ประเทศโอมาน
นโยบาย Omanisation
รัฐบาลโอมานยังคงมุ่งผลักดันนโยบาย Omanisation โดยผูป้ ระกอบการ ในแต่ละสาขาธุรกิจ
จะต้อ งจ้างแรงงานชาวโอมานในอัต ราส่ ว นต่ อลู ก จ้างทั้ง หมดตามที่ ก ระทรวงแรงงานโอมานกําหนด
(อัตราส่ ว นมี ความแตกต่ างในแต่ ละสาขาอาชี พ) ผูป้ ระกอบการที่ ฝ่าฝื น ต้องรั บโทษทั้ง ปรั บและจําคุ ก
รวมทั้งมีโอกาสถูกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการ นอกจากนี้ กฎหมายแรงงานโอมาน ยังกําหนดให้การจ้าง
แรงงานต่างชาติในอัตราส่ วนลูกจ้างที่จะต้องเป็ นแรงงานชาวโอมาน โดยผูป้ ระกอบการจะต้องพิสูจน์ต่อ
เจ้าพนักงานว่าไม่สามารถหาแรงงานชาวโอมานที่มีความสามารถหรื อความเชี่ยวชาญที่เพียงพอในตําแหน่ง
ที่ตอ้ งการจ้าง
ตามหลักการแล้ว นายจ้างต้องจ้างแรงงานชาวโอมานเท่าที่เป็ นไปได้ กฎหมายใหม่กาํ หนดว่า
หากนายจ้างไม่สามารถจ้างแรงงานโอมานได้ตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดตามนโยบายฯ อาจถูกปรับเป็ นเงิน
250-500 ต่ อคนงานชาวโอมานที่ ควรได้รับการว่าจ้างหนึ่ งคนและนายจ้างมี ระยะเวลาหกเดื อนในการ
หาคนงานชาวโอมานทดแทนแรงงานต่างชาติน้ นั หากพ้นกําหนดค่าปรับจะเพิ่มเป็ นสองเท่า
อาชีพสงวนสําหรับชาวโอมาน เช่น ผูช้ ่วยช่าง ยาม พนักงานขับรถ light vehicle คนงานใน
ภาคการเกษตร เป็ นต้น
ค่ าจ้ างและสวัสดิการ
แรงงานไทยที่ เข้าไปทํางานในโอมานอย่างถูกกฎหมายและมีสัญญาจ้างงานถูกต้องชัดเจน
จะได้รับค่าจ้างและสวัสดิการต่างๆ ได้แก่
- ค่าจ้าง ราว 150-250 ริ ยาลโอมาน/เดือน หรื อประมาณ 12,000-20,000 บาท/เดือน ขึ้นอยูก่ บั
ความสามารถและฝี มือของแรงงานไทย
หมายเหตุ อัตราค่าจ้างขั้นตํ่าแรงงานไทย ที่ผ่านการรับรองจาก สอท./ฝ่ ายแรงงาน จะเป็ นไปตามประกาศ
กรมการจัด หางาน เรื่ อง กํา หนดอัต ราค่า จ้า งมาตรฐานขั้น ตํ่าและเงื่ อนไขสํา หรั บการจ้า งแรงงานไทย
ไปทํางานในประเทศภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริ กาเหนือ
- ที่พกั อาศัย พร้อมอาหาร 3 มื้อ
- รถรับ-ส่ ง ระหว่างที่พกั กับที่ทาํ งาน
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- การรักษาพยาบาล นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างเข้าถึงบริ การทางการแพทย์ และหากมีลูกจ้าง
หนึ่งร้อยคนขึ้นไป ต้องจัดให้มีพยาบาลประจําและมีแพทย์มาตรวจเยีย่ ม ให้บริ การรักษาพยาบาลในสถานที่
และหากมีคนงานตั้งแต่ห้าร้อยคนขึ้นไป ต้องจัดบริ การทางการแพทย์ให้คนงานในทุกกรณี รวมถึงแพทย์
เฉพาะทาง ศัลยแพทย์ หรื ออื่ นๆโดยไม่คิดมูลค่า ยกเว้น ด้านทันตกรรม แผนกจักษุและกรณี คลอดบุตร
หากลู ก จ้า งที่ ไ ม่ มี ป ระกัน สั ง คมเข้า รั บ การรั ก ษาทั้ง ในโรงพยาบาลรั ฐ หรื อ เอกชน นายจ้า งต้อ งเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่าย
สําหรับแรงงานไทยที่เข้าไปทํางานในโอมานอย่างผิดกฎหมาย หรื อถูกต้องตามกฎหมายแต่
สั ญ ญาจ้า งไม่ ชัด เจน มัก ประสบปั ญ หาต่ า งๆ จากนายจ้า ง อาทิ การไม่ จ่ า ยค่ า แรงตามกํา หนดเวลา
ไม่ให้สวัสดิการตามที่สัญญา ไม่ดาํ เนินการเพื่อให้ได้รับเอกสารการอนุญาตทํางาน (Work Permit) และการ
ให้ลงนามในสัญญาจ้างงานฉบับใหม่เมื่อแรงงานเดินทางไปถึงโอมาน
การจ่ ายค่ าจ้ างและค่ าล่ วงเวลา
ตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 113/2554 ได้มีการแก้ไขคําจํากัดความของเงินเดือนโดยสามารถ
รวมค่าเบี้ยเลี้ยง ต่างๆ เช่นค่าเดินทางค่าเดินทางและค่าเช่าบ้านนอกเหนือจากเงินเดือนขั้นพื้นฐาน นอกจากนี้
ตามพระราชกฤษฎีกาฉบับใหม่ กําหนดให้นายจ้างต้องจ่ายเงินเดือนให้แก่ลูกจ้างภายใน 7 วันผ่านบัญชี
ธนาคารที่ลูกจ้างมีบญั ชีในประเทศที่ทาํ งานอยูน่ บั จากวันที่ครบกําหนดชําระเงิน อย่างไรก็ตามกฎดังกล่าวนี้
ไม่ได้ใช้บงั คับเมื่อนายจ้างตกลงกับลูกจ้างในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในต่างประเทศ
ชั่วโมงการทํางาน
ตามกฎหมายใหม่ ชัว่ โมงการทํางานสู งสุ ด 48 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ ในช่วงเดือนรอมฎอนเวลา
ทํางานสู งสุ ดลดลงเหลือ 360 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ อย่างไรก็ตามชัว่ โมงการทํางานปกติ ได้แก่ 9 ชัว่ โมงต่อวัน
และนายจ้างต้องให้ลูกจ้างมีวนั หยุดสุ ดสัปดาห์ 2 วัน
วันหยุดและการลาหยุดประจําปี
- ลูกจ้างมีวนั หยุดประจําปี ปี ละ 30 วัน โดยได้รับเงินเดือน และหากนายจ้างระงับการลาหรื อ
ยกเลิกสัญญาจ้าง ระหว่างนั้น จะต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้าง
- ลูกจ้างมีสิทธิ ได้รับเงินเดือนขั้นพื้นฐานในช่วงวันหยุดเทศกาลและวันหยุดตามประกาศของ
ทางราชการ
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- หากวัน หยุด ราชการตรงกับ วัน หยุด พัก ผ่อนประจําสัปดาห์ ที่ก าํ หนดไว้ ลู ก จ้างจะได้รั บ
วันหยุดชดเชยในวันอื่น
- อย่างไรก็ตามหากวันหยุดราชการตกอยูใ่ นช่วงวันลาพนักงานจะไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยใด ๆ
- ถ้า ลู ก จ้า งถู ก ขอให้ ท าํ งานในวัน หยุด ราชการ จะได้รั บ เงิ น เดื อ นไม่ น้อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 25
ของเงินเดือนพื้นฐานหรื อได้รับวันหยุดชดเชยในวันอื่น
การโอนย้ ายนายจ้ าง
ในกรณี ที่มีการถ่ายโอนสัญญาจ้างในโครงการจากนายจ้างรายหนึ่ งไปยังอี กรายหนึ่ งและงานที่
จะดําเนิ นการยังคงเหมื อนเดิ ม ลูกจ้างจะถูกโอนไปยังนายจ้างรายใหม่โดยอัตโนมัติตามข้อกําหนดและ
เงื่อนไขเดียวกันกับที่จดั ขึ้นภายใต้นายจ้างรายเดิม
ค่ าชดเชยกรณีเลิกจ้ างไม่ เป็ นธรรม
ค่าชดเชยแต่เดิมกําหนดขั้นตํ่าเท่ากับค่าจ้าง 3 เดือน กฎหมายใหม่กาํ หนดให้ข้ ึนอยูก่ บั ดุลยพินิจ
ของศาล
การเลิกจ้ าง
ตามมาตรา 40 นายจ้างสามารถเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยหรื อแจ้งล่วงหน้าได้ ดังนี้
- ลูกจ้างยืน่ หลักฐานอันเป็ นเท็จ
- ลูกจ้างทําให้นายจ้างเกิดความเสี ยหายร้ายแรง โดยนานจ้างมีหนังสื อแจ้งกระทรวงแรงงานฯ
ทราบภายในสามวันนับจากวันเกิดเหตุ
- ลูกจ้างไม่ปฏิบตั ิตามกฎความปลอดภัยตามที่ได้ปิดประกาศแจ้งไว้
- ลูกจ้างขาดงานมากกว่าสิ บวันในหนึ่งปี โดยไม่มีเหตุอนั ควรหรื อขาดงานติดต่อกันเกินเจ็ดวัน
และนายจ้างได้มีหนังสื อแจ้งเตือนภายหลังจากขาดงานเป็ นระยะเวลาห้าวันแล้ว
- ลูกจ้างเปิ ดเผยความลับของบริ ษทั
- ศาลมีคาํ พิพากษาถึงที่สุดให้สามารถเลิกจ้างได้
- มึนเมาหรื อเสพสารเสพติดในเวลางาน
- ทําร้ายร่ างกายนายจ้าง เพื่อนร่ วมงานจนได้รับบาดเจ็บเป็ นเหตุให้ตอ้ งหยุดงานหรื อเสี ยงาน
มากกว่าสิ บวัน
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- ฝ่ าฝื นข้อผูกพันในการปฏิบตั ิงานตามที่ได้ตกลงไว้ในสัญญาจ้าง
ข้ อแนะนําสํ าหรับแรงงานไทยในโอมาน
-

แรงงานไทยที่ จะเดิ นทางไปทํางานในประเทศโอมาน ควรศึกษาธรรมเนี ยมประเพณี

วัฒนธรรม สภาพอากาศ และวัฒนธรรมการทํางานก่อนการเดินทาง เพื่อการปรับตัวและการเตรี ยมความ
พร้อมด้านจิตใจในการเผชิญงานและวิถีชีวิตที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างมาก
- แรงงานไทยควรศึกษาสัญญาจ้างอย่างละเอียดรอบคอบ โดยเฉพาะเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตรา
ค่าจ้างการจ่ายค่าจ้าง เงินค่าล่วงเวลา เงินโบนัสและเงินสิ้ นสุ ดการทํางานเมื่อครบสัญญาและกรณี ที่จะต้อง
ถูกปรับหากทํางานไม่ครบสัญญาจ้าง
- ควรทําความเข้าใจเกี่ยวกับรายได้กบั อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศให้ชดั เจนและ
ยอมรับในความแตกต่างที่เกิดขึ้น หากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศมีความผันผวน ทําให้ขาด
รายได้ไปบางส่ วน ซึ่งไม่เข้าข่ายว่าเป็ นความผิดของนายจ้าง
- แรงงานไทยควรปรึ กษาขอคําแนะนําจากกรมกการจัดหางานก่อนการเดินทาง เกี่ ยวกับ
ระเบียบปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องกับการทํางานในโอมานทั้งหมด
กระทรวงการต่างประเทศ ได้รับรายงานจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งมัสกัต แจ้งให้ทราบ
ว่า รัฐบาลโอมานได้ประกาศใช้กฎหมายแรงงานฉบับแก้ไขใหม่ของโอมาน โดยประกาศของกระทรวง
แรงงานได้แจ้งเตือนต่อนายจ้าง บริ ษทั ผูป้ ระกอบการและลูกจ้าง ตลอดจนบุคคลสัญชาติโอมาน เพื่อให้ถือ
ปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด โดยเฉพาะบทบัญญัติขอ้ ห้ามสําหรับนายจ้าง ซึ่งมีสาระสําคัญดังต่อไปนี้
1.ไม่ยนิ ยอมให้แรงงานต่างชาติที่ได้รับใบอนุญาตทํางานกับบริ ษทั หนึ่งย้ายไปทํางานกับบริ ษทั อื่น
2.ไม่อนุญาตให้จา้ งแรงงานต่างชาติที่พาํ นักในโอมานอย่างผิดกฎหมาย
3.ไม่อนุญาตให้จา้ งแรงงานต่างชาติเข้าทํางานในอาชีพที่สงวนไว้สาํ หรับคนโอมาน
นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ใคร่ ขอเตือนคนไทย/แรงงานไทยซึ่ งพํานักในโอมานโดยวี
ซ่าท่องเที่ยว แต่ประกอบอาชีพทํางาน ซึ่งนับเป็ นการกระทําที่ผิดกฎหมายโอมาน ในข้อหาผิดวัตถุประสงค์
การเข้าเมือง และขณะนี้ทางการโอมานได้เริ่ มมาตรการเข้มงวดอย่างมากในการดําเนิ นการกับบุคคลต่างชาติ
ที่พาํ นักในโอมานอย่างผิดกฎหมาย โดยเพิ่มอัตราค่าปรับอยู่เกิ นกําหนดขึ้นอีกหนึ่ งเท่าตัว เป็ นวันละ 10
ริ ยาลโอมาน และปรับอัตราสู งสุ ดจากเดิม 250 ริ ยาลโอมาน เป็ น 500 ริ ยาลโอมาน และไม่มีการลดหย่อน
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แต่อย่างใด และได้ทราบจากทางการโอมานว่า หากสถิติผูก้ ระทําผิดในข้อหาอยู่เกิ นกําหนดยังไม่ลดลง
ทางการโอมานจะมีนโยบายเพิม่ อัตราค่าปรับอยูเ่ กินกําหนดให้สูงขึ้นไปอีก
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