
JOB  RETENTON ส่งเสริมและรักษาระดบัการจา้งงานใน ธุรกิจ 

& SMES BOOST   Up                                                                SMEs
คุณสมบัติผู้เข้าร่วม โครงการ

นายจ้างภาคเอกชน ในระบบประกันสังคม ฐานทะเบยีนข้อมูลประกันสังคม

มาตรา 33 สถานะ Active ทีม่ีลูกจ้างทกุสาขาไม่เกิน 200 คน
ณ วันที ่16 ตุลาคม พ.ศ 2564

เง่ือนไขการจ่ายเงินอุดหนุน                                                                    สแกนเพ่ือลงทะเบียน
**รัฐจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่นายจ้าง ตามจ านวนลูกจ้างที่มีสัญชาติไทยไม่เกนิ200 คน                                              
**จ่าย 3,000 บาท/คน/เดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน
**รัฐจ่ายเงินอุดหนุนตามการจ้างงานจริงของทุกเดือน โดยตรวจสอบจากฐานประกนัสังคม
ม.33 ที่มีสถานะ Active                                                                              *** จ่ายเงินอุดหนุน  รายเดือน***

**ต้องรักษาการจ้างงานไม่ต ่ากว่าร้อยละ 95 ระหว่างร่วมโครงการ                                                            ** จ่ายเงินอุดหนุนเป็นรายเดือนผ่านบัญชี ธนาคารที่นายจ้างแจ้ง

**หากจ้างานต ่ากว่า 95% จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนในเดือนนัน้                                                                 ธนาคารกรุงไทย( 30 พ.ย.64/30 ธ.ค.64/30 ม.ค.64)

**หากมีการจ้างงานเพิ่มขึน้จะได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มเติมตามการจ้างงานจริงไม่เกนิร้อยละ5 ธนาคารอื่นๆ หลังวันที่ก าหนดและหักค่าธรรมเนียมในการโอนระหว่าง 

ธนาคารจากเงินอุดหนุน                       
ของจ านวนลูกจ้างที่มีสัญชาติไทยทัง้หมดที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการ                                                          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

**นายจ้างต้องน าส่งเงินสมทบประกนัสังคมผ่านช่องทาง E- service                                                   ส านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพืน้ที่ 5 

ของส ำนกังำนประกนัสงัคม ภำยในวนัที ่ 15 ของเดือนถดัไป                                                    โทร: 02-5407003, 066-1553558

ลงทะเบยีน
เข้าร่วมโครงการ

20 ต.ค. - 20 พ.ย.64



 
คุณสมบัติและเงื่อนไข 

สำหรับนายจ้างทีเ่ข้าร่วมโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs 
 

 
 การเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs มีวัตถุประสงค์                

เพื่อเสริมสภาพคล่อง สร้างความแข็งแรงและฟื้นฟูกิจการในธุรกิจ SMEs ให้ดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่อง                
และสามารถส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานให้ล ูกจ้างสัญชาติไทยไม่ ให้ถ ูกเล ิกจ้าง หรือได้รับ                   
การจ้างงานใหม่เพิ่มขึ้น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยรัฐบาล          
จะจ่ายเงินอุดหนุนให้นายจ้างที่รักษาระดับการจ้างงานในอัตรา 3,000 บาท ต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา      
3 เดือนโดยนายจ้างที ่ประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ ต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเงื ่อนไข พร้อมแสดง         
ความยินยอมในการเข้าร่วมโครงการฯ ดังนี้ 

1. คุณสมบัติ   
 เป็นนายจ้างภาคเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคม ตามฐานทะเบียนข้อมูลประกันสังคม 

มาตรา 33 มีสถานะ Active ที ่ม ีล ูกจ้างทุกสาขารวมกันไม่เกิน 200 คน ณ วันที ่ 16 ตุลาคม 2564              
เพ่ือตรวจสอบขนาดกิจการที่มีสถานะเป็น SMEs 

2. เงื่อนไข  
 (1) รัฐจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่นายจ้างตามจำนวนลูกจ้างสัญชาติไทยจำนวนไม่เกิน 200 คน 

ที่อยู่ในฐานทะเบียนข้อมูลประกันสังคม มาตรา 33 มีสถานะ Active ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564      
 (2) รัฐจ่ายเงินอุดหนุนในอัตรา 3,000 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน 

(พฤศจิกายน 2564 ถึง มกราคม 2565) 
 (3) ร ัฐจ ่ายเง ินอ ุดหน ุนตามจำนวนการจ ้างจร ิงของท ุกเด ือน โดยตรวจสอบจาก                       

ฐานทะเบียนข้อมูลประกันสังคม มาตรา 33 มีสถานะ Active ทุกวันที่ 16 ของเดือน 
 (4) ระหว่างเข้าร่วมโครงการเดือนที่ 2 และ 3 (ธันวาคม 2564 ถึงมกราคม 2565)        

มีเงื่อนไขดังนี ้
  1) นายจ้างต้องรักษาระดับการจ้างงาน ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ไม่ต่ำกว่า

ร้อยละ 95 หากนายจ้างไม่สามารถรักษาระดับการจ้างงานจะไม่ได้รับเงินอุดหนุนในเดือนนั้น ๆ 
  2) ในกรณีที ่นายจ้างมีจำนวนการจ้างงานเพิ ่มขึ ้นโดยเปรียบเทียบจากข้อมูล         

ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นายจ้างจะได้รับเงินอุดหนุนตามจำนวนการจ้างงานจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 5   
ของจำนวนลูกจ้างสัญชาติไทยทั้งหมดที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการ ในอัตรา 3,000 บาทต่อคนต่อเดือน 
ระยะเวลา 2 เดือน (ธันวาคม 2564 ถึง มกราคม 2565) 

 (5) นายจ้างจะต้องแจ้งชื ่อและหมายเลขบัญชีธนาคารของนายจ้าง (กรณีนายจ้าง                   
เป็นนิติบุคคลต้องใช้บัญชีธนาคารซึ่งเป็นชื่อของนิติบุคคลนั้น /นายจ้างบุคคลธรรมดาใช้ชื่อบัญชีของนายจ้าง) 

 (6) รัฐจ่ายเงินอุดหนุนให้กับนายจ้าง โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากตามที่นายจ้างแจ้ง     
ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน กรณีการรับเงินอุดหนุนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สำหรับธนาคารอื่นนายจ้าง  
จะได้รับเงินอุดหนุนหลังจากวันดังกล่าว โดยจะถูกหักค่าธรรมเนียมการโอนระหว่างธนาคารจากเงินอุดหนุน 

 (7) นายจ้างที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ส่งเสริมการจ้างงาน    
เอสเอ็มอี.doe.go.th ตั้งแต่วันที่ 20  ตุลาคม ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ก่อน แล้วจึงสมัครใช้บริการระบบ     
e-Service ของสำนักงานประกันสังคม เพื่อยื่นแบบรายการแสดงข้อมูลการส่งเงินสมทบ สปส. 1-10 ในระบบ 
e-Service ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป จึงจะได้รับเงินอุดหนุนจากโครงการนี้ 

 



- 2 - 
 

 (8) การขอรับเงินอุดหนุนของนายจ้างจะต้องไม่เป็นเหตุให้นายจ้างชะลอการจ่ายค่าจ้าง
ให้แก่ลูกจ้าง 

 (9) นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของแต่ละจังหวัดตามประกาศ
ของคณะกรรมการค่าจ้าง 

 
 ข้าพเจ้าในฐานะนายจ้างหรือตัวแทนนายจ้าง ได้อ่านและเข้าใจข้อความข้างต้นแล้ว        

จงึขอรับรองว่ามีคุณสมบัติและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว  
 ข้าพเจ้าทราบว่า หากข้าพเจ้าแจ้งข้อมูลเป็นเท็จ จะถูกยกเลิกสิทธิการเข้าร่วมโครงการฯ 

และข้าพเจ้าต้องชดใช้เงินอุดหนุนทั้งหมดคืน รวมทั้งถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
    ยินยอมให้กรมการจัดหางานเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้ และเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดทำนโยบายของรัฐและ
วัตถุประสงค์ของโครงการตามท่ีระบุไว้ข้างต้น  

 

 

 
     (ลงชื่อ).....................................................นายจ้างหรือตัวแทนนายจ้าง 
                                        (...................................................) 

 
           

 กรมการจัดหางาน  
    Ddkdikdidkdi                                    ตุลาคม 2564   

 
 

 
 
 


