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มาตรการ COVID-19 ที่ควรรู้สาหรับผูป้ ระกอบการในเมียนมา
สถานการณ์ การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในเมียนมานับว่ายังอยู่ในวงจากัด โดยปั จจุบนั (ณ วันที่
10 เมษายน 2563) จานวนผูต้ ดิ เชือ้ COVID-19 ในเมียนมามีอยูเ่ พียง 27 ราย ซึง่ ถือว่าอยู่ในระดับต่าหากเทียบกับ
ไทยทีม่ จี านวนผูต้ ดิ เชือ้ กว่า 2 พันราย อย่างไรก็ตาม ผลกระทบของการแพร่ระบาดต่อภาคธุรกิจในเมียนมาอยู่ใน
ระดับค่อนข้างสูงตามความเชื่อมโยงของธุรกิจกับตลาดโลก เช่น อุตสาหกรรมเครื่องนุ่ งห่มของเมียนมาที่ต้อง
เผชิญกับการขาดแคลนวัตถุดบิ ผ้าในช่วงต้นปี ทจ่ี นี เกิดการระบาดอย่างหนัก ตามด้วยการชะลอคาสังซื
่ ้อจาก
ตลาดหลักอย่าง EU ตัง้ แต่เดือนมีนาคม 2563 เมื่อ COVID-19 ระบาดไปทัวยุ
่ โรป ทัง้ นี้ รัฐบาลเมียนมา
วางแผนรับมือโดยใช้ทงั ้ มาตรการเชิ งรุกเพื่อป้ องกันการแพร่ระบาด อาทิ มาตรการจากัดจานวนชาวต่างชาติท่ี
เดินทางเข้าประเทศ และมาตรการเชิ งรับในการบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจ ผูป้ ระกอบการไทยทีล่ งทุนทา
ธุรกิจในเมียนมาจึงควรทราบถึงมาตรการทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินธุรกิจ ในภาวะไม่ปกติน้ี เพื่อทีจ่ ะได้ปฏิบตั ิ
ตามได้อย่างถูกต้อง โดยมีรายละเอียดมาตรการทีส่ าคัญ ดังนี้
มาตรการที่ เกี่ยวข้องกับการดูแลลูกจ้างภายใต้สถานการณ์ COVID-19
ภายใต้กฎหมายป้ องกันและควบคุมโรคติดต่อปี 2538 (Prevention and Control of Communicable
Diseases Law) และคาแนะนาในการป้ องกัน COVID-19 ของกระทรวงสุขภาพและกีฬา รวมถึงกฎระเบียบ
การจ้างงานของเมียนมา ผูป้ ระกอบการในเมียนมาควรปฏิบตั ติ ามแนวทาง ดังนี้
 นายจ้างควรปฏิ บตั ิ ตามคาแนะนาในการป้ องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ของกระทรวง
สุขภาพและกีฬา ได้แก่
- นายจ้างสามารถให้ลูกจ้างที่ (1) มีอาการไข้ ไอ หรือหายใจไม่สะดวก (2) ตัง้ ครรภ์ และ (3) อาศัย
ร่วมกับผูต้ ดิ เชือ้ COVID-19 หยุดอยูบ่ า้ นและไม่ตอ้ งมาทางานทีส่ ถานประกอบการ
- นายจ้างต้องให้ลกู จ้างสวมหน้ากากอนามัย และมีการล้างมืออย่างสม่าเสมอ
- สถานประกอบการควรมีการทาความสะอาดและฆ่าเชือ้ โรคอย่างสม่าเสมอ
- ยานพาหนะทีใ่ ช้รบั ส่งพนักงานควรมีการทาความสะอาดและฆ่าเชือ้ โรคอย่างสม่าเสมอ
- การดาเนินงานในสถานประกอบการควรยกเลิกการใช้เครื่องตรวจอัตลักษณ์บุคคล อาทิ เครื่องสแกน
ลายนิ้วมือ เพือ่ ป้ องกันการแพร่ระบาดจากการใช้อปุ กรณ์ดงั กล่าว
- สาหรับธุรกิจก่อสร้าง อนุญาตให้มคี นงานก่อสร้างอยูร่ วมกันไม่เกิน 50 คน ในพืน้ ทีก่ อ่ สร้างแต่ละแห่ง
 กรณี มีลู ก จ้ า งติ ด เชื้ อ COVID-19 นายจ้ า งมี หน้ า ที่ รายงานต่ อหน่ ว ยงานสาธารณสุขหรื อ
โรงพยาบาลที่ ใกล้ที่สุด ภายใต้กฎหมายควบคุมโรคติดต่อ โดยกระทรวงสุขภาพและกีฬาของเมียนมา
ได้ประกาศให้ COVID-19 เป็ นโรคติดต่อทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ ามกฎหมายดังกล่าวอย่างเคร่งครัดตัง้ แต่วนั ที่
28 กุมภาพันธ์ 2563
 ลูกจ้างที่ ติดเชื้อ COVID-19 สามารถใช้สิทธิ์ ลาป่ วยแบบได้รบั เงิ นเดือน (Medical/Paid Leave)
เป็ นเวลา 30 วัน โดยเป็ นสิทธิ ์ทีบ่ งั คับใช้กบั กลุ่มลูกจ้างทีท่ างานกับนายจ้างปั จจุบนั มาแล้วอย่างน้อย
6 เดือน ก่อนติดเชื้อ COVID-19 นอกจากนี้ ในกรณี ทจ่ี าเป็ นต้องลางานเกิน 30 วัน ลูกจ้างทีท่ า
ประกันสังคมและจ่ายเงินประกันสังคมแล้วอย่างน้อย 4 เดือน จะมีสทิ ธิ ์ลาเพิม่ จากการลาป่ วย 30 วันแรก

โดยจะได้รบั ค่าจ้าง 60% ของเงินเดือน (คานวณจากเงินเดือนเฉลี่ยในช่วง 4 เดือนทีผ่ ่านมา) จาก
สานักงานประกันสังคม เป็ นระยะเวลาสูงสุด 26 สัปดาห์
มาตรการการขอวีซ่าสาหรับชาวต่างชาติ ที่เข้าไปทางานในเมียนมา
จากสถานการณ์ปัจจุบนั ทีช่ าวต่างชาติซง่ึ ทางานอยู่ในเมียนมาอาจประสบปั ญหาไม่สามารถเดินทางกลับ
ประเทศ เนื่องจากบรรดาสายการบินต่างๆ ลดจานวนเทีย่ วบินลง รวมถึงการจากัดการเดินทางผ่านสนามบิน
และด่านชายแดน ดังนัน้ Directorate of Investment and Company Administration (DICA) ซึง่ เป็ นหน่ วยงาน
ส่งเสริมการลงทุนของเมียนมา จึงได้ออกประกาศผ่อนคลายกฎระเบียบการต่ออายุวีซ่าในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาด COVID-19 โดยลดจานวนเอกสารประกอบการต่ออายุลงหากยื่นขอต่ออายุวซี ่าธุรกิจทุกประเภท
ไม่น้อยกว่า 5 วัน ก่อนหมดเวลาอนุ ญาตให้พานักในเมียนมา นอกจากนี้ เอกสารบางรายการ อาทิ เอกสาร
รับรองความเชีย่ วชาญเฉพาะทาง และเอกสารการสมรส ยังสามารถให้บริษทั ทีว่ ่าจ้างเป็ นผูอ้ อกจดหมายรับรองแทนได้
มาตรการทางการเงิ นของธนาคารกลางเมียนมา
ธนาคารกลางเมียนมาประกาศลดเกณฑ์อตั ราดอกเบีย้ สาหรับธนาคารพาณิชย์ในเมียนมา เพื่อช่วยกระตุน้
เศรษฐกิจและบรรเทาภาระหนี้ให้กบั ภาคธุรกิจ มีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2563 ดังนี้
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นอกจากมาตรการดังกล่าวแล้ว รัฐบาลเมียนมายังได้ออกมาตรการช่วยเหลือผูป้ ระกอบการเมียนมาที่
ได้รบั ผลกระทบโดยตรงจาก COVID-19 คือ มาตรการสนับสนุ นสินเชื่อวงเงิน 1 แสนล้านจ๊าต (ราว 70 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ) อัตราดอกเบี้ย 1% ระยะเวลากู้ 1 ปี สาหรับธุรกิจ ท้องถิน่ ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ ประกอบด้วย
อุตสาหกรรมเครื่องนุ่ งห่ม โรงแรม บริษัทนาเทีย่ ว และผูป้ ระกอบการ SMEs โดยเปิ ดให้ย่นื คาร้องขอกูไ้ ด้
ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม 2563 – 9 เมษายน 2563 มาตรการดังกล่าวจะช่วยสนับสนุ นเงินทุนหมุนเวียนระยะสัน้
ให้กบั ธุรกิจท้องถิน่ เมียนมาภายใต้วกิ ฤตในปั จจุบนั โดยจากข้อมูล ณ วันที่ 6 เมษายน 2563 มีผปู้ ระกอบการ
มาลงทะเบียนยืน่ ขอกูเ้ งินแล้วกว่า 400 ราย
ทัง้ นี้ สาหรับผูป้ ระกอบการไทยทีท่ าธุรกิจในเมียนมา การปฏิบตั ติ ามกฎหมายและคาแนะนาต่างๆ ด้าน
แรงงานของรัฐบาลเมียนมาถือเป็ นสิง่ จาเป็ น ขณะเดียวกันการปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัดยัง แสดงให้เห็นความ
จริงใจที่จะดูแ ลและให้ความสาคัญในสวัสดิภาพความปลอดภัย ของลูกจ้า งของตน ความเห็นอกเห็นใจกัน
ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างในภาวะยากลาบากจะเป็ นพลังทีผ่ ลักดันให้คนงานทุม่ เททางานอย่างมีประสิทธิภาพ
และยึดเหนี่ยวคนงานให้อยูก่ บั องค์กรอย่างยาวนาน

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

