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ข้อเท็จจริง สหราชอาณาจักรได้มีการผ่อนคลายมาตรการ Lockdown โดยอนุญาตให้ร้านค้าที่จำหน่าย

สินค้าไม่จำเป็น (Non-Essential)  เช่น ร้านจำหน่ายเสื้อผ้า หนังสือ รองเท้า เปิดให้บริการได้ตั้งแต่ วันที่  15 
มิถุนายน 2563  

บริษัท Springboard ซึ่งเป็นบริษัทวิเคราะห์ด้านการตลาด ได้เปิดเผยข้อมูลว่า การกลับมาเปิดให้บริการ
ของร้านค้าต่างๆ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน ที่ผ่านมา ได้ส่งผลให้จำนวนผู้บริโภคที่ออกมาจับจ่ายสินค้า (Footfall) 
เพิ่มข้ึน ร้อยละ 38.8 จากสัปดาห์ก่อน โดยร้านค้าบางร้าน เช่น  Primark, TK Maxx และ Nike ในย่านช้อปปิ้ง เช่น 
Oxford Street มีผู้บริโภคเข้าไปจับจ่ายสินค้าเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ บริษัท Springboard ยังได้กล่าวว่า ถึงแม้
จำนวนผู้บริโภคที่ออกมาจับจ่ายสินค้าจะเพิ่มข้ึน แต่ยังมีผู้บริโภคอีกมากที่ยังมีความกังวลในเรื่องการรักษาระยะห่าง
ทางสังคม และความสะอาดในร้าน โดยในส่วนของร้านค้านั้น ได้มีมาตรการในการรักษาความสะอาดในร้าน และ
ขอร้องให้ผู้บริโภครักษาระยะห่างทางสังคม 2 เมตร ตลอดจนมีการปรับวงเงินในการชำระเงินโดยบัตรแบบ 
Contact-less เพิ่มข้ึนจาก 30 ปอนด์ เป็น 45 ปอนด์  

ด้าน British Retail Consortium (BRC) ได้ออกมาขอร้องให้รัฐบาลช่วยกระตุ้นความต้องการในการจับจ่าย
ของผู้บริโภค โดยงดการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หรือ งดการจัดเก็บภาษีสำหรับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเป็นการ
ช่ัวคราว 

ทางด้านกลุ่มร้านอาหารและกลุม่ธุรกิจ Hospitality ไดเ้รียกร้องให้รัฐบาลผ่อนปรนมาตรการรักษาระยะหา่ง
ทางสังคม จากระยะ 2 เมตร เป็น 1 เมตร เพื่อให้ร้านอาหารสามารถดำเนินกิจการได้ ทั้งนี้ กลุ่มร้านอาหารแบบ
สาขา (Chain restaurant) จำนวน 90 บริษัท ได้แก่ Wagamama, Pizza Hut, Itsu และ Pret A Manger ได้มี
หนังสือถึงรัฐบาล ขอให้งดการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) สำหรับค่าอาหาร และขอให้รัฐบาลยังคงไว้ซึ่งแผนการ
ช่วยเหลือทางการเงินแก่รา้นอาหาร นอกจากนี้ ยังได้เรียกรอ้งให้รัฐบาลช่วยเหลือเจ้าของอสังหาริมทรัพย์หรือผู้ให้เช่า 
(Landlord) ในการผ่อนผันการชำระเงินกู้ออกไป เพื่อให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ลดค่าเช่าให้แก่ร้านอาหาร ในขณะที่ 
สหราชอาณาจักรยังคงมีการบังคับใช้มาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม โดยกลุ่มร้านอาหารเห็นว่า หากร้านอาหาร
ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล ร้านอาหารจำนวนหลายหมื่นร้านอาจจะต้องปิดตัวลงในไม่ช้าน้ี  
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ข้อมูลเพ่ิมเติม/ ความเห็น สคต. ภาคธุรกิจร้านอาหารเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการ Social 
Distancing เพื่อลดการระบาดของไวรัส COVID – 19 เป็นอย่างมาก โดยขณะนี้ รัฐบาลสหราชอาณาจักรมีแผนการ
ให้ความช่วยเหลือแก่ภาคธุรกิจรวมถึงร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID – 19 ได้แก่ 

1. จ่ายเงินค่าจ้างให้กับชาวอังกฤษที่ต้องหยุดงานจากการที่ธุรกิจต้องปิดในช่วงสถานการณ์ระบาดของไวรัส 
COVID-19 เป็นจำนวนร้อยละ 80 ของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 2,500 ปอนด์ต่อเดือน ไปจนถึงเดือนตุลาคม  
 2. เงินสนับสนุนให้กับธุรกิจค้าปลีก ร้านอาหาร ธุรกิจ Hospitality จำนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 25,000 ปอนด์ 
ซึ่งนโยบายดังกล่าว สามารถช่วยร้านอาหารไทยที่ได้รับผลกระทบและพนักงานได้บางส่วน  

นอกจากนี้ สภาเขตบางแห่ง เช่น เขต Westminster ในกรุงลอนดอน มีแผนที่จะช่วยเหลือธุรกิจร้านอาหาร
ให้สามารถกลับมาเปิดให้บริการ โดยคาดว่าจะมีผลบังคับเป็นระยะเวลา 3 เดือน ในช่วงฤดูร้อน (ตั้งแต่วันที่ 4 
กรกฎาคม) ได้แก่ 

1. ปิดถนนบางสายในย่าน Covent Garden ตั้งแต่เวลา 11.00 น. - 23.00 น. และในย่าน Soho ตั้งแต่
เวลา 17.00 น. ถึง 23.00 น. ในช่วงระหว่างสัปดาห์ และตั้งแต่เวลา 12.00 น. ถึง 23.00 น. ในวันเสาร์ เพื่ออนุญาต
ให้ร้านอาหารสามารถวางโต๊ะและเก้าอี้บนทางเท้าเพื่อให้บริการแก่ลูกค้า   

2. อนุญาตให้ร้านอาหารวางโต๊ะบนดาดฟ้าและตามระเบียงไดโ้ดยไม่ต้องขออนุญาตจากสภาเขต 
3. อนุญาตเป็นการช่ัวคราวสำหรับผับในการแปลงที่จอดรถเป็นพื้นที่สำหรับดื่มและรับประทานอาหารโดย

ไม่ต้องขออนุญาตหรือเปลี่ยนแปลงใบอนุญาต 
4. อนุญาตให้จัดงานแต่งงานกลางแจ้ง แต่ต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ระยะห่างทางสังคม ทั้งนี้ เต็นท์ที่เปิดสอง

หรือสามด้าน (Gazebos) ที่ใช้ในงาน ถือว่าเป็นพื้นที่กลางแจ้ง แต่ไม่อนุญาตให้ใช้เต็นท์ที่ปิดโดยรอบ 
โดยสภาเขต Westminster หวังว่าแผนการเพิ่มพื้นที่ใช้งานกลางแจ้งให้แก่ร้านอาหารดังกล่าว จะสามารถ

ช่วยเหลือร้านอาหารที่มีใบอนุญาตในเขตกว่า 3,700 แห่ง ให้สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้อีกครั้งหลังจากปิด
ให้บริการมาเป็นเวลาหลายเดือน  

ในส่วนของร้านอาหารไทยนั้น ร้านอาหารบางแห่งได้เริ่มกลับมาเปิดให้บริการแบบ Take Away และ 
Delivery แล้ว และร้านอาหารบางร้านก็ได้เตรียมความพร้อมในการกลับมาเปิดให้บริการในร้านในเดือนกรกฎาคมนี้ 
อย่างไรก็ดี ในการเตรียมตัวในการกลับมาเปิดกิจการของร้านอาหารนั้น มีค่าใช้จ่ายที่สูง เนื่องจากต้องเตรียมความ
พร้อมในเรื่องอุปกรณ์ต่างๆ ตามมาตรการของรัฐบาล เช่น การทำฉากกั้นในร้าน อุปกรณ์ป้องกันให้กับพนักงาน เช่น 
Face shield หน้ากากอนามัย อุปกรณ์ล้างมือและทำความสะอาด (hand sanitizer) ซึ่งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ซึ่ง
ร้านอาหารมีความกังวลถึงค่าใช้จ่ายดังกล่าว และเห็นว่าผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 
ในครั้งนี้ อาจจะทำร้านอาหารไทยจำนวนหนึ่งต้องปิดตัวลง ซึ่ง สคต. จะได้ติดตามสถานการณ์ร้านอาหารไทยอย่าง
ใกล้ชิดต่อไป 
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