
24 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น.ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1ท าเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี 
 ซึ่งสรุปสาระส าคัญที่เก่ียวข้องกับการเกษตรดังนี้ 
 
2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งบริษัทจ ากัดคนเดียว พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้มีกฎหมายในการจัดตั้งบริษัทจ ากัดคนเดียว ตามที่กระทรวง
พาณิชย์เสนอ และมอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไปพิจารณา
แก้ไขในกฎหมายที่เกี่ยวข้องแทนการตราเป็นกฎหมายเฉพาะ โดยให้รับความเห็นของกระทรวงยุติธรรม 
ธนาคารแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ไปประกอบการพิจารณาด้วย 
แล้วน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
  ร่างพระราชบัญญัติที่กระทรวงพาณิชย์เสนอมีหลักการส าคัญที่จะให้ผู้ประกอบธุรกิจ
โดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เข้าสู่ระบบด้วยการจดทะเบียนเป็นนิติ
บุคคลตามกฎหมาย ในอันที่จะสร้างผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพ เพ่ือให้ภาครัฐใช้กฎหมายเป็น
เครื่องมือในการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการด าเนินการตามทิศทางที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลใน
ปัจจุบันที่พยายามส่งเสริมมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก และมาตรการการเงินการคลังเพ่ือสร้าง
แรงจูงใจให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เข้าสู่ระบบเพ่ือจะได้เข้าถึงสิทธิ
ประโยชน์ต่าง ๆ ที่ภาครัฐจัดให้ และยังเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ภาคเอกชนที่ประสงค์จะประกอบ
ธุรกิจเพียงคนเดียวโดยไม่ประสงค์จะร่วมลงทุนกับบุคคลอ่ืนหรือไม่สามารถหาผู้ร่วมลงทุนรายอ่ืนได้ ซึ่งจะเป็น
การลดปัญหาข้อพิพาทระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยกันเอง รวมทั้งยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่ง่าย
ต่อการเริ่มต้นธุรกิจ (Ease of Doing Business) และเป็นการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมจริยธรรม 
คุณธรรม ความโปร่งใสเพื่อลดความได้เปรียบเสียเปรียบการด าเนินธุรกิจ 
 
10.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบ (ร่าง)  แผนแม่บทโครงการ “รักษ์น้ าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน”  ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560-2564) 
                    คณะรัฐมนตรีมีมติ เห็นชอบ (ร่าง)   แผนแม่บทโครงการ “รักษ์น้ า เ พ่ือพระแม่ของ
แผ่นดิน”  ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)  ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ และมอบหมาย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานโครงการ “รักษ์น้ าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน”  จัดท าแผนงาน/โครงการ
ภายใต้กรอบแผนแม่บทโครงการฯ เพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงานต่อไป 
                    ร่างแผนแม่บทโครงการ “รักษ์น้ าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน”  ระยะที ่3 (พ.ศ. 2560-2564)  
มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
  1. เพ่ือจัดตั้งถิ่นฐานและพัฒนาชุมชนอย่างเหมาะสมตามแนวพระราชด าริการอยู่ร่วมกันของ
คน 
และป่าอย่างสมดุลอย่างยั่งยืน 
  2. เพ่ืออนุรักษ์ พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ลุ่ม
น้ า โดย 
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 
  3.เพ่ือสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและการมีงานท าให้กับประชาชนในพ้ืนที่ลุ่มน้ าให้พอ
อยู่พอกินและพ่ึงตนเองได้ มีความม่ันคงด้านอาหารเพื่อก้าวไปสู่การเหลือกินเหลือใช้ 
  4.เพ่ือพัฒนาคุณภาพคนในชุมชนพ้ืนที่ลุ่มน้ าให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีโอกาสเข้าถึง
บริการ 
พ้ืนฐาน  ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง  มีความม่ันคงปลอดภัยและคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 



  5.เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการพัฒนาในพ้ืนที่ลุ่มน้ า มุ่งบูรณาการด าเนินงาน
อย่าง 
เป็นองค์รวม  เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  
 
11.  เรื่อง  แผนเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านการเกษตร ปี 2559/60 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสถานการณ์น้ า แผนการจัดสรรน้ าฤดูแล้ง  ปี 2559/60  และ
แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2559/60 และแผนเตรียมความพร้อมเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้าน
การเกษตร ปี 2559/60 และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมบูรณาการสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนดังกล่าวต่อไป 
  ทั้งนี้  ในกรณีที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความจ าเป็นต้อง
ด าเนินโครงการและมาตรการที่จะต้องขอความเห็นชอบหรืออนุมัติค่าใช้จ่ายจากคณะรัฐมนตรีให้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติ
คณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องต่อไปด้วย 
  สาระส าคัญของสถานการณ์น้ า แผนการจัดสรรน้ าฤดูแล้ง ปี 2559/60 และแผนการ
เพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2559/60 และแผนเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านการเกษตร 
ปี 2559/60 ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบในครั้งนี้เป็นการสรุปสถานการณ์น้ า
และแผนการจัดสรรน้ าเพ่ือตอบสนองความต้องการใช้น้ าในช่วงฤดูแล้งในกิจกรรมต่าง ๆ  ได้แก่ เพ่ือการ
อุปโภคบริโภค เพ่ือการรักษาระบบนิเวศและอ่ืน ๆ และเพ่ือการเกษตร รวมทั้งการส ารองน้ าไว้ใช้ในช่วงฤดูฝน 
นอกจากนี้ยังได้ก าหนดแผนเตรียมความพร้อม รวม 6 มาตรการ 29 โครงการ ดังนี้ 
 
(1) มาตรการส่งเสริมความรู้เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้ง จ านวน 7 โครงการ  
  มุ่งเน้นการส่งเสริมและสรร้างความตระหนักรู้ให้เกษตรกรสามารถประเมินความเสี่ยง และปรับตัวเพ่ือลด
ความเสี่ยง โดยปรับเปลี่ยนการผลิตให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และปริมาณน้ าต้นทุน 
(2) มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ าเพื่อการเกษตร จ านวน 5 โครงการ 
  มุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้น้ าเพ่ือการเพาะปลูกในช่วงฤดูแล้ง ปี 2559/60 โดยเฉพาะการ
ส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ าน้อย หรือกิจกรรมการเกษตรอ่ืนเพื่อทดแทนการปลูกข้าวนาปรัง 
(3) มาตรการเพื่อปริมาณน้ าต้นทุน จ านวน 8 โครงการ  
  ก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ าในพ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตชลประทาน การขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล รวมทั้งการ
ปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อเพ่ิมปริมาณน้ าต้นทุนและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง 
(4) มาตรการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่เกษตรที่ประสบภัย จ านวน 7 โครงการ  
  ให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556  รวมทั้งการจ้างงานเพ่ือสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ภัยแล้งทั่วประเทศ โดยเฉพาะบริเวณพ้ืนที่รอบอ่างเก็บน้ าที่ไม่ได้สนับสนุนน้ าเพ่ือการเกษตร
ในช่วงฤดูแล้ง 
(5) มาตรการสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ จ านวน 2 โครงการ  
  เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนได้รับทราบเกี่ยวกับการด าเนินงานมาตรการต่าง ๆ เพ่ือ
ป้องกันและลดผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2559/60 
(6)  มาตรการจัดท าแผนชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้ง 
  เพ่ือให้ชุมชนได้เตรียมการรองรับและปรับตัวเพ่ือลดผลความเสี่ยงจากภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นตามความ
ต้องการของชุมชน โดยประสานขอความร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหวัด เพ่ือให้



ชุมชนได้ตระหนักถึงความส าคัญในการจัดท าแผนงาน/โครงการ เพ่ือลดความเสี่ยงและบรรเทาผลกระทบ
จากภัยแล้ง โดยการบูรณาการงบประมาณของหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีอยู่ภายในจังหวัด 

 
 

13.เรื่อง ขอสนับสนุนงบกลางเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบ
อุทกภัย ปี 2559/60 กรณีได้รับผลกระทบ เพิ่มเติม 

  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดังนี้ 
                   1.เห็นชอบให้ กษ. ด าเนินการตามแนวทางการด าเนินงานมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร
ผู้ประสบอุทกภัย ปี 2559/60 กรณีได้รับผลกระทบตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 

                   2. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลางรายการเงินส ารองจ่าย
เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ในกรอบวงเงินงบประมาณ 2,881,884 ล้านบาท เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรตาม
มาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2559/60 กรณีได้รับผลกระทบ เพิ่มเติม 

            สาระส าคัญของเรื่อง 

                    กษ. รายงานว่ามาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 2559/60 กรณีได้รับ
ผลกระทบ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบให้ด าเนินการในกรอบวงเงิน 1,953,720 
ล้านบาท เป็นมาตรการเพิ่มเติมจากระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2559 โดยช่วยเหลือเยียวยาด้านพืช ด้าน
ประมง ด้านปศุสัตว์ เป็นเงินอัตราครัวเรือนละ 3,000 บาท แก่เกษตรกรที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
                             1) เป็นเกษตรกรที่มีพ้ืนที่การผลิตอยู่ในพ้ืนที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 จนกว่าจะสิ้นสุดฤดูฝนของภาคใต้ 
(ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2560) 
                             2) เป็นเกษตรกรที่ข้ึนทะเบียนและประกอบกิจกรรมการเกษตรในช่วงที่ผ่านมาตามที่
แจ้งขึ้นทะเบียนกับหน่วยงาน กษ. ก่อนเกิดภัยเท่านั้น หากเกษตรกรรายใดได้รับผลกระทบมากกว่า 1 ด้าน ให้
ได้รับการช่วยเหลือเพียง 1 ด้าน โดยให้เกษตรกรเป็นผู้ระบุว่าจะขอรับการช่วยเหลือด้านใด ทั้งนี้ กรณีเกษตรกร
ไม่ได้ขึ้นทะเบียนก่อนเกิดภัยพิบัติให้หน่วยงานจัดท าบัญชีไว้เพ่ือรวบรวมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 

                            3) เป็นเกษตรกรที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการระดับหมู่บ้าน/ชุมชนซึ่งมี
คณะกรรมการตรวจสอบและรับรองข้อมูลเกษตรกร ตามแนวทางการด าเนินการงานที่ก าหนด 

 

14. เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรโครงการฟื้นฟูช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบ
อุทกภัยด้านการประมง 

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดังนี้ 
  1. จัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ให้กรมประมงกู้ยืมเงิน จ านวน 350.00 ล้าน
บาท ก าหนดช าระคืนภายใน 2 ปี (พ.ศ. 2560 – 2562) เพ่ือด าเนินโครงการฟ้ืนฟูช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบ
อุทกภัยด้านการประมง 

  2. เงินจ่ายขาด ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานโครงการ จ านวน 3.48 ล้านบาท 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  กษ. รายงานว่า 
  1. สถานการณ์ในพ้ืนที่ภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ตั้งแต่
เดือนธันวาคม 2559 – มกราคม 2560 ส่งผลให้เกิดอุทกภัยและน้ าป่าไหลหลากในพ้ืนที่ เป็นเหตุให้เกษตรกร
และพ้ืนที่ทางการประมงได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ซึ่งความเสียหายดังกล่าวนี้มีทั้งท่ีต้องท าการช่ายเหลือ



เร่งด่วนและไม่สามารถช่วยเหลือได้อย่างเร่งด่วนทันท่วงที นอกจากนี้ยังช่วยเหลือเกษตรกรเพ่ือฟ้ืนฟูได้
ภายหลังน้ าลด กรมประมงจึงเสนอขออนุมัติจัดสรรเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร เพ่ือด าเนินการช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ด้านการประมง โดยให้กรมประมงด าเนินการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตวื
น้ าที่ประสบภัยให้สามารถกลับมาประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและ
สามารถมีรายได้กลับสู่สภาวะการด ารงชีพได้อย่างปกติในเวลาอันรวดเร็ว 
  2. โครงการฟื้นฟูช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยด้านการประมง มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ
ช่วยเหลือในการฟ้ืนฟูเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่ประสบความเดือดร้อนจากอุทกภัยให้กลับเข้าสุ่สภาวะการ
ประกอบอาชีพให้เป็นปกติด้วยความรวดเร็วตลอดจน เพ่ือเพ่ิมความมั่นใจให้แก่เกษตรกรในการกลับมา
ประกอบอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และเพ่ือให้ผลผลิตด้านการประมง และ
ผลผลิตสัตว์น้ าไม่ให้เกิดผลกระทบแก่อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากอุทกภัยให้กลับมาสู่สภาวะปกติ 
  เป้าหมาย เป็นเกษตรกรผู้ได้รับความเสียหาย และได้รับการช่วยเหลือด้านการประมงจาก
การประสบอุทกภัย ปี 2560 ใน 12 จังหวัด (พ้ืนที่ภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์) มีสถานที่เลี้ยงอยู่ในพ้ิน
ที่ตามประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและประกอบกิจกรรมด้านการประมง
ในช่วงที่ผ่านมาตามที่แจ้งขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานของ กษ. ก่อนเกิดภัย และเป็นสมาชิกขององค์กรเกษตรกร
ที่เป็นนิติบุคคลหรือกลุ่มเกษตกรที่ขึ้นทะเบียน เป้าหมาย 3,500 ราย ประกอบด้วยเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์
น้ าในบ่อดิน ในกระชัง เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง และอ่ืน ๆ  
  ระยะเวลาด าเนินงาน กุมภาพันธ์ 2560 – 30 กันยายน 2562 โดยกรมประมงขอเบิก
จ่ายเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2560 – กันยายน 2560 และก าหนดช าระ
คืนภายใน 2 ปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 
 

15.  เรื่อง  ขยายระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและการท างานของแรงงานในกิจการ
ประมงทะเล  และกิจการแปรรูปสัตว์น้ า 

                    คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาการอยู่ในราชอาณาจักรและอนุญาตท างาน
ของแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล ซึ่งใบอนุญาตท างานจะหมดอายุในวันที่ 31 มกราคม 2560 และ
กิจการแปรรูปสัตว์น้ า (รวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของแรงงานต่างด้าวที่อายุไม่เกิน  18 ปี) ซึ่งใบอนุญาต
ท างานจะหมดอายุในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560  ออกไปอีกจนถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เท่ากันทุก
คน  เพ่ือเข้ารับการตรวจสัญชาติให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตส าหรับแรงงานที่ผ่านการตรวน
สัญชาติ  และได้รับหนังสือเดินทาง เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางหรือเอกสารรับรองบุคคล  จะได้รับอนุญาต
ให้อยู่ในราชอาณาจักรและอนุญาตท างานถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 และสามารถต่ออายุได้อีกครั้งเดียวไม่
เกิน 2 ปี  โดยมีแนวทางด าเนินการตามท่ีกระทรวงแรงงาน (รง.)  เสนอ 
                    สาระส าคัญของเรื่อง 

                    รง. รายงานว่า 

1. เนื่องจากทางการเมียนมาได้แจ้งเปลี่ยนก าหนดการตรวจสัญชาติแรงงานของตน
จากเดิมท่ี 

เคยแจ้งไว้จะเข้ามาตรวจสัญชาติแรงงานของตนภายในเดือนตุลาคม 2559 เป็นเดือนมกราคม 2560 
(คลาดเคลื่อนจากเดิมประมาณ 3 เดือน) และทางการกัมพูชาเริ่มแจกหนังสือเดินทาง  หรือเอกสารเดินทาง
คนงานกัมพูชาในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน 2559 แต่มีแรงงานสนใจไปรับเอกสารเดินทางคนงานกัมพูชา
จ านวนน้อย ซึ่งไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานของทางการกัมพูชา  โดย รง. ได้มีหนังสือแจ้งผ่านไปยังสถานทูต
กัมพูชาประจ าประเทศไทย เพ่ือรับทราบและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาแล้ว ส าหรับทางการลาวยังไม่แจ้ง
การเข้ามาตรวจสัญชาติแต่อย่างใด   ด้วยสาเหตุดังกล่าวแรงงานในกิจการประมงทะเล  และแรงงานใน



กิจการแปรรูปสัตว์น้ า  ที่ใบอนุญาตท างานจะหมดอายุในวันที่ 31 มกราคม 2560 และวันที่ 22 
กุมภาพันธ์  2560 ตามล าดับ  ซึ่งมีจ านวนรวมกันกว่าแสนคน  จึงไม่สามารถเข้ารับการตรวจสัญชาติได้
ทันภายในก าหนด  ทั้งนี้  สมาคมประมง และสมาคมที่เก่ียวข้องกับการแปรรูปสัตว์น้ าได้ขอให้ขยายระยะเวลา
การท างานของแรงงานประมงทะเล  และแปรรูปสัตว์น้ าออกไปอีก  เนื่องจากแรงงานคนเดิมมีทักษะในการ
ท างานแล้ว การรับแรงงานใหม่เข้าท างานต้องเสียเวลาในการเรียนรู้การท างานและการปรับตัว  

2. คณะกรรมการนโยบายจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 
(กนร.)  

ไดป้ระชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี ผพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) 
เป็นประธาน จึงมีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการอยู่ในราชอาณาจักรและอนุญาตท างานของแรงงานต่าง
ด้าวในกิจการประมงทะเล  และกิจการแปรรูปสัตว์น้ า โดยให้ด าเนินการ ณ สถานที่ตั้งของแต่ละหน่วยงาน
หรือด าเนินการในลักษณะศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ  (One Stop Service)  โดย 
22 จังหวัดที่มีพ้ืนที่ติดทะเล  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บริหารจัดการตามความเหมาะสม  ส าหรับ
กรุงเทพมหานคร (กทม.)  ให้ผู้ว่าราชการ กทม. บริหารจัดการ ส าหรับแรงงานที่ผ่านการตรวจสัญชาติให้ขอรับ
การตรวจลงตรา  (Visa)  ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant L-A)  และประทับตราอนุญาตให้อยู่ใน
ราชอาณาจักร ณ ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.)  หรือ ตม. ในจังหวัดที่แรงงานต่างด้าวจะท างาน หรือ
สถานที่ที่ รง.  ก าหนด  ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตาม (Visa)  500 บาท และให้ยื่นค าขออนุญาตท างาน
ภายใน 15 วัน  นับแต่วันที่ได้รับ Visa โดยมีเงื่อนไขการด าเนินการ ดังนี้ 

1)ไม่อนุญาตให้แรงงานที่อายุเกิน 55 ปี  ท างาน 

2) ผู้ติดตามเมื่ออายุเกิน 15 ปี  ให้ขออนุญาตท างานในกิจการต่าง ๆ  ได้ตามที่กฎหมาย 

ก าหนด โดยอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและอนุญาตให้ท างานเท่ากับบิดา – มารดา 

3)ผู้ติดตามเมื่ออายุเกิน 18 ปี  ให้ขออนุญาตท างานในกิจการต่าง ๆ ได้  โดยอนุญาตให้
อยู่ใน 

ราชอาณาจักรและอนุญาตให้ท างานเป็นเวลา 1 ปี   ทั้งนี้ ไม่เกินกว่าบิดา – มารดา 

4)อนุญาตให้เปลี่ยนหรือเพ่ิมประเภทหรือลักษณะงานนายจ้าง ท้องที่ท างาน หรือสถานที่ 
ท างาน    เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการจดทะเบียนแล้ว (หลังวันที่ 31 มีนาคม 2560) โดยให้เป็นไปตามที่ รง. 
ก าหนด 

 5) ให้กรมการปกครองปรับปรุงฐานข้อมูลของแรงงานตามที่ได้รับแจ้งจากกรมการจัดหา
งานให้เป็นปัจจุบัน  

               ทั้งนี้  เริ่มด าเนินการตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 – 31 มีนาคม 2560 
 


