆ โดยต้องใช้กําลังกายเป็นสําคัญ 

2 งานขายของหน้าร้าน  หมายความว่า งานขายสินค้าในสถานประกอบการค้าส่ง
หรือค้าปลีก รวมถึงงานขายสินค้าบนแผงลอยหรือร้านค้าที่ต้ังอยู่
ในตลาดหรือริมถนน 

 
 

 


