ประเทศกาตาร์
สิ ทธิประโยชน์ ของคนงานในประเทศกาตาร์
อัตราค่ าจ้ าง
- ค่าจ้างต้องเป็ นไปตามสัญญาจ้าง หรื อหากในสัญญาจ้างไม่ได้ระบุอตั ราค่าจ้างจะต้องเป็ นไป
ตามที่ ระบุ ใ นกฎ ระเบี ย บในการจ้า งงาน หากไม่ ได้มีก ารระบุ ไว้ใ นทั้ง สองกรณี ค่ า จ้า งจะต้องจ่ า ยตาม
ความสามารถในลักษณะงานอาชีพนั้นและเป็ นธรรมแก่ลูกจ้าง
- ค่าจ้างควรจ่ายตามเงินสกุลของกาตาร์และค่าจ้างสําหรับลูกจ้างรายปี หรื อรายเดือนควรจ่ายอย่าง
น้อยเป็ นประจําทุกเดือน ส่ วนลูกจ้างที่ไม่อยูใ่ นกรณี ขา้ งต้น ควรจ่ายทุกๆสองสัปดาห์
- ค่าจ้างควรจ่ายให้กบั ลูกจ้างโดยตรงในเวลาและสถานที่ทาํ การหรื อโดยความเห็นชอบของทาง
ราชการที่เกี่ยวข้อง หรื ออาจจ่ายเข้าบัญชีธนาคารของลูกจ้างได้โดยได้รับความยินยอมจากลูกจ้างหรื อจ่ายผ่าน
ทางผูท้ ี่ได้รับการมอบหมายอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
- ในการยกเลิกสัญญา นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างและผลประโยชน์อื่นๆ ในวันที่ยกเลิกสัญญา เว้นแต่
ลูกจ้างได้ละทิ้งหน้าที่โดยไม่แจ้งล่วงหน้าตามที่กฎหมายกําหนด ในกรณี น้ ี นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างให้ตามที่
ลูกจ้างมีสิทธิพึงได้รับแต่ไม่เกินเจ็ดวันนับตั้งแต่วนั ที่ลูกจ้างละทิ้งงาน
- นายจ้างจ้องต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างที่หยุดงานประจําปี ตามสิ ทธิที่พึงได้รับ
- กรณี ที่นายจ้างให้เงินยืมแก่ลูกจ้าง จะต้องไม่คิดดอกเบี้ย และไม่หกั เงินยืมจากค่าจ้างเกินร้อยละ 10
- หากลูกจ้างทําความเสี ยหายแก่นายจ้าง ลูกจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยความเสี ยหายตามข้อเท็จจริ ง
ที่เกิดขึ้น โดยสามารถหักจากค่าจ้างได้ในอัตราของค่าจ้างเท่ากับ 7 วันในหนึ่งเดือน
- ค่าจ้างในวันหยุดประจําปี หรื อลาป่ วยจะต้องคํานวณจากค่าจ้างพื้นฐาน หากเป็ นการจ้างงาน
รายชิ้น ค่าจ้างจะต้องคํานวณจากค่าจ้างเฉลี่ย 3 เดือน
ชั่วโมงการทํางานและการลา
- ชัว่ โมงการทํางาน เท่ากับ 44 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์หรื อวันละ 8 ชัว่ โมง
ยกเว้นในช่วงรามาดอน (Ramadan) ชัว่ โมงการทํางานสู งสุ ด คือ 36 ชัว่ โมงต่อเดือนหรื อ 6 ชัว่ โมงต่อวัน
- ระยะเวลาในการเดินทางจากที่พกั มาที่ทาํ งานจะไม่นบั รวมเป็ นชัว่ โมงในการทํางาน
- ชั่วโมงในการทํางานให้นับรวมเวลาในการละหมาด เวลาพักกลางวันแต่ไม่ควรน้อยกว่า 1
ชัว่ โมงและเกิน 3 ชัว่ โมง
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- ลูกจ้างอาจถูกขอให้ทาํ งานล่วงเวลาได้ แต่ชวั่ โมงในการทํางานต่อวันต้องไม่เกิ น 10 ชัว่ โมง
เว้นแต่มีเหตุจาํ เป็ นหรื อเพื่อป้องกันความเสี ยหายที่จะเกิดแก่นายจ้าง
- อัตราค่าล่วงเวลา ต้องไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25 ของค่าจ้างพื้นฐาน
- ลู ก จ้า งที่ ทาํ งานระหว่างเวลา 21.00 น-6.00 น. ควรได้ค่าจ้างตามค่าจ้างพื้น ฐาน และส่ ว น
เพิ่มเติมอีกไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ยกเว้นลูกจ้างที่ทาํ งานเป็ นกะ
- ลูกจ้างควรจัดให้มีวนั พักผ่อนประจําสัปดาห์โดยได้รับค่าจ้าง และวันศุกร์ควรจัดให้เป็ นวันหยุด
แก่ลูกจ้างทุกคน และหากจําเป็ นต้องทํางานในวันหยุดนายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างเพิ่มให้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 15 ของ
ค่าจ้างพื้นฐาน
- นายจ้างต้องปิ ดประกาศชัว่ โมงในการทํางาน วันหยุดต่างๆให้ลูกจ้างในสถานที่ที่สามารถเห็น
ชัดเจน เช่น ประตูทางเข้า
- ลูกจ้างที่ทาํ งานต่อเนื่ องครบ 1ปี นายจ้างควรจัดให้มีวนั หยุดประจําปี โดยได้รับเงินเดือน และ
ลูกจ้างที่ทาํ งานน้อยกว่า 5 ปี ควรมี วนั หยุดได้ไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ และ ไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์ สําหรั บ
ลูกจ้างที่ทาํ งานตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
- นายจ้างควรกําหนดวันหยุดประจําปี หรื อแบ่งวันหยุดเป็ นช่วงต่างๆ โดยได้รับความยินยอมจาก
ลูกจ้าง แต่ไม่ควรแบ่งเกิน 2 ช่วงเวลา
- หากสัญญาจ้างถูกยกเลิกก่อนวันหยุดประจําปี ลูกจ้างจะไม่ถูกเพิกสิ ทธิ ในการได้รับวันหยุด
ประจําปี และอาจได้รับค่าจ้างทดแทนวันหยุดได้
- เมื่อลูกจ้างทํางานครบ 3 เดือนสามารถลาป่ วยได้โดยได้รับค่าจ้าง โดยลูกจ้างต้องสามารถแสดง
หลักฐานการลาป่ วยให้แก่นายจ้าง
- ลูกจ้างจะได้รับค่าจ้างเต็มจํานวนหากการลาป่ วยไม่เกิน 2 สัปดาห์ และหากเกิ นสองสัปดาห์
จะได้รับค่าจ้างเพียงครึ่ งเดียวสําหรับช่วงเวลาขยายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ นายจ้างอาจยกเลิกสัญญาได้ใน
สัปดาห์ที่ 12 ของการลาป่ วยหากแพทย์แจ้งว่าลูกจ้างไม่สามารถกลับเข้าทํางานได้ตามปกติในช่วงเวลานั้น
- หากลูกจ้างลาออกจากงานโดยได้รับความเห็นชอบจากแพทย์ในระยะเวลาก่อนสิ้ นสุ ด 6 เดือน
ตามที่ได้รับอนุญาตให้ลาป่ วยโดยได้รับเงินเดือน นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างตามส่ วนที่เหลือ ทั้งนี้ รวมถึงกรณี การ
เสี ยชีวิตด้วย
- ในระหว่างลาป่ วย ลูกจ้างต้องไม่ไปทํางานให้นายจ้างรายอื่น
- นายจ้างต้องไม่ยกเลิกสัญญาจ้างหรื อแจ้งลูกจ้างเรื่ องการยกเลิกสัญญาในระหว่างที่ลูกจ้างลาป่ วย
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การบาดเจ็บจากการทํางานและการจ่ ายค่ าชดเชย
- นายจ้างต้องแจ้งเหตุของการบาดเจ็บสาหัสและหรื อการเสี ยชีวิตแก่เจ้าหน้าที่ตาํ รวจ
- ลูกจ้างต้องได้รับค่ารักษาพยาบาลและค่าจ้างเต็มจํานวนในระหว่างเข้ารับการรักษา
ภายใต้คาํ แนะนําของแพทย์
- ลู ก จ้า งที่ เ สี ย ชี วิ ต หรื อ บาดเจ็บ สาหัส ทุ พ พลภาพอัน เนื่ อ งมาจากการทํา งานจะต้อ งได้รั บ
ค่าชดเชยตามที่กาํ หนดไว้ในหลักกฎหมายของอิสลาม (Islamic Sharia)
- ลูกจ้างที่ทุพพลภาพโดยสิ้ นเชิง จะได้รับค่าชดเชยเหมือนกับกรณี ที่เสี ยชีวิต
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