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ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ฉบับที่ ๗๐/๒๕๕๗
เรื่อง มาตรการชั่วคราวในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดมาตรการชั่วคราวในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้า
มนุษย์ขึ้น เพื่อนําไปสู่การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในประเทศ และการสร้างมาตรฐานในการทํางาน
ของแรงงานต่างด้าวที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมทั้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการ
และนายจ้างซึ่งประกอบกิจการบางประเภทที่มีความจําเป็นต้องพึ่งพาแรงงานต่างด้าวเป็นอย่างมาก
และเพื่อขจัดการบังคับใช้แรงงานหรือการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากแรงงานต่างด้าว คณะรักษา
ความสงบแห่งชาติจึงมีประกาศ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้จัดตั้งศูนย์ประสานรับแรงงานกัมพูชากลับเข้าทํางาน ในจังหวัดสระแก้ว จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดตราด และจังหวัดสุรินทร์ เพื่อดําเนินการพิจารณาออกใบอนุญาตเข้าเมืองชั่วคราวให้แก่คนต่างด้าว
สัญชาติกัมพูชาที่ประสงค์จะกลับเข้ามาทํางานในประเทศไทย โดยให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลัก
และปฏิบัติงานร่วมกับกระทรวงแรงงาน สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
ให้ศูนย์ดังกล่าวเริ่มทําการตั้งแต่วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ศูนย์ประสานรับแรงงานกัมพูชากลับเข้าทํางานมีหน้าที่
ในการจัดทําทะเบียนประวัติและออกบัตรประจําตัวให้แก่คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
ข้อ ๒ คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาที่จะเข้ามาทํางานในประเทศไทย ไม่ว่าจะได้เคยทํางาน
ในประเทศไทยมาก่อนหรือไม่ก็ตาม ให้แจ้งความประสงค์ต่อศูนย์ประสานรับแรงงานกัมพูชากลับเข้าทํางาน
ภายในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เมื่อพ้นกําหนดเวลาดังกล่าวแล้ว การเข้ามาทํางานของคนต่างด้าว
สัญชาติกัมพูชาให้เป็นไปตามกฎหมายในเรื่องนั้น ๆ
ในกรณีที่มีนายจ้างยื่นแบบแจ้งความต้องการแรงงานต่างด้าว หรือบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว
ที่เคยทํางานในกิจการของตนเองไว้กับศูนย์ประสานรับแรงงานกัมพูชากลับเข้าทํางาน หากศูนย์ดังกล่าว
ตรวจสอบแล้ ว พบว่ า คนต่ า งด้ า วสั ญ ชาติ กั ม พู ช าที่ แ จ้ ง ความประสงค์ ไ ว้ เ ป็ น ผู้ ที่ มี ลั ก ษณะตรงตาม
ความต้อ งการของนายจ้ างหรื อ เมื่อ มีก ารตรวจสอบบัญ ชีร ายชื่อ ของนายจ้ างแล้ ว ตรงกับ คนต่างด้ า ว
สัญชาติกัมพูชาที่แจ้งความประสงค์ไว้ ให้แจ้งนายจ้างมารับตัวบุคคลนั้นเพื่อดําเนินการขอใบอนุญาต
ทํางานชั่วคราวต่อไป
ให้ศูนย์ประสานรับแรงงานกัมพูชากลับเข้าทํางานพิจารณาออกใบอนุญาตเข้าเมืองชั่วคราว
แก่คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาที่นายจ้างมารับตัวตามวรรคสอง โดยให้ใบอนุญาตมีอายุหกสิบวันนับแต่
วัน ที่ อ อก และให้ค นต่ างด้ า วสัญ ชาติกั ม พู ช าที่ ไ ด้ รับ ใบอนุ ญ าตเข้ าเมื อ งชั่ ว คราวสามารถทํ างานกั บ
นายจ้างได้ตั้งแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต
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ข้อ ๓ เมื่อนายจ้างรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาตามข้อ ๒ มาแล้ว ให้นําบุคคลดังกล่าว
ไปขอรับใบอนุญาตทํางานชั่วคราว ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จตามข้อ ๔
ในเขตจังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานประกอบการของนายจ้าง
ใบอนุญาตทํางานชั่วคราวที่ออกตามวรรคหนึ่ง ให้มีอายุเท่าจํานวนวันที่เหลืออยู่ของใบอนุญาต
เข้าเมืองชั่วคราว
ข้อ ๔ ให้จัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
ในทุกจังหวัด เพื่อทําหน้าที่ในการพิจารณาออกใบอนุญาตทํางานชั่วคราวให้แก่คนต่างด้าวและจัดระเบียบ
แรงงานต่างด้าว ซึ่งเป็นคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา โดยให้กระทรวงมหาดไทย
เป็นหน่วยงานหลัก และปฏิบัติงานร่วมกับกระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง
และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้จัดตั้งศูนย์ดังกล่าวในจังหวัดสมุทรสาครเป็นแห่งแรกและเริ่มทําการ
ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ส่วนการจัดตั้งในจังหวัดอื่นใดและเริ่มทําการเมื่อใด ให้เป็นไปตามที่
คณะรักษาความสงบแห่งชาติประกาศกําหนด
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จมีหน้าที่
ในการจัดทําทะเบียนประวัติ ออกบัตรประจําตัว และตรวจสุขภาพคนต่างด้าว ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
ข้อ ๕ ให้คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา ที่เข้ามาหรืออยู่ในประเทศไทย
โดยไม่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตตามกฎหมายหรื อ การอนุ ญ าตนั้ น สิ้ น สุ ด แล้ ว หรื อ ทํ า งานโดยไม่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต
ตามกฎหมาย ไปรายงานตัว ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ
ในกรณีที่คนต่างด้าวตามวรรคหนึ่งไปรายงานตัวพร้อมนายจ้างและแจ้งความประสงค์จะทํางาน
เป็นกรรมกร หรือรับจ้างทํางานด้วยกําลังกาย โดยไม่ได้อาศัยวิชาความรู้หรือการฝึกทางวิชาการ หรือ
ทํางานอื่นอันมิได้เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการทํางานของคนต่างด้าว ให้ศูนย์บริการจดทะเบียน
แรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จพิจารณาออกใบอนุญาตทํางานชั่วคราวแก่คนต่างด้าวนั้น โดยให้ใบอนุญาต
มีอายุหกสิบวันนับแต่วันที่ออก และให้คนต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตทํางานชั่วคราวสามารถทํางาน
กับนายจ้างได้ตั้งแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต
ข้อ ๖ คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา ที่ได้รับใบอนุญาตทํางานชั่วคราว
ตามประกาศนี้แล้ว จะต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจสัญชาติเพื่อการออกใบอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
เป็นการชั่วคราวและใบอนุญาตทํางานตามที่กฎหมายกําหนดต่อไป
ข้อ ๗ ใบอนุญาตเข้าเมืองชั่วคราวและใบอนุญาตทํางานชั่วคราวตามประกาศนี้สิ้นสุดลง
เมื่อคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา ที่ได้รับใบอนุญาตเข้าเมืองชั่วคราวหรือใบอนุญาต
ทํางานชั่วคราวตามประกาศนี้มีกรณีอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
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(๑) วิกลจริตหรือเป็นโรคที่ต้องห้ามตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด หรือเป็นผู้ที่
สุขภาพไม่สมบูรณ์แข็งแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการทํางานโดยดุลยพินิจของแพทย์
(๒) ต้องโทษตามคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ
(๓) มีพฤติการณ์ท่ีเป็น ที่น่าเชื่อ ว่าเป็นบุ คคลที่เ ป็นภัยต่อ สังคม หรือจะก่ อเหตุร้ายให้เกิ ด
อันตรายต่อความสงบสุขหรือความปลอดภัยของประชาชน หรือความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร หรือเป็น
บุคคลซึ่งเจ้าหน้าที่รัฐบาลต่างประเทศได้ออกหมายจับ
(๔) มีพฤติการณ์ที่น่าเชื่อว่าเข้ามาเพื่อการค้าประเวณี การค้าหญิงหรือเด็ก การค้ายาเสพติดให้โทษ
การลักลอบหนีภาษีศุลกากรหรือเพื่อประกอบกิจการอื่นที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน
ข้อ ๘ มิให้นําบทบัญญัติตามมาตรา ๑๒ (๓) มาตรา ๕๔ และมาตรา ๘๑ แห่งพระราชบัญญัติ
คนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ มาใช้บังคับแก่คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา ที่ได้รับ
ใบอนุญาตเข้าเมืองชั่วคราวหรือใบอนุญาตทํางานชั่วคราวตามประกาศนี้ ในระหว่างที่อายุของใบอนุญาต
ยังคงอยู่
ข้อ ๙ ให้ผู้ประกอบการ นายจ้าง และแรงงานต่างด้าว ให้ความร่วมมือในการดําเนินการ
ตามแนวทางที่ทางราชการกําหนด ทั้งนี้ เมื่อพ้นกําหนดเวลาที่กําหนดในใบอนุญาตเข้าเมืองชั่วคราวและ
ใบอนุญาตทํางานชั่วคราวแล้ว ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายแก่แรงงานต่างด้าวและผู้ที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ข้อ ๑๐ ให้กองกําลังป้องกันชายแดนของกองทัพบกและกองทัพเรือ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ควบคุมการผ่านเข้าออกประเทศตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวดและให้เป็นไปตามมาตรการที่กําหนด
และให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับขบวนการลักลอบนําเข้าแรงงานต่างด้าว
และการค้ามนุษย์ ตลอดจนดําเนินการทางวินัยและอาญาแก่เจ้าหน้าที่รัฐซึ่งละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือ
แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
ข้อ ๑๑ ให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองกําลังป้องกันชายแดน
ของกองทัพบกและกองทัพเรือ กองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อย ตลอดจนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ยึดถือข้อกําหนดในประกาศนี้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานโดยทั่วกัน และให้พิจารณากําหนดมาตรการ
เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ การสร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิดความร่วมมือของผู้ประกอบการและนายจ้าง
หรือมาตรการอื่นใดอันจะเป็นการส่งเสริมการดําเนินการตามประกาศนี้
ข้อ ๑๒ ให้คณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ตาม
คําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗๓/๒๕๕๗ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการจัดการ

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๒๔ ง

หน้า ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ เป็นผู้กํากับดูแล
การดํ า เนิ น งาน ติ ด ตามและรายงานผลการดํ า เนิ น งานต่ อ คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ เ พื่ อ ทราบ
อย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

