
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  

 
 
 



ค ำนิยำมงำนที่ห้ำมคนต่ำงด้ำวท ำ 
   

บญัชีหนึ่ง 
งำนทีห่ำ้มคนต่ำงด้ำวท ำโดยเดด็ขำด 

 
ล ำดบัที่ งำน ค ำนยิำม 

1 งำนแกะสลกัไม้ หมายความว่า งานแกะสลักไม้หรือแกะสลักลวดลายประดับ
ลงบนไม้ งานเตรียมไม้และฝังรอยลงในเนื้อไม้ เพื่อท าลวดลาย
ประดับเครื่องเรือน เครื่องประดับ และเครื่องใช้อื่น ๆ รวมทั้งงานซ่อม
และดัดแปลง 

๒ งำนขับขี่ยำนยนต์หรืองำนขับขี่ยำนพำหนะ 
ที่ไม่ใช้เครื่องจักรหรือเครื่องกลในประเทศ 
ยกเว้นงำนขับขี่เครื่องบินระหว่ำงประเทศ 
หรืองำนขับรถยก (Forklift) 

หมายความว่า งานขับขี่ยานยนต์ต่าง ๆ รวมทั้ งรถราง       
เพื่อการขนส่งสินค้าและรับส่งผู้โดยสารทางถนน ทางน้ า ทางอากาศ 
หรืองานขับขี่ยานพาหนะในประเทศที่ไม่ใช้เครื่องจักร หรือเครื่องกล  

ยกเว้นงานขับขี่เครื่องบินระหว่างประเทศ หรืองานขับรถยก 
(Forklift) ที่ติดตั้งอุปกรณ์ใช้ส าหรับการยกหรือเคลื่อนย้ายสิ่งของ 

๓ งำนขำยทอดตลำด  หมายความว่า งานเกี่ยวกับการตีราคาและการขาย
ทอดตลาดทรัพย์สินหรือสินค้า รวมทั้งอสังหาริมทรัพย์ ปศุสัตว์ 
ผลิตภัณฑ์เกษตร 

4 งำนเจียระไนหรือขดัเพชรหรือพลอย หมายความว่า งานทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนของงานตัด 
ขึ้นรูป และขัดเพชรหรือพลอย หรือหินมีค่าต่าง ๆ ด้วยเครื่องปัด        
และเครื่องจักร รวมทั้งงานซ่อมและดัดแปลง 

5 งำนตัดผม งำนดัดผม หรืองำนเสริมสวย
  

หมายความว่า งานตัดผม งานดัดผม งานสระผม       
งานย้อมผม งานแต่งผม และงานออกแบบทรงผมทั้งบุรุษและสตร ี
งานแต่งหน้า งานใช้เครื่องส าอาง งานตกแต่งบุคลิกลักษณะ         
ของแต่ละบุคคล งานนวดหน้า งานแต่งเล็บ และงานเสริมแต่ง
ความงามให้ลูกค้าในแบบต่าง ๆ กัน แต่ไม่หมายความรวมถึงงาน
ดังต่อไปนี ้

(1) งานให้บริการหรือสนับสนุนหรือช่วยเหลือในการ
อ านวยความสะดวกทั่วไป เช่น จัดเตรียมอุปกรณ์ ท าความสะอาด
อุปกรณ์ ล้างเท้า เป็นต้น  

(2 ) งานแต่ งหน้ าท าผมหรืองานออกแบบทรงผม          
ซึ่งผู้ท างานนั้นได้เดินทางจากต่างประเทศเพื่อเข้ามาท างาน
ประจ าในกองถ่ายท าภาพยนตร์ โดยได้รับอนุญาตให้สร้าง
ภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วย
ภาพยนตร์และวีดทีัศน์ 

 



- ๒ - 

ล ำดบัที่ งำน ค ำนยิำม 
6 งำนทอผ้ำด้วยมือ   หมายความว่า งานทอผ้าและทอพรมด้วยหูกมือ และ   

ให้ หมายความรวมถึ งงานปั่ น เส้ นด้ ายฝ้ ายหรือเส้น ไหม           
ด้วยเครื่องปั่น งานกรอเส้นด้ายตั้งแต่สองเส้นขึ้นไปเข้าในหลอด    
โดยไม่ต้องบิดเกลียว งานกรอเส้นด้ายจากหลอดหนึ่งไปยังอีก
หลอดหนึ่ง งานร้อยตะกรอเส้นด้าย เพื่อเตรียมการทอผ้า      
งานตรวจดูความบกพร่องของผืนผ้า สิ่งทอ และงานซ่อมผืนผ้า   
หรือสิ่งทอ 

7 งำนทอเสื่อ หรืองำนท ำเครื่องใช้ด้วยกก 
หวำย ปอ ฟำง ไม้ไผ่ เยื่อไม้ไผ่ พืชหญ้ำ 
ขนไก่ ก้ำนทำงมะพร้ำว เส้นใย ลวด 
หรือวัสดุอื่น 

หมายความว่า งานทอเสื่อหรืองานท าเครื่องใช้ด้วยกก 
หวาย ปอ ฟาง ไม้ไผ่ เยื่อไม้ไผ่ พืชหญ้า ขนไก่ ก้านทางมะพร้าว    
เส้นใย ลวด หรือวัสดุอื่น โดยใช้มือหรือใช้ เครื่องทอหรือ   
เครื่องสานที่ไม่ใชเ่ครื่องจักร รวมทั้งงานซ่อมและดัดแปลง 

8 งำนท ำกระดำษสำด้วยมือ หมายความว่า งานน าเปลือกสามาประกอบกรรมวิธีต่าง  ๆ  
นับแต่ต้นจนออกมาเป็นแผ่นกระดาษหนาหรือบางตามต้องการ    
เพื่อใช้ท าร่ม ห่อสิ่งของ และใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน 

9 งำนท ำเครื่องเขิน หมายความว่า งานน าไม้ไผ่มาสานท าเป็นแบบภาชนะหรือ
ของใช้ต่าง ๆ  แล้วทาด้วยน้ ารักให้แบบแข็ง ทาสมุก อุดรอยร้าว    
และร่อง ขัดให้ขึ้นเงา แล้วแกะสลัก และตกแต่งให้มีลวดลาย   
และสีสวยงามตามกรรมวิธีต่าง ๆ 

10 งำนท ำเครื่องดนตรีไทย หมายความว่า งานท าเครื่องดนตรีไทยประเภทดีด สี ตี เป่า 
และประเภทอื่น จากวัสดุที่จะน ามาใช้ท าด้วยมือหรือเครื่องจักร 
รวมทั้งงานตกแต่ง ซ่อมแซมและดัดแปลง 

11 งำนท ำเครื่องถม หมายความว่า งานน าผลิตภัณฑ์โลหะมาตกแต่งผิว
ให้สวยงามด้วยวิธีการลงยาตะกั่วหรือถมรอยเป็นลวดลายต่าง ๆ 

12 งำนท ำเครื่องทอง เครื่องเงิน หรือเครื่องนำก หมายความว่า งานท าผลิตภัณฑ์ของใช้หรือของประดับ  
โดยน าทอง เงิน นาก หรือโลหะมีค่าอื่น ๆ มาดัด ตี หรือตัด
ให้เป็นรูปต่าง ๆ รวมทั้งบัดกรีรอยต่อหรือเชื่อมต่อชิ้นส่วนให้ติดกัน
และแกะสลักลวดลายลงบนผิว และขัดให้ขึ้นเงา 

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

14 งำนท ำตุก๊ตำไทย   หมายความว่า งานท าตุ๊กตาไทยแบบหล่อหรือแบบยัดไส้
ด้วยมือหรือเครื่องจักร รวมทั้งงานตกแต่ง ซ่อมแซมและดัดแปลง 
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15 งำนท ำบำตร หมายความว่า งานน าโลหะแผ่นซึ่งส่วนใหญ่เป็นเหล็กหล่อ 

มาดัด ตี ขัด เข้าแบบจนเป็นรูปบาตรหรือท าบาตรด้วยวิธี
หลอมหล่อโลหะ เข้าแบบแม่พิมพ์รูปบาตร แล้วทาสีเคลือบ
หรือรมควัน และขัดเงา รวมทั้งงานซ่อมบาตร 

16 งำนท ำผลิตภัณฑ์จำกผ้ำไหมด้วยมือ หมายความว่า งานน าผ้าไหมมาประดิษฐ์หรือร่วมในการ
ประดิษฐ์ เสื้ อผ้ า เครื่องแต่ งกาย หมวก สิ่ งของเครื่องใช้และ
เครื่องประดับต่าง  ๆด้วยมือหรือจักร 

17 งำนท ำพระพทุธรปู หมายความว่า งานท าพระพุทธรูปด้วยวิธีหล่อ เชื่อม ปั้น 
แกะสลัก ปั๊ม อัดแบบพิมพ์ และวิธีอื่น ๆ รวมถึงการตกแต่งผิว 
และการซ่อมพระพุทธรูป 

18 งำนท ำร่มกระดำษหรือผ้ำ หมายความว่า งานท าร่มจากกระดาษหรือผ้าด้วยมือ 
รวมทั้งการซ่อม และดัดแปลง 

19 งำนนำยหน้ำ หรืองำนตัวแทน ยกเว้น
งำนนำยหน้ำหรืองำนตัวแทนในธุรกิจ
กำรค้ำหรือกำรลงทุนระหว่ำงประเทศ 

หมายความว่า งานเป็นคนกลางติดต่อ ชักชวนให้บุคคล     
สองฝ่ายได้มีการตกลงกันในเรื่องเกี ่ยวกับการประกันภัย 
การซื้อขายสินค้า การซื้อขายหรือการเช่าและให้เช่าทรัพย์สิน 
หรือการซื้อขาย หรือเข้าร่วมในบริการธุรกิจ ทั้งนี้ โดยได้รับ         
ค่านายหน้าเป็นการตอบแทน ยกเว้นงานนั้น ๆ  เป็นงานเกี่ยวกับธุรกิจ
การค้าหรือการลงทุนระหว่างประเทศ 

20 งำนนวดไทย หมายความว่า งานการตรวจ การวินิจฉัย การบ าบัด   
การรักษา การป้องกันโรค การส่งเสริมและการฟื้นฟูสุขภาพ 
โดยใช้องค์ความรู้เกี่ยวกับศิลปะการนวดไทย ทั้งนี้ ด้วยกรรมวิธี
การแพทย์แผนไทย ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย 

21 งำนมวนบหุรี่ด้วยมือ หมายความว่า งานมวนบุหรี่นับแต่เริ่มน าใบยาเส้นมาตัด
หรือหั่นแล้วคลึงและมวนเข้ากับแผ่นใบยา แผ่นใบตองแห้งหรือ
แผ่นกระดาษมวนจนถึงการอัดให้แน่น แล้วตัดหัวท้ายของบุหรี่ให้เรียบ 

22 งำนมัคคุเทศกห์รืองำนจดัน ำเที่ยว   1. งานมัคคุเทศก์ หมายความว่า งานน านักท่องเที่ยว   
ไม่ว่าจะเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มคณะ เดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ       
โดยให้บริการเกี่ยวกับค าแนะน าและความรู้ต่าง ๆ แก่นักท่องเที่ยว 

2. งานจัดน าเที่ยว หมายความว่า งานน านักท่องเที่ยว
เดินทางไปท่องเที่ ยวหรือเดินทางไปเพื่อวัตถุประสงค์อื่น       
โดยจัดให้มีบริการหรือการอ านวยความสะดวกอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างอันหมายความว่า สถานที่พัก อาหาร มัคคุเทศก์ 
หรือบริการอื่นใด 
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๒3 งำนเร่ขำยสินค้ำ หมายความว่า งานน าสินค้าไปเร่ขายตามสถานที่ต่าง ๆ    

โดยการถือ หิ้ ว แบกหรือหาม หรือบรรทุกสินค้าใส่รถเข็น 
รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ หรือยานยนต์ หรือใส่เรือพาย 
หรือเรือแจว หรือเรือติดเครื่องยนต์  

24 งำนเรียงตัวพมิพ์อกัษรไทยด้วยมือ หมายความว่า งานน าตัวพิมพ์อักษรไทยขนาดต่าง ๆ 
มาจัดเรียงลงในสติ๊กส าหรับเรียงตัวพิมพ์ให้เป็นตัวอักษรมีระยะ
ขั้นตอนและความยาวของบรรทัดตรงตามต้นฉบับ แล้วเลื่อนลงราง
บรรจุส่งเข้าเครื่องพิมพ์กระดาษปรู๊ฟ เปลี่ยนตัวพิมพ์เมื่อมีตัวผิด      
จัดและเข้าหน้าตัวพิมพ์เมื่อพิมพ์เสร็จ แล้วน าตัวพิมพ์มาแยกใส่    
ลงที่เก็บให้ตรงตามช่องของอักษร 

25 งำนสำวหรือบดิเกลียวไหมดว้ยมือ หมายความว่า งานใช้มือสาวและบิดเกลียวเส้นไหมตั้งแต่
สองเส้นขึ้นไปออกจากตัวไหมต่อเส้นไยไหมที่ขาดระหว่างการสาว
และบิดเกลียวเก็บเส้นไยไหมที่สาวและบิดเกลียวแล้วไว้ในกระจาด
หรือภาชนะ แล้วกรอเส้นไหมบนเครื่องปั่น ท าด้วยไม้ไผ่
หรือม้วนให้เป็นเข็ด 

26 งำนเสมียนพนักงำนหรือเลขำนุกำร ๑. งานเสมียนพนักงาน หมายความว่า งานในหน้าที่ของ 
เสมี ยนพนั กงานที่ เกี่ ย วกับ งานจดชวเลข งานพิ มพ์ ดี ด      
งานโทรพิมพ์ งานเจาะบัตร งานเจาะเทป งานรับ-จ่ายเงิน งานเก็บเงิน      
งานค านวณต้นทุนการผลิต งานค านวณค่าจ้างและเวลาท างาน 
งานคุมเครื่องท าตาราง งานนักการ คนเดินหนังสือ งานรับโทรศัพท์ 
งานน าของเข้าหรือส่งออก งานคุมสต๊อกสินค้า งานคลังพัสดุ 
งานชั่งน้ าหนัก งานโต้ตอบจดหมาย งานบัญชี งานธุรการทั่วไป 
งานรับส่งหนังสือ งานการเจ้าหน้าที่ งานประกันภัย งานประชาสัมพันธ ์
งานต้อนรับ งานจองตั๋วโดยสาร งานห้องสมุด งานจัดแฟ้มเอกสาร 
งานสถิติ งานส ารวจ แจงนับ งานบรรณาธิกร และรหัส งานตรวจปรู๊ฟ 
งานพิมพ์ งานถ่ายเอกสาร งานอัดส าเนาเอกสาร งานจ่าหน้าเอกสาร
และงานอื่น ๆ ในหน้าที่ของเสมียนหรือพนักงานในระดับเสมียน
ตามที่สถานประกอบการก าหนด 

๒. งานเลขานุการ หมายความว่า งานเกี่ยวกับการบันทึก
ค าบอกรายงาน หรือเรื่องราวต่างๆ ด้วยการจดชวเลข พิมพ์เรื่องราว
จากบันทึกที่จดเป็นชวเลข หรือจากเครื่องบันทึกค าพูด 
ท าการนัดหมายให้ผู้บังคับบัญชา และเตือนผู้บังคับบัญชา         
เมื่อถึงก าหนดนัดหมายต้อนรับผู้ที่มาพบผู้บังคับบัญชา สอบถาม 
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  ตอบ ข้ อถามและติ ดต่ อทางโทรศั พท์  เสนอจดหมาย และ

ไปรษณียภัณฑ์ที่เป็นของส่วนตัว และที่ส าคัญรวมทั้งหนังสือ
และเอกสารที่แผนกต่าง ๆ ส่งมาแก่ผู้บังคับบัญชา ร่างจดหมาย
โต้ตอบจัดท าแฟ้มเอกสาร รวมทั้ งงานควบคุมดูแลเสมียน
พนักงานและงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชาจะมอบหมายให้ท า      

27 งำนให้บริกำรทำงกฎหมำยหรืออรรถคดี 
ยกเว้นงำนดังต่อไปนี้ 
(ก) งำนปฏิบัติหน้ำที่อนุญำโตตุลำกำร 
(ข) งำนให้ควำมช่วยเหลือหรือท ำกำร
แทนในกำรด ำเนินกระบวนพิจำรณำ   
ชั้นอนุญำโตตุลำกำร ในกรณีที่กฎหมำย
ซึ่งใช้บังคับแก่ข้อพิพำทที่พิจำรณำโดย
อนุญำโตตุลำกำรนั้นมิใช่กฎหมำยไทย 

หมายความว่า งานให้บริการด้านค าปรึกษาทางกฎหมาย       
การฟ้องร้องคดี และงานให้บริการทางกฎหมายอื่น ๆ เช่น     
รับเป็นทนายความว่าความในคดีทุกประเภท กระท าการแทน
ลูกความในเรื่องต่าง ๆ ที่ เกี่ยวกับกฎหมาย รับร่างสัญญา     
หรือท าเอกสารเกี่ยวกับกฎหมาย เป็นต้น  

ยกเว้นงานดังต่อไปนี ้
(ก) การปฏิ บั ติ งานในฐานะอนุญาโตตุลาการในคดี

อนุญาโตตุลาการ 
(ข) งานใด ๆ ที่ด าเนินการให้แก่คณะอนุญาโตตุลาการ

หรือคู่พิพาทเพื่อช่วยเหลือหรืออ านวยความสะดวกให้กระบวน
พิจารณาอนุญาโตตุลาการด าเนินการไปโดยส าเร็จเรียบร้อย 
หรืองานว่าต่างแก้ต่างหรือกระท าการแทนในฐานะคู่พิพาท   
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ในกรณีที่กฎหมายซึ่งใช้บังคับแก่ข้อพิพาทที่
พิจารณาโดยอนุญาโตตุลาการนั้นมิใช่กฎหมายไทย และ       
ให้หมายความรวมถึงงานดังต่อไปนี ้

1) งานติดต่อประสานงานเกี่ยวกับคดี งานค้นคว้า
รวบรวมและจัดท าความเห็นเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
ให้แก่คณะอนุญาโตตุลาการหรือคู่พิพาท 

2) งานจดบันทึกถ้อยค าในการพิจารณาคดีโดยใช้ชวเลข
หรือเทคนิคอื่น ๆ ในลักษณะท านองเดียวกัน 

3) งานเสนอความเห็นในฐานะผู้เชี่ยวชาญ 
4) งานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีพิเศษที่ใช้ในการ

บันทึกเสียง ภาพ และพยานเอกสารที่ใช้ในการพิจารณาคดี 
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บญัชีสอง 
งำนทีห่ำ้มคนต่ำงด้ำวท ำโดยมีเงื่อนไขใหค้นต่ำงด้ำวท ำงำนไดต้ำมข้อตกลงระหว่ำงประเทศ  

หรือพนัธกรณทีีป่ระเทศไทยมีควำมผูกพนัภำยใตบ้ทบญัญตัขิองกฎหมำย 
 
ล ำดบัที่ งำน ค ำนยิำม 

1 งำนควบคุม ตรวจสอบ ปฏิบัติงำน หรือ
ให้บริกำรทำงบัญชี ยกเว้นงำนดังต่อไปนี้ 
(ก) งำนตรวจสอบภำยในเป็นครั้งครำว 
(ข) งำนตำมข้อตกลงระหว่ำงประเทศหรือ
พันธกรณีที่ประเทศไทยมีควำมผูกพัน 
โดยที่สภำวิชำชีพเป็นผู้ให้กำรรับรอง
คุณสมบัติ 

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

1. งานท าบัญชีทัง้หมด หรือแต่เพียงบางส่วน 
2. งานสอบบัญชี งานตรวจสอบภายใน งานตรวจสอบ

รับรองความถูกต้องและครบถ้วนในข้อมูลบัญชีและ/หรือ
การเงิน (Due Diligence/Cash Monitoring) 

3. งาน เก็บรักษาบันทึ กทางธุรกิ จการเงิน ในนาม      
ขององค์กร งานจัดการเกี่ยวกับการเงินขององค์กรหรือลูกค้า 

4. การรับ การแลกเปลี่ยน และการจ่ายเงินในธนาคาร 
และส านักงาน  

5. งานใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ 
โปรแกรมส าเร็จรูป โปรแกรมซอฟต์แวร์ต่าง ๆ เพื่อการค านวณ      
การบันทึก และการประมวลผลข้อมูลทางบัญชีและการเงิน 

6. งานให้บริการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับบัญชีในสาขาต่าง ๆ 
เช่น การท าบัญชี การสอบบัญชี การบัญชีบริหาร การวางระบบ
บัญชี การบัญชีภาษีอากร และการศึกษาและเทคโนโลยีการ
บัญชี รวมถึงงานให้ค าปรึกษา งานพัฒนาและการฝึกอบรม 

7. งานควบคุมดูแลงานในข้อ 1 – ข้อ 6 
ทั้งนี้  ให้หมายความรวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะใด   

ฐานะหนึ่งหรือหลายฐานะ ดังน้ี 
(1) ผู้รับจ้างให้บริการอิสระ 
(2) เจ้าของ ผู้บริหาร ลูกจ้างหรือพนักงานในทุกระดับชั้น

ของส านักงานให้บริการทางบัญชีหรือองค์กร ไม่ว่าจะเป็นบุคคล          
นิติบุคคล คณะบุคคล กิจการ หน่วยงานเอกชน หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานรัฐบาล  

ยกเว้นงานดังต่อไปนี ้
(ก) งานตรวจสอบภายในเป็นครั้งคราว 
(ข) งานตามข้อตกลงระหว่างประเทศหรือพันธกรณี      

ที่ประเทศไทยมีความผูกพันโดยที่สภาวิชาชีพบัญชีเป็นผู้ให้การ
รับรองคุณสมบัติ  
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ล ำดบัที่ งำน ค ำนยิำม 
2 งำนในวิชำชีพวิศวกรรม สำขำวิศวกรรม

โยธำที่ เกี่ ย วกั บ งำน ให้ ค ำป รึ กษ ำ          
งำนวำงโครงกำร งำนออกแบบและค ำนวณ 
งำนควบคุมกำรก่อสร้ำง หรือกำรผลิต    
งำนพิจำรณำตรวจสอบ งำนอ ำนวยกำรใช้ 
จั ดระบบ วิ จั ย ทดสอบ ยกเว้ น เป็ น         
ผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมและวิชำชีพ 
วิศวกรรมควบคุมตำมข้อตกลงยอมรับร่วม
คุ ณ สมบั ติ นั กวิ ชำชี พ ของอำเซี ยน
(MRA) รวมทั้งข้อตกลงระหว่ำงประเทศอื่น
ที่เกี่ยวกับกำรให้บริกำรวิศวกรรมข้ำมแดน 
หรือผู้ได้รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุม สำขำวิศวกรรมโยธำ 
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิศวกร 

หมายความว่า งานวิศวกรรมโยธาที่เกี่ยวกับงานให้ค าปรึกษา 
งานวางโครงการ งานออกแบบและค านวณ งานควบคุมการ
ก่อสร้าง หรือการผลิต งานพิจารณา ตรวจสอบ งานอ านวยการใช้ 
จัดระบบ วิจัย ทดสอบ ยกเว้นกรณีที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามข้อตกลงยอมรับร่วม
คุณสมบัตินักวิชาชีพของอาเซียน  (MRA) รวมทั้ งข้อตกลง
ระหว่างประเทศอื่นที่เกี่ยวกับการให้บริการวิศวกรรมข้ามแดน 
หรือผู้ ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม     
สาขาวิศวกรรมโยธา ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร ซึ่งได้รับอนุญาต   
ให้ท างานตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

3 งำนในวิชำชีพสถำปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
งำนศึ กษ ำโครงกำร  งำนออกแบ บ          
งำนบริหำรและอ ำนวยกำรก่ อสร้ ำง       
งำนตรวจสอบ หรืองำนให้ค ำปรึกษำ 
ยกเว้นเป็นผู้ประกอบวิชำชีพสถำปัตยกรรม
และวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุมตำม
ข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชำชีพ
ของอำเซียนด้ำนบริกำรสถำปัตยกรรม 
(MRA) รวมทั้งข้อตกลงระหว่ำงประเทศอื่น
ที่เกี่ยวกับกำรให้บริกำรสถำปนิกข้ำมแดน
จำกสภำสถำปนิก หรือผู้ได้รับใบอนุญำต
ประกอบวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุมตำม
กฎหมำยว่ำด้วยสถำปนิก 

หมายความว่า งานในวิชาชีพสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวกับ
งานศึกษาโครงการ งานออกแบบ งานบริหารและอ านวยการก่อสร้าง    
งานตรวจสอบ งานให้ค าปรึกษา ยกเว้นกรณีที่เป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมและวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม      
ตามข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพของอาเซียน    
ด้านบริการสถาปัตยกรรม (MRA) รวมทั้งข้อตกลงระหว่างประเทศอื่น
ที่เกี่ยวกับการให้บริการสถาปนิกข้ามแดน จากสภาสถาปนิก 
หรือผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
ตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนิกซึ ่งได้รับอนุญาตให้ท างาน
ตามเงื่อนไขที่สภาสถาปนิกประกาศก าหนด 
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บญัชีสำม 
งำนทีห่ำ้มคนต่ำงด้ำวท ำโดยมีเงื่อนไขใหค้นต่ำงด้ำวท ำงำนฝีมือหรือกึ่งฝีมือนั้นไดก้็แตเ่ฉพำะงำนที่มีนำยจ้ำง 

 

ล ำดบัที่ งำน ค ำนยิำม 
1 งำนกสิกรรม งำนเลี้ยงสัตว์ งำนป่ำไม้ 

หรืองำนประมง  
1. งานกสิกรรม หมายความว่า งานที่ต้องใช้ความรู้หรือ

ทักษะเกี่ยวกับการเพาะปลูกผลผลิตจากธัญพืช ผักสวนครัว     
พืชสวน พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และอื่น ๆ 

2. งานเลี้ยงสัตว์ หมายความว่า งานที่ต้องใช้ความรู้หรือ
ทักษะเกี่ยวกับการขยายพันธุ์สัตว์ อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ ดูแลรักษาสัตว์ 
และการจับสัตว์ต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งเนื้อสัตว์ น้ านม ขนสัตว์ 
หนังสัตว์ เส้นใย ไหม น้ าผึ้ง หรืออื่น ๆ  

3. งานป่าไม้ หมายความว่า งานที่ต้องใช้ความรู้หรือ
ทักษะเกี่ยวกับการเพาะช ากล้าไม้ การปลูกต้นไม้ การอนุรักษ์ปา่ไม้ 
การใช้ประโยชน์จากป่าไม้ และการแปรรูปเนื้อไม้ให้เป็นถ่านหรือ
การสกัดน้ ามันดิบจากเนื้อไม้ หรืออื่น ๆ 

4. งานประมง หมายความว่า งานที่ต้องใช้ความรู้หรือ
ทักษะเกี่ยวกับการท าการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การดูแล
รักษาสัตว์น้ า การแปรรูปสัตว์น้ า และหมายความรวมถึ ง       
การกระท าใด ๆ ที่เป็นการสนับสนุนการท าการประมง 

2 งำนช่ำงก่ออิฐ งำนช่ำงไม้ หรืองำนช่ำง
ก่อสร้ำงอำคำร 

๑. งานช่างก่ออิฐ หมายความว่า งานที่ต้องใช้ความรู้       
หรือทักษะในการก่อ ประกอบ ติดตั้ง และซ่อมแซมฐานตอม่อ 
ผนังและโครงสร้างอื่น ๆ ด้วยอิฐ หิน หรือวัสดุตา่ง ๆ ที่คล้ายคลึงกัน  

๒. งานช่างไม้ หมายความว่า งานที่ต้องใช้ความรู้หรือ
ทักษะในการตัด ขึ้นรูป ประกอบ ติดตั้ ง บ ารุงรักษา  และ
ซ่อมแซมโครงสร้าง ชิ้นส่วนประกอบโครงสร้างที่ท าด้วยไม้ 
วัดขนาด ประกอบและแก้ไขดัดแปลง ชิ้นส่วนประกอบของอาคาร 
สิ่งปลูกสร้างทั้งภายในและภายนอก เช่น ฝาผนัง ประตูวงกบ
ประตูและหน้าต่าง แผ่นฝา้เพดานและแผ่นฝาผนัง 

๓. งานช่างก่อสร้างอาคาร หมายความว่า งานที่ต้องใช้
ความรู้หรือทักษะในการสร้าง ติดตั้ง บ ารุงรักษาและซ่อมแซม
อาคาร สิ่งปลูกสร้าง รวมถึงโครงสร้างอื่น ๆ เช่น การท าแบบ
หล่อคอนกรีต การเทคอนกรีต การตกแต่งผิวคอนกรีต การท าเหล็กเสริม 
การยกตั้งโครงสร้างคอนกรีตเสริมวัสดุหลายชนิด การมุงหลังคา 
การท าพื้นหินขัด การปูพื้นและผนังด้วยแผ่นกระเบื้องหรือ         
แผ่นวัสดุโมเสค การฉาบปูนลงบนผนังและเพดาน การติดตั้งวัสดุ
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ล ำดบัที่ งำน ค ำนยิำม 
ฉนวนลงบนผนัง พื้น และเพดาน การตัด ประกอบและวางกระจก          
ลงในบานหน้าต่างหรือประตู การทาสี การติดตั้งระบบท่อระบายน้ า
และระบบท่อน้ า การติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ การเดินสายไฟฟ้า
ภายในอาคารสิ่งปลูกสร้าง หรือโครงสร้างอื่น ๆ 

3 งำนท ำที่นอนหรือผ้ำห่มนวม หมายความว่า งานที่ต้องใช้ความรู้หรือทักษะในการท า     
ที่นอนหรือผ้าห่มนวมจากวัสดุต่าง ๆ ด้วยมือ หรือเครื่องจักร 
รวมทั้งการซ่อมแซมและดัดแปลง 

4 งำนท ำมดี  หมายความว่า งานที่ต้องใช้ความรู้หรือทักษะในการท ามีด    
ทุกประเภทจากโลหะด้วยเครื่องมือที่ใช้มือควบคุม รวมทั้งการซ่อม
และดัดแปลง 

5 งำนท ำรองเทำ้ หมายความว่า งานที่ต้องใช้ความรู้หรือทักษะในการท า
รองเท้าทุกประเภทจากวัสดุต่าง ๆ รวมทั้งการซ่อมและดัดแปลง 

6 งำนท ำหมวก หมายความว่า งานที่ต้องใช้ความรู้หรือทักษะในการท า
หมวกของบุรุษ สตรี เด็ก จากวัสดุทุกชนิด รวมทั้งการซ่อมและ
ดัดแปลง 

7 งำนประดษิฐเ์ครื่องแต่งกำย หมายความว่า งานที่ต้องใช้ความรู้หรือทักษะในการ
ออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกายบุรุษ เครื่องแต่งกายสตรี       
ตั้งแต่ต้นจนเสร็จรูป หรืองานอย่างอื่นที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์
เครื่องแต่งกาย รวมทั้งงานแก้ไขดัดแปลงหรือซ่อม 

8 งำนปัน้หรือท ำเครื่องปัน้ดนิเผำ หมายความว่า งานที่ต้องใช้ความรู้หรือทักษะในการท า
เครื่องปั้นดินเผา นับแต่เริ่มเตรียมดินเหนียวและแบบพิมพ์ ปั้น   
และอัดดิน เข้ารูปตามแบบพิมพ์ทาน้ ายาเคลือบ เขียนลวดลาย      
ตากแห้ง และการเผา ไม่ว่าจะท างานนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๐ - 

บญัชีสี ่
งำนทีห่ำ้มคนต่ำงด้ำวท ำโดยมีเงื่อนไขใหค้นต่ำงด้ำวท ำงำนนั้นได้ก็แต่เฉพำะงำนที่มนีำยจ้ำง 

และไดร้บัอนุญำตใหเ้ข้ำมำในรำชอำณำจกัรตำมกฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมือง 
ภำยใตบ้นัทึกควำมตกลงหรือบนัทึกควำมเข้ำใจที่รัฐบำลไทยท ำไวก้ับรัฐบำลต่ำงประเทศ 

 
ล ำดบัที่ งำน ค ำนยิำม 

1 งำนกรรมกร หมายความว่า ผู้ท างานที่ใช้มือและโดยปกติเป็นการท างาน
หรือใช้แรงงานท างานอย่างง่าย ๆ โดยต้องใช้ก าลังกายเป็นส าคัญ 

2 งำนขำยของหน้ำร้ำน  หมายความว่า งานขายสินค้าในสถานประกอบการค้าส่ง
หรือค้าปลีก รวมถึงงานขายสินค้าบนแผงลอยหรือร้านค้าที่ตั้งอยู่
ในตลาดหรือริมถนน 

 
 

 


