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รู้กฎระเบียบ เข้าใจวัฒนธรรม ก่อนเริ่มต้นจ้างแรงงานในเมียนมา
นับตัง้ แต่ เมียนมาเริ่มเปิ ดประเทศราวปี 2553 นักลงทุนต่างชาติได้ทยอยเข้าลงทุนในเมียนมาอย่างต่ อเนื่อง
ซึง่ จุดเด่นด้านแรงงานในเมียนมาถือเป็ นปั จจัยดึงดูดการลงทุนทีส่ าคัญ ไม่ว่าจะเป็ นค่าจ้างแรงงานทีย่ งั อยู่ในระดับต่ า
และจานวนแรงงานที่มีอยู่ค่อนข้างมาก ดังนัน้ ก่อนที่ผู้ประกอบการไทยจะเข้าไปลงทุนในเมียนมา จึงควรทาความ
เข้าใจกับกฎระเบียบ วิธปี ฏิบตั ิ และเกร็ดวัฒนธรรม ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจ้างแรงงานในเมียนมาให้ดี
กฎหมายและวิ ธีปฏิ บตั ิ ในการจ้างแรงงาน
กฎหมายการลงทุนของเมียนมา ฉบับปี 2559 กาหนดว่าสาหรับงานทัวไปผู
่ ป้ ระกอบการสามารถจ้างแรงงานได้
เฉพาะชาวเมียนมาเท่านัน้ ขณะที่งานที่ต้องใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง หรืองานระดับตาแหน่ งผู้จดั การ
ผูป้ ระกอบการสามารถจ้างแรงงานต่างชาติได้ แต่มเี งื่อนไขว่าจะต้องมีการถ่ายทอดความรูใ้ ห้แก่แรงงานเมียนมาเพื่อที่
แรงงานเมียนมาจะสามารถทางานทดแทนได้ในอนาคต อย่างไรก็ตาม แม้กฎหมายการลงทุนฉบับปั จจุบนั จะไม่มกี ารกาหนด
สัดส่วนการจ้างแรงงานต่างชาติ (กฎหมายฉบับเก่ากาหนดให้มสี ดั ส่วนการจ้างแรงงานต่างชาติตงั ้ แต่ 25-75% ของ
แรงงานมีฝีมอื ทัง้ หมด) แต่ในทางปฏิบตั แิ รงงานเมียนมาจะต้องได้รบั การพิจารณาในการว่าจ้างงานก่อนเสมอ
สาหรับ การว่าจ้างแรงงานต่างชาติ กฎหมายเมียนมาอนุ ญาตให้บริษัทที่ได้รบั ใบอนุ ญาตประกอบธุรกิจจาก
สานักงานคณะกรรมการการลงทุนของเมียนมา (Myanmar Investment Commission : MIC) สามารถจ้างผูเ้ ชีย่ วชาญ
หรือช่างเทคนิคชาวต่างชาติได้ โดยต้องระบุจานวนผู้เชี่ยวชาญหรือช่างเทคนิคชาวต่างชาติท่จี ะจ้างในแบบฟอร์ม
การขออนุ มตั ปิ ระกอบธุรกิจทีย่ ่นื ให้ MIC ซึง่ เมื่อ MIC อนุ มตั แิ ล้ว บริษทั ต้องยื่นขอใบอนุ ญาตทางาน (Work Permit)
จากกรมแรงงาน (Directorate of Labor) กระทรวงแรงงานของเมียนมา
สาหรับการเดินทางเข้าเมียนมา แรงงานต่างชาติต้องขอวีซ่าประเภทธุรกิจ (Business Visa) ซึ่งในช่วงแรกจะ
สามารถขอได้เฉพาะแบบเข้า-ออกเพียงครัง้ เดียว (Single-Entry) โดยวีซ่ามีอายุไม่เกิน 10 สัปดาห์ ซึ่งเมื่อเดินทาง
เข้าออกด้วย Business Visa แบบ Single-Entry ครบ 3 ครัง้ จะสามารถขอเป็ นแบบ Multiple-Entry ได้ โดยวีซ่ามีอายุ
6 เดือน หรือ 1 ปี และแต่ละครัง้ จะสามารถเข้ามาพานักในเมียนมาได้ไม่เกิน 10 สัปดาห์ อย่างไรก็ตาม หากต้องการ
พานักในเมียนมาเกินกว่าระยะเวลา 10 สัปดาห์ ลูกจ้างต่างชาติจะต้องยื่นขอใบอนุ ญาตพานักอาศัย (Stay Permit)
เพิม่ เติม โดย Stay Permit มีอายุ 3 เดือน หรือ 1 ปี
ทัง้ นี้ ในทางปฏิบตั ิข องลูกจ้า งชาวไทยที่เ ดิน ทางไป
ท างานในเมีย นมาส่ว นใหญ่ นิ ย มขอเพีย ง Business
Visa เนื่ อ งจากการเดิน ทางไปกลับ ระหว่ า งไทยและ
เมียนมาทาได้ค่อนข้างสะดวก ลูกจ้างชาวไทยส่วนมาก
จึง พ านั ก ติ ด ต่ อ กัน ไม่ เ กิน ระยะเวลาที่วี ซ่ า ก าหนด
มีเพียงส่วนน้อยที่ขอ Stay Permit ซึง่ ต้องใช้เอกสาร
ค่อนข้างมากและมีขนั ้ ตอนเพิม่ ขึน้ นอกจากนี้ ลูกจ้าง
ชาวไทยบางส่ว นใช้วีซ่า ท่องเที่ยวในการเดิน ทางไป
ทางานชัวคราวที
่
เ่ มียนมา เนื่องจากปั จจุบนั เมียนมาได้
ยกเว้นการตรวจลงตราสาหรับผู้ ท่ถี ือหนังสือเดินทาง
ประเทศไทย โดยสามารถอยู่ได้ชวคราวไม่
ั่
เกิน 14 วัน

วิธดี งั กล่าวจึงเหมาะสาหรับลูกจ้างทีต่ อ้ งเดินทางไปเมียนมาเป็ นครัง้ คราวและใช้เวลาทางานเพียงระยะสัน้ ๆ
ค่าจ้างแรงงานและสวัสดิ การ
เมื่อ เดือ นพฤษภาคม 2561 รัฐบาลเมีย นมาได้ป รับ ขึ้น ค่ า จ้า งแรงงานขัน้ ต่ า สาหรับ แรงงานทุ ก ประเภท
อุตสาหกรรมเป็ น 4,800 จ๊าตต่อวัน จากเดิมอยู่ท่ี 3,600 จ๊าตต่อวัน นับเป็ นการปรับขึน้ ครัง้ แรกตัง้ แต่ปี 2558 โดยมีผล
บังคับใช้กบั บริษทั ที่มกี ารจ้างงานมากกว่า 10 คนขึน้ ไป ทัง้ นี้ ค่าจ้างแรงงานขัน้ ต่ าของเมียนมาถือได้ว่าเป็ นอัตราต่ า
ทีส่ ดุ ในอาเซียน จึงนับเป็ นแรงดึงดูดสาคัญในการลงทุนในอุตสาหกรรมทีใ่ ช้แรงงานมาก
อัตราเงิ นเดือนเฉลี่ยของพนักงานเมียนมา
ซึง่ การจ่ายค่าจ้างในเมียนมานิยมจ่ายเป็ นเงินสด ขณะทีเ่ งินจ๊าตและเงินดอลลาร์สหรัฐ
ตาแหน่ งงาน
เงิ นเดือน (จ๊าต)
เป็ นสกุ ลเงิน หลักที่ใ ช้ใ นการจ่า ยค่า จ้างแรงงาน โดยจากการสารวจของบริษัท ผูบ้ ริหารระดับผูอ้ านวยการ
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นอกเหนือจากค่าตอบแทนในรูปของค่าจ้างแรงงานแล้ว นายจ้างจะต้องจัดหา เลขานุการ
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วันหยุดราชการ
เมีย นมามีศ าสนาพุ ท ธเป็ น ศาสนาประจ าชาติแ ละมี
ขนบธรรมเนียมประเพณีคล้ายคลึงกับไทย จึงทาให้เมียนมามี
วันหยุดราชการที่ค่อนข้า งตรงกับ วันหยุด ราชการของไทย
โดยวันหยุดที่สาคัญที่สุดคือ วันหยุด 5 วัน ในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ หรื อ ที่ ใ นภาษาเมี ย นมาเรี ย กว่ า “Thingyan”
นับ เป็ น วัน หยุ ด ติด ต่ อ กัน นานที่สุ ด ของเมีย นมา ในช่ ว งนี้
ชาวเมียนมานิยมเดินทางกลับภูมลิ าเนาของตน เพื่อฉลอง
วันขึน้ ปี ใหม่กบั ครอบครัว ทัง้ นี้ หากวันหยุดนักขัตฤกษ์ตรง
กับวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ จะไม่มีการหยุดชดเชยในวันทา
การถัดไป
เกร็ดน่ ารูข้ องแรงงานเมียนมา
การทางานกับลูกจ้างชาวเมียนมา ผู้ประกอบการควร
เข้า ใจถึ ง ลัก ษณะและอุ ป นิ ส ัย ส่ ว นใหญ่ ข องชาวเมีย นมา
เพื่อ ให้ ก ารสื่อ สารในการท างานเกิด ประสิท ธิภ าพสู ง สุ ด
ซึง่ ลักษณะสาคัญของแรงงานเมียนมามีดงั นี้
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1
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25 ธ.ค.
1
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* เปลีย่ นแปลงทุกปี

วันหยุดสาคัญของเมียนมา
วันหยุด
(ภาษาอังกฤษ)
New Year Holiday
Independence Day
Union Day
Peasant Day
Full Moon Day of Tabaung
Armed Force Day
Thingyan Holiday / Myanmar New Year
Labour Day
Full Moon Day of Kason
Martyrs’ Day
Full Moon Day of Waso
Full Moon Day of Thadingyut
Full Moon Day of Tazaungmone
National Day
Christmas
New Year Holiday

วันหยุด
(ภาษาไทย)
วันขึน้ ปี ใหม่
วันเอกราช
วันสหภาพ
วันไพร่
วันมาฆบูชา
วันกองทัพ
เทศกาลสงกรานต์
วันแรงงาน
วันวิสาขบูชา
วันมรณสักขี
วันเข้าพรรษา
วันออกพรรษา
วันลอยกระทง
วันชาติ
วันคริสมาสต์
วันสิน้ ปี

- แรงงานเมี ย นมาถนั ดทางานที ล ะอย่ าง หากผู้ป ระกอบการจะมอบหมายงานให้พร้อ มกัน หลายงาน ควร
จัดลาดับความสาคัญของงานให้ชดั เจนว่าต้องทางานไหนก่อนหลัง
- แรงงานเมียนมาจะไม่บอกถึงข้อจากัดในการทางานของตนเอง ผูป้ ระกอบการจึงควรสื่อสารกับแรงงานให้
ชัดเจนและซัก ถามสิง่ ที่มอบหมายให้ทาว่าเข้าใจตรงกัน หรือไม่ รวมถึงต้องหมันตรวจสอบความคื
่
บ หน้ าใน
การทางาน เพราะหากแรงงานไม่สามารถทางานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย จะได้แก้ไขสถานการณ์ได้ทนั ท่วงที
- แรงงานเมียนมาให้ความสาคัญกับการให้เกียรติ กนั โดยเฉพาะผูท้ อ่ี าวุโสกว่า ดังนัน้ ผูป้ ระกอบการควรมีวธิ ี
สือ่ สารหรือวิธปี ฏิบตั ทิ ใ่ี ห้เกียรติซง่ึ กันและกัน ไม่ดถู ูกความสามารถหรือตาหนิชาวเมียนมาในทีส่ าธารณะ
นอกจากนี้ อย่างที่ทราบกันดีว่าเมียนมาเป็ นประเทศที่มีความหลากหลายทางชาติพนั ธุ์ ซึ่งชาวเมียนมาแต่ละ
ชาติพนั ธุม์ วี ถิ กี ารดารงชีวติ ภาษา วัฒนธรรม รวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณีทแ่ี ตกต่างกัน ผูป้ ระกอบการจึงควรทราบ
ว่าแรงงานของตนมาจากชาติพนั ธุใ์ ดและมีวฒ
ั นธรรมเฉพาะอย่างไร ซึง่ การแสดงออกว่าเราเข้าใจวัฒนธรรมดังกล่าวจะ
ช่วยสร้างบรรยากาศทีด่ ใี นการทางานร่วมกัน

Disclaimer : ข้อมูลต่างๆ ทีป่ รากฏเป็ นข้อมูลทีไ่ ด้จากแหล่งข้อมูลทีห่ ลากหลายและการเผยแพร่ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นไปเพือ่ วัตถุประสงค์ในการให้ขอ้ มูลแก่ผสู้ นใจเท่านั ้น
โดยธนาคารเพือ่ การส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทยจะไม่รบั ผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการทีม่ บี ุคคลนาข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ วา่ โดยทางใด

