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สุชาติ 
ชมกล่ิน

บรหิารผิดพลาดบกพรอ่งอย่างรา้ยแรง
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วิกฤติโควิด คนว่างงานพุ่ง 2 เท่า
ทนพิษโควิดไม่ไหวต้องปิดกิจการ แรงงานถูกเลิกจา้งยังไม่ได้รบัค่าชดเชย

ท่ีมา : https://www.matichon.co.th, https://www.amarintv.com,pptvhd36.com



2 โครงการแก้ปัญหาว่างงาน ล้มเหลวไม่เป็นท่า
ต าแหน่งท่ีเปิดรบัและจ านวนจา้งงานต่ากว่าท่ีกระทรวงประกาศไว้มาก 

จ านวนท่ี รง. ประกาศ 260,000 อัตรา

ต าแหน่งท่ีเปิดรบัสมัคร 104,399 อัตรา

นักศึกษาจบใหม่เข้าโครงการ 70,288 คน

จา้งงานจรงิเพียง 5,762 คน

โครงการ Co Payment

จ านวนท่ี รง. ประกาศ 1,000,000 อัตรา

ต าแหน่งท่ีเปิดรบัสมัคร 617,685 อัตรา

จ านวนการสมัครงาน 134,716 ครัง้

จา้งงานจรงิ ??? คน

โครงการ ไทยมงีานท า

ท่ีมา: หนังสือคณะกรรมการกล่ันกรองการใชจ้า่ยเงนิกู้ฯ ด่วนท่ีสุด ท่ี นร 1106/(คกง)422, ไทยมีงานท า.com



ปล่อยให้หน่วยงานรฐัจา้งงานต่ากว่าค่าแรงข้ันต่า
ท างานวันละ 8 ชัว่โมง จา่ยแค่เดือนละ 5,000 บาท 
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สุชาติลดสมทบ ประกันสังคมสูญ 45,550 ล้านบาท
จนถึงตอนนี้ยังไม่คิดจะคืนเงินให้ประกันสังคม เรง่ให้กองทุนถังแตกเรว็ขึ้น  

มี.ค. – พ.ค. 63 ก.ย. – พ.ย. 63 ม.ค.  – มี.ค. 64

ลดสมทบรอบแรก
กระทบกองทุนประกันสังคม 
23,119 ล้านบาท

ยุคโควิดลดสมทบ 3 รอบ 
ประกันสังคมสูญเงินรวม 68,669 ล้านบาท
เป็นผลงานของสุชาติ 45,550 ล้านบาท

ท่ีมา : หนังสือกระทรวงแรงงาน ด่วนท่ีสุด ท่ี รง 0602/223, หนังสือกระทรวงแรงงาน ด่วนท่ีสุด ท่ี รง 0602/1915 

ลดสมทบรอบสอง
กระทบกองทุนประกันสังคม 
24,313 ล้านบาท

ลดสมทบรอบสาม
กระทบกองทุนประกันสังคม 
21,237 ล้านบาท

ชว่งที่สุชาติด ารงต าแหน่งรฐัมนตรแีรงงาน
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สุชาติหยุดปล้นประกันสังคม 80,000 ล้านบาท
ไม่มีปัญญาคิดนโยบายท่ีดีกว่าปล้นเงินประกันสังคมมาชว่ยลูกจา้ง-นายจา้ง 

ปีงบประมาณ 64 รฐัค้างจา่ยประกันสังคม

87,978 ล้านบาท 

รฐัใชเ้งินประกันสังคม

เยยีวยาชว่งโควิด 80,000 ล้านบาท
ลดสมทบ 68,669 ล้านบาท
จา่ยเยียวยาผู้ว่างงาน ม. 62 11,400 ล้านบาท 

ท่ีมา : เอกสารชีแ้จงเพ่ิมเติมกองทนุประกันสังคมต่อกรรมาธิการงบประมาณ 64, หนังสือกระทรวงแรงงาน ด่วนท่ีสุด ท่ี รง 0602/223, หนังสือกระทรวง
แรงงาน ด่วนท่ีสุด ท่ี รง 0602/2866, https://news.ch7.com/detail/460912  

รวมเงินท่ีรฐัต้องจา่ย
คืนประกันสังคม

เกือบ 170,000 
ล้านบาท
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“หน้าด้าน” ใชป้ระกันสังคม PR ตัวเอง และหัวหน้าพรรค
เงินว่างงานของผู้ประกันตน ไม่ใชเ่งินของพรรคพลังประชารฐั



จา่ยแพง รับน้อย รอนาน

จา่ยแพง รับน้อย รอนาน ปัญหาท่ีไม่เคยได้รับการแก้ไข
ส่ิงท่ีนายจา้งต้องเจอเม่ือน าเข้าแรงงานข้ามชาติถูกกฎหมาย



น าเข้าแรงงานถูกกฎหมายชว่งโควิดต้นทุนสูงมาก
นายจา้งต้องแบกรบัภาระค่าใชจ้า่ยท้ังหมด สุชาติไม่ชว่ยสักบาท 

ค่าธรรมเนียมวีซา่ 1,900 บาท 

ค่าค าขอและบตัรประจ าตัว 180 บาท (แรงงานประมง เพ่ิมหนังสือประจ าเรอื 100 บาท)

หลักประกัน 1,000 บาท ค่าธรรมเนียมการอนุญาตท างาน 1,800 บาท

ค่าตรวจสุขภาพ 500 – 1,000 บาท ค่าประกันสุขภาพ 0 – 3,200 บาท

ใชจ้า่ยในการตรวจโควิด 19 และ กักตัว 14 วัน  13,200 – 19,000 บาท

น าเข้าถูกกฎหมาย
ต้นทุน 19,580 – 28,180 บาท

น าเข้าผิด
กฎหมาย
ต้นทุน 
13,000 บาท

ท่ีมา : กรมจดัหางาน, tcij.com, prachachart.net



นายจา้งลอยแพ 8 แรงงานพม่า 
น ามาท้ิงรมิทางเมือง 

จ. ก าแพงเพชร

ขึ้นทะเบียนนิรโทษกรรม
แรงงาน นายจา้งไม่อยาก

เสียค่าตรวจ จงึท้ิงแรงงาน
จ.กาญจนบุร ี

(รฐัจะตามเรยีกเก็บเงนิ!)

นายจา้งท้ิงแรงงาน 
สามีภรรยา พบไข้สูง
ท่ีสถานีชุมทางรถไฟ
จ.ฉะเชงิเทรา

18 แรงงานถูก
ลอยแพย่านบางพลี
จ.สมุทรปราการ



กระทรวงแรงงานไม่รูว่้ามีแรงงานเถ่ือนเท่าไร
แต่สุชาติอา้งว่ามีประมาณ 500,000 คน ม่ัวมาจากไหน? 



“ไร้มนุษยธรรม“
ปิดตายตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร ขังแรงงานข้ามชาติด้วยลวดหนาม

ท่ีมา: neawna.com, news.trueid.net



“ละเมิดสิทธิมนุษยชน“
ท่ีกักตัวแรงงานข้ามชาติ ยังไม่ได้รบัการตรวจโควิดรวมกันในสถานท่ี จ.ระนอง/ประจวบฯ



ม็อบชนม็อบ ปะทะหน้ารัฐสภา
เด็กสุชาติในชลบุรเีข้ารว่มชมุนุมและก่อเหตทุ ารา้ยม็อบราษฎรหน้ารฐัสภา
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ทิดหมึก หรอืสมชาย แน่น่ิง 
คนปาหินไปผู้ชมุนุมกลุ่มราษฎรท่ีหน้ารฐัสภา ในวันท่ี 17 พ.ย. 63 เป็นทีมงานพ้ืนท่ีของสุชาติ
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บังทอง หรอืหน่อง 
หลังเพชร อยู่ในกลุ่มผู้ก่อ
เหตทุ ารา้ยมอ็บราษฎร ท่ีหน้า
รฐัสภา ในวันท่ี 17 พ.ย. 63

เป็นทีมงานพ้ืนท่ีของสุชาติ  
และยังคงท างานให้อย่าง
เปิดเผย หลังจากเหตปุะทะ
ดังกล่าว
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หน่อง หลังเพชร และกลุ่มหลังเพชรซอยเก้า เป็นลูกน้อง 
ส.จ.ต๋ี สุรพงศ์ น าชยัรุจพิงศ์ ผู้เชีย่วชาญประจ าตัวนายสุชาติ  
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เต้ซา่ ซอยเก้า นักเลงกลุ่ม “หลัง
เพชรซอยเก้า” ทีมงานในพ้ืนท่ีชลบุรี

“พร้อมบวกมากบอกเลย”
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เต้ซา่ ซอยเก้า มีสายสัมพันธ์อนัดีกับก านันเข็ก ขวัญชยั เดชชวีะ ก านัน ต.หนองข้างคอก 
ซึ่งสนิทสนมกับนายสุชาติ ถึงระดับสุชาติมาประดับขีดก านันให้
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คดีท ารา้ย และยิงผู้ชมุนุมราษฎรบาดเจบ็ท่ีหน้ารฐัสภา 
จนถึงบัดนี้ยังไมม่ีความคืบหน้าจากต ารวจในการหาตัวผู้กระท าผิด

หรือเพราะคนท าเป็นเด็กรฐัมนตรี?




