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นาเสนอข้อมูลโดยคณะผู ้จัดทาไม่มีการอ้างอิงถึงสานักงานแรงงานระหว่างประเทศหรือผู ้สนับสนุ นโครงการ
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1) เกริ่ นนา
1.1 หลักการและเหตุผลของการศึกษา
โครงการสิทธิจากเรือสู่ฝั่งของไอแอลโอมีจุดมุ่งหมายทีจ่ ะลดการบังคับใช้แรงงาน การใช้แรงงานเด็กและรูปแบบการ
ทางานทีไ่ ม่เ ป็ นทีย่ อมรับอื่นๆ ในภาคการประมงและการแปรรูปอาหารทะเล และขจัดการหาประโยชน์ โดยมิชอบจาก
แรงงานอย่างก้าวหน้าโดยลาดับ โดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติในภาคอุตสาหกรรมดังกล่าว และยกระดับการปฏิบ ัติสอดคล้อง
กับสิทธิขน้ ั พื้นฐานในการทางาน
ในช่วงปี 2559-2560 มีแรงงานจดทะเบียนมากกว่า 302,349 คนในภาคการประมงและการแปรรูปอาหารทะเลทีส่ ร้างรายได้
ให้ก ับประเทศไทยถึง 6.6 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ จากกิจการส่งออกอาหารทะเลทีม่ ีการใช้แรงงานข้ามชาติ 57,000 ในปี
2017 จากเรือประมงพาณิชย์ทง้ ั หมด 6,700 ลา การศึกษาเส้นฐานของโครงการได้บ ันทึกรวบรวมการละเมิดต่างๆ เกีย่ วกับ
การจ่ ายค่าจ้างในภาคการประมง เช่น การละเมิดเกณฑ์คา่ จ้างขั้นตา่ การหักเงินอย่างผิดกฎหมายและการกักค่าจ้างซึ่งเป็ น
ตัวชี้ว ัดการบังคับใช้แรงงานของไอแอลโอ คนงานถึงหนึ่ งในสามของอุตสาหกรรมการประมงของไทยไม่ได้รบั ค่าจ้างเป็ น
ประจาหรือเต็มจานวน (สามารถหาข้อมูลเพิม่ เติมได้ในเว็บไซด์ของโครงการwww.shiptoshorerights.org) ซึ่งอาจเกิดขึ้น
จากหลายสาเหตุ เช่น ธรรมเนี ยมปฏิบ ัติ ความพยายามทีจ่ ะรั้งตัวคนงานประมงไว้ไม่ให้ไปทางานทีอ่ ื่น การติดหนี้ นายจ้าง
การโกงค่าจ้าง และความอ่อนแอของการบังคับใช้กฎหมายในการคุมครองค่
้
าจ้าง แรงงานข้ามชาติจานวนมากใน
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล อย่างเช่นทีม่ หาชัย ได้รบั การจ่ ายค่าจ้างเป็ นประจาผ่านทางระบบจ่ ายค่าจ้างอิเ ล็คโทรนิ คที่
ใช้บัตรจ่ ายเงิน/บัตรบัญชีทธี่ นาคารออกให้โดยตรงหรื อผ่านนายจ้าง
การป้ องกันการหาประโยชน์ โดยมิชอบจากแรงงานในรูปแบบของการละเมิดเกีย่ วกับการจ่ ายค่าจ้างเป็ นเรื่องสาคัญ การ
สร้างความเข้มแข็งให้ก ับกลไกการจ่ ายค่าจ้างและการบังคับใช้กฎระเบียบเกีย่ วกับการจ่ ายค่าจ้างอย่างจริงจังสามารถช่วย
ดูแลให้คนงานได้รบั ค่าจ้างอย่างเป็ นธรรมตามกฎหมาย คาสัง่ กระทรวงแรงงานลงวันที่ 1 พฤศจิ กายน 2560 ทีก่ าหนดให้
จ่ ายค่าจ้างแบบอิเ ล็คโทรนิ คผ่านบัญชีธนาคารสาหรับคนงานประมงเป็ นก้าวที่สาคัญในทิศทางนี้ และเป็ นวิธีการเบิกจ่ าย
ค่าจ้างทีม่ ีการบริหารจัดการในอุตสาหกรรมอาหารทะเลไทยมาเป็ นเวลานานแล้ว โดยแรงงานข้ามชาติในมหาชัยนั้นได้รบั
ค่าจ้างผ่านระบบธนาคารและการ์ดเงินสดผ่านบัญชีเ จ้าของกิจการและมาเป็ นเวลานานแล้ว
ในส่วนหนึ่ งของวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 2 ของโครงการในการ ‘เสริมสร้างศักยภาพของรัฐบาลไทยและผู ้ตรวจแรงงานในการ
บังคับใช้กฎหมาย’ และเพื่อสนับสนุ นคาสัง่ ของรัฐบาล โครงการฯ ตกลงทีจ่ ะดาเนิ นการศึกษาการเปลี่ยนผ่านไปสู่การจ่ าย
ค่าจ้างแบบอิเ ล็คโทรนิ คสาหรับคนงานประมง
โดยรายงานฉบับนี้ ได้รวบรวมข้อเสนอแนะสาหรับการเปลี่ยนระบบการจ่ ายค่าจ้างในรูปแบบการจ่ ายเงินสดเป็ นการจ่ าย
ค่าจ้างผ่านทางธนาคารและระบบการจ่ ายค่าจ้างแบบอิเ ล็คโทรนิ คในภาคประมง ทีส่ ามารถนาไปปรับใช้โดยภาคีของ
โครงการเช่น รัฐบาลไทย การะทรวงแรงงาน เจ้าของเรือประมงและสมาคมทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงสมาคมลูกจ้างและนายจ้าง
ภาคประชาสังคมและธนาคาร โดยคาแนะนาในรายงานฉบับนี้ สามารถนาไปดาเนิ นการอย่างทันท่วงที หากรัฐบาลไทยและ
สมาคมประมงสามารถนาไปปรับได้ตามข้อแนะนาดังต่อไปนี้ :
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 การรณรงค์ร่วมกับสมาคมประมงแห่ งประเทศไทยทีม่ ีเ จ้าของเรือประมงเป็ นสมาชิก เพื่อสร้างเสริมความรูค้ วาม
เข้าใจกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการจ่ ายเงินค่าจ้างและการสร้างระบบการจ่ ายค่าจ้างแบบอิเ ล็กโทรนิ ค
 การจัดงานรณรงค์บริเ วณท่าเรือและผ่านช่องทางออนไลน์ (ร่วมกับองค์กรแรงงาน ในกรณีทสี่ ามารถจัดงาน
ร่วมกันได้) แรงงานข้ามชาติกว่า 60,000 คนและแรงงานไทยทีเ่ ป็ นแรงงานประมงได้เ ปิ ดบัญชีธนาคารและมีบ ัตร
เอทีเ อ็ม
 การได้ฉ ันทามติจากธนาคารได้การยกเลิกค่าธรรมเนี ยมสาหรับแรงงาข้ามชาตื และจัดตัง้ ตูเอที
้ เ อ็มในบริเ วณ
ท่าเรือทีม่ ีศูนย์ตรวจเรือประมงเข้า-ออก โดยไม่มีคา่ ใช้จ่ าย และเพิ่มภาษาเขมรและเวียดนามเพื่อเป็ นตัวเลือกใน
การใช้เอทีเ อ็ม
 การบังคับใช้กฎหมายเพื่อการจ่ ายค่าจ้างแบบอิเ ล็คโทรนิ คเพื่อกาจัดปัญหาการจ่ ายค่าจ้างขั้นตา่ ทีไ่ ม่เ ป็ นธรรม การ
ยึดเงินค่าจ้าง การยึดเอกสาร และการจ่ ายเงินล่วงหน้า
เจ้าของเรือประมงและสมาคมประมงนั้นได้รบั การผ่อนปรนในการจ่ ายาจ้างแบบอิเ ล็คโทรนิ ค ซึ่งจะมีผลตัง้ แต่ว ันที่ 1
เมษายน 2018 ดังนั้นการปรับเปลี่ยนระบบการจ่ ายค่าจ้างจึ งมีความสาคัญเพื่อให้เ กิดความว่องไวส าหรับเจ้าของกิจการ
และการให้ความรูเ้ กีย่ วกับกฎหมายการจ่ ายเงินค่าจ้างแก่เ จ้าของเรือ ชิว้ (ผู ้ควบคุมเรือ) และไต๋ก๋ง
ทาง ILO ได้มีการนาเสนอข้อมูลเชิงนโยบายแก่รฐั บาลไทยเพื่อนาไปสู่การพัฒนาสื่อการรณรงค์แก่แรงงานประมง ที่
หน่ วยงานราชการสามารถนาไปใช้ในการรณรงค์ รวมถึงองค์กรนายจ้าง สหพันธ์ลูกจ้าง และภาคประชาสังคม
(ภาคผนวก จ)
แผนการดาเนิ นงานทีแ่ นะนะในส่วนนี้ สามารถดาเนิ นการร่วมกับข้อมูลส่วนอื่นในรายงาน เพื่อแก้ไขปัญหาความ
กังวลของแรงงานในการเปิ ดบัญชีและการรับค่าจ้างผ่านระบบอิเ ล็คโทรนิ คได้ เพื่อให้แรงงานสามารถควบคุมความ
เคลื่อนไหวของเงินค่าจ้าง การจ่ ายเงินค่าจ้างผ่านระบบอิเ ล็คโทรนิ ดนั้นจะสร้างความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบ
ได้ในส่วนของเส้นทางการจ่ ายค่าจ้าง โดยทางรัฐบาลสามารถบังคับใช้กฎหมายการจ่ ายเงินค่าจ้างได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเจ้าของเรือประมงสามารถนาไปปรับใช้ได้ในอนาคต
1.2 วัตถุ ประสงค์ ของการศึกษา
วัตถุประสงค์ของการศึกษาคือการพิจารณาหาทางเลือกทีด่ ี ทสี่ ุ ดในการดาเนิ นการระบบจ่ ายค่าจ้างแบบอิเ ล็คโทรนิ คผ่าน
ธนาคารสาหรับเจ้าของเรือและคนงานประมงตามทีก่ ฎหมายกาหนดในปัจจุบ ัน โดยมีรายละเอียดเฉพาะดังนี้
▪ เพื่อเกิดความเข้าใจในรายละเอียดเกีย่ วกับทางเลือกของการจ่ ายค่าจ้างแบบอิเ ล็คโทรนิ คทีม่ ีอยู่สาหรับเจ้าของเรือและ
แรงงานประมง
▪ ความเข้าใจกลไกการธนาคารทีม่ ีอยู่หรือจาเป็ นสาหรับการส่งเงินระหว่างประเทศทีง่ ่ ายและมีคา่ ใช้จ่ ายตา่ สาหรับ
แรงงานประมงและครอบครัว
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▪ ความเข้าใจอุปสรรคและหาทางออกทีป่ รับแก้ได้สาหรับเจ้าของเรือประมงและคนงานประมงในการดาเนิ นการระบบ
จ่ ายค่าจ้างแบบอิเ ล็คโทรนิ ค รวมถึงแรงงานและเจ้าของกิจการในภาคธุรกิจอื่นๆ
1.3 ขอบเขตของการศึกษา
รายงานนี้ มุ่งหมายทีจ่ ะเสนอคาตอบต่อคาถามดังต่อไปนี้
▪ ระบบจ่ ายค่าจ้างแบบอิเ ล็คโทรนิ คทีม่ ีอยู่ระบบใดทีเ่ จ้าของเรือและคนงานประมงสามารถใช้ในการจ่ ายและรับ
ค่าจ้างได้? ข้อดีและข้อเสียของระบบเหล่านี้ สาหรับนายจ้างและคนงานคืออะไร?
▪ นายจ้าง คนงานประมงและครอบครัวจะยืนยันตรวจสอบว่ามีการจ่ ายค่าจ้างได้อย่างไร? ระบบการจ่ ายจะสามารถ
แจ้งเตือนกรณีเ กิดความผิดพลาด/ไม่มีการจ่ ายให้นายจ้างและ/หรือผู ้กากับดูแลทราบได้หรื อไม่?
▪ ระบบดังกล่าวจะทาให้เ จ้าของเรือต้องลงทุนเท่าใดในการติดตัง้ /เริม่ /ใช้?
▪ ธนาคารต่างๆ มองเห็ นอุปสรรคอะไรบ้างในการนาแรงงานข้ามชาติเ ข้าสู่ระบบบริการธนาคารอิ เ ล็คโทรนิ ค? ‘การ
เปลี่ยน’ นี้ จะหลีกเลี่ยงอุปสรรคเหล่านั้นได้อย่างไร?
▪ คนงานแปรรูปอาหารทะเลทีม่ หาชัย (หรือทีอ่ ื่น) จะส่งเงินกลับบ้านในเมียนมาและกัมพูชาทางอิเ ล็คโทรนิ คได้
อย่างไร? อะไรคือสิ่งทีต่ ้องมีสาหรับคนงานและ/หรือผู ้ให้บริการทางการเงินของไทยในการส่งผ่านระบบบริ การ
ธนาคารทางมือถืออย่างเช่น Wing (กัมพูชา) และ Wave (เมียนมาร์)?
1.4 วิธีการศึกษา
สัมภาษณ์รวบรวมข้อมูลจากภาครัฐ นายจ้าง คนงาน และผู ้ให้บริการทางการเงิน ตลอดจนธนาคารแห่ งประเทศไทยและ
บริษทั เนชันแนลไอที
เ อ็มเอ๊กซ์ (National ITMX) เกีย่ วกับโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินของไทย เช่น
่
▪ ธนาคารและผู ้ให้บริการทางการเงินทีส่ าคัญ
▪ เจ้าหน้าทีร่ ฐั ทีม่ ีหน้าทีด่ ูแลการคุมครองค่
้
าจ้างในภาคการประมงและแปรรู ปอาหารทะเล
▪ ผู ้ประกอบกิจการเรือประมงและโรงงานแปรรูปอาหารทะเลในสมุทรสาครและระยอง
▪ คนงานประมงและแปรรูปอาหารทะเลในสมุทรสาครและระยอง
2) แรงงานประมงและแรงงานในอุตสาหกรรมสัตว์ น ้า
2.1 การเปลี่ยนแปลงล่ าสุ ดในนโยบายควบคุมการย้ ายถิ่นและแรงงานประมง
การออกกฏหมายทีม่ ีผลต่อการจ่ ายค่าจ้างทีส่ ุ ด คือคาสัง่ ทีอ่ อกมาในเดือนพฤศจิ กายน 2560 ทีก่ ล่าวถึงข้างต้น (ออกภายใต้
กฎหมายคุมครองแรงงานในฐานะกฎกระทรวงของกรมสวัสดิ
้
การและคุมครองแรงงาน)
้
กาหนดให้คนงานประมงทุกคน
ต้องได้รบั ค่าจ้างผ่านบัญชีธนาคารโดยระบบจ่ ายค่าจ้างอิเ ล็คโทรนิ ค กระทรวงแรงงานได้กาหนดแบบสัญญาจ้างใหม่ให้
ระบุขอ้ มูลบัญชีธนาคารและให้เ จ้าของเรือ/นายจ้างเป็ นผู ร้ บั ผิดชอบค่าธรรมเนี ยมการโอนเงิน หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องรวมถึง
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สานักนายกรัฐมนตรีเ ห็ นชอบในเดือนมกราคม 2561 ทีจ่ ะเลื่อนการดาเนิ นการตามคาสัง่ อย่างเต็มทีไ่ ปถึงปลายเดือนเมษายน
2561
กฎกระทรวงคุมครองแรงงานในงานประมงทะเล
้
พ.ศ. 25581 ระบุวา่ :
ให้นายจ้างจ่ ายค่าจ้างและค่าทางานในวันหยุดให้ถูกต้องและตามกาหนดเวลา ดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีทมี่ ีการคานวณค่าจ้างเป็ นรายเดือน รายวัน รายชัวโมงหรื
อเป็ นระยะเวลาอย่างอื่น ทีไ่ ม่เ กินหนึ่ งเดือน
่
ให้จ่ายเดือนหนึ่ งไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ งครั้ง เว้นแต่จะมีการตกลงกันเป็ นอย่างอื่นทีเ่ ป็ นประโยชน์ แก่ลูกจ้าง
(2) เงินส่วนแบ่งทีน่ ายจ้างตกลงจ่ ายให้แก่ลูกจ้างตามมูลค่าของสัตว์น้ าทีจ่ ับได้ให้จ่ายตามกาหนดเวลาทีต่ กลงกัน
แต่การจ่ ายแต่ละครั้งต้องไม่ห่างนานเกินสามเดือน
พระราชบัญญ ัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุ ษย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ผ่านความเห็ นชอบจากสภานิ ตบิ ัญญ ัติแห่ งชาติ
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2560 ฉบับแก้ไขนี้ เพิ่มความชัดเจนของกฎหมายและ
ประสิทธิภาพในการดาเนิ นการด้วยการปรับปรุงแก้ไขดังต่อไปนี้ คือ
แก้ไขคานิ ยามของ “การแสวงหาประโยชน์ โดยมิชอบ” ให้รวมถึง “การเอาคนลงเป็ นทาสหรือให้มีฐานะคล้าย
ทาส”
แก้ไขคานิ ยามของ “การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ" ให้รวมถึง “การยึดเอกสารสาคัญประจาตัวของบุคคลนั้นไว้
หรือนาภาระหนี้ ของบุคคลนั้นหรือของผู ้อื่น มาเป็ นสิ่งผูกมัดโดยมิชอบ”
แก้ไขคานิ ยามของ “วิธีการ” ให้รวม “การใช้อานาจครอบงาบุคคลด้วยเหตุทอี่ ยู่ในภาวะอ่อนด้อย”
เพิ่มเพดานโทษจาคุกและปรับ โดยจาคุกสูงสุดสี่ปีและ/หรือปรับไม่เ กิน 400,000 บาท
2.2 ความเปลี่ยนแปลงนโยบายด้ านแรงงาน
กฎหมายข้อบังคับในปัจจุบ ันทีก่ าหนดให้คนงานประมงและเจ้าของเรือต้องลงทะเบียนและบันทึกการดาเนิ นธุรกรรมและ
การจ้างงาน พระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 รวมกฎหมายสองฉบับเข้าด้วยกัน คือ
พระราชบัญญ ัติการทางานคนต่างด้าว พ.ศ.2551 และพระราชกาหนดการนาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศ
พ.ศ. 2559 และกาหนดโทษรุนแรงขึ้นสาหรับนายจ้างทีฝ่ ่ าฝื นกฎหมาย รวมถึงการจ้างแรงงานข้ามชาติทไี่ ม่มีเ อกสาร
ประจาตัว
โทษปรับสาหรับผู ้กระทาความผิดถู กกาหนดไว้สูงมาก คือ นายจ้างทีจ่ ้างแรงงานข้ามชาติทลี่ ะเมิดมาตรา 9 จะถูกปรับสูงสุด
ไม่เ กิน 100,000 บาท อย่างไรก็ตาม หากจ้างแรงงานข้ามชาติ 10 คน นายจ้างอาจถูกปรับตัง้ แต่ 100,000 – 800,000 บาท การ
จัดทาเอกสารและการลงทะเบียนมีคา่ ธรรมเนี ยม 28,000 บาทซึ่งเพิม่ ต้นทุนด้านแรงงานของเจ้าของเรือ

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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ข้อ 8 (1) ของประกาศสานักนายกรัฐมนตรีเ รื่องการออกหนังสือคนประจาเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง. พ.ศ. 2560
ระบุให้กรมประมงเป็ นผู ้ออกหนังสือคนประจาเรือ โดยกาหนดให้เ จ้าของเรือจัดทาหนังสือสัญญาจ้างโดยอย่างน้อยต้องมี
การกาหนดให้จ่ายค่าตอบแทนเป็ นรายเดือนผ่านบัญชีธนาคาร โดยเจ้าของเรือเป็ นผู ้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆในการชาระ
ค่าตอบแทนผ่านบัญชีธนาคาร และมีพนักงานตรวจแรงงานอย่างน้อยหนึ่ งคนลงชือ่ เป็ นพยานในสัญญาจ้าง
2.3 การจ่ ายค่ าจ้ างในภาคการประมงไทยตามที่ปฏิบตั ิอ ยู่ในปัจจุบนั
จากการสัมภาษณ์และบริบททางสังคมของแรงงานข้ามชาติ ความรูท้ างการเงินและช่องทางเข้าถึงระบบธนาคารมีอยู่
ค่อนข้างตา่ ในเมียนมาร์และกัมพูชา และมีความเข้าใจกันทัวไปว่
่ าธนาคารและนายจ้างเชือ่ ถือไม่ได้ มีความเชือ่ ว่าภาครัฐ
หรือนายจ้างสามารถร่วมมือกับธนาคารยึดเงินทีฝ่ ากในบัญชีได้ หรือว่าเงินฝากสามารถหายไปหรือถูกหักโดยธนาคารโดย
ไม่ต ้องมีคาอธิบายชัดเจน อุปสรรคทางภาษาของผู ้ให้บริการของไทยและภาพลักษณ์ของพนักงานธนาคารอาจเป็ นส่วน
หนึ่ งทีท่ าให้เ กิดความไม่ไว้วางใจในระบบการเงิน ด้วยการขาดประสบการณ์ในการใช้บริการธนาคาร คนงานจึ งเลือกทีจ่ ะ
รับค่าจ้างเป็ นเงินสดและเก็บเงินสดไว้กับตัวเองมากกว่านาไปฝากธนาคาร
ระบบการจ่ ายค่ าจ้ างอิเล็คโทรนิค
แรงงานข้ามชาติหลายพันคนในโรงงานแปรรูปอาหารทะเลมีความคุนเคยกับระบบการจ่
้
ายค่าจ้างแบบอิเ ล็คโทรนิ คผ่าน
ธนาคารแล้ว โดยค่าจ้างถูกโอนเข้าบัญชีส่วนตัวทีม่ ีบ ัตรเอทีเ อ็ม อย่างไรก็ตาม คนงานส่วนใหญ่ทใี่ ห้สมั ภาษณ์ในการศึกษา
นี้ ระบุวา่ ตนยังคงเบิกถอนเงินออกมาทัง้ หมดในวันจ่ ายค่าจ้างและใช้เงินสดในการจับจ่ ายใช้สอยทุกอย่างอันด้วยเพราะ
บริบททางสังคมและชุมชนแวดล้อมดัง กล่าว ช่องทางเข้าถึงระบบการเงินและการเปิ ดบัญชีธนาคารไม่ได้เ ป็ นอุปสรรคต่อ
การดาเนิ นการระบบจ่ ายค่าจ้างอิเ ล็คโทรนิ คสาหรับคนงานเหล่านี้
การส่ งเงินกลับ
แรงงานข้ามชาติจากเมียนมาร์และกัมพูชาในประเทศไทยเคยชินกับการส่งเงินกลับบ้านเป็ นเงินสดมากกว่าใช้บริการ
ธนาคารหรือการโอนแบบดิจิต ัล ดังทีก่ ล่าวข้างต้น การเข้าถึงธนาคารทีบ่ ้านและบริบททางสังคมและชุมชนต่างๆ เป็ นปัจจัย
กาหนดการปฏิบ ัติเ ช่นนั้น ชาวเมียนมาร์และกัมพูชามักมาทางานในไทยกันเป็ นกลุ่มเพื่อนและคนในครอบครัวจากหมู่บ ้าน
หรือพื้นทีเ่ ดียวกันหรือใกล้เ คียงโดยมีการจัดการเรื่องการจ้างงานโดยนายหน้าท้องถิ่นเจ้าเดียวกัน บางครั้งก็ได้งานจากการ
แนะนาของเพื่อนหรือญาติ ดังนั้น พวกเขาจึ งเกาะกลุ่มกันเป็ นชุมชนเล็กๆ ทีเ่ ชือ่ ถือไว้วางใจกัน การอาศัยเพื่อน ญาติ และ
นายหน้าจากหมู่บ ้าน/พื้นทีเ่ ดียวกันน่ าจะยังคงเป็ นหนทางหลักทีค่ นงานใช้ในการส่งเงินให้ก ับครอบครัวในประเทศบ้านเกิด
อยู่ตอ่ ไป
เครือข่ายบริการธนาคารทางมือถือมีการใช้ก ันและได้รบั ความเชือ่ ถืออย่างกว้างขวางในเมียนมาร์และกัมพูชา แต่เ ครือข่าย
ธนาคารไทยยังไม่มีการเชือ่ มต่อดีพอกับเครือข่ายในประเทศต้นทาง ร้อยละ 92 ของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยมาจาก
เมียนมาร์และกัมพูชา โดยร้อยละ 73 มีอายุ 16-35 ปี รวมแรงงานข้ามชาติส่วนทีอ่ ายุน้อยแสดงการเปิ ดรับเทคโนโลยีใหม่ๆ
ทางมือถือมากกว่า สัดส่วนของแรงงานข้ามชาติทมี่ ีสมาร์ทโฟนใช้งานเพิม่ จากเพียงร้อยละ 10 เมื่อ 5 ปี กอ่ นขึ้นมาเป็ นร้อย
ละ 60 ในปี 2559 การใช้บริการธนาคาร อี-วอลเล็ต เอทีเ อ็มและการโอนเงินทางอิเ ล็คโทรนิ คมีความเป็ นไปได้ทจี่ ะเพิ่ม
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สูงขึ้นถึง ร้อยละ 76 จากผลการวิจัยเส้นฐานในปี 2561 นี่ เ ป็ นสัญญาณทีแ่ สดงให้เ ห็ นถึงแนวโน้มในการใช้ระบบอเล็คโทร
นิ ค ไม่วา่ จะเป็ นรุปแบบ อีวอลเล็ต อีแบงค์กงิ และการทาธุรกรรมต่างๆ
โดยจานวนแรงงานทีจ่ ดทะเบียนกับกรมจัดหางานในเดือนธันวาคม 2560 นั้นมีจานวนทัง้ หมด 2,062,807 คน (ข้อมูลจาก
กระทรวงแรงงาน: https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/alien_th/94ec1760f83293298787bf9d0fd3496a.pdf)
รุ ปประกอบที่ 1: ประเภทของแรงงานข้ามชาติตามสั ดส่ วนร้ อยละ

2.4 โครงและระเบียบข้ อบังคับด้ านการเงินของประเทศไทย
การเปิ ดบัญชี ในการเปิ ดบัญชี ธนาคารแห่ งประเทศไทยกาหนดให้ธนาคารทุกแห่ งต้องเรียกสาเนาบัตรประจาตัว หนังสือ
เดินทาง เอกสารแสดงทีอ่ ยู่และใบอนุ ญาตทางานจากแรงงานข้ามชาติ ในทางปฏิบ ัติและหลังจากความเปลี่ยนแปลงล่าสุดใน
แนวปฏิบ ัติเ กีย่ วกับแรงงานข้ามชาติ การลงทะเบียนกับศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออกและ/หรือเอกสาร MOU พร้อมทัง้
หนังสือเดินทางทีม่ ีขอ้ มูลทีอ่ ยู่ชวคราวเป็
ั่
นหลักฐานเพียงพอสาหรับการเปิ ดบัญชีในธนาคารสาขาทีร่ บั ทราบข้อมูลนี้ เช่น
สาขาในสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และระยอง ตามทีส่ ารวจในการศึกษานี้
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ก่อนหน้านี้ ธนาคารเข้มงวดน้อยกว่านี้ และสามารถเปิ ดบัญชีได้โดยไม่ต ้องพบตัวบุคคลเพื่อพิสูจน์ ยืนยัน อย่างไรก็ตาม ด้วย
ข้อกาหนดทีเ่ ข้มงวดมากขึ้นเกีย่ วกับ เนื่ องจากความเสี่ยงจากการฟอกเงิน และการตรวจสอบประวัติของผู ้ใช้บริการธนาคาร
AML/ KYC ปัจจุบ ันธนาคารต่างๆ จาเป็ นต้องให้มีทง้ ั การยื่นเอกสารและการมาแสดงตนของแรงงานข้ามชาติเ พื่อพิสูจน์
ยืนยันไม่วา่ จะทีธ่ นาคารหรือสถานทีป่ ระกอบการของนายจ้าง (หากเป็ นการเปิ ดบัญชีจานวนมาก)
การจ่ ายค่ าจ้ างแบบอิเล็คโทรนิค การจ่ ายค่าจ้างแบบอิเ ล็คโทรนิ คแทบทัง้ หมดเป็ นการโอนเงินภายในจากบัญชีของนายจ้าง
ไปยังบัญชีของลูกจ้างในธนาคารเดียวกัน ซึ่งเป็ นวิธีทมี่ ีต ้นทุนตา่ ทีส่ ุดในการดาเนิ นการสาหรับธนาคารและเป็ นวิธีทมี่ ีการ
เก็บค่าธรรมเนี ยมตา่ ทีส่ ุดจากนายจ้างทีต่ ้องการใช้บริการอย่างไรก็ตาม การจ่ ายข้ามธนาคารก็สามารถทาได้โดยผ่าน
โครงสร้างพื้นฐานทีก่ าหนดโดยบริษทั เนชันแนลไอทีเ อ็มเอ็กซ์จากัดทีเ่ ป็ นผู ้ดูแลโครงสร้างพื้นฐานสาหรับการโอนเงินของ
ประเทศ เอทีเ อ็มพูล และอี-เพย์เ มนต์ (พร้อมท์เ พย์) เนื่ องจากว่ามีโครงสร้างพื้นฐานและธนาคารอื่นมาเกีย่ วข้อง ต้นทุนจึ งสูง
กว่าและนายจ้างนิ ยมใช้บริการน้อยกว่า
ภาพประกอบทื่ 2: จุดบริ การเอทีเอ็มในบริ เวณศูนย์ ควบคุม
การแจ้ งเรื อ เข้ า-ออก 22 แห่ ง
เอทีเอ็ม (เครื่ อ งเบิกจ่ ายเงินอัตโนมัติ) ประเทศไทยมีเ อทีเ อ็ม
มากกว่า 63,400 เครื่อง (ข้อมูลเมื่อปี 2558 ทีม่ า: ธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย) โดยกว่า 12,000 เครื่องอยู่ในต่างจังหวัด มี 85
เครื่องอยู่ในบริเ วณใกล้เ คียงศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก
32 แห่ ง เอทีเ อ็มเป็ นช่องทางสาคัญสาหรับคนทัวไปในการท
า
่
ธุรกรรม และฝาก/ถอนเงินเข้า-ออกจากบัญชี เอทีเ อ็มมี
ความสามารถไม่เ พียงแต่ถอน/ฝากเงินเท่านั้น แต่ยงั สามารถ
ใช้โอนเงินในประเทศและชาระค่าค่าสาธารณูปโภคบางอย่าง
ได้อีกด้วย
อี-วอลเล็ต ประเทศไทยมีผู ้ให้บริการอี-วอลเล็ตหลายเจ้าทีม่ ี
บัตรเติมเงินและบัตรชาระเงินในหลายรูปแบบ มีการควบคุม
อย่างเข้มงวดเรื่องการใช้บัตรเติมเงินเหล่านี้ ตลอดจนมีการ
กาหนดค่าธรรมเนี ยมทีส่ ูงโดยธนาคารในการถอนเงินสดจาก
อี-วอลเล็ต โดยเฉพาะจากเอทีเ อ็ม ซึ่งเป็ นอุปสรรคอันหนึ่ งทีข่ ดั ขวางการเติบโตและความสามารถใช้งานของอี-วอลเล็ตและ
บัตรเติมเงินในประเทศไทย
3) กลไกการจ่ ายค่ าจ้ างเป็ นเงินสด
3.1 กลไกที่ปฏิบตั ิอ ยู่ในปัจจุบนั
การจ่ ายค่ าจ้ างเป็ นเงินสด
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สาหรับคนงานบนเรือประมง การจ่ ายค่าจ้างเป็ นเงินสดเป็ นแนวปฏิบ ัติทวไป
ั่ ระบบบัญชีทเี่ จ้าของเรือใช้มีแตกต่างกันไปแต่
การบันทึกข้อมูลในบางกรณียงั คงใช้กระดาษและจดบันทึกด้วยมือ ซึ่งแรงงานประมงส่วนน้อยทีไ่ ด้รบั เงินค่าจ้างผ่านระบบ
และได้รบั ใบเสร็จรับเงินรายเดือนแบบอีเ ล็คโทรนิ ค
ระบบจ่ ายค่าจ้างเป็ นเงินสดมีการจ่ ายค่าจ้างบางส่วนให้คนงานประมงก่อนล่วงหน้า แรงงานข้ามชาติถือเงินสดไว้กับตัวและ
เจ้าของเรือหรือนายเรือหรือ ซิ ้ว ควบคุมการแจกจ่ ายและการจ่ ายค่าจ้างเป็ นงวดๆ การปฏิบ ัติเ ช่นนี้ สามารถนาไปสู่การกัก
ค่าจ้างและแรงงานขัดหนี้ ซึ่งเป็ นการละเมิดกฎหมายไทยและเป็ นตัวชี้ว ัดการบังคับใช้แรงงาน
ปัจจุบ ันการออกทะเลเพื่อทาการประมงมีระยะเวลาสั้น โดยใช้เวลาสองสามวันไปจนถึง 3 สัปดาห์ เรือประมงขนาดเล็กกลางทีท่ าการประมงในพื้นทีภ่ าคตะวันออกของไทยตามการส ารวจครั้งนี้ มีจานวนวันทางานบนเรือเฉลี่ย 20 วันต่อการออก
ทะเลหนึ่ งครั้ง และค่าจ้างฐานรายเดือน 15,000 บาท (การจ่ ายเงินค่าจ้างแก่แรงงานประมงนั้นเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ 8,630 ต่อเดือน
ก่อนการโดนหักค่าใช้จ่ ายอื่นๆ อ้างอิงจากผลวิจัยเส้นฐานในปี 2017 ) การจ่ ายค่าจ้างให้ก ับคนงานประมงทีอ่ อกทะเลระยะ
สั้นมีบอ่ ยครั้งขึ้น แต่สามารถสร้างความสับสนและ/หรือการโกงค่าจ้างได้
ยกตัวอย่างเช่น เจ้าของเรือระบุวา่ ตนจ่ ายเงินก้อนร้อยละ 50 ของค่าจ้างสาหรับเดือนนั้นไว้กับนายเรือหรือซิว้ นายเรือจะจ่ าย
ค่าจ้างบางส่วนให้คนงานประมงโดยให้ลงลายมือชือ่ หรือพิมพ์ลายนิ้ วมือเป็ นหลักฐานของการรับเงิน (เอกสารการจ่ าย-รับ
เงินอาจตรงหรือไม่ตรงตามจริงก็ได้) ทีเ่ หลือร้อยละ 50 จะถูกเก็บไว้และจ่ ายเป็ นก้อนในภายหลังเป็ นเวลา 6-10 เดือน หรือ
อีกวิธีหนึ่ งคือ เจ้าของเรือระบุวา่ ตนจ่ ายค่าจ้างร้อยละ 50 ของแต่ละเดือนให้ก ับคนงานประมงโดยตรงทีส่ านักงานโดยไม่
ผ่านนายหน้า
ในการตรวจแรงงานทีศ่ ูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออกส่วนใหญ่ ไม่มีการสอบทานยืนยันการจ่ ายจริงจากแหล่งทีพ่ ิสูจน์
ยืนยันได้ เช่น เอกสารรายงานของธนาคาร การบันทึกข้อมูลการจ่ ายเงินและการจ้างงานมีการจัดการดูแลโดยบุคคลและส่ วน
ใหญ่เ ป็ นเอกสารกระดาษ ซึ่งอาจเป็ นช่องโหว่ให้ก ับการปลอมแปลงเอกสารสาหรับแสดงต่อผู ต้ รวจได้
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ภาพประกอบ 3: แผนผังการเบิกจ่ ายค่ าจ้ างเป็ นเงินสด

การจ่ ายเงินสดไม่สามารถทาให้มีความโปร่งใสได้และเป็ นอุปสรรคต่อการจ่ ายเงินค่าจ้างแรงงานอย่างเป็ นธรรม
การละเมิดที่อ าจเกิดขึ้นในการปฏิบตั ิทเี่ ป็ นอยู่ในปัจจุบนั








การละเมิดค่าจ้างขั้นตา่ /การโกงค่าจ้าง
การกักค่าจ้าง
แรงงานขัดหนี้
การหักค่าจ้างอย่างผิดกฎหมาย
การฉวยประโยชน์ จากภาวะเปราะบางของคนงาน การหลอกลวง
เอกสารการจ่ ายค่าจ้างปลอมและการหลอกลวงเจ้าหน้าทีร่ ฐั
ไม่มีบ ันทึกการจ่ ายค่าจ้างสาหรับคนงานในภาษาไทย (หรือภาษาของคนงาน)

เจ้าของเรือปกป้ องวิธีปฏิบ ัติในปัจ จุบ ันโดยอ้างว่าคนงานลงลายมือชือ่ ในสัญญาทีย่ ินยอมให้เ จ้าของเรือเก็บค่าจ้างเอาไว้ร้อย
ละ 50 ซึ่งมีการทาอย่างนี้ เพื่อป้ องกันเจ้าของเรือจากความเสียหายจากต้นทุนทีเ่ กิดขึ้นในการจ้างแรงงานข้ามชาติ รวมถึง
ค่าลงทะเบียน หากไม่เ ก็บค่าจ้างและหักค่าจ้าง เจ้าของเรืออ้างว่าตนก็ไม่มีหลักประกันว่าคนงานจะไม่ละเมิดสัญญาและไป
ทางานทีอ่ ื่นโดยไม่จ่ายค่าธรรมเนี ยมในการจดทะเบียนให้หมดก่อน
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นอกจากนี้ เจ้าของเรือยอมรับว่าการเก็บค่าจ้างไว้ร้อยละ 50 ยังช่วยให้ตนมีกระแสเงินสดคล่องตัวขึ้น และรับมือกับต้นทุนที่
ไม่คาดคิด เช่น การจ้างแรงงานข้ามชาติรายวัน หรือราคาอาหารทะเลลดลง
เจ้าของเรือกล่าวถึงการกักค่าจ้างว่าเป็ นการออมเงินสาหรับคนงานประมงทีอ่ าจใช้จ่ ายจนหมด ด้วยการเก็บค่าจ้างไว้ดังกล่าว
คนงานก็จะได้รบั เงินก้อนทีจ่ ะส่งกลับบ้านได้เ มื่อสิ้นสุดสัญญาจ้าง
กลไกการจ่ ายค่ าจ้ างทางอิเล็คโทรนิคทีป่ ฏิบตั ิอยู่ในปัจจุบนั
การจ่ ายค่าจ้างทางอิเ ล็กโทคนิ คทากันในการจ่ ายค่าจ้างให้ก ับคนงานในโรงงานแปรรู ปอาหารทะเล หลังจากเสร็จสิ้นการ
จัดทาเอกสารยื่นจดทะเบียนแรงงานข้ามชาติแล้ว บริษทั ก็จะให้คนงานเปิ ดบัญชีธนาคารด้วยตนเองทีส่ าขาของธนาคารใกล้
โรงงานโดยคนงานต้องฝากเงินเริม่ ต้น 500-800 บาท ธนาคารบางแห่ งเก็บค่าธรรมเนี ยมในการดูแลรักษาบัญชีและค่าบัตร
เอทีเ อ็มซึ่งเป็ นการปฏิบ ัติตามปกติสาหรับลูกค้ารายย่อย บางธนาคารมีบริการถึงทีเ่ พื่อสะดวกต่อการรวบรวมเอกสารและ
ตรวจสอบตัวบุคคลทีเ่ ปิ ดบัญชีเ พื่ออานวยความสะดวกให้ก ับลูกจ้างของบริ ษทั ขนาดใหญ่ จานวนเงินฝากและค่าธรรมเนี ยม
เป็ นเรื่องทีต่ อ่ รองกันได้โดยขึ้นกับการพิจารณาของธนาคาร
เอกสารทีจ่ าเป็ นต้องใช้ในการเปิ ดบัญชีสาหรับคนต่างชาติตามทีก่ าหนดโดยธนาคารแห่ งประเทศไทยประกอบด้วย
 หนังสือเดินทาง
 เอกสารแสดงทีอ่ ยู่ (สัญญาเช่าหรือเอกสารยืนยันทีอ่ ยู่หรือจดหมายรับรองจากนายจ้าง)
 ใบอนุ ญาตทางาน (บัตรชมพู เอกสารลงทะเบียน MOU หรือใบอนุ ญาตทางานทีอ่ อกโดยกรมการจัดหางาน
โดยทัวไป
ุ้
ยบดังกล่าวและปกติมีการติดต่อสื่อสารกับ
่ สาขาของธนาคารในพื้นทีข่ องแรงงานข้ามชาติคนเคยกับกฎระเบี
บริษทั ต่างๆ เป็ นอย่างดี และจะไม่มีปัญหามากนักเกีย่ วกับเอกสารทีต่ ้องใช้
ถึงแม้วา่ ธนาคารจะมีขอ้ กาหนดทีค่ อ่ นข้างเข้มงวดในเรื่องการยื่นเอกสารเพื่อเปิ ดบัญชีธนาคาร แต่กเ็ กือบจะเป็ นเอกสารชุด
เดียวกันกับทีใ่ ช้ในการยื่นจดทะเบียนการจ้างงาน มีโอกาสเป็ นไปได้ทจี่ ะประสานงานในเรื่องการจดทะเบียนของกระทรวง
แรงงานและการเปิ ดบัญชีให้สามารถทาได้ในคราวเดียวกัน เพื่อช่วยลดการฝื นต้านจากเจ้าของเรือ
การจ่ ายค่าจ้าง นายจ้างจัดทาไฟล์ขอ้ มูลค่าจ้างและส่งไฟล์ดว้ ยธัมบ์ไดรฟ์ พกพาหรืออัพโหลดผ่านเว็บท่าของธนาคาร 1-2 วัน
ก่อนวันจ่ าย นายจ้างจะต้องมีเ งินในจานวนทีพ่ อเพียงสาหรับการจ่ ายก่อนถึงวันจ่ าย นายจ้างเป็ นผู ้กาหนดวันจ่ าย
การส่งข้อมูลการจ่ ายค่าจ้างสามารถกระทาได้ทุกเมื่อ ไม่มีขอ้ จากัดในเรื่องจานวนงวดการจ่ ายในแต่ละเดือนและสามารถ
รองรับการจ้างงานเฉพาะกิจหรือการจ่ ายพิเ ศษได้ ระบบสามารถทาการแจ้งเตือนผู ้รับเงินได้โดยทันที การสอบทานยอด
บัญชีและการจัดการเรื่องภาษีจะใช้เวลาน้อยลงมากเมื่อดาเนิ นการผ่านระบบดังกล่าว
ธนาคารจะประมวลข้อมูลการจ่ ายและโอนเงินค่าจ้างเข้าบัญชีของลูกจ้างตามรายการในวันจ่ ายเงิน ค่าจ้างจะถูกโอนเข้าบัญชี
ของคนงานโดยตรงโดยมีการหักเงินสาหรับการสมทบกองทุนประกันสังคม โดยทัวไปคนงานจะถอนเงิ
นออกมาทันทีใน
่
วันจ่ ายด้วยบัตรเอทีเ อ็มและเก็บเงินสดไว้กับตัวหรือไม่กส็ ่งไปให้ครอบครัวผ่านนายหน้า
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ภาพประกอบที่ 4 : แผนผังการเบิกจ่ ายเงินค่ าเงินผ่ านบัญชี

ค่ าใช้ จ่ ายในการจ่ ายค่ าจ้ างทางอิเล็คโทรนิค
สาหรับลูกจ้าง ประมาณ 800 บาท
 ค่าเปิ ดบัญชี โดยทัวไปคนงาน
(แปรรูปอาหารทะเล) เป็ นผู ้จ่ าย : 200 บาท
่
 ค่าธรรมเนี ยมบัตร ATM: 100 บาท (หรือมากกว่าถ้าลูกค้าเลือกบริ การอื่นเพิม่ เช่น ประกัน)
 เงินฝากขั้นตา่ : 500 บาท
สาหรับนายจ้าง:
 ระบบบัญชีและการจ่ ายค่าจ้างภายใน จาเป็ นต้องมีคอมพิวเตอร์เ นื่ องจากระบบใช้โปรแกรมเอ็กเซลธรรมดา
นอกจากนี้ ระบบการทาบัญชีหรือจ่ ายค่าจ้างโดยใช้คอมพิวเตอร์อาจมีราคาตัง้ แต่หลายพันจนถึงหลายแสนบาท
โดยขึ้นอยู่ก ับความซับซ้อนและขนาดของกิจการ
 การจัดตัง้ ระบบธนาคาร/การจ่ ายค่าจ้างแบบอิเ ล็คโทรนิ ค โดยทัวไป
่ ธนาคารเก็บค่าธรรมเนี ยมไม่สูงมากสาหรับ
การจัดตัง้ ระบบธนาคารและการจ่ ายค่าจ้างแบบอิเ ล็คโทรนิ ค ซึ่งสามารถต่อรองได้โดยขึ้นอยู่ก ับขนาดของการ
ดาเนิ นการ จานวนของธุรกรรมและความสัมพันธ์ก ับธนาคาร ต้นทุนอาจมีตง้ ั แต่ 1,000 บาทไปจนถึง 5,000 บาท
หรือมากกว่านั้นหากต้องการรวมเข้าโดยอัตโนมัตกิ บั ระบบ ERP ทีซ่ ับซ้อน
 ค่าธรรมเนี ยมในการจ่ ายค่าจ้าง ในการจ่ ายค่าจ้างทีม่ ีการโอนเงินภายในธนาคารเดียวกัน (พบมากทีส่ ุด) ต้นทุน
ของธนาคารคือค่าดาเนิ นการซึ่งมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยม 10-15 บาทสาหรับนายจ้าง (การจ่ ายข้ามธนาคารแพง
กว่าและเป็ นทีน่ ิ ยมน้อยกว่าสาหรับนายจ้าง)
ถึงแม้วา่ ระบบนี้ อาจดูมีคา่ ใช้จ่ ายสูง แต่เ มื่อเทียบกับการจ่ ายเป็ นเงินสด ระบบการจ่ ายค่าจ้างผ่านธนาคารจะช่วยประหยัดเงิน
จากค่าใช้จ่ ายแอบแฝงทีเ่ กิดจากการจ่ ายค่าจ้างในรูปแบบเงินสดราว 40 บาท ต่อการทาธุรกรรมหนึ่ งครั้ง เมื่อเทียบกับการใช้
จ่ ายทีเ่ กิดจากการจ่ ายเงินผ่านบัญชี และธนาคารทีส่ ามารถลดทอนค่าใช้จ่ ายทีเ่ กีย่ วข้องกับ:
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การจัดทาเอกสารบันทึกการจ่ ายค่าจ้าง
การดาเนิ นการตามระบบการอนุ มตั แิ ละการจ่ ายค่าจ้างทีใ่ ช้การบันทึกเอกสารบนหน้ากระดาษ
เวลา แรงงานและความเสี่ยงในการเบิกถอนและเก็บรักษาเงินสดโดยเจ้าของ พนักงานธุรการ หรือนายเรือ
ความเสี่ยงทีจ่ ะเกิดการฉ้อโกงและความผิดพลาดของบุคคลในการดาเนิ นการ
การเก็บบันทึกข้อมูล การสอบทานบัญชี และการติดตามตรวจสอบการจ่ ายทีร่ วมถึงภาษีแ ละการสมทบ
ประกันสังคม

ผลต่ อ วิธีปฏิบตั ิในการจ่ ายค่ าจ้ าง
สาหรับนายจ้าง ระบบจ่ ายค่าจ้างอิเ ล็คโทรนิ คทาให้เ กิดประสิทธิภาพและความโปร่งใส การจ่ ายค่าจ้างสาหรับคนงานทีอ่ อก
จากงานก่อนการจ่ ายเงินล่วงหน้าก็สามารถตรวจสอบได้ ระบบอัตโนมัตสิ ร้างความสะดวกให้กบั บริ ษทั และเมื่อติดตัง้
เรียบร้อยแล้ว ก็มีแต่ต ้องส่งไฟล์เ อ็กเซลในแต่ละเดือนเท่านั้น
สาหรับคนงาน ระบบนี้ สามารถช่วยประกันได้วา่ พวกเขาจะได้รบั ค่าจ้างเต็มเม็ดเต็มหน่ วยในแต่ละเดือนและอยู่ในการ
ควบคุมของพวกเขาไม่ใช่ของเจ้าของเรือ นายเรือ หรือซิว้ มีเ ครื่องเอทีเ อ็ม 85 เครื่องในบริเ วณใกล้เ คียงศูนย์ควบคุมการแจ้ง
เรือเข้า-ออกใน 22 จังหวัดชายฝั่งของไทย โดยมีทา่ เรือเพียง 6 แห่ งทีไ่ ม่มีเ ครื่องเอทีเ อ็มใกล้ศูนย์ดงั กล่าว ประมาณว่ากว่าร้อย
ละ 80 ของเครื่องเอทีเ อ็มของธนาคารหลักมีบริการภาษาต่างชาติโดยเฉพาะอังกฤษและพม่า คนงานประมงสามารถรับการ
แจ้งเตือนทาง SMS เพื่อทราบความเคลื่อนไหวในบัญชีของตน และตรวจสอบเงินเข้าและยอดเงินในบัญชีได้
สาหรับรัฐบาล สามารถนาบันทึกการจ่ ายค่าจ้างจากเจ้าของเรือไปสอบเทียบกับเอกสารจากธนาคารได้เ พื่อตรวจสอบว่า
เป็ นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบหรือไม่
มีปัญหาอุปสรรคทางเทคนิ คทีเ่ ห็ นได้ช ัดทีต่ ้องจัดการเมื่อนายจ้าง คนงาน และรัฐบาลไทย ดาเนิ นการตามกฎระเบียบใหม่
สาหรับนายจ้าง ธนาคารคิดค่าใช้จ่ ายในการจ่ ายค่าจ้างประมาณ 10 – 15 บาทต่อธุรกรรม ซึ่งเป็ นข้อกังวลสาหรับนายจ้างทีย่ งั
ไม่ตระหนักถึงต้นทุนซ่อนเร้นของการจ่ ายค่าจ้างเป็ นเงินสด หรือยังไม่ได้ลงทุนติดตัง้ ระบบบัญชีทใี่ ช้คอมพิวเตอร์
คนงานบางส่วนไม่คนเคยกับเครื
ุ้
่องเอทีเ อ็มและไม่ไว้วางใจระบบการเงินหรือธนาคาร ค่าธรรมเนี ยมธนาคารและการเข้าถึง
เครื่องเอทีเ อ็มทัวประเทศจะเป็
นปัญหาไปจนกว่าจะมีเ ครื่องเอทีเ อ็มครอบคลุมพื้นทีท่ า่ เรือประมงและคนงานประมงมี
่
ความคุนเคยกับการใช้งาน
้
ดูรายละเอียดเกีย่ วกับระบบธนาคารในภาคผนวก ก ‘ค่าธรรมเนี ยมในการเปิ ดบัญชีและบัตร
เอทีเ อ็มของธนาคารหลัก’ ภาคผนวก ข ‘จานวนเครื่องเอทีเ อ็ม การเข้าถึง’ และภาคผนวก ค ‘คุณสมบัติการใช้งานของ
บริการจ่ ายค่าจ้าง รวมถึงบริการธนาคารอิเ ล็คโทรนิ ค’สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ภาคผนวก ข หัวข้อการเบิดบัญชี
และการธรรมเนี ยมการใช้บัตรเอทีเ อ็มของธนาคารหลักของประเทศไทย
3.2 ช่ องทางอื่นๆในการเบิกจ่ ายค่ าจ้ าง
การสารวจนี้ ยังได้พิจารณาระบบธนาคารทางเลือกต่างๆ เช่น บัตรเงินสด ซึ่งเป็ นบัญชีย่อยภายใต้บัญชีหลักของนายจ้าง
ธนาคารจะออกบัตรเงินสดบัญชีย่อยจานวนหนึ่ งทีล่ งทะเบียนภายใต้ชือ่ ของบริษทั บริษทั จะต้อง /เป็ นผู ้ดูแลรักษาและจัดการ
บัตรเงินสดเหล่านี้ เอง การจ่ ายค่าจ้างหรือการเบิกจ่ ายเล็กๆ น้อยๆ หรือเบิกล่วงหน้าสามารถจัดการได้โดยพนักงานบริษทั
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ด้วยการอัพโหลดไฟล์ขอ้ มูลไปยังเว็บท่าของธนาคาร จากนั้นธนาคารก็จะจัดสรรเงินตามจานวนทีร่ ะบุไปตามบัตรเงินสด/
บัญชีย่อยเหล่านั้นบัตรเงินสดสามารถใช้เป็ นบัตรเอทีเ อ็มสาหรับถอนเงินสดและตรวจสอบบัญชีในเครื่องเอทีเ อ็มทุกเครื่อง
ในเครือข่าย ATM Pool ในประเทศไทย สาหรับบางธนาคาร บัตรเงินสดยังสามารถใช้โอนเงินภายในประเทศไทยได้ดว้ ย
วิธีการจ่ ายค่าจ้างวิธีน้ ี ยังไม่มีการใช้อย่างกว้างขวางนักเนื่ องจาก AML และ KYCมีความเข้มงวดน้อยกว่าซึ่งธนาคารอาจมอง
ว่ามีความเสี่ยงหากต้องให้บริการแก่ธุรกิจต่างๆ จานวนมาก ดังนั้น ธนาคารจึ งทาการตลาดอย่างจากัดเฉพาะกลุ่มบริษ ัทบาง
กลุ่มเท่านั้น นอกจากนี้ นายจ้างยังสามารถจัดการ ถอนและยกเลิก/เรียกคืนค่าจ้างทีจ่ ่ ายไปกับบัตรแล้วได้ เพื่อป้ องกันการ
ละเมิดสิทธิของคนงานประมง ข้อกังวลในเรื่องการตรวจสอบระบบการจ่ ายค่าจ้างสามารถขจัดไปได้ดว้ ยการกาหนดให้
ระบบไม่อนุ ญาตให้นายจ้างสามารถกระทาการเช่นนั้นได้
ภาพประกอบที่ 5 แผนผังเปรี ยบเทียบวิธีการจ่ ายค่ าจ้ างอิเล็คโทรนิค

วิธีการนี้ สามารถสร้างความโปร่งใสให้ก ับการจ่ ายค่าจ้างโดยอาศัยการรายงานของธนาคารและสามารถได้รับการพัฒนามาก
ยิ่งขึ้นได้เ พื่อให้แน่ใจว่าเจ้าของเรือจะไม่สามารถถอนเงินจากบัตรได้หลังจากมีการจ่ ายเกิดขึ้นแล้ว เอกสารบันทึกข้อมูลการ
จ่ ายของเจ้าของเรือสามารถนามาสอบเทียบกับเอกสารบันทึกข้อมูลของธนาคารและศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า -ออกเพื่อ
การตรวจสอบและกากับดูแ ลการจ่ ายค่าจ้างให้เ ป็ นไปตามทีต่ กลงในสัญญาซึ่งต้องเป็ นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบใน
ปัจจุบ ัน
เนื่ องจากการออกบัตรเงินสดไม่จาเป็ นต้องใช้เอกสารและขัน้ ตอนอย่างเข้มงวดมากนัก และมีการลงทุนขัน้ ต้นและ
ค่าธรรมเนี ยมน้อยกว่าเมื่อเทียบกับการบัญชีธนาคาร อุปสรรคในการดาเนิ นการจึ งตา่ กว่ามาก
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อย่างไรก็ตาม มีปัญหาสาคัญอย่างหนึ่ งกับระบบบัตรเงินสดทีท่ าให้ไม่เ หมาะกับอุตสาหกรรมประมงทีม่ ีการละเมิดค่าจ้าง
อย่างกว้างขวางและมีประวัติของการบังคับใช้แรงงาน นายจ้างมีอานาจควบคุมบัญชีของคนงานและอาจถอนเงินออกจาก
บัญชีย่อยหลังจากการตรวจเสร็จสิ้น อีกทัง้ การบริหารจัดการบัญชียงั อยู่ในมือนายจ้าง ไม่ใช่ธนาคาร
3.3 ข้ อ เสนอแนะในการตรวจสอบและควบคุม นวัตกรรมที่สามารถนามาปรั บใช้ ในการตรวจสอบการเงินของ
แรงงานประมง
การตรวจสอบยืนยันกับระบบจ่ ายค่ าจ้ างอิเล็คโทรนิค
ข้อมูลทีม่ ีให้ก ับเจ้าหน้าทีท่ ศี่ ูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออกกับเอกสารของธนาคารซึ่งคือ รายงานความเคลื่อนไหวของ
บัญชี สมุดบัญชีและใบเสร็จจากเครื่องเอทีเ อ็ม สามารถช่วยให้ผู ้กากับดูแลตรวจสอบการจ่ ายค่าจ้างให้ก ับคนงานประมง
อย่างถูกต้องและตรงเวลาได้ ข้อบังคับในการกากับดูแลแรงงานกาหนดให้มีการรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ ไว้เพื่อการควบคุม
และติดตาม
 ชือ่ และทีอ่ ยู่ของคนงาน
 สาเนาหนังสือเดินทาง/บัตรประจาตัวประชาชน
 สัญญาจ้าง (ดู http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/265/20.PDF)
การจ่ ายค่าจ้างทัง้ หมดทีท่ าผ่านธนาคารจะมีการบันทึกไว้ในฐานข้อมูลของธนาคาร ธนาคารสามารถออกสเตทเมนต์และ
รายงานเพื่อแสดงการทาธุรกรรมไม่วา่ จะเป็ นของรายบุคคลหรือลูกจ้างทัง้ หมดได้ ข้อมูลนี้ มีให้ก ับทัง้ นายจ้าง เจ้าของบัญชี
และธนาคาร และพร้อมยื่นต่อผู ้กากับดูแลหากมีการร้องขอ เพื่อให้มีการแจ้งเตือนเจ้าหน้าทีใ่ นกรณีทมี่ ีการปฏิบ ัติทไี่ ม่เ ป็ น
ธรรมหรือการกักค่าจ้าง จะต้องมีขอ้ มูลขั้นตา่ ทีจ่ าเป็ นสาหรับการคานวณและติดตามตรวจสอบ คือ
 สัญญาจ้างและบันทึกการจ่ ายค่าจ้าง (ทีม่ า: นายจ้าง)
 ค่าจ้างทีจ่ ่ ายจริงแก่คนงาน (ทีม่ า: ธนาคาร)
 ปริมาณงานทีท่ าไป เช่น จานวนวันทางาน การออกทะเล จานวนชัวโมง
่ (ทีม่ า: ศปมผ.)
ข้อมูลเหล่านี้ สามารถนามาสอบเทียบ คานวณ และยืนยันความถูกต้องโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ (กระทรวงแรงงาน) เพื่อ
พิจารณาความถูกต้องของการจ่ ายค่าจ้างให้ก ับคนงานประมง
มีอุปสรรคทีอ่ าจเกิดขึ้นได้สองประการ คือ ประการแรก เนื่ องจากข้อบังคับเรื่องการปกปิ ดข้อมูลของธนาคาร ธนาคารไม่
สามารถให้ขอ้ มูลทัง้ หมดแก่ผู ้กากับดูแลได้โดยอัตโนมัตเิ ว้นเสียแต่วา่ จะมีกฎระเบียบข้อบังคับในเรื่องนั้น ดังนั้น เจ้าหน้าที่
ทีท่ าการตรวจสอบจะต้องร้องขอข้อมูลเป็ นครั้งคราวไปหรื อโดยสุ่มเพื่อตรวจสอบ ความร่วมมือระหว่างธนาคารและ
หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องจาเป็ นต้องมีการแจ้งเตือนหรือทาเครื่องหมายกรณีทนี่ ่ าสงสัย หน่ วยงานรัฐควรสามารถระบุช้กี รณีทอี่ า
จะเป็ นการกักค่าจ้างจาก เช่นจากการไม่เ คลื่อนไหวของบัญชีของนายจ้างหรือการจ่ ายค่าจ้างไม่ครบในบัญชีของคนงาน
ประการทีส่ อง เจ้าหน้าทีจ่ ะต้องรับมือกับ ‘สัญญาณรบกวน’ ในข้อมูล เช่น คนงานทีเ่ ปลี่ยนชือ่ ทีอ่ ยู่ และบัตรประจาตัว
ประชาชน
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4. การส่ งเงินกลับ
4.1 การปฏิบตั ิที่เป็ นอยู่ในปัจจุบนั
นายหน้าโอนเงินทีไ่ ม่ได้จดทะเบียน เป็ นวิธีทใี่ ช้กันมากทีส่ ุดในการส่งเงินกลับไปเมียนมาร์และกัมพูชา ค่าใช้จ่ ายค่อนข้าง
ตา่ และมักแฝงอยู่ในอัตราแลกเปลี่ยนเงินทีน่ ายหน้ากาหนด ค่าโอนโดยทัวไปคื
่ อ 10-15 บาทต่อ 2,500 บาท
นายหน้าให้บริการถึงทีโ่ ดยไปรับเงินถึงทีท่ างานหรือทีพ่ กั หรือมีทที่ าการตามตลาดและพื้นทีช่ มุ ชนทีเ่ ข้าถึงง่าย และโอน
เงินผ่านธนาคาร/เอทีเ อ็มไปยังนายหน้าทีอ่ ยู่ใกล้พรมแดนไทย-เมียนมาร์หรือกัมพูชา นายหน้าทีร่ บั เงินในประเทศบ้านเกิด
ของคนงานมักจะนาเงินไปส่งถึงบ้านหรือมีทที่ าการในหมู่บ ้านหรือเมืองใกล้เ คียง
ฝากเงินสดไปกับผูอ้ นื่ ทางเลือกหนึ่ งทีไ่ ด้รบั ความนิ ยมมากในการส่งเงินกลับคือให้เ พื่อนหรือคนในครอบครัวถือเงินสด
กลับไปส่งให้ครอบครัวทีห่ มู่บ ้านโดยตรงโดยมีคา่ จ้างเล็กน้อย เนื่ องจากว่าคนงานมาทางานกันเป็ นกลุ่มและมักมาจาก
หมู่บ ้านหรือพื้นทีเ่ ดียวกัน คนงานจะผลัดกันกลับไปเยี่ยมหมู่บ ้านและถือเงินกลับไปด้วย วิธีน้ ี เหมาะกว่าสาหรับพื้นทีช่ นบท
ทีม่ ีความยากลาบากในการเข้าเมืองทีม่ ีธนาคารหรือนายหน้าโอนเงิน
เครือข่ายบริการธนาคารทางมือถือ ทรูมนั นี่ เ ป็ นหน่ วยหนึ่ งของ Ascend (และกลุ่มอาลีบาบา) ทีใ่ ห้บริการในหลายประเทศ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คนงานสามารถไปหานายหน้าทรูมนั นี่ ทอี่ ยู่ตามตลาดใกล้ทา่ เรือหรือโรงงาน และโอนเงินให้
ผู ้รับในเมียนมาร์และกัมพูชาผ่านเครือข่ายธนาคารทางมือถือ ผู ้รับจะได้รบั รหัสและต้องนาเอกสารแสดงตนไปรับเงินกับ
นายหน้าทรูมนั นี่ ตามเมืองใหญ่ๆ ในเมียนมาร์และกัมพูชา ปัจจุบ ันมีนายหน้า 6,000 รายในเมียนมาร์และ 5,000 รายใน
กัมพูชา นอกจากนี้ ทรูมนั นี่ ยงั มีบ ัตรเติมเงินทีใ่ ช้งานได้แบบบัตรเอทีเ อ็มและบัตรเครดิต และสามารถใช้ได้ในหลายพื้นที่
และใช้ซือ้ สินค้าหรือชาระเงินทางออนไลน์ เนื่ องจากค่าใช้จ่ ายค่อนข้างตา่ และมีพื้นทีบ่ ริการจานวนมาก วิธีการโอนเงินนี้
กาลังได้รบั ความนิ ยมมากขึ้นในหมู่แรงงานข้ามชาติอายุน้อยและผู ้ใช้โทรศัพท์มือถือ
ธนาคารกสิกรได้จับมือกับวิง (Wing) (กัมพูชา) ตัง้ แต่ปี 2558 และเจ้าของบัญชีกสิกรสามารถโอนเงินเข้าบัญชีวงิ ในกัมพูชา
ผ่านบริการทางมือถือและสาขาธนาคารของกสิ กร แต่กย็ งั มีคนใช้ไม่มาก เนื่ องจากคนงานส่วนใหญ่อยู่ใกล้พรมแดนไทยกัมพูชามากกว่าและสะดวกมากกว่าทีจ่ ะถอนเงินจากเครื่องเอทีเ อ็มของไทยแล้วถือข้ามพรมแดนกลับประเทศ พื้นที่
ให้บริการทีก่ ว้างขวางขึ้นและเข้าถึงสะดวกมากขึ้นในกัมพูชา ตลอดจนการเข้าถึงโทรศัพท์มือถือสาหรับผู ้ส่งและบันทึกการ
ทาธุรกรรมสามารถทาให้ทางเลือกนี้ ได้รบั ความนิ ยมมากขึ้นได้
ทางเลือกสาหรับการส่งเงินทางมือถือในอนาคตทีก่ าลัง อยู่ระหว่างการพัฒนาคือ WechatPay, AliPay, และ Deeppocket
(ไทย) ทีจ่ ับมือกับ City Mart Holding ในเมียนมาร์
ผู ้ให้บริการโอนเงิน บางธนาคารดาเนิ นการร่วมกับผู ้ให้บริการโอนเงินอย่างเช่น เวสเทิร์นยูเ นี่ ยน มันนี่ แกรม ผู ้ให้บริการ
เหล่านี้ จะมีจุดให้บริการตามสถานทีส่ าคัญๆ ทัง้ ในกรุงเทพฯ และจังหวัดใหญ่ๆ ตลอดจนใช้สาขาของธนาคารเป็ นจุด
ให้บริการ ในประเทศไทย เวสเทิร์นยูเ นี่ ยนมีจดุ ให้บริการ 6,356 จุดและมันนี่ แกรมมี 2,835 จุด อย่างไรก็ตาม ไม่มีจุด
ให้บริการทีต่ ง้ ั เป็ นสาขาเดี่ยวๆ ในสมุทรสาครหรือระยองซึ่งเป็ นทีท่ มี่ ีแรงงานข้ามชาติทางานในภาคการประมงอย่าง
หนาแน่ น ในเมียนมาร์ เวสเทิร์นยูเ นี่ยนมีนายหน้าแค่ 491 รายเท่านั้นและมันนี่ แกรมเพิ่งขยายไปได้ 12 จุด มีธนาคารไทย
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อย่างน้อยหนึ่ งรายทีม่ ีระบบโอนเงินออนไลน์ ร่วมกับเวสเทิร์นยูเ นี่ ยน แต่ทางเลือกเหล่านี้ ไม่เ ป็ นทีค่ นเคยส
ุ้
าหรบแรงงาน
ข้ามชาติส่วนใหญ่และมีคา่ ใช้จ่ ายสูงกว่าและดังนั้นจึ งแทบไม่มีใครใช้
การโอนผ่านธนาคาร ธนาคารทุกแห่ งมีบริการโอนเงินข้ามประเทศผ่านเครือข่ายของตนเองและเครือข่ายระหว่างประเทศ
เช่น SWIFT โดยมีคา่ ธรรมเนี ยมต่างกันไป วิธีน้ ี มีการดาเนิ นธุรกรรมน้อยมากเนื่ องจากผู ้ส่งและผู ้รับต้องมีบ ัญชีไว้อยู่แล้ว
โดยทัวไป
่ วิธีน้ ี ใช้เวลาและค่อนข้างแพง ธนาคารกสิกรเพิ่งเปิ ดตัวบัตร Thai-Myanmar Remit Card ทีส่ ามารถโอนเงินจาก
เครื่องเอทีเ อ็มของธนาคารกสิกรในไทยไปยังเครื่องเอทีเ อ็มของธนาคาร Kanbowzaในเมียนมาร์ได้ ซึ่งจะช่วยลดการต้องใช้
เอกสารและการใช้เครื่องเอทีเ อ็มยังเป็ นการง่ายกว่าอีกด้วย
5) แผนการดาเนินในอนาคตและอุปสรรค
5.1 อีวอลเล็ตมีผู ้ให้บริการอีวอลเล็ตและบัตรจานวนหนึ่ งทีด่ าเนิ นการในไทย เมียนมาร์ และกัมพูชา เช่น ทรูมนั นี่ และวิงทีส่ ามารถใช้
เครือข่าย นายหน้า และสถานทีต่ ง้ ั ของตนรองรับการดาเนิ นการโอนเงินข้ามประเทศได้ บัตรสามารถใช้ซือ้ สินค้าตามร้านค้า
บางส่วนและทางออนไลน์ ได้ พื้นทีบ่ ริการและการใช้กาลังเติบโตอย่างรวดเร็วเนื่ องจากข้อกาหนดเรื่องเอกสารเข้มงวดน้อย
กว่าและมีรา้ นค้าในทาเลทีส่ ะดวกมากขึ้น
5.2 การใช้บัตรเงินสด
การใช้บัตรเงินสด เป็ นวิธีการใช้เงินแบบเสมือนจริงทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับในการใช้จ่ ายในห้างร้านหรือร้านค้าออนไลน์ ตา่ งๆ โดย
มีการใช้กันอย่างแพร่หลายเนื่ องจากไม่มีความยุ่งยากซับซ้อนด้านเอกสารหรือข้อบังคับ สามารถใช้ได้อย่างสะดวกทีร่ า้ นค้า
ปลีกทัวไป
่
กรุณาดูการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ ายในภาคผนวก ง ‘การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ ายในการส่งเงินตามช่องทางต่างๆ จากไทยไปเมียน
มาร์และกัมพูชา’ การใช้บริการธนาคารมีคา่ ใช้จ่ ายค่อนข้างสูงและพื้นทีบ่ ริการไม่กว้างไกลและทัว่ ถึงเท่า วิธีการแบบไม่เ ป็ น
ทางการและบริการธนาคารทางมือถือ โดยทัวไป
่ ปัญหาอุปสรรคของการส่งเงินผ่านธนาคารคือ
 กฎระเบียบควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศและใบอนุ ญาตดาเนิ นการ ซึ่งเกีย่ วข้องกับการควบคุมและการ
ออกใบอนุ ญาตแลกเปลี่ยนเงินของทัง้ สองประเทศทีอ่ าจใช้เวลานานในการยื่นขอจากหน่ วยงานของเมียนมาร์และ
กัมพูชา
 ขนาดของตลาด แรงงานข้ามชาติจากเมียนมาร์และกัมพูชาอาจมีจานวนมากถึง 3 ล้านคนหรือมากกว่านั้นโดยมี
การส่งเงินกลับบ้านมากกว่าหนึ่ งแสนล้านบาทต่อปี อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนพฤติกรรมของคนงานและแย่งส่วน
แบ่งตลาดจากนายหน้าทีไ่ ม่มีการจดทะเบียนจะต้องมีการลงทุน ซึ่งธนาคารไทยยังไม่เ ต็มใจจะลงทุนในปัจจุบ ัน
 การเข้าถึงในเชิงภูมิศาสตร์ ยังคงมีอุปสรรคสาคัญสาหรับการธนาคารส าหรับลูกค้ารายย่อยในเมียนมาร์และ
กัมพูชา กระทัง่ City Mart ทีเ่ ป็ นเครือข่ายธุรกิจค้าปลีกทีใ่ หญ่ทสี่ ุดในเมียนมาร์ ก็ไม่เ ห็ นความเป็ นไปได้ทางธุรกิจ
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ในพื้นทีห่ ่ างไกลในประเทศ นายหน้าในหมู่บ ้านจะยังคงกุมส่วนแบ่งตลาดจนกว่าบริการธนาคารทางมือถือจะ
ขยายฐานลูกค้าจนถึงจุดเปลี่ยน
6) ข้ อ เสนอแนะสาหรับการดาเนินการระบบจ่ ายค่ าจ้ างอิเล็คโทรนิค
ในการส่งเงินกลับของแรงงานข้ามชาติดงั ทีบ่ รรยายมาข้างต้น เห็ นได้ช ัดว่าการเปลี่ยนแปลงในการโอนเงินข้ามพรมแดนจะ
เกิดขึ้นช้ากว่าการเปลี่ยนแปลงในการจ่ ายค่าจ้าง รายงานนี้ จึ งสรุปด้วยข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนิ นการจ่ ายค่าจ้าง
อิเ ล็คโทรนิ คในภาคการประมง แน่ นอนว่าบทเรียนทีไ่ ด้สามารถปรับใช้ได้ก ับภาคเศรษฐกิจอื่นๆ ของไทยทีย่ งั มีการจ่ าย
ค่าจ้างเป็ นเงินสด
6.1 กฎระเบียบข้ อ บังคับที่จะต้ อ งนามาพิจารณา
รัฐบาล
 ปรับปรุงและแปลแบบสัญญาจ้างสาหรับคนงานประมงเป็ นภาษาอังกฤษ พม่า และกัมพูชา
 จัดเวิร์คช็อพข้างท่าเรือ (ศปมผ. กระทรวงแรงงาน กรมประมง) ให้ก ับเจ้าของเรือและพนักงานบัญชี/การเงินเพื่อ
เตรียมรับความเปลี่ยนแปลงในกระบวนการจ่ ายค่าจ้าง
 จัดรณรงค์ให้ความรูแ้ ก่คนงานประมง (โดยอิสระและกับองค์กรแรงงาน) โดยใช้วิดิโอและแผ่นพับเกีย่ วกับบัญชี
ธนาคารและการใช้เครื่องเอทีเ อ็ม
 พิจารณาอนุ ญาตให้ธนาคารเปิ ดบัญชีใหม่ให้คนงานทีศ่ ูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก/กรมประมง/กระทรวง
แรงงาน
 การขยายรูปแบบการจ่ ายเงินผ่านระบบธนาคารในรูปแบบอิเ ล็คโทรนิ คควรครอบคลุมภาคธุ รกิจอื่นๆ
6.2 การนาแผนไปปรั บใช้ และข้ อเสนอแนะในการเบิกจ่ ายผ่ านธนาคาร
เจ้าของเรือและองค์กรนายจ้าง
 เลือกและเตรียมการสมัครใช้บริการจ่ ายค่าจ้างอิเ ล็คโทรนิ คผ่านธนาคาร เพื่อให้การจ่ ายค่าจ้างดาเนิ นการและโอน
ทางธนาคาร
 จัดการให้คนงานประมงทัง้ หมดเปิ ดบัญชีในชือ่ ของตัวเอง ธนาคารสามารถสนับสนุ นการเปิ ดบัญชีใหม่ได้ดว้ ย
การส่งเสริมการขายทีเ่ ป็ นการลดค่าธรรมเนี ยมและเงินฝากเริ่มต้น ตลอดจนให้บริการเปิ ดบัญชีใหม่ตามทีต่ า่ งๆ
เช่น ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก
 รวบรวมและจัดการข้อมูลตามรูปแบบออนไลน์ /เอ็กเซลทีก่ าหนดโดยธนาคาร ซึ่งอย่างน้อยมีขอ้ มูลประกอบด้วย
หมายเลขอ้างอิงของบริษทั และลูกจ้าง หมายเลขบัญชีของผู ้จ่ าย ชือ่ และหมายเลขบัญชีของผู ้รับ จานวนเงิน วันที่
จ่ าย
 จัดการเก็บบันทึกข้อมูลเป็ นอย่างดีในเรื่องการคานวณการจ่ ายค่าจ้าง บันทึกการออกเรือ และคนงานบนเรือ
รวมถึงบันทึกการทาประมงเพื่อคานวณการสร้างแรงจูงใจ(หากมี)
 รายงานความสาเร็จ อุปสรรคและความล้มเหลวในการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบการจ่ ายค่าจ้างอิเ ล็คโทรนิ ค
ธนาคาร
 เพิ่มจานวนเครื่องเอทีเ อ็มเพื่อให้แน่ ใจว่าคนงานสามารถเข้าถึงบริการเอทีเ อ็มได้โดยทันทีในบริเ วณศูนย์ควบคุม
การแจ้งเรือเข้า-ออก
 จัดการให้บริการเอทีเ อ็มและเอกสารธนาคารทีส่ าคัญมีในภาษาพม่าและเขมรทัวประเทศไทย
่
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 เตรียมการสอนและติดตัง้ ระบบจ่ ายค่าจ้างให้ก ับกิจการขนาดเล็กหลายพันรายในจังหวัดชายฝั่ง โดยทัวไปใช้เวลา
่
1-2 เดือนในการติดตัง้ ระบบดาเนิ นการ ซึ่งประกอบด้วยการจัดตัง้ บริการธนาคารอินเตอร์เ น็ ต การกาหนดสิทธิใน
การเข้าถึงข้อมูล การกาหนดเรื่องความปลอดภัยตลอดจนการกาหนดค่าและทดสอบการโอนเพื่อให้แน่ ใจว่าคาสัง่
ต่างๆ ได้รบั การปฏิบ ัติอย่างครบถ้วนตามข้อมูลในไฟล์ หากว่าเจ้าของเรือพากันยื่นขอใช้บริการนี้ กันทัง้ หมดใน
ช่วงเวลาดาเนิ นการ ก็อาจจะทาให้ธนาคารดาเนิ นการล่าช้าออกไป
 เตรียมพนักงานธนาคารสาขาจังหวัดชายฝัง่ และศูนย์บริการในการปฏิสมั พันธ์ก ับแรงงานข้ามชาติ และหาพนักงาน
ทีพ่ ูดภาษาพม่าและเขมร
 ยกเว้นค่าธรรมเนี ยมเอทีเ อ็มและอื่นๆ สาหรับคนงานประมงเพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับทีไ่ ม่จาเป็ น ทีเ่ กิดจากความไม่
คุนเคยของคนงานประมงกับบัญชี
้
และอทีเ อ็ม และการทีเ่ จ้าของเรือเดินทางไปมาและใช้ท่าเรือหลายที่
ข้อเสนอแนะต่อธนาคารเหล่านี้ จาเป็ นต้องอาศัยการสนับสนุ นหรือการแทรกแซงจากรัฐบาล ถึงแม้บางธนาคารถือว่า
แรงงานข้ามชาติเ ป็ นลูกค้าทีม่ ีคา่ และอาจถือการให้บริ การกับคนงานประมงเป็ นส่วนหนึ่ งของบริการทางสัง คมของธนาคาร
ธนาคารอื่นอาจถือว่าบัญชีของแรงงานข้ามชาติเ ป็ นการลงทุนทีแ่ ย่ (ยกตัวอย่างเช่น คนงานมีแนวโน้มทีจ่ ะถอนเงินสดออก
จากบัญชีในวันทีไ่ ด้รบั ค่าจ้าง ดังนั้น รายได้ ‘ลอยตัว’ จากบัญชีเ หล่านั้นก็จะตา่ มาก และบัญชีเ หล่านี้ อาจมีความเคลื่อนไหว
เฉพาะช่วงเวลาทีค่ นงานประมงทางานกับนายจ้างบางรายเท่านั้น แล้วจากนั้นก็อาจหยุดนิ่ ง)
ธนาคารจึ งอาจหวังทีจ่ ะได้ทนุ คืนจากคนงานและเจ้าของเรือด้วยการเก็บค่าธรรมเนี ยมบริการธนาคารอิเ ล็คโทรนิ ค เอทีเ อ็ม
การจ่ ายค่าจ้าง การเสนอขายบริการอื่น และได้ส่วนแบ่งตลาดจากธนาคารทีไ่ ม่กระตือรือล้นทีจ่ ะสนับสนุ นเจ้าของเรือใน
การดาเนิ นการระบบจ่ ายค่าจ้างอิเ ล็คโทรนิ ค ผู ้กากับควบคุมจะต้องชัดเจนในการแสดงความคาดหวังให้ธนาคารมีความ
อดทนและเป็ นธรรมในการดาเนิ นงานกับคนงานประมงและเจ้าของเรือทีย่ งั ใหม่ก ับบริการธนาคารอิเ ล็คโทรนิ ค
องค์กรแรงงาน
 จัดรณรงค์ให้ความรูแ้ ก่คนงานประมงในเรื่องบัญชีธนาคารและการใช้เอทีเ อ็ม
 เตรียมเจ้าหน้าทีใ่ นการช่วยเหลือคนงานจัดการปัญหาเกีย่ วกับบัญชีธนาคาร เช่น เรื่องอุปสรรคทางภาษาในการ
ติดต่อกับพนักงานธนาคาร
 รายงานความสาเร็จ ปัญหาอุปสรรค และความล้มเหลว ในการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบจ่ ายค่าจ้างอิเ ล็คโทรนิ ค
สุดท้าย ไอแอลโอและโครงการสิทธิจากเรือสู่ฝั่งมุ่งมัน่ ทีจ่ ะทางานรณรงค์ก ับรัฐบาล องค์กรนายจ้างและคนงานเพื่อช่วยให้
เกิดการเปลี่ยนผ่านอย่างราบลื่นจากการจ่ ายค่าจ้างเป็ นเงินสดสู่ระบบอิเ ล็คโทรนิ คโดยมีเ ป้ าหมายเพื่อทาให้ระบบจ่ ายค่าจ้างมี
ประสิทธิภาพและถูกต้องมากขึ้น และยุตกิ ารละเมิดสิทธิแรงงาน เช่น การกักค่าจ้าง การละเมิดค่าจ้างขั้นตา่ และการหัก
ค่าจ้างอย่างผิดกฎหมายตามทีร่ ะบุในผลการศึกษาเส้นฐานปี 2560 ของโครงการ นอกจากนี้ โครงการยังมุ่งมัน่ ทีจ่ ะร่วมมือ
กับสมาคมและนายจ้างทีเ่ ข้าร่วมแนวปฏิบ ัติดา้ นแรงงานทีด่ ีในการสารวจความเป็ นไปได้ในการใช้ระบบจ่ ายค่าจ้าง
อิเ ล็คโทรนิ คตลอดห่ วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมการแปรรู ปอาหารทะเลของไทย
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ภาคผนวก ก
อ้างอิงจากรายงานโครงการสิทธิจากเรือสู่ฝั่งในการศึ กษาวิจัย เส้นฐานสภาพการทางานของแรงงานประมงและอุตสาหกรรม
สัตว์น้ า โดยแสดงการจ่ ายค่าจ้างก่อนมีการหักและวิธีการจ่ ายค่าจ้าง
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ภาคผนวก ข
ค่าธรรมเนี ยมการเปิ ดบัญชีและเอทีเ อ็มของธนาคารรายสาคัญ
ชือ่ ธนาคาร

จานวน ค่าธรรมเนี ยม ค่าธรรมเนี ยม ค่าธรรมเนี ยม ถอน
ตู ้
ในการออก รายปี
บัตรเงินสด เอทีเ อ็ม
เอทีเ อ็ม บัตรเอทีเ อ็ม
รายปี
หักบัญชี
บริเ วณ
PIPO

ธนาคารกสิกร
ไทย

13

100

200

150

15

ธนาคาร
กรุงเทพฯ

10

100

100+ รายปี
200

15-20

ฟรี 4 ครั้ง 150-220 กับ
10 บาท/ อัตรา
ครั้งทีเ่ กิน แลกเปลี่ยน
(ไม่เ ปิ ดเผย)

ธนาคารไทย
พาณิชย์

100

100

100

15

ฟรี 4 ครั้ง
10 บาท/
ครั้งทีเ่ กิน
20 บาท
กรณีขา้ ม
จังหวัด

150-220 กับ
อัตรา
แลกเปลี่ยน
(ไม่เ ปิ ดเผย)

ธนาคารกรุงศรี 100
อยุธยา
ธนาคารกรุงไทย 24

100

200+
50/เดือน
สาหรับบัญชี
ทีไ่ ม่
เคลื่อนไหว
และยอดตา่
กว่า 2,000
200+
50/เดือน
สาหรับบัญชี
ทีไ่ ม่
เคลื่อนไหว
และยอดตา่
กว่า 2,000
350

N/A

0

0

N/A

100

180

N/A

15

ฟรี 4 ครั้ง
10 บาท/
ครั้งทีเ่ กิน
20 บาท
กรณีขา้ ม
จังหวัด

100 กับอัตรา
แลกเปลี่ยน
(มีความ
เปลี่ยนแปลง)

23

ถอน
เอทีเ อ็ม
ต่าง
ธนาคาร

ถอนเอทีเ อ็ม
ต่างประเทศ
ไม่รวม
ค่าธรรมเนี ยม
ของธนาคาร
ต่างประเทศ
ฟรี 4 ครั้ง 100 กับอัตรา
10 บาท/ แลกเปลี่ยน
ครัง้ ทีเ่ กิน 2.5%

ธนาคารออมสิน

10

ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
สหกรณ์
ธนาคารทหาร
ไทย

2

100

200

N/A
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ฟรี 4 ครั้ง
10 บาท/
ครั้งทีเ่ กิน
20 บาท
กรณีขา้ ม
จังหวัด

100 กับอัตรา
แลกเปลี่ยน
(มีความ
เปลี่ยนแปลง)

4

ทีม่ าของจานวนตูเอที
้ เ อ็ม: กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
้
เครื่องเอทีเ อ็มเหล่านี้ เกือบทัง้ หมดสามารถใช้งานในภาษาพม่าได้ แต่ไม่มีภาษาเขมร
ภาคผนวก ค คุณสมบัติของบริการจ่ ายค่าจ้างรวมถึงบริการธนาคารอิเ ล็คโทรนิ ค
1. สามารถใช้ร่วมกับรูปแบบไฟล์มาตรฐานจากระบบบัญชีห รือ ERP มาตรฐานทีม่ ีอยู่ได้ หรือสามารถใช้กับ
รูปแบบไฟล์เ อ็กเซลมาตรฐานได้
2. สะดวกในการอัพโหลดไฟล์ผา่ นเว็บท่าของธนาคารโดยไม่ต ้องเดินทางไปส่งถึงสาขาของธนาคาร
3. การส่งย้ายไฟล์ทมี่ ีความปลอดภัยโดยมีการตรวจสอบยืนยันผู ้ใช้หลายระดับซึ่งจะช่วยปรับปรุงการรักษาความ
ปลอดภัยในการดาเนิ นการของบริษทั
4. การเข้ารหัสไฟล์และการตรวจสอบยืนยันทาผ่านทางระบบความปลอดภัยด้วยมาตรฐานความปลอดภัยดิจิต ัล
ระดับโลก
5. สามารถติดตามสถานะการดาเนิ นการทุกขั้นตอนตัง้ แต่การเริ่มกระบวนการจ่ าย ไปจนถึงสถานะการจ่ ายและ
โอนเข้าบัญชีของลูกจ้าง
6. รายงานและบันทึกรายละเอียดทีม่ ีความโปร่งใสและติดตามร่องรอยได้เ พื่อความสะดวกในการควบคุมและ
ติดตามตรวจสอบและป้ องกันข้อพิพาท รายงานสามารถดาวน์ โหลดได้ในรูปแบบ CSV / Excel เพื่อสามารถ
นาไปใช้งานต่อ ใช้ร่วมกับระบบ legacy หรือการรายงานต่อไปได้
7. สามารถทางานร่วมกับคอมพิวเตอร์ส่ วนใหญ่ทใี่ ช้ไมโครซอฟต์วนิ โดวส์แ ละไมโครซอฟต์ออฟฟิ ศ/เอ็กเซล
8. ใช้งานง่ายสามารถใช้ได้โดยผู ้ใช้ทุกระดับตัง้ แต่ระดับปฏิบตั กิ ารไปจนถึงผู ้บริห าร
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ภาคผนวก ง การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ ายในการส่งเงินกลับโดยช่องทางต่างๆ จากไทยถึงเมียนมาและกัมพูชา
ไทยถึงเมียนมา
ทีม่ า: ธนาคารโลก
(https://remittanceprices.worldbank.org/en/corridor/Thailand/Myanmar)

ไทยถึงกัมพูชา
ทีม่ า: ธนาคารโลก (https://remittanceprices.worldbank.org/en/corridor/Thailand/Cambodia)
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ภาคผนวก จ สื่อสิ่งพิมพ์ที่ใช้ในการเผยแพร่ความรู ้แก ่แรงงานประมง ร่วมก ับ
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ILO/กระทรวงแรงงาน
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