
 

 

 

 

 

 

 

นายปัญญา  ขาวเขียว จัดหางานจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่าตามที่พระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางาน
ของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 28 มีนาคม 2561 ได้ปรับปรุงมาตรการของรัฐ               
ในการควบคุมและกํากับการทํางานของคนต่างด้าว โดยใช้ระบบการอนุญาตเท่าที่จําเป็น และกําหนดกระบวนการ             
ในการควบคุมและตรวจสอบการทํางานให้ง่ายและสะดวกย่ิงขึ้น โดยได้กําหนดหลักการให้คนต่างด้าว ซึ่งได้รับอนุญาตให้
ทํางานมีสิทธิทํางานได้ทุกชนิดตามสิทธิที่ตนได้รับอนุญาต สํานักงานจัดหางานจังหวัดแพร่จึงขอช้ีแจงรายละเอียด ดังน้ี 

1. สืบเน่ืองจาก ปัจจุบันยังมิได้มีประกาศที่ออกตามมาตรา 7 พระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ได้กําหนดบทเฉพาะกาลให้พระราชกฤษฎีกากําหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทํา               
พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ยังบังคับต่อไปได้ตามมาตรา 134 และมาตรา 145 งานที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
ที่ออกตามความในมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521 ประกอบด้วยงานในอาชีพและ
วิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทํา จํานวน 39 อาชีพ ได้แก่ (1) งานกรรมกร (2) งานกสิกรรม งานเลี้ยงสัตว์ งานป่าไม้ หรือ
งานประมงยกเว้นงานที่ใช้ความชํานาญงานเฉพาะสาขา หรืองานควบคุมดูแลฟาร์ม หรืองานกรรมกรในเรือประมงเฉพาะ
การประมงทางทะเล (3) งานก่ออิฐ งานช่างไม้ หรืองานก่อสร้างอ่ืน (4) งานแกะสลักไม้ (5) งานขับขี่ยานยนต์หรืองาน
ขับขี่ยานพาหนะที่ไม่ใช้เครื่องจักรหรือเคร่ืองกล ยกเว้นงานขับเครื่องบินระหว่างประเทศ (6) งานขายของหน้าร้าน               
(7) งานขายทอดตลาด (8) งานควบคุม ตรวจสอบ หรือให้บริการทางบัญชี ยกเว้นงานตรวจสอบภายในเป็นครั้งคราว    
(9) งานเจียระไน หรือขัดเพชรหรือพลอย (10) งานตัดผม งานดัดผม หรืองานเสริมสวย (11) งานทอผ้าด้วยมือ               
(12) งานทอเสื่อ หรืองานทําเคร่ืองใช้ด้วยกก หวาย ปอ ฟาง หรือเย่ือไม้ไผ่ (13) งานทํากระดาษสาด้วยมือ (14) งานทํา
เครื่องเขิน (15) งานทําเครื่องดนตรีไทย (16) งานทําเคร่ืองถม (17) งานทําเครื่องเงิน เครื่องทอง หรือเคร่ืองนาก               
(18) งานทําเครื่องถมลงหิน (19) งานทําตุ๊กตาไทย (20) งานทําที่นอนหรือผ้าห่มนวม (21) งานทําบาตร (22) งานทํา
ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมด้วยมือ (23) งานทําพระพุทธรูป (24) งานทํามีด (25) งานทําร่มกระดาษหรือผ้า (26) งานทํา
รองเท้า (27) งานทําหมวก (28) งานนายหน้า หรืองานตัวแทน ยกเว้นงานนายหน้าหรืองานตัวแทนในธุรกิจการค้า
ระหว่างประเทศ (29) งานในวิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมโยธา ที่เก่ียวกับงานออกแบบและคํานวณ จัดระบบ วิจัย 
วางโครงการ ทดสอบ ควบคุมการก่อสร้าง หรือให้คําแนะนํา ทั้ง น้ี ไม่รวมงานที่ ต้องใช้ความชํานาญพิเศษ               
(30) งานในวิชาชีพสถาปัตยกรรมที่เก่ียวกับงานออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา อํานวยการก่อสร้าง หรือให้คําแนะนํา 

 

(31) งานประดิษฐ์... 
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(31) งานประดิษฐ์เครื่องแต่งกาย (32) งานปั้นหรือทําเครื่องป้ันดินเผา (33) งานมวนบุหรี่ด้วยมือ (34) งานมัคคุเทศก์ 
หรืองานจัดนําเที่ยว (35) งานเร่ขายสินค้า (36) งานเรียงตัวพิมพ์อักษรไทยด้วยมือ (37) งานสาวและบิดเกลียวไหม 
ด้วยมือ (38) งานเสมียนพนักงานหรืองานเลขานุการ (39) งานให้บริการทางกฎหมายหรืออรรถคดี ยกเว้นงานปฏิบัติ
หน้าที่ทางอนุญาโตตุลาการ งานว่าต่างในช้ันอนุญาโตตุลาการ ถ้ากฎหมายที่ใช้บังคับแก่ข้อพิพาทน้ันมิใช่กฎหมายไทย
หรือกรณีไม่ต้องขอคําช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการน้ันในราชอาณาจักรไทย 

2. ตามมาตรา 8 แห่งพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
กําหนดห้ามคนต่างด้าวทํางานโดยไม่มีใบอนุญาตทํางานหรือทํางานนอกเหนือจากที่มีสิทธิที่จะทําได้ ซึ่งสิทธิที่คนต่างด้าว
จะทําได้น้ัน หมายความว่า สิทธิในการทํางานได้ทุกชนิดตามประเภทงานที่กฎหมายกําหนดให้คนต่างด้าวแต่ละกลุ่มจะทํา
ได้เท่าน้ัน ดังน้ี 

 (ก) คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองภายใต้บันทึก
ความเข้าใจว่าด้วยการจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งชาติอ่ืน (MOU) สามารถทํางานได้
ทุกชนิด ยกเว้นงานห้ามคนต่างด้าวทําตามที่กําหนดในมาตรา 7 ดังน้ัน คนต่างด้าวกลุ่มน้ีมีสิทธิทํางานได้ทุกประเภทงาน
ที่ไม่ใช่งานที่ห้ามคนต่างด้าวทํา 39 อาชีพ ตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกาข้างต้น 

 (ข) คนต่างด้าวซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนและได้รับบัตรประจําตัวตามระเบียบสํานักทะเบียน
กลางซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร (คนพ้ืนที่สูงหรือคนที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลานานรอการพิสูจน์
สัญชาติไทย) สามารถทํางานได้ทุกชนิด แม้เป็นงานที่ห้ามคนต่างด้าวทํา (39 อาชีพ) 

 (ค) คนต่างด้าวที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรได้ตามกฎหมายว่า
ด้วยคนเข้าเมืองหรือยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง (อยู่ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย กลุ่มบัตร 
สีชมพูที่ยังไม่พิสูจน์สัญชาติ) สามารถทํางานได้ 4 ประเภท คือ งานกรรมกร  งานผู้รับใช้ในบ้าน ช่างยนต์ในเรือประมง
ทะเล และงานผู้ประสานงานด้านภาษาลาว กัมพูชา และเมียนมา 

 (ง) คนต่างด้าวซึ่งเป็นคนสัญชาติประเทศที่มีชายแดนติดกับประเทศไทย ซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรโดยใช้
บัตรผ่านแดน สามารถทํางานได้  2 ประเภท คือ งานกรรมกรและงานรับใช้ในบ้าน และเฉพาะในท้องที่ตามความตกลง
ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลประเทศต้นทาง หรือในท้องที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเท่าน้ัน 

3. นายจ้าง/สถานประกอบการ ให้คนต่างด้าวทํางานในอาชีพหรือวิชาชีพ จํานวน 39 อาชีพดังกล่าวเป็น               
การฝ่าฝืนมาตรา 9 ข้อหา ให้คนต่างด้าวทํางานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทําได้ มีโทษตามมาตรา 102 ต้องระวางโทษ
ปรับต้ังแต่หน่ึงหมื่นถึงหน่ึงแสนบาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างหน่ึงคน ถ้าผู้กระทําผิดกระทําผิดซ้ําอีกต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน
หน่ึงปีปรับต้ังแต่ห้าหมื่นถึงสองแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ คนต่างด้าวที่ทํางานในอาชีพหรือวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทํา               
จํานวน 39 อาชีพ เป็นการฝ่าฝืนมาตรา 8 ข้อหา ทํางานนอกเหนือจากที่มีสิทธิที่จะทําได้ มีโทษตามมาตรา 101               
ต้องระวางโทษปรับต้ังแต่ห้าพันบาทถึงห้าหมื่นบาท  
 จึงขอให้นายจ้าง/สถานประกอบการ รวมทั้งคนต่างด้าวปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และหากมีข้อสงสัย
สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่สํานักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ ศาลากลางจังหวัด ถนนไชยบูรณ์ ตําบลในเวียง 
อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5451 1721 และ 0 5451 1807 ทุกวัน เวลาราชการ หรือที่ 
www.doe.go.th/phrae 
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