
หลักเกณฑ์การจ้างงานโครงการสร้างงานและจ้างงานเร่งด่วน จังหวัดชายแดนภาคใต้  ปี 2560 
กลุ่มภารกิจการฝึกทักษะ/อาชีพ ตามความต้องการของประชาชน 

  จังหวัดสตูล (กลุ่มจ้างงานในสถานประกอบการ) 

1. นโยบายการจ้างงาน  ปี  2560 
 - ให้ยึดหลักเกณฑ์การจ้างงานตามนโยบายรัฐบาล ซ่ึงมอบให้กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นผู้ก าหนดกรอบแนวทางด าเนินการ 

2. คุณสมบัติของลูกจ้างโครงการ 
 2.1 ต้องเป็นบุคคลที่มีภูมิล าเนาและพักอาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดสตูล กรณีย้ายมาจากจังหวัดอ่ืนต้องมีช่ือ
อยู่ในทะเบียนบ้านในพื้นที่จังหวัดสตูลไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
 2.2 ผู้ได้รับการจ้างงานต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์นับจากวันเริ่มจ้างงานเป็นต้นไป (1 พฤศจิกายน 2559) 
และต้องเป็นผู้ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากนายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการ 
 2.3 วุฒิการศึกษาต้องไม่ต่ ากว่าอนุปริญญาขึ้นไป และเงื่อนไขคุณสมบัติขึ้นอยู่กับความต้องการของ
ผู้ประกอบการ 

3. หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการของนายจ้าง/สถานประกอบการ 
 3.1 ต้องเป็นสถานประกอบการ/เจ้าของกิจการที่ขาดแคลนแรงงาน  และได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
ความไม่สงบ ซึ่งแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ ไว้กับ ส านักงานจัดหางานจังหวัดสตูลโดยย่ืนเอกสารหลักฐาน
ประกอบด้วย 
  1) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ หรือหลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล 
  2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
  3) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
  4) ส าเนาหลักฐานแสดงรายชื่อลูกจ้างของสถานประกอบการ ที่ส่งเงินสมทบเข้าประกันสังคม
ของเดือนที่ผ่านมา พร้อมส าเนาใบเสร็จการจ่ายประกันสังคม 
  5) ใบแจ้งต าแหน่งงานว่าง 
  6) กรณีเป็นนายจ้างที่เคยเข้าร่วมโครงการฯ ปี 2559 ให้แจ้งช่ือลูกจ้างที่ได้รับการจ้างงานต่อเน่ือง
ประกอบการพิจารณาด้วย 
 3.2 ต าแหน่งงานที่จ้างต้องเป็นต าแหน่งที่ใช้วุฒิการศึกษาต้ังแต่อนุปริญญาขึ้นไป  และต้องใช้ทักษะฝีมือ
เท่านั้น (ห้ามจ้างงานในต าแหน่ง กรรมกร หรือคนงานทั่วไป ) ทั้งน้ี ส าหรับสถานประกอบการประเภทกิจการ
ก่อสร้าง  ให้จ้างได้เฉพาะต าแหน่งงานที่ปฏิบัติงานประจ าส านักงาน  เพื่อสะดวกในการตรวจสอบและให้ผู้ได้รับ
การจ้างงานได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือ และมีโอกาสได้รับการจ้างงานต่อเน่ือง หรือสามารถประกอบอาชีพอิสระได้ 
หลังจากส้ินสุดโครงการ 
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 3.3 ลูกจ้างที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ต้องเป็นลูกจ้าง ท างานติดต่อกันไม่เกิน 3 ปีโดยต้องเปิดบัญชี
ธนาคารกรุงไทย สาขาใดก็ได้ในสตูล และส่งส าเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร พร้อมตัวอย่างลายมือช่ือการเบิกเงินให้
ส านักงานจัดหางานฯ ภายในวันท าสัญญาจ้าง จ านวน 3 ชุด 
 3.4 สถานประกอบการที่มีต าแหน่งงานเหมาะสมส าหรับผู้พิการ  คณะท างานโครงการฯ จะได้พิจารณา
จัดสรรอัตราจ้างงานเป็นกรณีพิเศษ  โดยผู้พิการต้องมีความรู้ต้ังแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป  
 3.5 สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ให้พิจารณาจ้างงานใน 4 กลุ่มประเภทกิจการ  ดังน้ี   
  1) กลุ่มการผลิต 
  2) กลุ่มค้าปลีก - ค้าส่ง  
   3) กลุ่มกิจการก่อสร้าง/ขนส่ง  
  4) กลุ่มงานบริการ (ไม่ท างานในเวลากลางคืน) 
 3.6 สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องเป็นสถานประกอบการที่มีลูกจ้างส่งเงินสมทบเข้า
ประกันสังคมและจ้างได้ไม่เกิน  5  อัตรา 
 3.7 สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ติดต่อกันเกิน 3 ปี ให้ปรับลดอัตราการจัดสรรอัตราการจ้าง
ลง ทั้งน้ี ต้องไม่เกินสถานประกอบการละ  5 อัตรา  โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของส านักงานจัดหางานจังหวัดสตูล   

4. เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ  ซึ่งนายจ้างต้องถือปฏิบัติ 

 4.1 อัตราค่าจ้าง ภาครัฐจะสนับสนุนคนละ 4,500 บาท/เดือน (หรือวันละ 150 บาท) โดยภาคเอกชนต้อง
จ่ายค่าจ้างเพิ่มตามทักษะฝีมือ ตามลักษณะงาน หรือตามวุฒิการศึกษา ทั้งนี้ ต้องไม่น้อยกว่าเดือนละ 4,000 
บาท และให้มีหลักฐานการรับจ่ายเงินทุกเดือน สามารถตรวจสอบได้   
 4.2 ต้องสนับสนุนการจ้างงานนักเรียนช่วงปิดภาคเรียน  หรือช่วงที่ว่างจากการเรียน  อย่างน้อย                     
สถานประกอบการละ 1-5 ราย หรือตามสัดส่วนการได้รับอัตราการจ้างงาน โดยใช้งบประมาณของสถาน
ประกอบการเอง หรือใช้งบประมาณโครงการ กรณีมีอัตราว่าง 
 4.3 ต้องท าประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างให้กับลูกจ้างโครงการฯ ทุกคน โดยให้ยื่นหลักฐานใน
วันท าสัญญาจ้าง 
 4.4 ต้องจ่ายเงินสมทบประกันสังคมให้ลูกจ้างทุกคน โดยคิดจากค่าจ้างส่วนเพิ่ม (ตามข้อ 4.1) ที่นายจ้าง
ต้องจ่ายในลูกจ้างเดือนละไม่น้อยกว่า 4,000 บาท ให้หัก ณ ที่จ่าย ลูกจ้าง/นายจ้าง ฝ่ายละ 100 บาท และน าส่งเงิน
สมทบ แก่ส านักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป กรณีเงินค่าจ้างมากกว่า 4,000 บาท  
ให้น าส่งตามข้อเท็จจริง หากลูกจ้างปฏิบัติงานไม่เต็มเดือน ให้นายจ้างหักเงินสมทบจากลูกจ้างไว้ เท่ากับจ านวนเงินที่
นายจ้างต้องจ่ายให้ลูกจ้าง 5% (ยกเว้นลูกจ้างที่ปฏิบัติงาน  ไม่ครบ 7 วันแล้วลาออก  จะไม่เบิกค่าจ้างให้  แต่นายจ้างต้อง
รับผิดชอบการจ่ายเงินสมทบประกันสังคม และจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างตามวันที่ลูกจ้างปฏิบัติงานจริง) 
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 4.5 กรณีลูกจ้างลาออกจากงาน ให้มีหนังสือขอลาออกเป็นลายลักษณ์อักษร และให้สถานประกอบการ
แจ้งส านักงานจัดหางานจังหวัดสตูลทราบ ส าหรับการจ้างทดแทนให้นายจ้างน าลูกจ้างที่ได้รับคัดเลือกไปย่ืนใบสมัคร
พร้อมหลักฐาน และท าสัญญาจ้างงาน/บันทึกข้อตกลง ณ ส านักงานฯ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่       10 ของเดือน 
และให้ด าเนินการจ้างงานได้ต้ังแต่วันที่ 1 ของเดือนถัดไป ทั้งน้ี นายจ้างต้องน าลูกจ้างไปขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน ที่
ส านักงานประกันสังคมจังหวัดสตูลด้วย กรณีมีลูกจ้างลาออกจากงาน นายจ้างต้องย่ืนแบบแจ้งการลาออกของ
ผู้ประกันตน ให้ส านักงานประกันสังคมจังหวัดสตูลทราบทุกครั้ง 
 4.6 การเบิกเงินค่าจ้างประจ าเดือน ให้นายจ้างจัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกค่าจ้างภายใน     
วันที่  23  ของเดือน  (ยกเว้นเดือนกันยายน 2560 ให้ส่งหลักฐานการเบิกจ่ายภายในวันที่ 15 ของเดือน) 
ประกอบด้วย 

  1)  ส าเนาการลงเวลาปฏิบัติงานประจ าวัน (ถ่ายจากสมุดลงเวลาปฏิบัติงานของลูกจ้าง) 
  2)  แบบสรุปจ านวนวัน ตามแบบฟอร์มที่ส านักงานฯ ก าหนด 
  3)  ใบส าคัญรับเงินของลูกจ้างประจ าเดือน (ฉบับจริง)  
  4)  ส าเนาหลักฐานการจ่ายเงินส่วนเพิ่มเดือนที่ผ่านมา 
  5)  หลักฐานแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบประกันสังคมประจ าเดือน  
  6)  ใบลากิจ/ลาป่วย/ลาคลอดบุตร (ถ้ามี)  

      ทั้งน้ี หากนายจ้างไม่ส่งหลักฐานภายในก าหนดครบถ้วนทุกรายการ จะต้องรับผิดชอบในเดือน
นั้นเอง โดย กอ.รมน.ภาค 4 สน. จะโอนเงินค่าจ้างให้กับลูกจ้างภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป  (ยกเว้นเดือน
กันยายน 2560 ให้ส่งหลักฐานการเบิกจ่ายภายในวันที่ 15 ของเดือน) กรณี ลูกจ้างไม่มีหลักฐานการลา  ส านักงานฯ 
จะหักค่าจ้างลูกจ้างวันละ 150 บาท  

ส าหรับนายจ้าง/สถานประกอบการ ที่ส่งหลักฐานการเบิกเงินค่าจ้างช้ากว่าที่ก าหนด  จะโอนเงินค่าจ้าง
ภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป และตกเบิกไม่เกิน 1 เดือน  (ยกเว้นเดือน ก.ค-ก.ย.ให้ส่งเบิกเต็มอัตรา)         
 4.7 ให้นายจ้างจัดท าสมุดลงเวลาปฏิบัติงานของลูกจ้างโครงการฯ โดยจัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน                 
ณ สถานประกอบการ เพื่อการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และส าเนาส่งส านักงานฯ ประกอบการเบิก
ค่าจ้างประจ าเดือน (ให้มีข้อความครบถ้วนตามตัวอย่างที่ส านักงานฯ ก าหนด) 
 4.8 กรณีมีการร้องเรียนว่าสถานประกอบการไม่จ่ายเงินส่วนเพิ่มตามข้อตกลง/ไม่จ่ายเงินค่าล่วงเวลาแก่
ลูกจ้าง/ไม่จ่ายเงินสมทบประกันสังคม/ยึดบัตร ATM /หรือสมุดธนาคารของลูกจ้าง รวมทั้งมีการจงใจทุจริต กรณี
อ่ืนๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแล้วเป็นความจริง ส านักงานจัดหางานจังหวัดสตูลจะท าการยกเลิกการ
จ้างงานแก่สถานประกอบการนั้นทันที  และจะพิจารณาสถานประกอบการรายใหม่เข้าร่วมโครงการแทน ทั้งน้ี ให้
อยู่ภายใต้เงื่อนไข/หลักเกณฑ์ของโครงการฯ และอยู่ในกรอบอัตราที่ได้รับจัดสรร 
 4.9 ช่วงเวลาการท างานให้เป็นไปตามที่สถานประกอบการก าหนด และเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 
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 4.10 นายจ้างต้องอนุญาตให้ลูกจ้างเข้าร่วมการปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ ประชุม สัมมนา หรือร่วมกิจกรรม
ตามที่ส่วนราชการร้องขอ (หากลูกจ้างของสถานประกอบการรายใดไม่เข้าร่วมการปฐมนิเทศ กอ.รมน.ภาค 4 
สน. จะยกเลิกโควตาของสถานประกอบการรายนั้นทันที) 
 4.11 ลูกจ้างต้องได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือ โดยผ่านการฝึกอบรมจากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด       
หรือสถานประกอบการฝึกเอง และต้องได้รับวุฒิบัตรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การรับรอง 
 4.12 นายจ้างต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างทุก ๆ 5 เดือน (เดือน มีนาคม และสิงหาคม)      
โดยใช้ตัวอย่างตามที่ส านักงานฯ ก าหนดหรือสถานประกอบการก าหนดแบบฟอร์มการประเมินคุณสมบัติที่สถาน
ประกอบการต้องการเอง ทั้งน้ี หากลูกจ้างผ่านการประเมินมีผลงานระดับดี นายจ้างต้องจ้างงานต่อเน่ือง หลังส้ินสุด
โครงการ (ไม่ควรจ้างงานต่ ากว่า 50% ของจ านวนลูกจ้างที่ได้รับจัดสรรอัตราจ้าง) 
 4.13 ทุกครั้งที่มีการเชิญประชุม ให้นายจ้างหรือผู้มีอ านาจตัดสินใจ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ไม่ควร
มอบลูกจ้างมาประชุมแทน และให้ถือว่าข้อตกลง/เงื่อนไข แนวทางท่ีก าหนดตามมติที่ประชุมเป็นข้อยุติ 
 4.14 กรณีนายจ้างไม่สามารถหาลูกจ้างได้ภายใน 15 วัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของส านักงานจัดหางาน
จังหวัดสตูลในการยกเลิกโควต้า  และพิจารณาจัดสรรอัตราการจ้างงานให้สถานประกอบการอ่ืน หรือสถาน
ประกอบการรายใหม่ตามความเหมาะสม 

 หมายเหตุ  1. ส าหรับนายจ้าง/สถานประกอบการที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ ที่ กอ.รมน.ภาค 4 
ส่วนหน้าก าหนดหรือพบว่ามีการทุจริต/ร้องเรียนการจ้างงานในปี 2559 จะไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วม
โครงการอีก ในป ี2560 
     2. นายจ้าง/สถานประกอบการ ต้องแสดงหลักฐานการส่งเงินสมทบประกันสังคม ให้
ส านักงานจัดหางานจังหวัดสตูล ภายในเวลา 1 เดือน หลังจากท าสัญญาจ้างงาน หากพ้นเวลาที่ก าหนด เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบแล้วพบว่ายังไม่ด าเนินการ  จะยกเลิกโควตาการจ้างงานทันที 
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