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รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงแรงงาน ปรั บเงื่อนไขโครงการส่ งเสริ มการจ้ างงานใหม่
สาหรั บผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครั ฐและเอกชน (Co – payment) ขยายเวลา
อุดหนุนค่ าจ้ างร้ อยละ 50 ถึง 31 ธันวาคม 2564

วันนี้ (30 ธ.ค.63) นายสุ ชาติ ชมกลิน่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผย พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เห็นความสาคัญของปั ญหาการว่างงานใน
นักศึกษาจบใหม่ที่กาลังเข้าสู่ ตลาดแรงงาน โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 และครม.ได้อนุมตั ิเห็นชอบการปรับแก้คุณสมบัติและ
เงื่อนไขการเข้าร่ วมโครงการส่ งเสริ มการจ้างงานใหม่สาหรับผูจ้ บการศึกษาใหม่
โดยภาครัฐและเอกชน (Co – payment) เพื่อให้นกั ศึกษาจบใหม่มีโอกาสได้งาน
ทา และนายจ้าง/สถานประกอบการเกิดสภาพคล่องในการดาเนินธุรกิจ ดังนี้
1.คุณสมบัติผจู ้ บการศึกษาใหม่ เป็ นมีสัญชาติไทย และอายุไม่เกิน 25 ปี หากอายุ
เกิน 25 ปี ต้องจบการศึกษา ปี พ.ศ. 2562 เป็ นต้นไป โดยผูจ้ บการศึกษาใหม่ที่เคย
ทางานและอยูใ่ นระบบประกันสังคม หากเป็ นไปตามเงื่อนไขดังกล่าว สามารถ
ร่ วมโครงการฯได้
2.เงื่อนไขสาหรับนายจ้างในการจ่ายค่าจ้าง ให้เป็ นไปตามข้อตกลงการจ้างงาน
ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง แต่ตอ้ งไม่ต่ากว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่าของจังหวัด ตาม
ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง โดยรัฐบาลให้การอุดหนุนเงินเดือนค่าจ้างไม่เกิน
ร้อยละ 50 ต่อคนต่อเดือน ตามค่าจ้างจริ ง ทั้งนี้ รัฐจะจ่ายเงินอุดหนุนเป็ นไปตาม
วุฒิการศึกษา ได้แก่ ปริ ญญาตรี ไม่เกิน 7,500 บาท ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง
(ปวส.) ไม่เกิน 5,750 บาท ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ไม่เกิน 4,700 บาท
และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ไม่เกิน 4,345 บาท

3.ปรับระยะเวลาการดาเนินโครงการ ให้ขยายระยะเวลาร่ วมโครงการฯ ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (จากเดิม 1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย.
64)
“สาหรับโครงการส่ งเสริ มการจ้างงานใหม่สาหรับผูจ้ บการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐ
และเอกชน (Co – payment) มีวตั ถุประสงค์ให้เกิดการจ้างงานใหม่เพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ และแก้ไขปั ญหาการว่างงานจากผลกระทบของการแพร่ ระบาดโรคโค
วิด-19 โดยภาครัฐอุดหนุนเงินเดือนครึ่ งหนึ่งตามวุฒิการศึกษา จานวน 260,000
อัตรา ระยะเวลาดาเนิ นการ ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2564 ให้กบั
นายจ้าง/สถานประกอบการ ที่มิใช่หน่วยงานภาครัฐ อยูใ่ นระบบประกันสังคม
และต้องไม่มีการเลิกจ้างลูกจ้างเดิมเกินกว่าร้อยละ 15 นับจากวันที่ได้รับการ
อนุมตั ิให้เข้าร่ วมโครงการฯ จนตลอดระยะเวลาที่ร่วมโครงการฯ เพื่อให้
ภาคเอกชนเกิดสภาพคล่องในการดาเนินธุ รกิจ และผูจ้ บการศึกษาใหม่ที่เพิ่งเข้าสู่
ตลาดแรงงานมีรายได้ ในการเลี้ยงดูตนเอง สามารถใช้จ่ายในชีวิตประจาวัน ซึ่ งจะ
ส่ งผลดีเป็ นลูกโซ่ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ” รัฐมนตรี วา่ การกระทรวง
แรงงาน กล่าว
ด้าน นายสุ ชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิ ดเผยว่า กรมการจัดหา
งาน รับข้อสั่งการรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงแรงงาน บูรณาการการทางานร่ วมกับ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ในการ
ขับเคลื่อนโครงการส่ งเสริ มการจ้างงานใหม่สาหรับผูจ้ บการศึกษาใหม่ โดย

ภาครัฐและเอกชน (Co – payment) ให้เกิดการบรรจุงานเพิ่มขึ้น และแก้ปัญหา
การว่างงานในผูจ้ บการศึกษาใหม่อย่างเร่ งด่วนที่สุด
“ที่ผา่ นมากรมการจัดหางาน ติดตามปั ญหาและอุปสรรค ความคืบหน้าโครงการฯ
อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยได้เชิญนายจ้าง/สถานประกอบการ และเจ้าหน้าที่
กรมการจัดหางานผูป้ ฏิบตั ิงานจริ ง มาร่ วมประชุมรับฟังปั ญหา/ข้อเสนอแนะ ทั้งนี้
ข้อเสนอต่าง ๆ ที่เป็ นประโยชน์ ทางกรมการจัดหางานได้รับไปดาเนินการทันที
จนเกิดการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขที่เป็ นอุปสรรคในการร่ วมโครงการฯ ในที่สุด ด้วย
มุ่งหวังให้นกั ศึกษาจบใหม่ และนายจ้าง/สถานประกอบการ ได้รับประโยชน์
สู งสุ ดและเสมอภาคกัน ตามภารกิจของกรมการจัดหางาน ในการส่ งเสริ มการมี
งานทาให้กบั คนไทยทุกกลุ่ม รวมทั้งนักเรี ยน นักศึกษา ให้มีโอกาสเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารตลาดแรงงาน และสร้างแรงจูงใจให้นายจ้าง/สถานประกอบการเห็นถึง
ความสาคัญของการจ้างงานผูจ้ บศึกษาจบใหม่และรับเข้าทางาน” อธิ บดีกรมการ
จัดหางาน กล่าว
ทั้งนี้ ผูท้ ี่สนใจเข้าร่ วมโครงการฯ สามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ www.จ้างงาน
เด็กจบใหม่.com และหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรื อต้องการตรวจสอบความ
คืบหน้าการอนุมตั ิเข้าร่ วมโครงการฯ ติดต่อได้ที่สานักงานจัดหางาน
กรุ งเทพมหานครพื้นที่ 1-10 สานักงานจัดหางานจังหวัด ที่ระบุเป็ นสถานที่ทางาน
หรื อผูท้ ี่เข้าร่ วมโครงการแล้วต้องการความช่วยเหลือเรื่ องการรับ-จ่ายเงินค่าจ้าง
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506
กด 2 กรมการจัดหางาน
จากข่าว https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/914843

