
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ
ฉบับท่ี 70/2557 

เรื่อง มาตรการชั่วคราวในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 
……………………………………………………………………. 

 
 โดยที่เป็นการสมควรก าหนดมาตรการชั่วคราวในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและ
การค้ามนุษย์ขึ้น เพ่ือน าไปสู่การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในประเทศ และการสร้างมาตรฐานในการ
ท างานของแรงงานต่างด้าวที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมทั้งเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของ
ผู้ประกอบการและนายจ้างซึ่งประกอบกิจการบางประเภทที่มีความจ าเป็นต้องพ่ึงพาแรงงานต่างด้าว
เป็นอย่างมาก และเพ่ือขจัดการบังคับใช้แรงงานหรือการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากแรงงานต่าง
ด้าว คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีประกาศ ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1 ให้จัดตั้งศูนย์ประสานรับแรงงานกัมพูชากลับเข้าท างาน ในจังหวัดสระแก้ว จังหวัด
จันทบุรี จังหวัดตราด และจังหวัดสุรินทร์ เพื่อด าเนินการพิจารณาออกใบอนุญาตเข้าเมืองชั่วคราวให้แก่
คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาที่ประสงค์จะกลับเข้ามาท างานในประเทศไทยโดยให้กระทรวงมหาดไทยเป็น
หน่วยงานหลัก และปฏิบัติงานร่วมกบักระทรวงแรงงาน ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง และหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้ศูนย์ดังกล่าวเริ่มท างานตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2557 

 ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ศูนย์ประสานรับแรงงานกัมพูชากลับเข้าท างานมีหน้าที่
ในการจัดท าทะเบียนประวัติและออกบัตรประจ าตัวให้แก่คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาตามหลักเกณฑ์   
และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด  

 ข้อ 2 คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาที่จะเข้ามาท างานในประเทศไทย ไม่ว่าจะได้เคยท างานใน
ประเทศไทยมาก่อนหรือไม่ก็ตาม ให้แจ้งความประสงค์ต่อศูนย์ประสานรับแรงงานกัมพูชากลับเข้า
ท างาน ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 เมื่อพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว การเข้ามาท างานของคนต่าง
ด้าวสัญชาติกัมพูชาให้เป็นไปตามกฏหมายในเรื่องนั้นๆ  

 ในกรณีที่มีนายจ้างยื่นแบบความต้องการแรงงานต่าวด้าว หรือบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว
ที่เคยท างานในกิจกรรมของตนเองไว้กับศูนย์ประสานรับแรงงานกัมพูชากลับเข้าท างานหากศูนย์
ดังกล่าวตรวจสอบแล้วพบว่าคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาที่แจ้งความประสงค์ไว้เป็นผู้ที่มีลักษณะตรงตาม
ความต้องการของนายจ้างหรือเมื่อมีการตรวจสอบบัญชีรายชื่อของนายจ้างแล้วตรงกับคนต่างด้าว
สัญชาติกัมพูชาที่แจ้งความประสงค์ไว้ให้แจ้งนายจ้างมารับตัวบุคคลนั้นเพ่ือด าเนินการขอใบอนุญาต
ท างานชั่วคราวต่อไป 



 ให้ศูนย์ประสานรับแรงงานกัมพูชากลับเข้าท างานพิจารณาออกใบอนุญาตเข้าเมืองชั่วคราว
แก่คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาที่นายจ้างมารับตัวตามวรรคสอง โดยให้ใบอนุญาตมีอายุหกสิบวันนับแต่
วันที่ออก และให้คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาที่ได้รับใบอนุญาตเข้าเมืองชั่วคราวสามารถท างานกับ
นายจ้างได้ตั้งแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต  

 ข้อ 3 เมื่อนายจ้างรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาตามข้อ 2 มาแล้ว ให้น าบุคคลดังกล่าวไป
ขอรับใบอนุญาตท างานชั่วคราว  ณ  ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จตามข้อ  4 
ในเขตจังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานประกอบการของนายจ้าง  

 ใบอนุญาตท างานชั่วคราวที่ออกตามวรรคหนึ่ง ให้มีอายุเท่าจ านวนวันที่เหลืออยู่ของ
ใบอนุญาตเข้าเมืองชั่วคราว  

 ข้อ 4 ให้จัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 
ในทุกจังหวัด เพ่ือท าหน้าที่ในการพิจารณาออกใบอนุญาตท างานชั่วคราวให้แก่คนต่างด้าวและจัด
ระเบียบแรงงานต่างด้าว   ซึ่งเป็นคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์  ลาว  และกัมพูชา  โดยให้
กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลัก และปฏิบัติงานร่วมกับกระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข 
ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้จัดตั้งศูนย์ดังกล่าวในจังหวัด
สมุทรสาครเป็นแห่งแรกและเริ่มท าการตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ส่วนการจัดตั้งในจังหวัดอื่นใด
และเริ่มท าการเมื่อใด ให้เป็นไปตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติประกาศก าหนด  

 ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จมี
หน้าที่ในการจัดท าทะเบียนประวัติ ออกบัตรประจ าตัว และตรวจสุขภาพคนต่างด้าว ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด  

 ข้อ 5 ให้คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา ที่เข้ามาหรืออยู่ในประเทศไทยโดย
ไม่ได้รับอนุญาตตามกฏหมายหรือการอนุญาตนั้นสิ้นสุดแล้ว หรือท างานโดยไม่ได้รับอนุญาตตาม
กฏหมาย ไปรายงานตัว ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ 

 ในกรณีที่คนต่างด้าวตามวรรคหนึ่งไปรายงานตัวพร้อมนายจ้างและแจ้งความประสงค์จะ
ท างานเป็นกรรมกร หรือรับจ้างท างานด้วยก าลังกาย  โดยไม่ได้อาศัยวิชาความรู้หรือการฝึกทางวิชาการ 
หรือท างานอื่นอันมิได้เปน็การฝุาฝืนกฏหมายวา่ด้วยการท างานของคนตา่งดา้วให้ศูนย์บริการจดทะเบียน
แรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จพิจารณาออกใบอนุญาตท างานชั่วคราวแก่คนต่างด้าวนั้น   โดยให้
ใบอนุญาตมีอายุหกสิบวันนับแต่วันที่ออก และให้คนต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตท างานชั่วคราวสามารถ
ท างานกับนายจ้างได้ตั้งแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต  



 ข้อ 6 คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชาที่ได้รับใบอนุญาตท างานชั่วคราวตาม
ประกาศนี้แล้ว จะต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจสัญชาติเพื่อการออกใบอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็น
การชั่วคราวและใบอนุญาตท างานตามที่กฏหมายก าหนดต่อไป 

 ข้อ 7 ใบอนุญาตเข้าเมอืงชั่วคราวและใบอนุญาตท างานชั่วคราวตามประกาศนี้สิ้นสุดลงเมื่อ
คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชาที่ได้รับใบอนุญาตเข้าเมืองชั่วคราวหรือใบอนุญาตท างาน
ชั่วคราวตามประกาศนี้มีกรณีอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

 (1) วิกลจริตหรือเป็นโรคที่ต้องห้ามตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศก าหนดหรือเป็นผู้ที่
สุขภาพไม่สมบูรณ์แข็งแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการท างานโดยดุลยพินิจของแพทย์ 

 (2) ต้องโทษตามค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ 

 3) มีพฤติการณ์ที่เป็นที่น่าเชื่อว่าเป็นบุคคลที่เป็นภัยต่อสังคม  หรือจะก่อเหตุร้ายให้เกิด
อันตรายต่อความสงบสุขหรือความปลอดภัยของประชาชน หรือความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร หรือเป็น
บุคคลซึ่งเจ้าหน้าที่รัฐบาลต่างประเทศได้ออกหมายจับ 

 (4) มีพฤติการณ์ที่น่าเชื่อว่าเข้ามาเพ่ือการค้าประเวณี การค้าหญิงหรือเด็ก การค้ายาเสพ
ติดให้โทษ การลักลอบหนีภาษีศุลกากรหรือเพ่ือประกอบกิจการอื่นที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน  

 ข้อ 8 มิให้น าบทบัญญัติตามมาตรา 12 (3) มาตรา 54 และมาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติ
คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 มาใช้บังคับแก่คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชาที่ได้รับใบอนุญาต
เข้าเมืองชั่วคราวหรือใบอนุญาตท างานชั่วคราวตามประกาศนี้ ในระหว่างวันที่อายุของใบอนุญาตยังคงอยู่  

 ข้อ 9 ให้ผู้ประกอบการ นายจ้าง และแรงงานต่างด้าว ให้ความร่วมมือในการด าเนินการ
ตามแนวทางที่ทางราชการก าหนด  ทั้งนี้  เมื่อพ้นก าหนดเวลาที่ก าหนดในใบอนุญาตเข้าเมืองชั่วคราว
และใบอนุญาตท างานชัว่คราวแล้ว  ให้หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องบงัคบัใช้กฎหมายแกแ่รงงานต่างด้าวและผู้ที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  

 ข้อ 10 ให้กองก าลังปูองกันชายแดนของกองทัพบกและกองทัพเรือ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องควบคุมการผ่านเข้าออกประเทศตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวดและให้เป็นไปตามมาตรการที่
ก าหนด  และให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับขบวนการลักลอบน าเข้า
แรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์  ตลอดจนด าเนินการทางวินัยและอาญาแก่เจ้าหน้าที่รัฐซึ่งละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่หรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  



 ข้อ 11 ให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองก าลัง
ปูองกันชายแดนของกองทัพบกและกองทัพเรือ กองก าลังรักษาความสงบเรียบร้อย ตลอดจนหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ยึดถือข้อก าหนดในประกาศนี้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานโดยทั่วกัน และให้พิจารณาก าหนด
มาตรการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ การสร้างแรงจูงใจเพ่ือให้เกิดความร่วมมือของผู้ประกอบการและ
นายจ้าง หรือมาตรการอื่นใดอันจะเป็นการส่งเสริมการด าเนินการตามประกาศนี้ 

 ข้อ 12 ให้คณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ตาม
ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 73/2557 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการจัดการ
ปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ลงวันที่ 25 มิถุนายน พุทธศักราช 2557 เป็นผู้ก ากับดูแลการ
ด าเนินงาน ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติเพ่ือทราบอย่าง
ต่อเนื่อง  

 ทั้งนี ้ตั้งแตบ่ัดนี้เป็นต้นไป  

   ประกาศ ณ วนัที่ 25 มิถนุายน พุทธศกัราช 2557  

พลเอกประยุทธ์ จนัทรโ์อชา 
หัวหน้าคณะรกัษาความสงบแหง่ชาต ิ
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