โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สาหรับผู้จบการศึกษาใหม่
โดยภาครัฐและเอกชน (Co-payment)
คาถาม-คาตอบ
ด้านผู้จบการศึกษาใหม่
1. หากต้องการร่วมโครงการจ้างงานผู้สาเร็จการศึกษาใหม่มีเงื่อนไขอย่างไร
ตอบ พิจารณาว่ามีคุณสมบัติตามที่กาหนดหรือไม่ ดังนี้
- มีสัญชาติไทย และไม่เคยอยู่ในระบบประกันสังคม ยกเว้น กรณีผู้จบการศึกษาใหม่ที่อยู่ในระบบ
ประกันสังคม เนื่องจากการทางานนอกเวลา (Part time) ในระหว่างที่กาลังศึกษา
- สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เท่านั้น ไม่รับวุฒิการศึกษาเทียบเท่า
- มีอายุไม่เกิน 25 ปี หรือ อายุเกิน 25 ปี แต่สาเร็จการศึกษาในปี 2562 – 2563
2. การลงทะเบียนสาหรับผู้จบการศึกษาใหม่มีขั้นตอนทาอย่างไร
ตอบ ลงทะเบียนในเว็บไซต์ “ไทยมีงานทา.com” + คลิ๊กไปที่แบนเนอร์ “จ้างงานเด็กจบใหม่” และ
ดาเนินการตามระบบจนกว่าจะเสร็จสิ้น
3. การจ่ายเงินอุดหนุนค่าจ้างผู้สาเร็จการศึกษาใหม่ของรัฐบาล จ่ายอย่างไร ภายในระยะเวลาเท่าไร
ตอบ 1) รัฐจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผู้จบการศึกษาใหม่ร้อยละ 50 ของระดับวุฒิการศึกษา ดังนี้
- ปริญญาตรี ไม่ต่ากว่าเดือนละ 15,000 บาท
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไม่ต่ากว่าเดือนละ 11,500 บาท
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ไม่ต่ากว่าเดือนละ 9,400 บาท
- มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ไม่ต่ากว่าเดือนละ 8,690 บาท
ส่วนอัตราค่าจ้าง ให้เป็นไปตามอัตราค่าจ้างขั้นต่าที่แต่ละจังหวัดกาหนด และ
2) จ่ายผ่านบัญชีของธนาคารกรุงไทย ไม่เกินวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
4. ผู้จบการศึกษาใหม่ เคยทางานระหว่างศึกษาและมีชื่ออยู่ในระบบประกันสังคม สามารถเข้าร่วมโครงการได้หรือไม่
มีเงื่อนไขอย่างไร
ตอบ ได้ กรณีผู้จบการศึกษาใหม่ที่อยู่ในระบบประกันสังคม เนื่องจากการทางานนอกเวลา (Part time)
ในระหว่างที่กาลังศึกษา
5. จบการศึกษาก่อนปี 62 – 63 แต่อายุยังไม่เกิน 25 ปี สามารถเข้าร่วมโครงการได้หรือไม่
ตอบ ได้
6. เมื่อดาเนินการลงทะเบียนในเว็บไซด์ ‘จ้างงานเด็กจบใหม่.com’ แล้วจะทราบได้อย่างไรว่าผ่านการพิจารณา
ตอบ เว็บไซต์ ที่ถูกต้องคือ “ไทยมีงานทา.com” คลิ๊กไปที่แบนเนอร์ “จ้างงานเด็กจบใหม่” เมื่อปฏิบัติ
ตามขั้นตอนแล้ว ให้รอการติดต่อจากนายจ้าง/การแจ้งผลอนุมัติจากสานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่
หรือสานักงานจัดหางานจังหวัด

-2-

ด้านนายจ้าง/สถานประกอบการ
1. การลงทะเบียนสาหรับนายจ้าง/สถานประกอบการมีขั้นตอนอย่างไร
ตอบ ลงทะเบียนในเว็บไซต์ “ไทยมีงานทา.com” + คลิ๊กไปที่แบนเนอร์ “จ้างงานเด็กจบใหม่” โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1) รับรองคุณสมบัติ/ยอมรับเงื่อนไข และลงทะเบียนในระบบที่กรมการจัดการจัดหางานจัดเตรียมไว้
2) บันทึกรายละเอียดหน่วยงาน ตาแหน่งงาน และสถานที่ผู้ปฏิบัติงาน
3) แนบสาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ในกรณีที่มีการมอบอานาจ ให้แนบหนังสือมอบอานาจติด
อากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจ และผู้รับมอบอานาจ
2. นายจ้างจาเป็นต้องเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทยหรือไม่
ตอบ ไม่จาเป็น
3. ระยะเวลาเริ่มโครงการวันที่ 1 ตุลาคม 63 – 30 กันยายน 64 ถ้าบริษัทเริ่มจ้างช้ากว่าที่โครงการกาหนด
โครงการจะจ่ายให้ครบ 1 ปีไหม หรือจ่ายให้เพียงถึงเดือน 30 กันยายน
ตอบ หากเริ่มจ้างงานช้า ให้จ่ายตามระยะเวลาที่เหลือ โดยโครงการจะสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2564 เท่านั้น
4. การจ่ายเงินเดือนให้กับนักศึกษาถ้าบริษัทต้องการให้เงิน 16,000 บาท รัฐจะจ่ายให้ครึ่งหนึ่งของ 16,000 หรือไม่
ตอบ ไม่ เพราะต้อ งจ่ ายค่าจ้ า งตามฐานเงิ นเดือ นของวุ ฒิ การศึกษาที่ กาหนดไว้ เช่น กรณีปริ ญญาตรี
รัฐจ่ายเงินอุดหนุนอัตรา 7,500 บาท (ฐานค่าจ้าง 15,000 บาท) ส่วนค่าจ้างทีเ่ พิ่มนายจ้างต้องออกเอง
5. กรณีครบระยะเวลาโครงการแล้วต้องจ้างต่อหรือไม่ หากบริษัทไม่ประสงค์จะจ้างงานต่อต้องจ่ายเงินทดแทน
กรณีเลิกจ้างหรือไม่
ตอบ อยู่ที่ความพึงพอใจของทั้ง 2 ฝ่าย และหากไม่จ้างงานต่อต้องดาเนินการตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
6. หากทาสัญญาจ้างก่อนที่จะเริ่มโครงการประมาณ 1 อาทิตย์ จะเข้าเงื่อนไขโครงการไหม
ตอบ พิจารณาจากบันทึกข้อตกลง โดยยึดวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นหลัก กรณีจ้างงานหลังจากวันที่ดังกล่าว
จะยึดจากวันที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ
7. นายจ้าง/สถานประกอบการสามารถจ้างงานผู้สาเร็จการศึกษาใหม่สูงสุดได้จานวนกี่อัตรา
ตอบ ไม่จากัดจานวน จนกว่าจะครบจานวน 260,000 คน
8. สามารถเลิกจ้างก่อนกาหนดได้หรือไม่ แล้วสามารถจ้างเด็กใหม่ทดแทนคนเก่าได้หรือไม่
ตอบ ได้ และต้องดาเนินการตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
9. เลิกจ้างไม่เกินร้อยละ 15 จัดหางานเช็คได้จากที่ไหน นับรวมกับลูกจ้างที่ทาผิดวินัยด้วยหรือเปล่า
ตอบ จากระบบประกันสังคม โดยนับรวมการเลิกจ้าง/ออกจากงานในทุกกรณี
10. ถ้าบริษัทใหม่เพิ่งเปิด สามารถเข้าร่วมโครงการได้ไหม
ตอบ ได้ ถ้านายจ้างรายดังกล่าวอยู่ในระบบประกันสังคม
11. มีนายจ้างแจ้งว่าลงทะเบียนในเว็บจ้างงานเด็กจบใหม่แล้วระบบแจ้งว่ามีข้อมูลแล้ว แต่นายจ้างยืนยันว่ายังไม่เคย
ลงทะเบียนต้องดาเนินการอย่างไร
ตอบ ติดต่อสานักงานจัดหางานในพื้นทีท่ ี่รับผิดชอบ เพื่อดาเนินการตรวจสอบ

-312. นายจ้างมีวิธีการค้นหาผู้สมัครงานในเว็บไซด์ ‘จ้างงานเด็กจบใหม่.com’ อย่างไร
ตอบ เข้าเว็บไซต์ “ไทยมีงานทา.com” + คลิ๊กไปที่แบนเนอร์ “จ้างานเด็กจบใหม่” จะมีข้อมูลของ
ผู้สมัครงานให้คัดเลือก
13. วิธีแนบไฟล์เอกสารบริษัทตอนลงข้อมูลบริษัท ต้องทาอย่างไร
ตอบ แสกนเป็นไฟล์ pdf. เรียงเอกสารทุกแผ่นลงมา ให้อยู่ในไฟล์เดียวแล้วจึงทาการอัพโหลดข้อมูล
14. กรณีกรอกเลขนิติบุคคลไม่ถูกต้อง ต้องดาเนินการอย่างไร
ตอบ ประสานสานักงานจัดหางานในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อดาเนินการแก้ไขข้อมูล

หลักเกณฑ์/เงื่อนไข
1. หลักเกณฑ์การนาส่งเงินประกันสังคมเป็นอย่างไร ระดับวุฒิการศึกษาแต่ละระดับต้องนาส่งเงินประกันสังคม
เป็นจานวนเท่าไร
ตอบ นายจ้าง/สถานประกอบการต้องเป็นผู้นาส่งเงินสมทบ โดยคานวณค่าจ้างทั้งส่วนของนายจ้างและที่รัฐอุดหนุน
เพื่อใช้เป็นฐานในการคานวณเงินสมทบที่ต้องนาส่งประกันสังคม เช่น ลูกจ้างระดับปริญญาตรี
นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างเป็นจานวน 7,500 + (รัฐอุดหนุน) 7,500 = 15,000 X 5% = 750 บาท
(นายจ้างรับผิดชอบฝ่ายเดียวทั้งของส่วนนายจ้างและที่รัฐจ่ายค่าจ้างให้) และส่วนของลูกจ้างอีก 750 บาท
รวมเป็นเงินสมทบที่ต้องนาส่งประกันสังคมทั้งสิ้น 1,500 บาท เป็นต้น
2. มีระยะเวลาในการปิดรับโครงการไหม
ตอบ สามารถร่วมโครงการได้จนกว่าจะเต็มจานวน 260,000 อัตรา
3. ถ้าหมดโครงการนี้แล้วจะมีโครงการต่ออีกไหม
ตอบ โครงการมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 จานวน 260,000 คน
4. จะลงทะเบียนได้ที่ไหนในโครงการนี้
ตอบ เว็บไซต์ “ไทยมีงานทา.com” + คลิ๊กไปที่แบนเนอร์ “จ้างงานเด็กจบใหม่”
5. มีนายจ้างแจ้งว่าลงทะเบียนในเว็ บจ้างงานเด็กจบใหม่แล้ วระบบแจ้งว่ามีข้อมูลแล้ว แต่นายจ้างยืนยันว่า
ยังไม่เคยลงทะเบียนต้องดาเนินการอย่างไร
ตอบ ติดต่อสานักงานจัดหางานในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อดาเนินการตรวจสอบต่อไป
6. หากลงทะเบียนแล้วไม่ได้รับอีเมล์ยืนยัน แต่เข้าใช้งานได้ สามารถดาเนินการต่อทันทีได้หรือไม่
ตอบ ติดต่อสานักงานจัดหางานในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อดาเนินการตรวจสอบต่อไป
7. ยื่นหนังสือสัญญาจ้างด้วยวิธีใด หลังจากจับคู่ลูกจ้างได้แล้ว
ตอบ ไม่จาเป็นต้องยื่นหนังสือสัญญาจ้าง (สัญญาจ้างในเว็บไซต์ ‘จ้างงานเด็กจบใหม่.com’ ในหน้าแรก
เป็นเพียงตัวอย่างสัญญาจ้าง เพื่อให้บริการสาหรับนายจ้าง/สถานประกอบการที่ต้องการเท่านั้น)
8. หากออกจากงานในระหว่างที่ทาไม่ เต็มเดือน/ไม่ผ่านทดลองงาน หรือเข้างานกลางเดือนมีหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินอย่างไร รัฐช่วยจ่ายคนละครึ่งหรือไม่
ตอบ นายจ้างจ่ายค่าจ้างตามความเป็นจริง และรัฐจะจ่ายเงินอุดหนุนร้อยละ 50ของค่าจ้างตามวุฒิการศึกษา
ที่สมัครเข้าร่วมโครงการไว้

-49. กรณีลูกจ้างทางานไม่ครบ 1 ปี ต้องการออกจากงานเดิม ที่ทางานใหม่ยังสามารถจ้างงานลูกจ้างรายนี้ด้วยเงื่อนไข
รัฐอุดหนุนค่าจ้างครึ่งหนึ่งได้หรือไม่
ตอบ ไม่ได้ เพราะถือว่าเป็นผู้อยู่ในเงื่อนไขข้อยกเว้น เนื่องจากมีประกันสังคมแล้ว
10. เมื่อนายจ้างจ่ายเงินเดือนแล้ว นายจ้าง/สถานประกอบการ ต้องนาส่งเอกสารกับหน่วยงานใดอย่างไร
ตอบ ไม่ต้องส่งหลักฐานเพิ่มเติมให้แก่หน่วยงานใด เมื่อได้ดาเนินการตามขั้นตอนปกติแล้ว
11. จะลงทะเบียนแล้วระบบแจ้งว่า อีเมล์นี้ถูกลงทะเบียนไปแล้ว ทั้งที่ยังไม่เคยลงทะเบียนต้องแก้ไขอย่างไร
ตอบ ติดต่อสานักงานจัดหางานในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อดาเนินการแก้ตรวจสอบ
12. ในกรณีที่ลืม Password ต้องดาเนินการอย่างไร
ตอบ ติดต่อสานักงานจัดหางานในพื้นที่ที่รับผิดชอบเพื่อดาเนินการ
13. กรณีลงทะเบียนสาเร็จแล้ว แต่เมื่อต้องการ log in กลับเข้าสู่ระบบไม่ได้ และมีข้อความแจ้งว่า “เลขนิติบุคคล
หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง” ต้องดาเนินการอย่างไร
ตอบ ติดต่อสานักงานจัดหางานในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อดาเนินการแก้ไขข้อมูล
14. กรณีกรอกอีเมล์ผิดสามารถแก้ไขได้หรือไม่อย่างไร
ตอบ สามารถดาเนินการแก้ไขได้จากในระบบ
15. หลังทาข้อตกลงร่วมกันแล้ว ระบบอนุมัติภายในระยะเวลาเท่าไร หน่วยงานผู้รับผิดชอบคือใคร
ตอบ สานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่/สานักงานจัดหางานจังหวัด ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานที่ทางาน
16. เมื่อระบบแจ้งว่า “อนุมัติเข้าร่วมโครงการ” ต้องดาเนินการต่ออย่างไร
ตอบ เริ่มทางานได้ทันที
17. พบปัญหาการใช้งานระบบแจ้งด้วยวิธีใด
ตอบ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการจัดหางาน กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน โทรศัพท์ 02 245 5158
18. กรณีเป็นหน่วยงานของรัฐ อาทิ มหาวิทยาลัยของรัฐ สามารถร่วมโครงการได้หรือไม่อย่างไร
ตอบ ขึ้นอยู่กับว่าหน่วยงานดังกล่าวได้ขึ้นทะเบียนนายจ้างกับสานักงานประกันสังคมหรือไม่ (มีประกันสังคม)
19. หากต้องการยกเลิกหลังทาบันทึกข้อตกลงเข้าร่วมโครงการต้องดาเนินการอย่างไร
ตอบ ติดต่อสานักงานจัดหางานในพื้นที่ที่รับผิดชบ เพื่อดาเนินการตามขั้นตอนต่อไป
20. หากระบบมีการตรวจสอบและพบว่าเอกสารของผู้สมัครไม่สมบูรณ์มีการแจ้งเตือนผ่านระบบใด จะต้อง
ดาเนินการอย่างไร
ตอบ ติดต่อสานักงานจัดหางานในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อตรวจสอบรายละเอียด
21. หากผู้สมัครงานต้องการส่งหลักฐานการศึกษาใหม่ (Transcript) สามารถส่งซ้าในระบบได้เลยหรือไม่
มีแนวทางการดาเนินการอย่างไร
ตอบ สามารถดาเนินการได้ตลอดเวลา
22. กรณีทางานจนสิ้นสุดโครงการฯ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านใดบ้าง
ตอบ สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของประกันสังคม
…………………………………………………..

