การเปลี่ยนระบบการจ่าย
ค่าจ้างแบบอิเล็คโทรนิค
ในอุตสาหกรรมประมงไทย
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กิตติกรรมประกาศ	
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1) เกริ่นนํา
1.1
1.2
1.3
1.4

หลักการและเหตุผลของการศึกษา
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
ขอบเขตการศึกษา
วิธีการศึกษา

2) แรงงานข้ามชาติในอุตสาหกรรมการประมงและการแปรรูปอาหารทะเลไทย
2.1 การเปลี่ยนแปลงล่าสุดของนโยบายแรงงานข้ามชาติ
2.2 การเปลี่ยนแปลงล่าสุดของนโยบายแรงงานประมง
2.3 บริบททางสังคม ชุมชนและบุคคลเกี่ยวกับการทําธุรกรรม
2.4 บริบทของกฎระเบียบและโครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน
3) การจ่ายค่าจ้างในประเทศ
3.1 วิธีปฏิบัติแบบเดิม
การจ่ายเงินสด
โอนผ่านบัญชีธนาคาร
3.2 ทางเลือกอื่นๆ ในปัจจุบัน
บัตรเงินสด/ บัตรจ่ายเงิน
3.3 ข้อเสนอแนะสําหรับการหาวิธีการควบคุมและการติดตามเพื่อเป็นการควบคุมทางการเงินให้แก่คนงานปร
ะมง
4) การส่งเงินกลับประเทศ
4.1วิธีปฏิบัติในปัจจุบัน
นายหน้าโอนเงินที่ไม่ได้จดทะเบียน
ฝากเงินสดไปกับผู้อืน
อี วอลเล็ต&บัตร
ผู้ทําธุรกิจโอนเงิน
โอนเงินทางธนาคาร
5) ทางเลือกในอนาคต ข้อเสนอแนะและปัญหาท้าทาย
5.1 อี-วอลเล็ต
5.2 บัตรเงินสดล่วงหน้า / บัตรจ้างงาน
6) ข้อเสนอแนะในการดําเนินการและควบคุมสําหรับการจ่ายทางอิเล็คโทรนิคให้แก่แรงงานข้ามชาติ
6.1 ข้อพิจารณาด้านกฎหมายและข้อบังคับ
6.2 ข้อพิจารณาในการดําเนินการและข้อเสนอแนะสําหรับระบบการจ่ายค่าจ้าง
1) เกริ่นนํา
1.1 หลักการและเหตุผลของการศึกษา
โครงการสิทธิจากเรือสู่ฝั่งของไอแอลโอมีจุดมุ่งหมายที่จะลดการบังคับใช้แรงงาน
การใช้แรงงานเด็กและรูปแบบการทํางานที่ไม่เป็นที่ยอมรับในด้านอื่นๆ ในภาคการประมงและการแปรรูปอาหารทะเล
และขจัดการหาประโยชน์โดยมิชอบจากแรงงานอย่างคืบหน้าโดยลําดับ

3

โดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติในภาคอุตสาหกรรมดังกล่าว
และยกระดับการปฏิบัติให้สอดคล้องกับสิทธิขั้นพื้นฐานในการทํางาน
ในช่วงปี 2559-2560 มีแรงงานจดทะเบียนมากกว่า 302,349
คนในภาคการประมงและการแปรรูปอาหารทะเลที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยถึง 6.6 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
จากกิจการส่งออกอาหารทะเลที่มีการใช้แรงงานข้ามชาติ 57,000 ในปี 2017 จากเรือประมงพาณิชย์ทั้งหมด 6,700 ลํา
การศึกษาเส้นฐานของโครงการได้บันทึกรวบรวมการละเมิดต่างๆ เกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้างในภาคการประมง เช่น
การละเมิดเกณฑ์ค่าจ้างขั้นต่ํา
การหักเงินอย่างผิดกฎหมายและการไม่จ่ายเงินค่าจ้างตามกําหนดซึ่งเป็นตัวชี้วัดการบังคับใช้แรงงานของไอแอลโอ
คนงานถึงหนึ่งในสามของอุตสาหกรรมการประมงของไทยไม่ได้รับค่าจ้างประจําหรือเต็มจํานวน
(สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซด์ของโครงการwww.shiptoshorerights.org) ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ เช่น
ธรรมเนียมปฏิบัติ ความพยายามที่จะรั้งตัวคนงานประมงไว้ไม่ให้ไปทํางานที่อื่น การติดหนี้นายจ้าง การโกงค่าจ้าง
และความอ่อนแอของการบังคับใช้กฎหมายในการคุ้มครองค่าจ้าง
แรงงานข้ามชาติจํานวนมากในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล อย่างเช่นที่มหาชัย
ซึ่งคนงานประมงได้รับการจ่ายค่าจ้างเป็นประจําผ่านทางระบบจ่ายค่าจ้างอิเล็คโทรนิคที่ใช้บัตรจ่ายเงิน/บัตรบัญชีที่ธนาคารอ
อกให้โดยตรงหรือผ่านนายจ้าง
การป้องกันการหาประโยชน์โดยมิชอบจากแรงงานในรูปแบบของการละเมิดเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้างเป็นเรื่องสําคัญ
การสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกการจ่ายค่าจ้างและการบังคับใช้กฎระเบียบเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้างอย่างจริงจังสามารถช่วย
ดูแลให้คนงานได้รับค่าจ้างอย่างเป็นธรรมตามกฎหมาย คําสั่งกระทรวงแรงงานลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
ที่กําหนดให้จ่ายค่าจ้างแบบอิเล็คโทรนิคผ่านบัญชีธนาคารสําหรับคนงานประมงเป็นก้าวย่างที่สําคัญในทิศทางนี้
และเป็นวิธีการเบิกจ่ายค่าจ้างที่มีการบริหารจัดการในอุตสาหกรรมอาหารทะเลไทยมาเป็นเวลานานแล้ว
โดยแรงงานข้ามชาติในมหาชัยนั้นได้รับค่าจ้างผ่านระบบธนาคารและบัตรเงินสดผ่านบัญชีเจ้าของกิจการมาเป็นเวลายาวนา
น
โครงการฯ ตกลงที่จะดําเนินการศึกษาการเปลี่ยนผ่านไปสู่การจ่ายค่าจ้างแบบอิเล็คโทรนิคสําหรับคนงานประมง
อันเป็นส่วนหนึ่งของวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ของโครงการในการ
‘เสริมสร้างศักยภาพของรัฐบาลไทยและผู้ตรวจแรงงานในการบังคับใช้กฎหมาย’ และเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล
โดยรายงานฉบับนี้ได้รวบรวมข้อเสนอแนะสําหรับการเปลี่ยนระบบการจ่ายค่าจ้างในรูปแบบการจ่ายเงินสดเป็นการจ่ายค่าจ้า
งผ่านทางธนาคารและระบบการจ่ายค่าจ้างแบบอิเล็คโทรนิคในภาคประมง ที่สามารถนําไปปรับใช้โดยภาคีของโครงการเช่น
รัฐบาลไทย การะทรวงแรงงาน เจ้าของเรือประมงและสมาคมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสมาคมลูกจ้างและนายจ้าง
ภาคประชาสังคมและธนาคาร โดยคําแนะนําในรายงานฉบับนี้สามารถนําไปดําเนินการอย่างทันท่วงที
หากรัฐบาลไทยและสมาคมประมงสามารถนําไปปรับได้ตามข้อแนะนําดังต่อไปนี้:
การรณรงค์ร่วมกับสมาคมประมงแห่งประเทศไทยที่มีเจ้าของเรือประมงเป็นสมาชิก
เพื่อสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินค่าจ้างและการสร้างระบบการจ่ายค่าจ้างแบบ
อิเล็กโทรนิค
§ การจัดงานรณรงค์บริเวณท่าเรือและผ่านช่องทางออนไลน์ (ร่วมกับองค์กรแรงงาน
ในกรณีที่สามารถจัดงานร่วมกันได้) เพื่อให้แรงงานข้ามชาติกว่า 60,000
คนและแรงงานไทยที่เป็นแรงงานประมงได้เปิดบัญชีธนาคารและมีบัตรเอทีเอ็ม
§
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§ การได้ฉันทามติจากธนาคารได้การยกเลิกค่าธรรมเนียมสําหรับแรงงานข้ามชาติ
และติดตั้งตู้เอทีเอ็มในบริเวณท่าเรือที่มีศูนย์ตรวจเรือประมงเข้า-ออก โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
และเพิ่มภาษาเขมรและพม่าเพื่อเป็นตัวเลือกในการใช้เอทีเอ็ม
§ การบังคับใช้กฎหมายเพื่อการจ่ายค่าจ้างแบบอิเล็คโทรนิคเพื่อกําจัดปัญหาการจ่ายค่าจ้างขั้นต่ําที่ไม่เป็นธรรม
การยึดเงินค่าจ้าง การยึดเอกสาร และการจ่ายเงินล่วงหน้า
เจ้าของเรือประมงและสมาคมประมงนั้นได้รับการผ่อนปรนในการจ่ายค่าจ้างแบบอิเล็คโทรนิค ซึง่ จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1
เมษายน 2561
ดังนั้นการปรับเปลี่ยนระบบการจ่ายค่าจ้างจึงมีความสําคัญเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วสําหรับเจ้าของกิจการและกา
รให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการจ่ายเงินค่าจ้างแก่เจ้าของเรือ ชิ้ว (ผู้ควบคุมเรือ) และไต้ฎก๋ง
ทางไอแอลโอ ได้มีการนําเสนอข้อมูลเชิงนโยบายแก่รัฐบาลไทยเพื่อนําไปสู่การพัฒนาสื่อการรณรงค์แก่แรงงานประมง
ที่หน่วยงานราชการสามารถนําไปใช้ในการรณรงค์ รวมถึงองค์กรนายจ้าง สหพันธ์ลูกจ้าง และภาคประชาสังคม
(ภาคผนวก จ)
แผนการดําเนินงานที่แนะนําในส่วนนี้สามารถดําเนินการร่วมกับข้อมูลส่วนอื่นในรายงาน
เพื่อแก้ไขปัญหาความกังวลของแรงงานในการเปิดบัญชีและการรับค่าจ้างผ่านระบบอิเล็คโทรนิคได้
เพื่อให้แรงงานสามารถควบคุมความเคลื่อนไหวของเงินค่าจ้าง
การจ่ายเงินค่าจ้างผ่านระบบอิเล็คโทรนิดนั้นจะสร้างความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ในส่วนของเส้นทางการจ่า
ยค่าจ้าง
โดยทางรัฐบาลสามารถบังคับใช้กฎหมายการจ่ายเงินค่าจ้างได้อย่างมีประสิทธิภาพและเจ้าของเรือประมงสามารถนําไป
ปรับใช้ได้ในอนาคต
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
วัตถุประสงค์ของการศึกษาคือการพิจารณาหาทางเลือกที่ดีที่สุดในการดําเนินการระบบจ่ายค่าจ้างแบบอิเล็คโทรนิคผ่านธนา
คารสําหรับเจ้าของเรือและคนงานประมงตามที่กฎหมายกําหนดในปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดเฉพาะดังนี้
▪ เพื่อเกิดความเข้าใจในรายละเอียดเกี่ยวกับทางเลือกของการจ่ายค่าจ้างแบบอิเล็คโทรนิคที่มีอยู่สําหรับเจ้าของเรือและแรง
งานประมง
▪ ความเข้าใจกลไกการธนาคารที่มีอยู่หรือจําเป็นสําหรับการส่งเงินระหว่างประเทศที่ง่ายและมีค่าใช้จ่ายต่ําสําหรับแรงงา
นประมงและครอบครัว
▪ ความเข้าใจอุปสรรคและหาทางออกที่ปรับแก้ได้สําหรับเจ้าของเรือประมงและคนงานประมงในการดําเนินการระบบจ่า
ยค่าจ้างแบบอิเล็คโทรนิค รวมถึงแรงงานและเจ้าของกิจการในภาคธุรกิจอื่นๆ
1.3 ขอบเขตของการศึกษา
รายงานนี้มุ่งหมายที่จะเสนอคําตอบต่อคําถามดังต่อไปนี้
▪ ระบบจ่ายค่าจ้างแบบอิเล็คโทรนิคที่มีอยู่ระบบใดที่เจ้าของเรือและคนงานประมงสามารถใช้ในการจ่ายและรับค่าจ้า
งได้? ข้อดีและข้อเสียของระบบเหล่านี้สําหรับนายจ้างและคนงานคืออะไร?
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▪ นายจ้าง คนงานประมงและครอบครัวจะยืนยันตรวจสอบว่ามีการจ่ายค่าจ้างได้อย่างไร?
ระบบการจ่ายจะสามารถแจ้งเตือนกรณีเกิดความผิดพลาด/ไม่มีการจ่ายให้นายจ้างและ/หรือผู้กํากับดูแลทราบได้หรื
อไม่?
▪ ระบบดังกล่าวจะทําให้เจ้าของเรือต้องลงทุนเท่าใดในการติดตั้ง/เริ่ม/ใช้?
▪ ธนาคารต่างๆ มองเห็นอุปสรรคอะไรบ้างในการนําแรงงานข้ามชาติเข้าสู่ระบบบริการธนาคารอิเล็คโทรนิค?
‘การเปลี่ยนแปลง’ นี้จะหลีกเลี่ยงอุปสรรคเหล่านั้นได้อย่างไร?
▪ คนงานแปรรูปอาหารทะเลที่มหาชัย (หรือที่อื่น)
จะส่งเงินกลับบ้านในเมียนมาและกัมพูชาทางอิเล็คโทรนิคได้อย่างไร?
อะไรคือสิ่งที่ต้องมีสําหรับคนงานและ/หรือผู้ให้บริการทางการเงินของไทยในการส่งผ่านระบบบริการธนาคารทาง
มือถืออย่างเช่น Wing (กัมพูชา) และ Wave (เมียนมาร์)?
1.4 วิธีการศึกษา
สัมภาษณ์รวบรวมข้อมูลจากภาครัฐ นายจ้าง คนงาน และผู้ให้บริการทางการเงิน
ตลอดจนธนาคารแห่งประเทศไทยและบริษัทเนชั่นแนลไอทีเอ็มเอ๊กซ์ (National ITMX)
เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินของไทย เช่น
▪ ธนาคารและผู้ให้บริการทางการเงินที่สําคัญ
▪ เจ้าหน้าที่รัฐที่มีหน้าที่ดูแลการคุ้มครองค่าจ้างในภาคการประมงและแปรรูปอาหารทะเล
▪ ผู้ประกอบกิจการเรือประมงและโรงงานแปรรูปอาหารทะเลในสมุทรสาครและระยอง
▪ คนงานประมงและแปรรูปอาหารทะเลในสมุทรสาครและระยอง
2) แรงงานประมงและแรงงานในอุตสาหกรรมสัตว์น้ํา
2.1 การเปลี่ยนแปลงล่าสุดในนโยบายควบคุมการย้ายถิ่นและแรงงานประมง
การออกกฏหมายที่มีผลต่อการจ่ายค่าจ้างที่สุด คือคําสั่งที่ออกมาในเดือนพฤศจิกายน 2560 ที่กล่าวถึงข้างต้น
(ออกภายใต้กฎหมายคุ้มครองแรงงานในฐานะกฎกระทรวงของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน)
กําหนดให้คนงานประมงทุกคนต้องได้รับค่าจ้างผ่านบัญชีธนาคารโดยระบบจ่ายค่าจ้างอิเล็คโทรนิค
กระทรวงแรงงานได้กําหนดแบบสัญญาจ้างใหม่ให้ระบุข้อมูลบัญชีธนาคารและให้เจ้าของเรือ/นายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าธร
รมเนียมการโอนเงิน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงสํานักนายกรัฐมนตรีเห็นชอบในเดือนมกราคม 2561
ที่จะเลื่อนการดําเนินการตามคําสั่งอย่างเต็มที่ไปถึงปลายเดือนเมษายน 2561
กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 25581 ระบุว่า:
ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างประจําและค่าจ้างล่วงเวลาในวันหยุดให้ถูกต้องและตามกําหนดเวลา ดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีที่มีการคํานวณค่าจ้างเป็นรายเดือน รายวัน รายชั่วโมงหรือเป็นระยะเวลาอย่างอื่น ที่ไม่เกินหนึ่งเดือน
ให้จ่ายเดือนหนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง เว้นแต่จะมีการตกลงกันเป็นอย่างอื่นที่เป็นประโยชน์แก่ลูกจ้าง

1

http://www.labour.go.th/en/attachments/article/338/Ministerial_Regulation_Concerning_Labour_Protection_in_Sea_Fisheries_Work_B
E2557.pdf	
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(2) เงินส่วนแบ่งที่นายจ้างตกลงจ่ายให้แก่ลูกจ้างตามมูลค่าของสัตว์น้ําที่จับได้ให้จ่ายตามกําหนดเวลาที่ตกลงกัน
แต่การจ่ายแต่ละครั้งต้องไม่ห่างนานเกินสามเดือน
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
ผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2560
ฉบับแก้ไขนี้เพิ่มความชัดเจนของกฎหมายและประสิทธิภาพในการดําเนินการด้วยการปรับปรุงแก้ไขดังต่อไปนี้คือ
แก้ไขคํานิยามของ “การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ” ให้รวมถึง “การเอาคนลงเป็นทาสหรือให้มีฐานะคล้ายทาส”
แก้ไขคํานิยามของ “การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ" ให้รวมถึง “การยึดเอกสารสําคัญประจําตัวของบุคคลนั้นไว้
หรือนําภาระหนี้ของบุคคลนั้นหรือของผู้อื่น มาเป็นสิ่งผูกมัดโดยมิชอบ”
แก้ไขคํานิยามของ “วิธีการ” ให้รวม “การใช้อํานาจครอบงําบุคคลด้วยเหตุที่อยู่ในภาวะอ่อนด้อย”
เพิ่มเพดานโทษจําคุกและปรับ โดยจําคุกสูงสุดสี่ปีและ/หรือปรับไม่เกิน 400,000 บาท
2.2 ความเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านแรงงาน
กฎหมายข้อบังคับในปัจจุบันที่กําหนดให้คนงานประมงและเจ้าของเรือต้องลงทะเบียนและบันทึกการดําเนินธุรกรรมและกา
รจ้างงาน พระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 รวมกฎหมายสองฉบับเข้าด้วยกัน คือ
พระราชบัญญัติการทํางานคนต่างด้าว พ.ศ.2551 และพระราชกําหนดการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ
พ.ศ. 2559 และกําหนดโทษรุนแรงขึ้นสําหรับนายจ้างที่ฝ่าฝืนกฎหมาย
รวมถึงการจ้างแรงงานข้ามชาติที่ไม่มีเอกสารประจําตัว
โทษปรับสําหรับผู้กระทําความผิดถูกกําหนดไว้สูงมาก คือ นายจ้างที่จ้างแรงงานข้ามชาติที่ละเมิดมาตรา 9
จะถูกปรับสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท อย่างไรก็ตาม หากจ้างแรงงานข้ามชาติ 10 คน นายจ้างอาจถูกปรับตั้งแต่ 100,000 –
800,000 บาท การจัดทําเอกสารและการลงทะเบียนมีค่าธรรมเนียม 28,000 บาทซึ่งเพิ่มต้นทุนด้านแรงงานของเจ้าของเรือ
ข้อ 8 (1) ของประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่องการออกหนังสือคนประจําเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง. พ.ศ. 2560
ระบุให้กรมประมงเป็นผู้ออกหนังสือคนประจําเรือ โดยกําหนดให้เจ้าของเรือจัดทําหนังสือสัญญาจ้างโดยอย่างน้อยต้องมี
การกําหนดให้จ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือนผ่านบัญชีธนาคาร
โดยเจ้าของเรือเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆในการชําระค่าตอบแทนผ่านบัญชีธนาคาร
และมีพนักงานตรวจแรงงานอย่างน้อยหนึ่งคนลงชื่อเป็นพยานในสัญญาจ้าง
2.3 การจ่ายค่าจ้างในภาคการประมงไทยตามที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน
จากการสัมภาษณ์และบริบททางสังคมของแรงงานข้ามชาติ
ความรู้ทางการเงินและช่องทางเข้าถึงระบบธนาคารมีอยู่ค่อนข้างต่ําในเมียนมาร์และกัมพูชา
และมีความเข้าใจกันทั่วไปว่าธนาคารและนายจ้างเชื่อถือไม่ได้
มีความเชื่อว่าภาครัฐหรือนายจ้างสามารถร่วมมือกับธนาคารยึดเงินที่ฝากในบัญชีได้
หรือว่าเงินฝากสามารถหายไปหรือถูกหักโดยธนาคารโดยไม่ต้องมีคําอธิบายชัดเจน
อุปสรรคทางภาษาของผู้ให้บริการของไทยและภาพลักษณ์ของพนักงานธนาคารอาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดความไม่ไว้วางใ
จในระบบการเงิน ด้วยการขาดประสบการณ์ในการใช้บริการธนาคาร
คนงานจึงเลือกที่จะรับค่าจ้างเป็นเงินสดและเก็บเงินสดไว้กับตัวเองมากกว่านําไปฝากธนาคาร
ระบบการจ่ายค่าจ้างอิเล็คโทรนิค
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แรงงานข้ามชาติหลายพันคนในโรงงานแปรรูปอาหารทะเลมีความคุ้นเคยกับระบบการจ่ายค่าจ้างแบบอิเล็คโทรนิคผ่านธนา
คารแล้ว โดยค่าจ้างถูกโอนเข้าบัญชีส่วนตัวที่มีบัตรเอทีเอ็ม อย่างไรก็ตาม
คนงานส่วนใหญ่ที่ให้สัมภาษณ์ในการศึกษานี้ระบุว่าตนยังคงเบิกถอนเงินออกมาทั้งหมดในวันจ่ายค่าจ้างและใช้เงินสดในกา
รจับจ่ายใช้สอยทุกอย่างอันด้วยเพราะบริบททางสังคมและชุมชนแวดล้อมดังกล่าว
ช่องทางเข้าถึงระบบการเงินและการเปิดบัญชีธนาคารไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการดําเนินการระบบจ่ายค่าจ้างอิเล็คโทรนิคสําห
รับคนงานเหล่านี้
การส่งเงินกลับ
แรงงานข้ามชาติจากเมียนมาร์และกัมพูชาในประเทศไทยเคยชินกับการส่งเงินกลับบ้านเป็นเงินสดมากกว่าใช้บริการธนาคาร
หรือการโอนแบบอิเล็คโทรนิค ดังที่กล่าวข้างต้น การเข้าถึงธนาคารที่บ้านและบริบททางสังคมและชุมชนต่างๆ
เป็นปัจจัยกําหนดการปฏิบัติเช่นนั้น
ชาวเมียนมาร์และกัมพูชามักมาทํางานในไทยกันเป็นกลุ่มเพื่อนและคนในครอบครัวจากหมู่บ้านหรือพื้นที่เดียวกันหรือใกล้เ
คียงโดยมีการจัดการเรื่องการจ้างงานโดยนายหน้าท้องถิ่นเจ้าเดียวกัน บางครั้งก็ได้งานจากการแนะนําโดยเพื่อนหรือญาติ
ดังนั้น พวกเขาจึงเกาะกลุ่มกันเป็นชุมชนเล็กๆ ที่เชื่อถือไว้วางใจกัน การอาศัยเพื่อน ญาติ
และนายหน้าจากหมู่บ้าน/พื้นที่เดียวกันน่าจะยังคงเป็นหนทางหลักที่คนงานใช้ในการส่งเงินให้กับครอบครัวในประเทศบ้าน
เกิดต่อไป
เครือข่ายบริการธนาคารทางมือถือมีการใช้กันและได้รับความเชื่อถืออย่างกว้างขวางในเมียนมาร์และกัมพูชา
แต่เครือข่ายธนาคารไทยยังไม่มีการเชื่อมต่อดีพอกับเครือข่ายในประเทศต้นทาง ร้อยละ 92
ของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยมาจากเมียนมาร์และกัมพูชา โดยร้อยละ 73 มีอายุ 16-35 ปี
รวมแรงงานข้ามชาติส่วนที่อายุน้อยแสดงการเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ทางมือถือมากกว่า
สัดส่วนของแรงงานข้ามชาติที่มีสมาร์ทโฟนใช้งานเพิ่มจากเพียงร้อยละ 10 เมื่อ 5 ปีก่อนขึ้นมาเป็นร้อยละ 60 ในปี 2559
การใช้บริการธนาคาร อี-วอลเล็ต เอทีเอ็มและการโอนเงินทางอิเล็คโทรนิคมีความเป็นไปได้ที่จะเพิ่มสูงขึ้นถึง ร้อยละ 76
จากผลการวิจัยเส้นฐานในปี 2561 นี่เป็นสัญญาณที่แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มในการใช้ระบบอิเล็คโทรนิค ไม่ว่าจะเป็นรุปแบบ
อีวอลเล็ต อีแบงค์กิง และการทําธุรกรรมต่างๆ
โดยจํานวนแรงงานที่จดทะเบียนกับกรมจัดหางานในเดือนธันวาคม 2560 นั้นมีจํานวนทั้งหมด 2,062,807 คน (ข้อมูลจาก
กระทรวงแรงงาน: https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/alien_th/94ec1760f83293298787bf9d0fd3496a.pdf)
รุปประกอบที่ 1: ประเภทของแรงงานข้ามชาติตามสัดส่วนร้อยละ
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2.4 โครงและระเบียบข้อบังคับด้านการเงินของประเทศไทย
การเปิดบัญชี ในการเปิดบัญชี ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดให้ธนาคารทุกแห่งต้องขอสําเนาบัตรประจําตัว
หนังสือเดินทาง เอกสารแสดงที่อยู่และใบอนุญาตทํางานจากแรงงานข้ามชาติ
ในทางปฏิบัติและหลังจากความเปลี่ยนแปลงล่าสุดในแนวปฏิบัติเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติ
การลงทะเบียนกับศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออกและ/หรือเอกสาร MOU
พร้อมทั้งหนังสือเดินทางที่มีข้อมูลที่อยู่ชั่วคราวเป็นหลักฐานเพียงพอสําหรับการเปิดบัญชีในธนาคารสาขาที่รับทราบข้อมูล
นี้ เช่นสาขาในสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และระยอง ตามที่สํารวจในการศึกษานี้
ก่อนหน้านี้ ธนาคารเข้มงวดน้อยกว่านี้และสามารถเปิดบัญชีได้โดยไม่ต้องพบตัวบุคคลเพื่อพิสูจน์ยืนยัน อย่างไรก็ตาม
ด้วยข้อกําหนดที่เข้มงวดมากขึ้นเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการฟอกเงิน และการตรวจสอบประวัติของผู้ใช้บริการธนาคาร
AML/ KYC ปัจจุบันธนาคารต่างๆ
จําเป็นต้องให้มีทั้งการยื่นเอกสารและการแสดงตนของแรงงานข้ามชาติเพื่อพิสูจน์ยืนยันไม่ว่าจะที่ธนาคารหรือสถานที่ประ
กอบการของนายจ้าง (หากเป็นการเปิดบัญชีจํานวนมาก)
การจ่ายค่าจ้างแบบอิเล็คโทรนิค
การจ่ายค่าจ้างแบบอิเล็คโทรนิคแทบทั้งหมดเป็นการโอนเงินภายในจากบัญชีของนายจ้างไปยังบัญชีของลูกจ้างในธนาคารเดี
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ยวกัน
ซึ่งเป็นวิธีที่มีต้นทุนต่ําที่สุดในการดําเนินการสําหรับธนาคารและเป็นวิธีที่มีการเก็บค่าธรรมเนียมต่ําที่สุดจากนายจ้างที่ต้อง
การใช้บริการอย่างไรก็ตาม
การจ่ายข้ามธนาคารก็สามารถทําได้โดยผ่านโครงสร้างพื้นฐานที่กําหนดโดยบริษัทเนชันแนลไอทีเอ็มเอ็กซ์จํากัดที่เป็นผู้ดูแลโ
ครงสร้างพื้นฐานสําหรับการโอนเงินของประเทศ เอทีเอ็มพูล และอี-เพย์เมนต์ (พร้อมท์เพย์)
เนื่องจากว่ามีโครงสร้างพื้นฐานและธนาคารอื่นมาเกี่ยวข้อง ต้นทุนจึงสูงกว่าและนายจ้างนิยมใช้บริการน้อยกว่า
ภาพประกอบทื่ 2: จุดบริการเอทีเอ็มในบริเวณศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก 22 แห่ง
เอทีเอ็ม (เครื่องเบิกจ่ายเงินอัตโนมัติ)
ประเทศไทยมีเอทีเอ็มมากกว่า 63,400 เครื่อง (ข้อมูลเมื่อปี
2558 ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย) โดยกว่า 12,000
เครื่องอยู่ในต่างจังหวัด มี 85
เครื่องอยู่ในบริเวณใกล้เคียงศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก
32 แห่ง
เอทีเอ็มเป็นช่องทางสําคัญสําหรับคนทั่วไปในการทําธุรกรรม
และฝาก/ถอนเงินเข้า-ออกจากบัญชี
เอทีเอ็มมีความสามารถไม่เพียงแต่ถอน/ฝากเงินเท่านั้น

แต่ยังสามารถใช้โอนเงินในประเทศและชําระค่าค่าสาธารณูปโภคบางอย่างได้อีกด้วย
อี-วอลเล็ต ประเทศไทยมีผู้ให้บริการอี-วอลเล็ตหลายเจ้าที่มีบัตรเติมเงินและบัตรชําระเงินในหลายรูปแบบ
มีการควบคุมอย่างเข้มงวดเรื่องการใช้บัตรเติมเงินเหล่านี้ตลอดจนมีการกําหนดค่าธรรมเนียมที่สูงโดยธนาคารในการถอนเงิ
นสดจากอี-วอลเล็ต โดยเฉพาะจากเอทีเอ็ม ซึ่งเป็นอุปสรรคอันหนึ่งที่ขัดขวางการเติบโตและความสามารถใช้งานของอีวอลเล็ตและบัตรเติมเงินในประเทศไทย
3) กลไกการจ่ายค่าจ้างเป็นเงินสด
3.1 กลไกที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน
การจ่ายค่าจ้างเป็นเงินสด
สําหรับคนงานบนเรือประมง การจ่ายค่าจ้างเป็นเงินสดเป็นแนวปฏิบัติทั่วไป
ระบบบัญชีที่เจ้าของเรือใช้มีแตกต่างกันไปแต่การบันทึกข้อมูลในบางกรณียังคงใช้กระดาษและจดบันทึกด้วยมือ
ซึ่งแรงงานประมงส่วนน้อยที่ได้รับเงินค่าจ้างผ่านระบบและได้รับใบเสร็จรับเงินรายเดือนแบบอีเล็คโทรนิค
ระบบจ่ายค่าจ้างเป็นเงินสดมีการจ่ายค่าจ้างบางส่วนให้คนงานประมงก่อนล่วงหน้า
แรงงานข้ามชาติถือเงินสดไว้กับตัวและเจ้าของเรือหรือนายเรือหรือ ชิว้ ควบคุมการแจกจ่ายและการจ่ายค่าจ้างเป็นงวดๆ
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การปฏิบัติเช่นนี้สามารถนําไปสู่การกักค่าจ้างและแรงงานขัดหนี้
ซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมายไทยและเป็นตัวชี้วัดการบังคับใช้แรงงาน
ปัจจุบันการออกทะเลเพื่อทําการประมงมีระยะเวลาสั้น โดยใช้เวลาสองสามวันไปจนถึง 3 สัปดาห์ เรือประมงขนาดเล็กกลางที่ทําการประมงในพื้นที่ภาคตะวันออกของไทยตามการสํารวจครั้งนี้มีจํานวนวันทํางานบนเรือเฉลี่ย 20
วันต่อการออกทะเลหนึ่งครั้ง และค่าจ้างฐานรายเดือน 15,000 บาท (การจ่ายเงินค่าจ้างแก่แรงงานประมงนั้นเฉลี่ยแล้วอยู่ที่
8,630 ต่อเดือน ก่อนการโดนหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ อ้างอิงจากผลวิจัยเส้นฐานในปี 2017 )
การจ่ายค่าจ้างให้กับคนงานประมงที่ออกทะเลระยะสั้นมีบ่อยครั้งขึ้น
แต่สามารถสร้างความสับสนและ/หรือการโกงค่าจ้างได้
ยกตัวอย่างเช่น เจ้าของเรือระบุว่าตนจ่ายเงินก้อนร้อยละ 50 ของค่าจ้างสําหรับเดือนนั้นไว้กับนายเรือหรือชิว้
นายเรือจะจ่ายค่าจ้างบางส่วนให้คนงานประมงโดยให้ลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือเป็นหลักฐานของการรับเงิน
(เอกสารการจ่าย-รับเงินอาจตรงหรือไม่ตรงตามจริงก็ได้) ที่เหลือร้อยละ 50
จะถูกเก็บไว้และจ่ายเป็นก้อนในภายหลังเป็นเวลา 6-10 เดือน หรืออีกวิธีหนึ่งคือ เจ้าของเรือระบุว่าตนจ่ายค่าจ้างร้อยละ 50
ของแต่ละเดือนให้กับคนงานประมงโดยตรงที่สํานักงานโดยไม่ผ่านนายหน้า
ในการตรวจแรงงานที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออกส่วนใหญ่
ไม่มีการสอบสวนยืนยันการจ่ายจริงจากแหล่งที่พิสูจน์ยืนยันได้ เช่น เอกสารรายงานของธนาคาร
การบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินและการจ้างงานมีการจัดการดูแลโดยบุคคลและส่วนใหญ่เป็นเอกสารกระดาษ
ซึ่งอาจเป็นช่องโหว่ให้กับการปลอมแปลงเอกสารสําหรับแสดงต่อผู้ตรวจได้
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ภาพประกอบ 3: แผนผังการเบิกจ่ายค่าจ้างเป็นเงินสด

การจ่ายเงินสดไม่สามารถทําให้มีความโปร่งใสได้และเป็นอุปสรรคต่อการจ่ายเงินค่าจ้างแรงงานอย่างเป็นธรรม
การละเมิดที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
§
§
§
§
§
§
§

การละเมิดค่าจ้างขั้นต่ํา/การโกงค่าจ้าง
การกักค่าจ้าง
แรงงานขัดหนี้
การหักค่าจ้างอย่างผิดกฎหมาย
การฉวยประโยชน์จากภาวะเปราะบางของคนงาน การหลอกลวง
เอกสารการจ่ายค่าจ้างปลอมและการหลอกลวงเจ้าหน้าที่รัฐ
ไม่มีบันทึกการจ่ายค่าจ้างสําหรับคนงานในภาษาไทย (หรือภาษาของคนงาน)

เจ้าของเรือปกป้องวิธีปฏิบัติในปัจจุบันโดยอ้างว่าคนงานลงลายมือชื่อในสัญญาที่ยินยอมให้เจ้าของเรือเก็บค่าจ้างเอาไว้ร้อยล
ะ 50 ซึ่งมีการทําอย่างนี้เพื่อป้องกันเจ้าของเรือจากความเสียหายจากต้นทุนที่เกิดขึ้นในการจ้างแรงงานข้ามชาติ
รวมถึงค่าลงทะเบียน หากไม่เก็บค่าจ้างและหักค่าจ้าง
เจ้าของเรืออ้างว่าตนก็ไม่มีหลักประกันว่าคนงานจะไม่ละเมิดสัญญาและไปทํางานที่อื่นโดยไม่จ่ายค่าธรรมเนียมในการจดทะเ
บียนให้หมดก่อน
นอกจากนี้ เจ้าของเรือยอมรับว่าการเก็บค่าจ้างไว้ร้อยละ 50 ยังช่วยให้ตนมีกระแสเงินสดคล่องตัวขึ้น
และรับมือกับต้นทุนที่ไม่คาดคิด เช่น การจ้างแรงงานข้ามชาติรายวัน หรือราคาอาหารทะเลลดลง
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เจ้าของเรือกล่าวถึงการกักค่าจ้างว่าเป็นการออมเงินสําหรับคนงานประมงที่อาจใช้จ่ายจนหมด ด้วยการเก็บค่าจ้างไว้ดังกล่าว
คนงานก็จะได้รับเงินก้อนที่จะส่งกลับบ้านได้เมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้าง
กลไกการจ่ายค่าจ้างทางอิเล็คโทรนิคที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน
การจ่ายค่าจ้างทางอิเล็กโทคนิคทํากันในการจ่ายค่าจ้างให้กับคนงานในโรงงานแปรรูปอาหารทะเล
หลังจากเสร็จสิ้นการจัดทําเอกสารยื่นจดทะเบียนแรงงานข้ามชาติแล้ว
บริษัทก็จะให้คนงานเปิดบัญชีธนาคารด้วยตนเองที่สาขาของธนาคารใกล้โรงงานโดยคนงานต้องฝากเงินเริ่มต้น 500-800
บาท
ธนาคารบางแห่งเก็บค่าธรรมเนียมในการดูแลรักษาบัญชีและค่าบัตรเอทีเอ็มซึ่งเป็นการปฏิบัติตามปกติสําหรับลูกค้ารายย่อย
บางธนาคารมีบริการถึงที่เพื่อสะดวกต่อการรวบรวมเอกสารและตรวจสอบตัวบุคคลที่เปิดบัญชีเพื่ออํานวยความสะดวกให้กั
บลูกจ้างของบริษัทขนาดใหญ่ จํานวนเงินฝากและค่าธรรมเนียมเป็นเรื่องที่ต่อรองกันได้โดยขึ้นกับการพิจารณาของธนาคาร
เอกสารที่จําเป็นต้องใช้ในการเปิดบัญชีสําหรับคนต่างชาติตามที่กําหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทยประกอบด้วย
§ หนังสือเดินทาง
§ เอกสารแสดงที่อยู่ (สัญญาเช่าหรือเอกสารยืนยันที่อยู่หรือจดหมายรับรองจากนายจ้าง)
§ ใบอนุญาตทํางาน (บัตรชมพู เอกสารลงทะเบียน MOU หรือใบอนุญาตทํางานที่ออกโดยกรมการจัดหางาน
โดยทั่วไป
สาขาของธนาคารในพื้นที่ของแรงงานข้ามชาติคุ้นเคยกับกฎระเบียบดังกล่าวและปกติมีการติดต่อสื่อสารกับบริษัทต่างๆ
เป็นอย่างดี และจะไม่มีปัญหามากนักเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องใช้
ถึงแม้ว่าธนาคารจะมีข้อกําหนดที่ค่อนข้างเข้มงวดในเรื่องการยื่นเอกสารเพื่อเปิดบัญชีธนาคาร
แต่ก็เกือบจะเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ใช้ในการยื่นจดทะเบียนการจ้างงาน
มีโอกาสเป็นไปได้ที่จะประสานงานในเรื่องการจดทะเบียนของกระทรวงแรงงานและการเปิดบัญชีให้สามารถทําได้ในคราวเ
ดียวกัน เพื่อช่วยลดการฝืนต้านจากเจ้าของเรือ
การจ่ายค่าจ้าง นายจ้างจัดทําไฟล์ข้อมูลค่าจ้างและส่งไฟล์ด้วยธัมบ์ไดรฟ์พกพาหรืออัพโหลดผ่านเว็บท่าของธนาคาร 1-2
วันก่อนวันจ่าย นายจ้างจะต้องมีเงินในจํานวนที่พอเพียงสําหรับการจ่ายก่อนถึงวันจ่าย นายจ้างเป็นผู้กําหนดวันจ่าย
การส่งข้อมูลการจ่ายค่าจ้างสามารถกระทําได้ทุกเมื่อ
ไม่มีข้อจํากัดในเรื่องจํานวนงวดการจ่ายในแต่ละเดือนและสามารถรองรับการจ้างงานเฉพาะกิจหรือการจ่ายพิเศษได้
ระบบสามารถทําการแจ้งเตือนผู้รับเงินได้โดยทันที
การตรวจสอบยอดเงินในบัญชีและการจัดการเรื่องภาษีจะใช้เวลาน้อยลงมากเมื่อดําเนินการผ่านระบบดังกล่าว
ธนาคารจะประมวลข้อมูลการจ่ายและโอนเงินค่าจ้างเข้าบัญชีของลูกจ้างตามรายการในวันจ่ายเงิน
ค่าจ้างจะถูกโอนเข้าบัญชีของคนงานโดยตรงโดยมีการหักเงินสําหรับการสมทบกองทุนประกันสังคม
โดยทั่วไปคนงานจะถอนเงินออกมาทันทีในวันจ่ายด้วยบัตรเอทีเอ็มและเก็บเงินสดไว้กับตัวหรือไม่ก็ส่งไปให้ครอบครัวผ่าน
นายหน้า
ภาพประกอบที่ 4 : แผนผังการเบิกจ่ายเงินค่าเงินผ่านบัญชี
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ค่าใช้จ่ายในการจ่ายค่าจ้างทางอิเล็คโทรนิค
สําหรับลูกจ้าง ประมาณ 800 บาท
§ ค่าเปิดบัญชี โดยทั่วไปคนงาน (แปรรูปอาหารทะเล) เป็นผู้จ่าย : 200 บาท
§ ค่าธรรมเนียมบัตร ATM: 100 บาท (หรือมากกว่าถ้าลูกค้าเลือกบริการอื่นเพิ่ม เช่น ประกัน)
§ เงินฝากขั้นต่ํา: 500 บาท
สําหรับนายจ้าง:
§ ระบบบัญชีและการจ่ายค่าจ้างภายใน จําเป็นต้องมีคอมพิวเตอร์เนื่องจากระบบใช้โปรแกรมเอ็กเซลธรรมดา
นอกจากนี้
ระบบการทําบัญชีหรือจ่ายค่าจ้างโดยใช้คอมพิวเตอร์อาจมีราคาตั้งแต่หลายพันจนถึงหลายแสนบาทโดยขึ้นอยู่กับค
วามซับซ้อนและขนาดของกิจการ
§ การจัดตั้งระบบธนาคาร/การจ่ายค่าจ้างแบบอิเล็คโทรนิค โดยทั่วไป
ธนาคารเก็บค่าธรรมเนียมไม่สูงมากสําหรับการจัดตั้งระบบธนาคารและการจ่ายค่าจ้างแบบอิเล็คโทรนิค
ซึ่งสามารถต่อรองได้โดยขึ้นอยู่กับขนาดของการดําเนินการ จํานวนของธุรกรรมและความสัมพันธ์กับธนาคาร
ต้นทุนอาจมีตั้งแต่ 1,000 บาทไปจนถึง 5,000 บาทหรือมากกว่านั้นหากต้องการรวมเข้าโดยอัตโนมัติกับระบบ ERP
ที่ซับซ้อน
§ ค่าธรรมเนียมในการจ่ายค่าจ้าง ในการจ่ายค่าจ้างที่มีการโอนเงินภายในธนาคารเดียวกัน (พบมากที่สุด)
ต้นทุนของธนาคารคือค่าดําเนินการซึ่งมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 10-15 บาทสําหรับนายจ้าง
(การจ่ายข้ามธนาคารแพงกว่าและเป็นที่นิยมน้อยกว่าสําหรับนายจ้าง)
ถึงแม้ว่าระบบนี้อาจดูมีค่าใช้จ่ายสูง แต่เมื่อเทียบกับการจ่ายเป็นเงินสด
ระบบการจ่ายค่าจ้างผ่านธนาคารจะช่วยประหยัดเงินจากค่าใช้จ่ายแอบแฝงที่เกิดจากการจ่ายค่าจ้างในรูปแบบเงินสดราว 40
บาท ต่อการทําธุรกรรมหนึ่งครั้ง เมื่อเทียบกับการใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายเงินผ่านบัญชี
และธนาคารที่สามารถลดทอนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ:
§
§
§
§
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การจัดทําเอกสารบันทึกการจ่ายค่าจ้าง
การดําเนินการตามระบบการอนุมัติและการจ่ายค่าจ้างที่ใช้การบันทึกเอกสารบนหน้ากระดาษ
เวลา แรงงานและความเสี่ยงในการเบิกถอนและเก็บรักษาเงินสดโดยเจ้าของ พนักงานธุรการ หรือนายเรือ
ความเสี่ยงที่จะเกิดการฉ้อโกงและความผิดพลาดของบุคคลในการดําเนินการ

§ การเก็บบันทึกข้อมูล การสอบทานบัญชี
และการติดตามตรวจสอบการจ่ายที่รวมถึงภาษีและการสมทบประกันสังคม
ผลต่อวิธีปฏิบัติในการจ่ายค่าจ้าง
สําหรับนายจ้าง ระบบจ่ายค่าจ้างอิเล็คโทรนิคทําให้เกิดประสิทธิภาพและความโปร่งใส
การจ่ายค่าจ้างสําหรับคนงานที่ออกจากงานก่อนการจ่ายเงินล่วงหน้าก็สามารถตรวจสอบได้
ระบบอัตโนมัติสร้างความสะดวกให้กับบริษัทและเมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ก็มีแต่ต้องส่งไฟล์เอ็กเซลในแต่ละเดือนเท่านั้น
สําหรับคนงาน
ระบบนี้สามารถช่วยประกันได้ว่าพวกเขาจะได้รับค่าจ้างเต็มเม็ดเต็มหน่วยในแต่ละเดือนและอยู่ในการควบคุมของพวกเขาไม่
ใช่ของเจ้าของเรือ นายเรือ หรือชิว้ มีเครื่องเอทีเอ็ม 85 เครื่องในบริเวณใกล้เคียงศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออกใน 22
จังหวัดชายฝั่งของไทย โดยมีท่าเรือเพียง 6 แห่งที่ไม่มีเครื่องเอทีเอ็มใกล้ศูนย์ดังกล่าว ประมาณว่ากว่าร้อยละ 80
ของเครื่องเอทีเอ็มของธนาคารหลักมีบริการภาษาต่างชาติโดยเฉพาะอังกฤษและพม่า
คนงานประมงสามารถรับการแจ้งเตือนทาง SMS เพื่อทราบความเคลื่อนไหวในบัญชีของตน
และตรวจสอบเงินเข้าและยอดเงินในบัญชีได้
สําหรับรัฐบาล
สามารถนําบันทึกการจ่ายค่าจ้างจากเจ้าของเรือไปสอบเทียบกับเอกสารจากธนาคารได้เพื่อตรวจสอบว่าเป็นไปตามกฎหมาย
และกฎระเบียบหรือไม่
มีปัญหาอุปสรรคทางเทคนิคที่เห็นได้ชัดที่ต้องจัดการเมื่อนายจ้าง คนงาน และรัฐบาลไทย ดําเนินการตามกฎระเบียบใหม่
สําหรับนายจ้าง ธนาคารคิดค่าใช้จ่ายในการจ่ายค่าจ้างประมาณ 10 – 15 บาทต่อธุรกรรม
ซึ่งเป็นข้อกังวลสําหรับนายจ้างที่ยังไม่ตระหนักถึงต้นทุนซ่อนเร้นของการจ่ายค่าจ้างเป็นเงินสด
หรือยังไม่ได้ลงทุนติดตั้งระบบบัญชีที่ใช้คอมพิวเตอร์
คนงานบางส่วนไม่คุ้นเคยกับเครื่องเอทีเอ็มและไม่ไว้วางใจระบบการเงินหรือธนาคาร
ค่าธรรมเนียมธนาคารและการเข้าถึงเครื่องเอทีเอ็มทั่วประเทศจะเป็นปัญหาไปจนกว่าจะมีเครื่องเอทีเอ็มครอบคลุมพื้นที่ท่าเรื
อประมงและคนงานประมงมีความคุ้นเคยกับการใช้งาน ดูรายละเอียดเกี่ยวกับระบบธนาคารในภาคผนวก ก
‘ค่าธรรมเนียมในการเปิดบัญชีและบัตรเอทีเอ็มของธนาคารหลัก’ ภาคผนวก ข ‘จํานวนเครื่องเอทีเอ็ม การเข้าถึง’
และภาคผนวก ค ‘คุณสมบัติการใช้งานของบริการจ่ายค่าจ้าง
รวมถึงบริการธนาคารอิเล็คโทรนิค’สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ภาคผนวก ข
หัวข้อการเบิดบัญชีและการธรรมเนียมการใช้บัตรเอทีเอ็มของธนาคารหลักของประเทศไทย
3.2 ช่องทางอื่นๆในการเบิกจ่ายค่าจ้าง
การสํารวจนี้ยังได้พิจารณาระบบธนาคารทางเลือกต่างๆ เช่น บัตรเงินสด ซึ่งเป็นบัญชีย่อยภายใต้บัญชีหลักของนายจ้าง
ธนาคารจะออกบัตรเงินสดบัญชีย่อยจํานวนหนึ่งที่ลงทะเบียนภายใต้ชื่อของบริษัท /
บริษัทจะต้องเป็นผู้ดูแลรักษาและจัดการบัตรเงินสดเหล่านี้เอง การจ่ายค่าจ้างหรือการเบิกจ่ายเล็กๆ น้อยๆ
หรือเบิกล่วงหน้าสามารถจัดการได้โดยพนักงานบริษัทด้วยการอัพโหลดไฟล์ข้อมูลไปยังเว็บท่าของธนาคาร
จากนั้นธนาคารก็จะจัดสรรเงินตามจํานวนที่ระบุไปตามบัตรเงินสด บัญชีย่อยเหล่านั้น/
บัตรเงินสดสามารถใช้เป็นบัตรเอทีเอ็มสําหรับถอนเงินสดและตรวจสอบบัญชีในเครื่องเอทีเอ็มทุกเครื่องในเครือข่าย ATM
Pool ในประเทศไทย สําหรับบางธนาคาร บัตรเงินสดยังสามารถใช้โอนเงินภายในประเทศไทยได้ด้วย
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วิธีการจ่ายค่าจ้างวิธีนี้ยังไม่มีการใช้อย่างกว้างขวางนักเนื่องจาก AML และ
KYCมีความเข้มงวดน้อยกว่าซึ่งธนาคารอาจมองว่ามีความเสี่ยงหากต้องให้บริการแก่ธุรกิจต่างๆ จํานวนมาก ดังนั้น
ธนาคารจึงทําการตลาดอย่างจํากัดเฉพาะกลุ่มบริษัทบางกลุ่มเท่านั้น นอกจากนี้ นายจ้างยังสามารถจัดการ
ถอนและยกเลิก/เรียกคืนค่าจ้างที่จ่ายไปกับบัตรแล้วได้ เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิของคนงานประมง
ข้อกังวลในเรื่องการตรวจสอบระบบการจ่ายค่าจ้างสามารถขจัดไปได้ด้วยการกําหนดให้ระบบไม่อนุญาตให้นายจ้างสามารถ
กระทําการเช่นนั้นได้
ภาพประกอบที่ 5 แผนผังเปรียบเทียบวิธีการจ่ายค่าจ้างอิเล็คโทรนิค

วิธีการนี้สามารถสร้างความโปร่งใสให้กับการจ่ายค่าจ้างโดยอาศัยการรายงานของธนาคารและสามารถได้รับการพัฒนามากยิ่
งขึ้นได้เพื่อให้แน่ใจว่าเจ้าของเรือจะไม่สามารถถอนเงินจากบัตรได้หลังจากมีการจ่ายเกิดขึ้นแล้ว
เอกสารบันทึกข้อมูลการจ่ายของเจ้าของเรือสามารถนํามาสอบเทียบกับเอกสารบันทึกข้อมูลของธนาคารและศูนย์ควบคุมกา
รแจ้งเรือเข้าออกเพื่อการตรวจสอบและกํากับดูแลการจ่ายค่าจ้างให้เป็นไปตามที่ตกลงในสัญญาซึ่งต้องเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบีย
บในปัจจุบัน
เนื่องจากการออกบัตรเงินสดไม่จําเป็นต้องใช้เอกสารและขั้นตอนอย่างเข้มงวดมากนัก
และมีการลงทุนขั้นต้นและค่าธรรมเนียมน้อยกว่าเมื่อเทียบกับการบัญชีธนาคาร อุปสรรคในการดําเนินการจึงต่ํากว่ามาก
อย่างไรก็ตาม
มีปัญหาสําคัญอย่างหนึ่งกับระบบบัตรเงินสดที่ทําให้ไม่เหมาะกับอุตสาหกรรมประมงที่มีการละเมิดค่าจ้างอย่างกว้างขวางแ
ละมีประวัติของการบังคับใช้แรงงาน
นายจ้างมีอํานาจควบคุมบัญชีของคนงานและอาจถอนเงินออกจากบัญชีย่อยหลังจากการตรวจเสร็จสิ้น
อีกทั้งการบริหารจัดการบัญชียังอยู่ในมือนายจ้าง ไม่ใช่ธนาคาร
3.3 ข้อเสนอแนะในการตรวจสอบและควบคุม
นวัตกรรมที่สามารถนํามาปรับใช้ในการตรวจสอบการเงินของแรงงานประมง
การตรวจสอบยืนยันกับระบบจ่ายค่าจ้างอิเล็คโทรนิค
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ข้อมูลที่มีให้กับเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออกกับเอกสารของธนาคารซึ่งคือ รายงานความเคลื่อนไหวของบัญชี
สมุดบัญชีและใบเสร็จจากเครื่องเอทีเอ็ม
สามารถช่วยให้ผู้กํากับดูแลตรวจสอบการจ่ายค่าจ้างให้กับคนงานประมงอย่างถูกต้องและตรงเวลาได้
ข้อบังคับในการกํากับดูแลแรงงานกําหนดให้มีการรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ไว้เพื่อการควบคุมและติดตาม
§ ชื่อและที่อยู่ของคนงาน
§ สําเนาหนังสือเดินทาง/บัตรประจําตัวประชาชน
§ สัญญาจ้าง (ดู http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/265/20.PDF)
การจ่ายค่าจ้างทั้งหมดที่ทําผ่านธนาคารจะมีการบันทึกไว้ในฐานข้อมูลของธนาคาร
ธนาคารสามารถออกสเตทเมนต์และรายงานเพื่อแสดงการทําธุรกรรมไม่ว่าจะเป็นของรายบุคคลหรือลูกจ้างทั้งหมดได้
ข้อมูลนี้มีให้กับทั้งนายจ้าง เจ้าของบัญชี และธนาคาร และพร้อมยื่นต่อผู้กํากับดูแลหากมีการร้องขอ
เพื่อให้มีการแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ในกรณีที่มีการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมหรือการกักค่าจ้าง
จะต้องมีข้อมูลขั้นต่ําที่จําเป็นสําหรับการคํานวณและติดตามตรวจสอบ คือ
§ สัญญาจ้างและบันทึกการจ่ายค่าจ้าง (ที่มา: นายจ้าง)
§ ค่าจ้างที่จ่ายจริงแก่คนงาน (ที่มา: ธนาคาร)
§ ปริมาณงานที่ทําไป เช่น จํานวนวันทํางาน การออกทะเล จํานวนชั่วโมง (ที่มา: ศปมผ.)
ข้อมูลเหล่านี้สามารถนํามาสอบเทียบ คํานวณ และยืนยันความถูกต้องโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ (กระทรวงแรงงาน)
เพื่อพิจารณาความถูกต้องของการจ่ายค่าจ้างให้กับคนงานประมง
มีอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้สองประการ คือ ประการแรก เนื่องจากข้อบังคับเรื่องการปกปิดข้อมูลของธนาคาร
ธนาคารไม่สามารถให้ข้อมูลทั้งหมดแก่ผู้กํากับดูแลได้โดยอัตโนมัติเว้นเสียแต่ว่าจะมีกฎระเบียบข้อบังคับในเรื่องนั้น ดังนั้น
เจ้าหน้าที่ที่ทําการตรวจสอบจะต้องร้องขอข้อมูลเป็นครั้งคราวไปหรือโดยสุ่มเพื่อตรวจสอบ
ความร่วมมือระหว่างธนาคารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจําเป็นต้องมีการแจ้งเตือนหรือทําเครื่องหมายกรณีที่น่าสงสัย
หน่วยงานรัฐควรสามารถระบุชี้กรณีที่อาจะเป็นการกักค่าจ้างจาก
เช่นจากการไม่เคลื่อนไหวของบัญชีของนายจ้างหรือการจ่ายค่าจ้างไม่ครบในบัญชีของคนงาน ประการที่สอง
เจ้าหน้าที่จะต้องรับมือกับ ‘สัญญาณรบกวน’ ในข้อมูล เช่น คนงานที่เปลี่ยนชื่อ ที่อยู่ และบัตรประจําตัวประชาชน
4. การส่งเงินกลับ
4.1 การปฏิบัติที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
นายหน้าโอนเงินที่ไม่ได้จดทะเบียน เป็นวิธีที่ใช้กันมากที่สุดในการส่งเงินกลับไปเมียนมาร์และกัมพูชา
ค่าใช้จ่ายค่อนข้างต่ําและมักแฝงอยู่ในอัตราแลกเปลี่ยนเงินที่นายหน้ากําหนด ค่าโอนโดยทั่วไปคือ 10-15 บาทต่อ 2,500 บาท
นายหน้าให้บริการถึงที่โดยไปรับเงินถึงที่ทํางานหรือที่พัก หรือมีที่ทําการตามตลาดและพื้นที่ชุมชนที่เข้าถึงง่าย
และโอนเงินผ่านธนาคาร/เอทีเอ็มไปยังนายหน้าที่อยู่ใกล้พรมแดนไทย-เมียนมาร์หรือกัมพูชา
นายหน้าที่รับเงินในประเทศบ้านเกิดของคนงานมักจะนําเงินไปส่งถึงบ้านหรือมีที่ทําการในหมู่บ้านหรือเมืองใกล้เคียง
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ฝากเงินสดไปกับผูอ้ ื่น
ทางเลือกหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากในการส่งเงินกลับคือให้เพื่อนหรือคนในครอบครัวถือเงินสดกลับไปส่งให้ครอบครัวที่
หมู่บ้านโดยตรงโดยมีค่าจ้างเล็กน้อย เนื่องจากว่าคนงานมาทํางานกันเป็นกลุ่มและมักมาจากหมู่บ้านหรือพื้นที่เดียวกัน
คนงานจะผลัดกันกลับไปเยี่ยมหมู่บ้านและถือเงินกลับไปด้วย
วิธีนี้เหมาะกว่าสําหรับพื้นที่ชนบทที่มีความยากลําบากในการเข้าเมืองที่มีธนาคารหรือนายหน้าโอนเงิน
เครือข่ายบริการธนาคารทางมือถือ ทรูมันนี่เป็นหน่วยหนึ่งของ Ascend (และกลุ่มอาลีบาบา)
ที่ให้บริการในหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
คนงานสามารถไปหานายหน้าทรูมันนี่ที่อยู่ตามตลาดใกล้ท่าเรือหรือโรงงาน
และโอนเงินให้ผู้รับในเมียนมาร์และกัมพูชาผ่านเครือข่ายธนาคารทางมือถือ
ผู้รับจะได้รับรหัสและต้องนําเอกสารแสดงตนไปรับเงินกับนายหน้าทรูมันนี่ตามเมืองใหญ่ๆ ในเมียนมาร์และกัมพูชา
ปัจจุบันมีนายหน้า 6,000 รายในเมียนมาร์และ 5,000 รายในกัมพูชา
นอกจากนี้ทรูมันนี่ยังมีบัตรเติมเงินที่ใช้งานได้แบบบัตรเอทีเอ็มและบัตรเครดิต
และสามารถใช้ได้ในหลายพื้นที่และใช้ซื้อสินค้าหรือชําระเงินทางออนไลน์
เนื่องจากค่าใช้จ่ายค่อนข้างต่ําและมีพื้นที่บริการจํานวนมาก
วิธีการโอนเงินนี้กําลังได้รับความนิยมมากขึ้นในหมู่แรงงานข้ามชาติอายุน้อยและผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ
ธนาคารกสิกรได้จับมือกับวิง (Wing) (กัมพูชา) ตั้งแต่ปี 2558
และเจ้าของบัญชีกสิกรสามารถโอนเงินเข้าบัญชีวิงในกัมพูชาผ่านบริการทางมือถือและสาขาธนาคารของกสิกร
แต่ก็ยังมีคนใช้ไม่มาก เนื่องจากคนงานส่วนใหญ่อยู่ใกล้พรมแดนไทยกัมพูชามากกว่าและสะดวกมากกว่าที่จะถอนเงินจากเครื่องเอทีเอ็มของไทยแล้วถือข้ามพรมแดนกลับประเทศ
พื้นที่ให้บริการที่กว้างขวางขึ้นและเข้าถึงสะดวกมากขึ้นในกัมพูชา
ตลอดจนการเข้าถึงโทรศัพท์มือถือสําหรับผู้ส่งและบันทึกการทําธุรกรรมสามารถทําให้ทางเลือกนี้ได้รับความนิยมมากขึ้นได้
ทางเลือกสําหรับการส่งเงินทางมือถือในอนาคตที่กําลังอยู่ระหว่างการพัฒนาคือ WechatPay, AliPay, และ Deeppocket
(ไทย) ที่จับมือกับ City Mart Holding ในเมียนมาร์
ผู้ให้บริการโอนเงิน บางธนาคารดําเนินการร่วมกับผู้ให้บริการโอนเงินอย่างเช่น เวสเทิร์นยูเนี่ยน มันนี่แกรม
ผู้ให้บริการเหล่านี้จะมีจุดให้บริการตามสถานที่สําคัญๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และจังหวัดใหญ่ๆ
ตลอดจนใช้สาขาของธนาคารเป็นจุดให้บริการ ในประเทศไทย เวสเทิร์นยูเนี่ยนมีจุดให้บริการ 6,356 จุดและมันนี่แกรมมี
2,835 จุด อย่างไรก็ตาม ไม่มีจุดให้บริการที่ตั้งเป็นสาขาเดี่ยวๆ
ในสมุทรสาครหรือระยองซึ่งเป็นที่ที่มีแรงงานข้ามชาติทํางานในภาคการประมงอย่างหนาแน่น ในเมียนมาร์
เวสเทิร์นยูเนี่ยนมีนายหน้าแค่ 491 รายเท่านั้นและมันนี่แกรมเพิ่งขยายไปได้ 12 จุด
มีธนาคารไทยอย่างน้อยหนึ่งรายที่มีระบบโอนเงินออนไลน์ร่วมกับเวสเทิร์นยูเนี่ยน
แต่ทางเลือกเหล่านี้ไม่เป็นที่คุ้นเคยสําหรบแรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่และมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าและดังนั้นจึงแทบไม่มีใครใช้
การโอนผ่านธนาคาร
ธนาคารทุกแห่งมีบริการโอนเงินข้ามประเทศผ่านเครือข่ายของตนเองและเครือข่ายระหว่างประเทศเช่น SWIFT
โดยมีค่าธรรมเนียมต่างกันไป วิธีนี้มีการดําเนินธุรกรรมน้อยมากเนื่องจากผู้ส่งและผู้รับต้องมีบัญชีไว้อยู่แล้ว โดยทั่วไป
วิธีนี้ใช้เวลาและค่อนข้างแพง ธนาคารกสิกรเพิ่งเปิดตัวบัตร Thai-Myanmar Remit Card
ที่สามารถโอนเงินจากเครื่องเอทีเอ็มของธนาคารกสิกรในไทยไปยังเครื่องเอทีเอ็มของธนาคาร Kanbowzaในเมียนมาร์ได้
ซึ่งจะช่วยลดการต้องใช้เอกสารและการใช้เครื่องเอทีเอ็มยังเป็นการง่ายกว่าอีกด้วย
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5) แผนการดําเนินในอนาคตและอุปสรรค
5.1 อีวอลเล็ต
มีผู้ให้บริการอีวอลเล็ตและบัตรจํานวนหนึ่งที่ดําเนินการในไทย เมียนมาร์ และกัมพูชา เช่น
ทรูมันนี่และวิงที่สามารถใช้เครือข่าย นายหน้า และสถานที่ตั้งของตนรองรับการดําเนินการโอนเงินข้ามประเทศได้
บัตรสามารถใช้ซื้อสินค้าตามร้านค้าบางส่วนและทางออนไลน์ได้
พื้นที่บริการและการใช้กําลังเติบโตอย่างรวดเร็วเนื่องจากข้อกําหนดเรื่องเอกสารเข้มงวดน้อยกว่าและมีร้านค้าในทําเลที่สะด
วกมากขึ้น
5.2 การใช้บัตรเงินสด
การใช้บัตรเงินสด เป็นวิธีการใช้เงินแบบเสมือนจริงที่เป็นที่ยอมรับในการใช้จ่ายในห้างร้านหรือร้านค้าออนไลน์ต่างๆ
โดยมีการใช้กันอย่างแพร่หลายเนื่องจากไม่มีความยุ่งยากซับซ้อนด้านเอกสารหรือข้อบังคับ
สามารถใช้ได้อย่างสะดวกที่ร้านค้าปลีกทั่วไป
กรุณาดูการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในภาคผนวก ง ‘การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการส่งเงินตามช่องทางต่างๆ
จากไทยไปเมียนมาร์และกัมพูชา’
การใช้บริการธนาคารมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงและพื้นที่บริการไม่กว้างไกลและทั่วถึงเท่าวิธีการแบบไม่เป็นทางการและบริการ
ธนาคารทางมือถือ โดยทั่วไป ปัญหาอุปสรรคของการส่งเงินผ่านธนาคารคือ
§ กฎระเบียบควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศและใบอนุญาตดําเนินการ
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการควบคุมและการออกใบอนุญาตแลกเปลี่ยนเงินของทั้งสองประเทศที่อาจใช้เวลานานในการยื่น
ขอจากหน่วยงานของเมียนมาร์และกัมพูชา
§ ขนาดของตลาด แรงงานข้ามชาติจากเมียนมาร์และกัมพูชาอาจมีจํานวนมากถึง 3
ล้านคนหรือมากกว่านั้นโดยมีการส่งเงินกลับบ้านมากกว่าหนึ่งแสนล้านบาทต่อปี อย่างไรก็ตาม
การเปลี่ยนพฤติกรรมของคนงานและแย่งส่วนแบ่งตลาดจากนายหน้าที่ไม่มีการจดทะเบียนจะต้องมีการลงทุน
ซึ่งธนาคารไทยยังไม่เต็มใจจะลงทุนในปัจจุบัน
§ การเข้าถึงในเชิงภูมิศาสตร์
ยังคงมีอุปสรรคสําคัญสําหรับการธนาคารสําหรับลูกค้ารายย่อยในเมียนมาร์และกัมพูชา กระทั่ง City Mart
ที่เป็นเครือข่ายธุรกิจค้าปลีกที่ใหญ่ที่สุดในเมียนมาร์ ก็ไม่เห็นความเป็นไปได้ทางธุรกิจในพื้นที่ห่างไกลในประเทศ
นายหน้าในหมู่บ้านจะยังคงกุมส่วนแบ่งตลาดจนกว่าบริการธนาคารทางมือถือจะขยายฐานลูกค้าจนถึงจุดเปลี่ยน
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6) ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินการระบบจ่ายค่าจ้างอิเล็คโทรนิค
ในการส่งเงินกลับของแรงงานข้ามชาติดังที่บรรยายมาข้างต้น
เห็นได้ชัดว่าการเปลี่ยนแปลงในการโอนเงินข้ามพรมแดนจะเกิดขึ้นช้ากว่าการเปลี่ยนแปลงในการจ่ายค่าจ้าง
รายงานนี้จึงสรุปด้วยข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินการจ่ายค่าจ้างอิเล็คโทรนิคในภาคการประมง
แน่นอนว่าบทเรียนที่ได้สามารถปรับใช้ได้กับภาคเศรษฐกิจอื่นๆ ของไทยที่ยังมีการจ่ายค่าจ้างเป็นเงินสด
6.1 กฎระเบียบข้อบังคับที่จะต้องนํามาพิจารณา
รัฐบาล
§ ปรับปรุงและแปลแบบสัญญาจ้างสําหรับคนงานประมงเป็นภาษาอังกฤษ พม่า และกัมพูชา
§ จัดเวิร์คช็อพข้างท่าเรือ (ศปมผ. กระทรวงแรงงาน กรมประมง)
ให้กับเจ้าของเรือและพนักงานบัญชี/การเงินเพื่อเตรียมรับความเปลี่ยนแปลงในกระบวนการจ่ายค่าจ้าง
§ จัดรณรงค์ให้ความรู้แก่คนงานประมง (โดยอิสระและกับองค์กรแรงงาน)
โดยใช้วิดิโอและแผ่นพับเกี่ยวกับบัญชีธนาคารและการใช้เครื่องเอทีเอ็ม
§ พิจารณาอนุญาตให้ธนาคารเปิดบัญชีใหม่ให้คนงานที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก/กรมประมง/กระทรวงแรงงาน
§ การขยายรูปแบบการจ่ายเงินผ่านระบบธนาคารในรูปแบบอิเล็คโทรนิคควรครอบคลุมภาคธุรกิจอื่นๆ
6.2 การนําแผนไปปรับใช้และข้อเสนอแนะในการเบิกจ่ายผ่านธนาคาร
เจ้าของเรือและองค์กรนายจ้าง
§ เลือกและเตรียมการสมัครใช้บริการจ่ายค่าจ้างอิเล็คโทรนิคผ่านธนาคาร
เพื่อให้การจ่ายค่าจ้างดําเนินการและโอนทางธนาคาร
§ จัดการให้คนงานประมงทั้งหมดเปิดบัญชีในชื่อของตัวเอง
ธนาคารสามารถสนับสนุนการเปิดบัญชีใหม่ได้ด้วยการส่งเสริมการขายที่เป็นการลดค่าธรรมเนียมและเงินฝากเริ่ม
ต้น ตลอดจนให้บริการเปิดบัญชีใหม่ตามที่ต่างๆ เช่น ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก
§ รวบรวมและจัดการข้อมูลตามรูปแบบออนไลน์/เอ็กเซลที่กําหนดโดยธนาคาร ซึ่งอย่างน้อยมีข้อมูลประกอบด้วย
หมายเลขอ้างอิงของบริษัทและลูกจ้าง หมายเลขบัญชีของผู้จ่าย ชื่อและหมายเลขบัญชีของผู้รับ จํานวนเงิน
วันที่จ่าย
§ จัดการเก็บบันทึกข้อมูลเป็นอย่างดีในเรื่องการคํานวณการจ่ายค่าจ้าง บันทึกการออกเรือ และคนงานบนเรือ
รวมถึงบันทึกการทําประมงเพื่อคํานวณการสร้างแรงจูงใจ(หากมี)
§ รายงานความสําเร็จ อุปสรรคและความล้มเหลวในการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบการจ่ายค่าจ้างอิเล็คโทรนิค
ธนาคาร
§ เพิ่มจํานวนเครื่องเอทีเอ็มเพื่อให้แน่ใจว่าคนงานสามารถเข้าถึงบริการเอทีเอ็มได้โดยทันทีในบริเวณศูนย์ควบคุมการ
แจ้งเรือเข้า-ออก
§ จัดการให้บริการเอทีเอ็มและเอกสารธนาคารที่สําคัญมีในภาษาพม่าและเขมรทั่วประเทศไทย
§ เตรียมการสอนและติดตั้งระบบจ่ายค่าจ้างให้กับกิจการขนาดเล็กหลายพันรายในจังหวัดชายฝั่ง โดยทั่วไปใช้เวลา 12 เดือนในการติดตั้งระบบดําเนินการ ซึ่งประกอบด้วยการจัดตั้งบริการธนาคารอินเตอร์เน็ต
การกําหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล
การกําหนดเรื่องความปลอดภัยตลอดจนการกําหนดค่าและทดสอบการโอนเพื่อให้แน่ใจว่าคําสั่งต่างๆ
ได้รับการปฏิบัติอย่างครบถ้วนตามข้อมูลในไฟล์
หากว่าเจ้าของเรือพากันยื่นขอใช้บริการนี้กันทั้งหมดในช่วงเวลาดําเนินการ
ก็อาจจะทําให้ธนาคารดําเนินการล่าช้าออกไป
§ เตรียมพนักงานธนาคารสาขาจังหวัดชายฝั่งและศูนย์บริการในการปฏิสัมพันธ์กับแรงงานข้ามชาติ
และหาพนักงานที่พูดภาษาพม่าและเขมร
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§ ยกเว้นค่าธรรมเนียมเอทีเอ็มและอื่นๆ สําหรับคนงานประมงเพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับที่ไม่จําเป็น
ที่เกิดจากความไม่คุ้นเคยของคนงานประมงกับบัญชีและอทีเอ็ม
และการที่เจ้าของเรือเดินทางไปมาและใช้ท่าเรือหลายที่
ข้อเสนอแนะต่อธนาคารเหล่านี้จําเป็นต้องอาศัยการสนับสนุนหรือการแทรกแซงจากรัฐบาล
ถึงแม้บางธนาคารถือว่าแรงงานข้ามชาติเป็นลูกค้าที่มีค่าและอาจถือการให้บริการกับคนงานประมงเป็นส่วนหนึ่งของบริการ
ทางสังคมของธนาคาร ธนาคารอื่นอาจถือว่าบัญชีของแรงงานข้ามชาติเป็นการลงทุนที่แย่ (ยกตัวอย่างเช่น
คนงานมีแนวโน้มที่จะถอนเงินสดออกจากบัญชีในวันที่ได้รับค่าจ้าง ดังนั้น รายได้ ‘ลอยตัว’ จากบัญชีเหล่านั้นก็จะต่ํามาก
และบัญชีเหล่านี้อาจมีความเคลื่อนไหวเฉพาะช่วงเวลาที่คนงานประมงทํางานกับนายจ้างบางรายเท่านั้น
แล้วจากนั้นก็อาจหยุดนิ่ง)
ธนาคารจึงอาจหวังที่จะได้ทุนคืนจากคนงานและเจ้าของเรือด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมบริการธนาคารอิเล็คโทรนิค เอทีเอ็ม
การจ่ายค่าจ้าง การเสนอขายบริการอื่น
และได้ส่วนแบ่งตลาดจากธนาคารที่ไม่กระตือรือล้นที่จะสนับสนุนเจ้าของเรือในการดําเนินการระบบจ่ายค่าจ้างอิเล็คโทรนิค
ผู้กํากับควบคุมจะต้องชัดเจนในการแสดงความคาดหวังให้ธนาคารมีความอดทนและเป็นธรรมในการดําเนินงานกับคนงาน
ประมงและเจ้าของเรือที่ยังใหม่กับบริการธนาคารอิเล็คโทรนิค
องค์กรแรงงาน
§ จัดรณรงค์ให้ความรู้แก่คนงานประมงในเรื่องบัญชีธนาคารและการใช้เอทีเอ็ม
§ เตรียมเจ้าหน้าที่ในการช่วยเหลือคนงานจัดการปัญหาเกี่ยวกับบัญชีธนาคาร เช่น
เรื่องอุปสรรคทางภาษาในการติดต่อกับพนักงานธนาคาร
§ รายงานความสําเร็จ ปัญหาอุปสรรค และความล้มเหลว ในการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบจ่ายค่าจ้างอิเล็คโทรนิค
สุดท้าย ไอแอลโอและโครงการสิทธิจากเรือสู่ฝั่งมุ่งมั่นที่จะทํางานรณรงค์กับรัฐบาล
องค์กรนายจ้างและคนงานเพื่อช่วยให้เกิดการเปลี่ยนผ่านอย่างราบรื่นจากการจ่ายค่าจ้างเป็นเงินสดสู่ระบบอิเล็คโทรนิคโดยมี
เป้าหมายเพื่อทําให้ระบบจ่ายค่าจ้างมีประสิทธิภาพและถูกต้องมากขึ้น และยุติการละเมิดสิทธิแรงงาน เช่น การกักค่าจ้าง
การละเมิดค่าจ้างขั้นต่ําและการหักค่าจ้างอย่างผิดกฎหมายตามที่ระบุในผลการศึกษาเส้นฐานปี 2560 ของโครงการ
นอกจากนี้
โครงการยังมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับสมาคมและนายจ้างที่เข้าร่วมแนวปฏิบัติด้านแรงงานที่ดีในการสํารวจความเป็นไปได้ในกา
รใช้ระบบจ่ายค่าจ้างอิเล็คโทรนิคตลอดห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารทะเลของไทย
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ภาคผนวก ก
อ้างอิงจากรายงานโครงการสิทธิจากเรือสู่ฝั่งในการศึกษาวิจัยเส้นฐานสภาพการทํางานของแรงงานประมงและอุตสาหกรรม
สัตว์น้ํา โดยแสดงการจ่ายค่าจ้างก่อนมีการหักและวิธีการจ่ายค่าจ้าง
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ภาคผนวก ข
ค่าธรรมเนียมการเปิดบัญชีและเอทีเอ็มของธนาคารรายสําคัญ
ชื่อธนาคาร

จํานวน
ตู้เอทีเอ็ม
บริเวณ
PIPO

ค่าธรรมเนี ค่าธรรมเนียมรายปี
ยมในการอ
อกบัตรเอที
เอ็ม

ค่าธรร
มเนีย
มบัตร
เงินส
ดราย
ปี
150

ถอนเอ
ทีเอ็ม
หักบัญ
ชี

ถอนเอทีเอ็
ม
ต่างธนาคา
ร

ถอนเอทีเอ็ม
ต่างประเทศ
ไม่รวมค่าธรรมเนีย
มของธนาคารต่างป
ระเทศ
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ฟรี 4 ครั้ง 100
10
กับอัตราแลกเปลี่ยน
บาท/ครั้งที่ 2.5%
เกิน

ธนาคารกสิกรไ 13
ทย

100

200

ธนาคารกรุงเท
พฯ

100

200+
50/เดือน
สําหรับบัญชีที่ไม่เค
ลื่อนไหวและยอด
ต่ํากว่า 2,000
200+
50/เดือน
สําหรับบัญชีที่ไม่เค
ลื่อนไหวและยอด
ต่ํากว่า 2,000

100+
รายปี
200

15-20

ฟรี 4 ครั้ง 150-220
10
กับอัตราแลกเปลี่ยน
บาท/ครั้งที่ (ไม่เปิดเผย)
เกิน

100

15

ฟรี 4 ครั้ง
10
บาท/ครั้งที่
เกิน
20 บาท
กรณีข้ามจั
งหวัด
0

150-220
กับอัตราแลกเปลี่ยน
(ไม่เปิดเผย)

ฟรี 4 ครั้ง
10
บาท/ครั้งที่
เกิน
20 บาท
กรณีข้ามจั
งหวัด	
  
ฟรี 4 ครั้ง
10
บาท/ครั้งที่
เกิน
20 บาท
กรณีข้ามจั
งหวัด	
  

100
กับอัตราแลกเปลี่ยน
(มีความเปลี่ยนแปล
ง)

10

ธนาคารไทยพา 100
ณิชย์

100

ธนาคารกรุงศรี 100
อยุธยา
ธนาคารกรุงไท 24	
  
ย

100

350

N/A

0

100	
  

180	
  

N/A	
  

15	
  

ธนาคารออมสิ
น
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10	
  

100	
  

200	
  

N/A	
  

20	
  

N/A

	
  

100
กับอัตราแลกเปลี่ยน
(มีความเปลี่ยนแปล
ง)
	
  

ธนาคารเพื่อกา 2
รเกษตรและสห
กรณ์
ธนาคารทหารไ 4
ทย
ที่มาของจํานวนตู้เอทีเอ็ม: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เครื่องเอทีเอ็มเหล่านี้เกือบทั้งหมดสามารถใช้งานในภาษาพม่าได้ แต่ไม่มีภาษาเขมร
ภาคผนวก ค คุณสมบัติของบริการจ่ายค่าจ้างรวมถึงบริการธนาคารอิเล็คโทรนิค
1. สามารถใช้ร่วมกับรูปแบบไฟล์มาตรฐานจากระบบบัญชีหรือ ERP มาตรฐานที่มีอยู่ได้
หรือสามารถใช้กับรูปแบบไฟล์เอ็กเซลมาตรฐานได้
2. สะดวกในการอัพโหลดไฟล์ผ่านเว็บท่าของธนาคารโดยไม่ต้องเดินทางไปส่งถึงสาขาของธนาคาร
3. การส่งย้ายไฟล์ที่มีความปลอดภัยโดยมีการตรวจสอบยืนยันผู้ใช้หลายระดับซึ่งจะช่วยปรับปรุงการรักษาความปล
อดภัยในการดําเนินการของบริษัท
4. การเข้ารหัสไฟล์และการตรวจสอบยืนยันทําผ่านทางระบบความปลอดภัยด้วยมาตรฐานความปลอดภัยดิจิตัลระดั
บโลก
5. สามารถติดตามสถานะการดําเนินการทุกขั้นตอนตั้งแต่การเริ่มกระบวนการจ่าย
ไปจนถึงสถานะการจ่ายและโอนเข้าบัญชีของลูกจ้าง
6. รายงานและบันทึกรายละเอียดที่มีความโปร่งใสและติดตามร่องรอยได้เพื่อความสะดวกในการควบคุมและติดตา
มตรวจสอบและป้องกันข้อพิพาท รายงานสามารถดาวน์โหลดได้ในรูปแบบ CSV / Excel
เพื่อสามารถนําไปใช้งานต่อ ใช้ร่วมกับระบบ legacy หรือการรายงานต่อไปได้
7. สามารถทํางานร่วมกับคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ที่ใช้ไมโครซอฟต์วินโดวส์และไมโครซอฟต์ออฟฟิศ/เอ็กเซล
8. ใช้งานง่ายสามารถใช้ได้โดยผู้ใช้ทุกระดับตั้งแต่ระดับปฏิบัติการไปจนถึงผู้บริหาร
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ภาคผนวก ง การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการส่งเงินกลับโดยช่องทางต่างๆ จากไทยถึงเมียนมาร์และกัมพูชา
ไทยถึงเมียนมาร์
ที่มา: ธนาคารโลก
(https://remittanceprices.worldbank.org/en/corridor/Thailand/Myanmar)

ไทยถึงกัมพูชา
ที่มา: ธนาคารโลก (https://remittanceprices.worldbank.org/en/corridor/Thailand/Cambodia)
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ภาคผนวก จ สื่อสิ่งพิมพ์ที่ใช้ในการเผยแพร่ความรู้แก่แรงงานประมง ร่วมกับ ILO/กระทรวงแรงงาน
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