รายงานการศึกษาส่ วนบุคคล
(Individual Study)
กฏหมายแรงงานของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ :
สภาพปัญหา การคุ้มครองและ
สิ ทธิประโยชน์ ต่อแรงงานไทย
จัดทําโดย นายทศพร อรชุ นะกะ
รหัส 1017

1
สถาบันการต่ างประเทศเทวะวงศ์ วโรปการ กระทรวงการต่ างประเทศ
ประจําปี 2552

รายงานการศึกษาส่ วนบุคคล
(Individual Study)

กฏหมายแรงงานของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ : สภาพปัญหา
การคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ ต่อแรงงานไทย

จัดทําโดย นายทศพร อรชุนะกะ
รหัส 1017

1
สถาบันการต่ างประเทศเทวะวงศ์ วโรปการ กระทรวงการต่ างประเทศ
ประจําปี 2552
ความคิดเห็นเฉพาะบุคคลของผู้ศึกษา

ง

บทสรุปสํ าหรับผู้บริหาร
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ทํางานมากเป็ นอันดับสองรองจากอิสราเอล
อย่างไรก็ตาม แรงงานไทยยังคงประสบกับปั ญหาเดิม ๆในการเดินทางไปทํางาน
ในต่างประเทศ อาทิ นายจ้างไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาจ้าง การเอาเปรี ยบแรงงาน ปั ญหาการจ่ายค่า
ผูศ้ ึกษาจึง
เอมิเรตส์ อย่างละเอียด
โยชน์ต่างๆ ของข้อกฎหมายต่อแรงงานไทย

แนวทางการคุม้ ครองและสิ ทธิ ประ

ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ต่อไป
จะครอบคลุมกฎหมายแรงงานของสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์ ปี พ.ศ. 2523 (Federal Law No. (8) of 1980)
การคุม้ ครองและสิ ทธิ ประโยชน์ต่อแรงงานต่างชาติ
ทํางานในดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ระหว่างปี พ.ศ. 2550 ถึง ปั จจุบนั
ผลจากการศึกษาพบว่า
ประโยชน์ เช่ น การห้ามไม่ให้บริ ษ ทั จัดหางานเรี ยกเงิ นจากแรงงาน
และอาหารให้แรงงาน การ
แรงงานและกําหนดให้มีการตรวจตราการใช้แรงงานอย่างรั ดกุม การกําหนดหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงิ น
เช่ น การห้ามสไตรค◌์ และการรวมกลุ ่มในการต่อรอง การมี ระบบสปอนเซอร์ (Sponsorship
System) ทํา ให้นายจ้างมีอ าํ นาจเหนื อแรงงาน เป็ นต้น
โยชน์ จากบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่ วมมือด้านแรงงานระหว่างไทยกับสหรัฐอาหรับ
ประโยชน์ในการแก้ไขปั ญหาต่างๆ และช่วยเหลือในการคุม้ ครองแรงงาน
ไทย แม้จะต้องใช้เวลาอยูบ่ า้ ง ในส่ วนของแรงงานไทยเองก็ตอ้ งตระหนักถึงความสําคัญในการ
เรี ยนรู ้กฎหมายแรงงานสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
มายให้ความคุม้ ครอง ตลอดจนใฝ่ ศึกษาภาษาอังกฤษให้มาก
ในอาชีพของตนเอง

จ
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บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ด้วยกระแสโลกาภิวตั น์ การค้า และการลงทุนเสรี ในปัจจุบนั ได้ส่งผลให้เกิดการ
ของ
รับแรงงานต่างด้าว และส่ งแรงงานไทยไปต่างประเทศ จากข้อมูลสถิติของสํานักงานบริ หารแรงงานไทย
ไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ระบุวา่ ในปี พ.ศ. 2550 กลุ่ม
ได้แก่ ประเทศในภูมิภาคเอเชีย
จํานวน 108,658 คน และรองลงมา คือ กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง
จํานวน 33,833
คน1
สําหรับกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง แรงงานไทยนิยมเดินทางไปทํางานในประเทศ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ในปี พ.ศ. 2550 มีแรงงานไทย
2
เดินทางเข้ามาทํางานจํานวน 9,850 คน
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ส่ งเสริ มการ
ลงทุนจากต่างประเทศ
“ รัฐบาลสหรัฐอา

เป็ นปร

”3

ถือ

ประเทศจากประเทศในกลุ่มเอเชียใต้มากเกินไป จึงพยายามนําเข้าแรงงานจาก
แรงงานจากประเทศไทยด้วยประกอบกับเศรษฐกิจในช่วง 2-3
ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้
เจริ ญเติบโต อย่าง
.ศ. 2550
จํานวนแรงงาน ไทยในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จึงเ
โดยในปี พ.ศ. 2548 มีแรงงาน
ไทยได้รับอนุญาตให้
มิเรตส์ จํานวน 2,127 คน และปี พ.ศ. 2549
1

http://www.overseas.doe.go.th/oeao_th/news/tdoc/tdoc_b.pdf
http://www.overseas.doe.go.th/oeao_th/news/tdoc/tdoc_b.pdf
3
http://www.uae.gov.ae/government/business.htm
2

2
จํานวน 3,624 คน4
ณ สถานกงสุ ลใหญ่ ณ เมืองดูไบ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รวมระยะเวลากว่า 3 ปี สังเกตเห็นว่า แรงงานไทย
ไปทํางานในต่าง
ประเทศโดยเฉพาะเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
การเดินทาง การถูกล่อลวง ปัญหาระหว่างการทํางานอันเกิดจากการไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาของนายจ้าง เช่น
เป็ น
ต้น
และแรงงานไทย
ได้รับความนิยมจากนายจ้างอีกด้วย

นโยบายหลักของรัฐบาลในด้านการต่างประเทศในข้อ 7.9 ว่าด้วยการคุม้ ครองและส่ งเสริ มสิ ทธิและผล
ประ โยชน์ของคนไทย แรงงานไทย และภาคธุรกิจเอกชนไทยในต่างประเทศ และสนับสนุนการสร้าง
ความเข้ม แข็งให้แก่ชุมชนไทยในต่างประเทศ 5 จึงเห็นว่าการ
กฎหมายแรงงานของสหรัฐ
อาหรับเอมิ เรตส์
ประโยชน์ต่างๆ ของข้อกฎหมายแรงงานสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ต่อแรงงานไทย
และจะเป็ นประโยชน์สาํ หรับ
การคุม้ ครองแรงงานไทยในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์
1)
.ศ. 2523
(Federal Law No (8) of 1980) โดยเฉพาะแนวทางการคุม้ ครองและสิ ทธิประโยชน์ของแรงงานไทย
2)
านการก่อสร้างในเมือง
ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
3)
สิ ทธิ และผลประโยชน์ของแรงงานไทยในเมืองดูไบ
1.3 ขอบเขตการศึกษา
.ศ. 2523 และ
4
5

http://www.overseas.doe.go.th/oeao_th/news/tdoc/tdoc_b.pdf
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3

.ศ. 2550 ถึง
ปัจจุบนั
1.4 นิยามศัพท์

แรงงานไทย
างไปทํางานในต่างประเทศโดยได้รับจ้าง
ทํางานในอาชีพต่างๆ มีค่าจ้างเป็ นผลตอบแทน
สิ ทธิประโยชน์
ธรรม
ความ เป็ นอยู่ ร
การได้รับการคุม้ ครองภายใต้กฎหมายแรงงานของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
1.5
1)
สี ยประโยชน์ของแรงงานไทยภายใต้กฎหมาย
แรงงานของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
2)
รตส์ทราบถึง
ข้อเท็จจริ งต่างๆ ประกอบการตัดสิ นใจในการเดินทางมาทํางาน
3)
เดินทางมาทํางาน ณ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ทราบถึงข้อเท็จจริ ง สภาพปั ญหา และแนวทางในการแก้ไข
ให้การช่วยเหลือ แนะนํา และคุม้ ครองแรงงานไทยต่อไป
4)
ในการช่วยเหลือคุม้ ครองแรงงานไทย

2

กฎหมายแรงงานของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์วา่ ด้ว

(Labour Relations) ในการศึ
แรงงานของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มาตรฐาน
แรงงานระหว่างประเทศ ขบวนการระงับข้อพิพาทแรงง

ประสิ ทธิภาพและประสิ ท
2.1 แนวคิดทฤษฎี
2.1.1 มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ

6

2.1.1.1
แรงงาน (Core Labour Standard) ขององค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ (International Labour Organization : ILO โดยปรากฏอยูใ่ นอนุสัญญาของ ILO จํานวน
8 ฉบับ
8
ILO มีนโยบายส่ งเสริ มและพยายามให้ประเทศ
8
4 ประการ ภายใต้ปฏิญญา ILO
(ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work)
ได้แก่7
ก. เสรี ภาพในการสมาคม และการยอมรับสิ ทธิในการร่ วมเจรจาต่อรอง (ตามอนุ
87 และ 98)
ข. การขจัดแรงงานบังคับและการเกณฑ์แรงงานในทุกรู ปแบบ (ตามอนุสัญญา
6

สุ เทพ ปุ๋ ยสาลี. ม.ป.ป. : 2
7
Maria Nieves Roldan-Confesor 2000 : 36

5
29 และ 105)
ค. การยกเลิกการใช้แรงงานเด็กให้เป็ นผล (
ง. การขจัดการเลือกประติบตั ิในการจ้างงานและอาชีพ (

138 และ 198)

100 และ 111)
6
ข้อ ข.-ง.

87 และ 98

ฐานข้อ ก.
หยุดงานประท้วง (Strike)
ยของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
2.1.1.2 มาตรฐานด้านสิ ทธิมนุษยชน (Human Right Standards) ตามอนุสัญญาระหว่าง
ประเทศขององค์การสหประชาชาติวา่ ด้วยการปกป้ องสิ ทธิของแรงงานต่างด้าวและสมาชิกในครอบครัว
(The United Nations International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers
and Members of Their Families)
.ศ. 2546
คําจํากัดความแรงงานต่างด้าว
อนุสัญญา
ต่างด้าวและครอบครัวโดยไม่คาํ นึงถึงความแตกต่างใน
การ
นอ
น
ทาส การบังคับหรื อเกณฑ์แรงงาน การคุม้ ครองต่อการใช้ความรุ นแรงและการข่มขู่จากภาครัฐและเอกชน
การไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา
มีอาํ นาจ การห้ามการจ่ายค่าจ้าง
ประเทศ
รวมถึ

แล
คนชาติต่อหน้าศาลและการไต่สวน8
ม่ได้ให้สัตยาบันใน
2.1.2 กฎหมายแรงงานของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ พ.ศ. 2523
กฎหมายแรงงานสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ พ.ศ. 2523
8 ค.ศ. 1980 (Federal Law No (8) of 1980)
งานในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ไม่วา่ จะเป็ นคนสัญชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรื อคนต่างชาติ โดยกฎหมาย
มถึงเจ้าหน้า ของสหพันธ์ ของรัฐ เทศบาล องค์กรหรื อสถาบันทางราชการของสหพันธ์
หรื อรัฐ ทหารตํารวจและหน่วย
เกษตรกรรม
กฏหมายแรงงานสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะครอบคลุมความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและแรงงานในทุกๆ
8

http://www.policy.hu/ghanea/Issue%20Paper.pdf

6
ไทย ได้แก่
รด้านความปลอดภัยและการป้ องกันภัยให้แก่
แรงงาน การรักษาพยาบาล วินยั ของการทํางาน การยกเลิกสัญญา การจ่ายเงินชดเชยในกรณี ต่างๆ การ
ตรวจตราแรงงาน และการระงับกรณี พิพาท
รวม

2.1.3 ทฤษฎีระบบของดันลอป

ของรัฐบาลกลาง
งนายจ้างและลูกจ้าง

ฎีระบบ (System) ของ ดันลอป
(Dunlop) น่าจะเหมาะสมในการศึกษา
จอห์น ดันลอป (John Dunlop)
งงานสัมพันธ์ประกอบด้วย 3 ตัวแสดง
หลัก คือ นายจ้างหรื อฝ่ ายบริ หาร
เป็ นทางการ และ
เทคโนโลยี ตลาดผลิตภัณฑ์แรงงาน และการกระจายอํานาจในสังคม มีผลกระทบต่อปัจเจกบุคคลและ
ทํางาน
ต่างๆ ดังกล่าวจึงถูกเรี ยกว่า ระบบแรงงานสัมพันธ์ (labour or industrial relations system)
ประกอบด้วย นายจ้าง ลูกจ้าง
และรัฐบาล
ระบบแรงงานสัมพันธ์ มีสถานะเสมือนเป็ นระบบย่อย (sub-system) ของสังคม นอยูก่ บั ปัจจัยแวดล้อม
สามประการ คือ ตลาด การกระจายอํานาจในสังคม และเทคโนโลยี โดยดันลอปมองว่า การดําเนินการ

2.2

ระหว่างกัน9
ข้องกับแรงงานไทยในต่างประเทศหลายฉบับ

แต่
9

http://industrialrelations.naukrihub.com/dunlop-model.html

7
ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยเฉพาะ

ผาติชนม์ สุ วรรณมนตรี (2544)

:

นทางอาทิ
ปัญหาค่าบริ การและค่าใช้จ่ายสู งกว่ากฎหมายกําหนด ปัญหาการหลอกลวง แม้ขณะทํางานอยูใ่ นไต้หวันก็
ไม่ได้

รัฐต่อไต้หวัน ทําให้ประเทศไทยไม่สามารถดําเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับไต้หวันอย่างเป็ น
ทางการได้อนั เป็ นอุปสรรค
(2545)
พบว่า
เรี ยกเก็บ
ค่าบริ การและค่าใช้จ่ายในอัตราสู ง

อาจถูกโจมตีจากอาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพ
ชาญชัย วิเศษเผ่า (2546)
ไทย พบว่า
มักประสบ
เช่น การถูกบริ ษทั จัดหางานเก็บค่าบริ การและค่าใช้จ่ายเกินคว
แดนจะถูกนายจ้าง

ก่อนและหลังไปทํางาน

ทยส่ วนใหญ่ยงั ขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ
(2548)
พบว่า
และการเสี ยค่าบริ

อปั ญหาการหลอกลวงคนหางาน

8
สัญญาจ้าง ได้รับค่าจ้างสิ ทธิ ประโยชน์และสวัสดิการต่างๆ ไม่ตรงตามสัญญาจ้างงาน

1)
ง
2) ระหว่างทํางาน เช่น ปัญหาทางด้านภาษา การไม่ได้รับค่าจ้างตรงตามสัญญา การถูก
เอาเปรี ยบจากนายจ้าง การไม่ได้รับความคุม้ ครองตามกฎหมาย ปัญหาสาธารณสุ ขเป็ นต้น
3)
ของสภาพภูมิประเทศ ลักษณะนิสัยของนายจ้าง และข้อแตกต่างทางกฎหมายแรงงานของภายในประเทศ

3
ระเบียบวิธีการศึกษา

การศึกษา โดยใช้วธิ ีการวิจยั เชิงเอกสาร (Documentary Research)
1)
(Primary document)
ข้อ
กฎหมาย
พ.ศ. 2523
อนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ (International Labour Organization : ILO) และมาตรฐานด้านสิ ทธิมนุษยชนเป็ นหลัก
2)
(Secondary document) ได้แก่ บันทึกของทางราชการ องค์กร
รายงาน

1) ข้อบังคับตามกฎห
สัญญาครบกําหนด
2) เทียบเคียงกฎหมายแรงงานสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กบั มาตรฐานแรงงานระหว่าง
ประเทศ
3) ทบทวนงานวิจยั

4
ผลการศึ กษาวิจัย
ตามหลักการของแรงงานสัมพันธ์ในทฤษฎีระบบ
ในระบบ คือนายจ้าง แรงงาน และภาครั
อาทิ การเจรจาต่อรอง เป็ นต้น

เอมิเรตส์ และสํานักงานแรงงานไทย ณ กรุ งริ ยาด ซาอุดิอาระเบีย
เหลือแรงงานไทยในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

แสดงหลัก 3 ตัว

งาน สหรัฐ
สหรัฐอาหรับ
ความช่วย

อาจเป็ นบริ ษทั ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เองหรื อบริ ษ ั
ทําสัญญาจ้างงานกับแรงงานไทย

4.1 บทบาทของกระทรวงแรงงาน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
กระทรวงแรงงานสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้ออกกฏหมายแรงงาน พ.ศ. 2523 (Federal
Law No. (8) of 1980)
ไทย มีหลัก
กรณี แรงงานได้รับการแนะนําในการจ้างงานผ่านบริ ษทั จัดหา
งาน กฎหมายแรงงานสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ห้ามมิให้บริ ษทั จัดหางานเรี ยกร้ องหรื อยอมรับค่านาย
หน้าหรื อค่าตอบแทนจากแรงงานไม่ว่าก่อนหรื อหลังการหางานให้ ยกเว้นจะได้รับอนุ ญาตจาก
กระทรวงแรงงาน (ม. 18)10
งานแล้วจะถื อว่าเป็ นลูกจ้างในทันทีและได้รับ
สิ ทธิ
จะต้องไม่ได้รับการ
แทรกแซงใดๆ จากบริ ษทั จัดหางานอีกโดย
จัดหาแรงงานให้แล้ว
สัญญาจ้างงาน สัญญาจ้างงานตามกฎหมายแรงงานมี 2 ประเภทคื อ
ก)
จ้างงาน(อายุ 1 ปี หรื อ
มากกว่าแต่ไม่เกิน 4 ปี )
ข)
ฝ่ าย
10
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11
หน้าอย่างน้อย 1 เดื อน
ได้ และต้องทําเป็ น 3 ฉบับให้แรงงาน นายจ้างและกระทรวงแรงงานสหรัฐ อาหรับเอมิเรตส์ ยึดถื อ
(ม.36) 11
ก) จํานวนค่าจ้าง
ข) วัน ทําสัญญา
ค)
ง) ลักษณะของสัญญา (แบบจํากัดหรื อไม่จาํ กัดเวลา)
จ)
ฉ) ระยะเวลาของสัญญา (สําหรับสัญญาแบบจํากัดเวลา)
ช)
การทดลองงาน (ม.37) แรงงานอาจต้องทดลองงานโดยได้รับค่าจ้างตามปกติ โดย
ไม่เกิ น 6 เดื อน และ
หากนายจ้างไม่พอใจผลงานอาจยกเลิก
การจ้างงานโดยแรงงานไม่ได้รับเงิ นชดเชย
ถ้าแรงงานพ้นระยะทดลองงานแล้วจะนับ
เวลาของการจ้างงานด้วย 12
ปกติแรงงานก่อสร้างทํางานไม่เกิ นวันละ 8
48
ต่อสัปดาห์ โดยวันศุกร์ เป็ นวันหยุดงาน
การหยุดพักรับประทานอาหารและการหยุดพักผ่อน(ไม่เกิน 1
)13
นอกจาก
จัดของปี คือระหว่างเดื อนกรกฎาคม-สิ งหาคม กระทรวงแรงงาน
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จะออกข้อบังคับให้แรงงาน
หยุดพักระหว่างเวลา 12.3015.00 น.
จากอากาศในช่ วงเวลาดังกล่าวร้ อนจัดมากอาจเป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพของแรงงานได้
(อุณหภูมิใน
สู งถึ ง 45-49 องศาเซลเซี ยส)
ต้อง
ถูกปรับ14
ค่าจ้าง
(ม. 55) หรื อตามแต่ตกลงกัน นายจ้างมีสิทธิ หักค่าจ้างได้ในกรณี ดงั

11
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12
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13
Jurists Association 2007: 127
14
http://archive.gulfnews.com/articles/09/05/27/10317507.html

12
ต่อไป

15

ก)
แรงงานโดยหัก ได้ไม่เกิ นร้อยละ 10 ของค่าจ้าง
ข)
สังคมหรื อเงิ นค่าประกันภัย
ค)
จ่ายล่วงหน้า ให้
ง) เงิ นส

ประกัน
งทุนเงิ นออมหรื อการจ่ายคืนให้แก่ นายจ้าง

จ)
ฉ)
ตามสัดส่ วนหลังจาก
16
ค่าล่วงเวลา
ก)
(
)
25 ของค่าจ้างตามปกติ
ข) หากแรงงานทํางานล่วงเวลาในช่ วง 21.00 – 04.00 น. จะได้รับค่า
50 ของค่าจ้างตามปกติ
ค) การทํางานล่วงเวลาตามข้อ ก)และ ข) จะทําได้ไม่เกิ นวันละ 2
ยกเว้นมีเหตุจาํ เป็ น
ง) ถ้าแรงงานต้องทํางานในวันหยุดหรื อวันศุกร์ จะมีสิทธิ ได้รับวันหยุด
50 ของค่าจ้างตามปกติ
การลา
ลาต่าง ๆ คือ17
1) การลาประจําปี แรงงานมีสิทธิ ลาหยุดปี ละ 30

2 ช่ วงก็ได้ และถ้าแรงงานไม่ใช้สิทธิ ในการ
15
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13

ทํางานครบ 1 ปี แล้ว
เดื อน

โดย
หากแรงงานทํางานเกิน 6 เดื อนแต่ยงั ไม่ครบ 1 ปี มีสิทธิ ลาได้ 2 วันต่อ
2) วันหยุดประจํา ปี ตามกฏหมายกําหนดวันหยุดประจําปี ของราชการไว้
ก) วันปี ใหม่ฮิจเราะห์
ข) วันปี ใหม่สากล
ค) วันตรุ ษอี ลฟิ ตริ (ฉลองหลังรอมฎอน)
สองวัน
ง)
อัฎฮา
สามวัน
จ) วันคล้ายวันประสู ติพระศาสดา
ฉ)
ช) วันชาติ
กระทรวงแรงงานจะเป็ นผูป้ ระกาศ
ว่าจะตรงกับวันใด และ

ชดเชย
อาการ
หยุดงานเ

(

50 ของค่าจ้างตามปกติ
จ่ายค่าจ้าง
อีกร้ อยละ 150 ของค่าจ้างตามปกติ
3) การลาป่ วย แรงงานต้องแจ้งให้นายจ้างทราบถึ ง อาการบาดเจ็บหรื อ
การเจ็บป่ วยในช่วงทดลองงานจะไม่ได้รับค่าจ้าง หลังจากพ้นระยะทดลองงานแล้ว
ก) ได้รับค่าจ้างเต็มจํานวนในช่วง 15 วันแรก
ข) ได้รับ
30 วันต่อไป
ค)
ไปจะไม่ได้รับค่าจ้าง
อย่างไรก็ตาม ถ้าอาการเจ็บป่ วยเกิดจากการประพฤติผิดของแรงงานเอง
) จะไม่ได้

ไม่มีสิทธิ ไล่แรงงานออกในช่ วงการลาป่ วยหรื อลาหยุดประจําปี อย่างไรก็ตามนายจ้างมีสิทธิ ยกเลิก
แรงงานมีสิทธิ ได้รับเงิ นชดเชยต่างๆ ตามกฎหมาย
มาตรการด้านความปลอดภัย

14
ปลอดภัยให้แก่แรงงานในการทํางานและการดูแลสุ ขภาพของแรงงานตามม.91-10118 ของกฏหมาย
1)

ครัด
2) นายจ้างต้อง

ารโดยละเอียดในการป้ องกันอัคคีภยั

3) นายจ้างต้องจัดหาอุปกรณ์ First Aid ประจํา ณ ส
4)
5)
6 เดื อน
6) นายจ้าง
งานกําหนด
7)
8)

ม
งาน

เมา
การ
(ม.144 และ ม. 149) นายจ้าง
จะต้องออกค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐ หรื อเอกชนจนหายดี หรื อพิสูจน์ได้
ว่าเป็ นคนทุพลภาพ
ซเรย์และการวิเคราะห์ทาง
และนายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้

ด้วยเป็ นเวลาไม่เกิ น 6 เดื อน หากเกิ นกว่า 6

6 เดื อน
หากแรงงานเสี ยชี วิตจากกรณี ดงั กล่าว ครอบครัวของแรงงานจะได้รับเงิ นชดเชยเท่า
เท่ากับ ค่าจ้างของแรงงานจํานวน 24 เดื อน
180,000 บาทและไม่ เกิ น
18
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15
กว่า 350,000 บาท (ปรับเป็ นเงิ นบาทโดยใช้
1 ดี แรห์มประมาณ 10 บาท)
19
การลงโทษทางวินยั แก่แรงงาน (ม. 102 )
1) การตักเตือน
2) การปรับ
แต่ก
5 วันไม่ได้ สําหรับเงิ นค่า

ก็ได้
เงิ นค่าจ้าง 5 วัน และการปรับในแต่ละเดื อนจะเกิ น เงิ นค่าจ้าง
ไว้เป็ นการเฉพาะและมีบญ
ั ชี แยกต่างหากและนําไป

3) การให้หยุดงานโดยลดค่าจ้างไม่เกิน 10 วัน
4) การไล่ออก
5)
การยกเลิกสัญญาจ้าง (ม. 113 )20
ตามปกติ
1)
ยิน
ยอมเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร
2)
(ยกเว้นมีการแจ้งขอต่อสัญญา)
3)
โดยมีการแจ้งล่วงหน้า
สัญญา
กรณี นายจ้างตายไม่ทาํ ให้สัญญาจ้างยกเลิก นอกจากสัญญาจ้างมีส่วน
ตัวนายจ้าง แต่สัญญาจ้างจะถูกยกเลิ กถ้าแรงงานเสี ยชี วิตหรื อไม่สามารถทํางานได้(ต้องมีใบรับรอง
แพทย์ประกอบ) หรื อถ้าแรงงานยังสามารถ
ควรย้ายงานให้หากแรงงานร้ องขอและควรให้ค่าจ้างเท่ากับ ค่าจ้าง
ให้บุคคลในงานลักษณะ
เดี ยวกัน
นายจ้างสามารถยกเลิ กสัญญาหรื อไล่แรงงานออกได้โดยไม่ตอ้ งบอกล่วงหน้าใน
กรณี
(ม.120)21
1)
19
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16
สมัครงาน
2) ถ้าอยู่ในช่วงทดลองงาน
3)
อย่างร้ ายแรง

48
4)

หนังสื อได้
5)
ดไว้ในสัญญาและยังไม่ยอมทํางานอีก
หลังจากได้รับการสอบถามหรื อการตักเตือนแล้วว่าจะเลิกจ้าง
6)
7)
และกําลังขวัญของประชาชน
8) ถ้าพบว่าเมาสุ ราหรื อเสพยาในช่วงเวลาทํางาน
9) ถ้
ทํางาน
10) ถ้าขาดงานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรโดยไม่ติดต่อกันเกินกว่า 20 วัน
หรื อติดต่อกันเกิ นกว่า 7
(ม.
121)22 คื อ
1) ถ้านายจ้างไม่ปฎิ บตั ิตามข้อผูกมัดในสัญญาหรื อตามกฏหมาย เช่ น
นายจ้างไม่ จ่ายค่าจ้างแก่แรงงานให้ตรงเวลา
2) ถ้าแรงงานถูกทําร้ายโดยนายจ้างหรื อตัวแทนของนายจ้าง
แรงงานประสงค์จะยกเลิกสัญญานอกเหนื อจากเหตุสองประการข้างต้นแล้ว แรงงานต้องจ่ายเงิ น
ชดเชยให้แก่น
กสัญญาดังกล่าวเป็ นจํานวนเงิ นเท่า
ค่าจ้าง 3 เดื อน(เท่ากับค่าจ้าง 45 วัน)
บัติแรงงานจะต้องแจ้งให้นายจ้างทราบล่วงหน้า
เป็ นเวลา 1
การห้ามแรงงานต่ างชาติกลับเข้าไปทํางานในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
เดิ นทางกลับเข้าไป
ทํางานในสหรัฐ อาหรับเอมิเรตส์ เป็ นเวลา 1 ปี
22
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1)
2)
ล่วงหน้า 1 เดื อน หรื อ
3)
4) แรงงานละเมิดกฎหมายแรงงานมาตรา 120 (
ยกเลิกสัญญาจ้างได้โดยไม่ตอ้ งบอกล่วงหน้า ) หรื อ
5)
เดี ยว

1 เดื อน หรื อ

การส่ งแรงงานกลับ
การ
ส่ งแรงงานกลับ อย่างไรก็ตาม หากแรงงานเป็ นผูบ้ อกเลิกสัญญา ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการเดิ น
ทางกลับเอง
การจ่ายเงิ นชดเชยหรื อ เงิ นรางวัล
สัญญาจ้างงานครบกําหนด(ต้องทํางานอย่างน้อย 1 ปี )
เงิ น
รางวัล
1) เงิ นชดเชยการไม่แจ้งล่วงหน้า ในการยกเลิกสัญญาสําหรับสัญญาแบบ
ไม่กาํ หนดเวลา
2)
ไม่มีเหตุอนั สมควรของนายจ้าง
3)
3
4) เงิ นรางวัล
5)
6)
สัญญา
คํานวณตามช่ วงเวลาในการจ้างงาน
7) ค่าใช้จ่ายในการส่ งตัวกลับหากแรงงานไม่ได้ละเมิดสัญญาหรื อกฏหมาย
การระงับกรณี พิพาท ถ้าแรงงานมีปัญหากับนายจ้างและไม่สามารถตกลงกันได้
ตาม
แรงงานสามารถร้ องเรี ยนกับกระทรวงแรงงานสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้
(ม. 155)23
1) แรงงานต้องส่ งข้อร้ องเรี ยนหรื อข้อเรี ยกร้ องเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรให้แก่
23
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นายจ้างและในขณะเดียวกันส่ งสําเนาให้แก่กระทรวงแรงงาน
2) นายจ้างต้องตอบเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรแก่แรงงานภายใน 7 วันทํางาน
หลังจากได้รับข้อร้ องเรี ยนหรื อข้อเรี ยกร้ อง และส่ งสําเนาให้แก่กระทรวงแรงงาน
3) หากนายจ้างไม่ตอบภายในกําหนดหรื อแรงงานไม่พอใจคําตอบ กระ
ทรวงแรงงานอาจเข้าแทรกแซงเองหรื อตามคําขอของ
อย่าง
ฉันท์มิตร
4) หากนายจ้างประสงค์จะร้ องเรี ยน นายจ้างสามารถส่ งคําร้ องเรี ยนไปยัง
กระทรวงแรงงานโดยตรง
ท์มิตร
5) ถ้ายุติขอ้ พิพาทไม่ได้กระทรวงแรงงานจะต้องส่ งกรณี พิพาทดังกล่าวให้
ศาล
ข้อโต้เ
ของกระทรวงแรงงาน และศาลจะกําหนดวันพิจารณาคดีให้
เข้ามา

หนังสื อสรุ ป
และแรงงานได้รับการยก
รณ์ กรณี มีการอุทธรณ์ ด้วย แต่ฝ่าย

เว้นไม่ตอ้ งจ่ายค่าธรรมเนี

พิพาทด้วย
หากแรงงานรวมกลุ่มกันร้ องเรี ยนนายจ้างก็สามารถกระทําได้ แต่อาจใช้
เวลาใน
ทางยุติ

การตรวจสอบการใช้แรงงาน (ม. 167)24 กระทรวงแรงงานมีอาํ นาจในการตรวจ
สอบการใช้แรงงาน
หมาย
1) อตรวจสอบว่านายจ้างดําเนิ นการตามกฎหมายหรื อไม่ เช่ น สภาพการ

24
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งานเด็กและสตรี
2)
ดําเนิ นการให้ถู กต้องตามกฎหมาย
3)
แรงงานและให้หาทางแก้ไข
4)

4.2
แรงงานไทย ณ กรุ งริยาด ซาอุดิอาระ

ทราบถึ งช่ องว่างในการบังคับใช้กฎหมาย
กฎหมายและระเบียบต่างๆ

และสํ านักงาน

ไทย

ดูแลแรงงานไทยในดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้แก่ สถานกงสุ ลใหญ่ ณ เมืองดูไบในสังกัดของ
กระทรวงการต่างประเทศ และสํานักงานแรงงานไทย ณ กรุ งริ ยาด ซาอุดิอาระเบีย ในสังกัดของกรมการ
จัดหางาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
4.2.1 ก่อนแรงงา
ตามระเบียบ
ของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
ค์จะจ้างแรงงาน
การจ้าง
รับการ
รับรองเอกสาร (Certify) จากสถานกงสุ ลใหญ่ ณ เมืองดูไบแล้วให้แก่บริ ษทั จัดหางาน
สอบ
กงสุ ลใหญ่ฯ ต้องมีหนังสื อถึงอธิบดีกรมการจัดหางาน
ต่อความเหมาะสมและสภาพการจ้างงานดังกล่
อนุญาตให้จดั ส่ งแรงงานไทยไปทํางานในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ต่อไป
4.2.2
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จึงอยูใ่ นความดูแลของ

สถานกงสุ ลใหญ่ฯ
การจัดหางานในการ

ตามระเบียบของ
สถานกงสุ ลใหญ่ฯ ทราบว่าแรงงาน
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ไทย

รองและดูแลสิ ทธิ
หรื อขอความช่วยเหลือจากสถานกงสุ ล
าจมีญา

ใกล้ชิดร้องเรี ยนกับหน่วย
น
เท็จจริ งและให้ความช่วยเหลื
ประสานกับสํานักงานแรงงาน ไทย ณ กรุ งริ ยาดด้วย
4.3 นายจ้ าง
กฏหมายแรงงานสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ให้อาํ นาจนายจ้างในการควบคุ มดูแลแรง
(Sponsorship) กําหนดให้นายจ้าง
ระสงค์จะนําลูกจ้างจากต่างประเทศมาทํางานต้องเป็ นผูด้ าํ เนินการ
4.3.1 นายจ้างต้องขออนุญาตต่อกระทรวงแรงงานของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
รวงแรงงานก่อน
การจ้างแรงงาน
4.3.2
คนเข้าเมือง สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ดว้ ย โดย

สํานักงานตรวจ
Bank Guarantee

4.3.3
จัด
ในการนําแรงงานเข้าไปทํางานในสหรัฐ
สุ ขภาพ ค่าวีซ่า ค่า residence permit ค่า
ใบอนุญาตทํางาน
แรงงานเข้าไปทํางาน
1)
work permit 2,400 บาท
2) ค่าธรรมเนียมใบขออนุญาตการจ้างงานหลังจาก approved work
permit 10,000 บาท
3)
บาท ต่อคนงาน 1 คน

31,000
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4) ค่าธรรมเนียมออกวีซ่า 2,500 บาท
1,000 บาท โดยจะส่ ง
คําอนุมตั ิจากกระทรวงแรงงานไปสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง
5)
ไปแล้วจะมีค่าธรรมเนียมการตรวจสุ ขภาพ 5,850 บาท
กฏหมายบังคับให้ทาํ ก่อ
Residence Permit (ตรวจเลือด เอกซเรย์ปอด)
6) ค่าธรรมเนียมการทําบัตรสุ ขภาพ 3,000 บาท
(อีกไม่นานกฏหมายจะบังคับให้นายจ้างทําประกันสุ ขภาพ Health
Insurance
)
7) ค่าธรรมเนียม Residence Permit
4,100 บาท (มี
อายุ 3 ปี )
8) ค่าธรรมเนียมทําบัตร Work Permit Card หรื อเรี ยกว่า Labour Card
จํานวน 500 บาท
9) ค่ารับรองสัญญาจ้างจากหน่วยงานสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 500 บาท
10) ค่ารับรองสัญญาจ้างจากสถานกงสุ ลใหญ่ฯ 600 บาท
11)
- ดูไบ(
)
17,000 บาท
ประมาณ 77,450
จ่ายเงินรางวัลหรื อเงินชดเชยแก่แรงงานครบถ้วนแล้ว นายจ้างจะได้
รับเงินประกันแรงงาน จํานวน 31,000 บาทคืน
4.3.4
นายจ้าง
(หลังยกเลิกวีซ่า แรงงานสามารถพํานักต่อในประเทศได้ 30 วัน)
สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง
1 ปี
ารเข้าเมืองและการอนุญาตให้
ทํางาน ตามระเบียบดังกล่าวทําให้แรงงาน
อย่างไรก็ตาม กฎหมายแรงงานสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อนุญาตให้แรงงาน
นายจ้างได้
งวด ตามรายละเอียด
1) จะต้องได้รับความเห็นชอบจากนายจ้างเก่า โดยนายจ้างเก่ามีหนังสื อรับรอง
ว่าไม่ขดั ข้อง (No Objection Certificate)
2) แรงงานจะต้องทํางานกับนายจ้างเก่าจนครบหรื อเกิน 1 ปี ไปแล้ว
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3) จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมให้แก่กระทรวงแรงงาน
ก)
เนียม เป็ นเงินจํานวน 50,000 บาท
ข)
นไป จะต้องจ่ายค่าธรรม
เนียม เป็ นเงินจํานวน 30,000 บาท
ค) แรง
60 ปี แล้ว จะต้องเสี ยค่าธรรมเนียมเป็ นรายปี ๆ
ละ 50,000 บาท

หากแรงงานหลบหนีนายจ้างจะแจ้งตํารวจและสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง
ออกนอกประเทศได้
ยังคงยึดหนังสื อเดินทางของแรงงาน
น อย่างไรก็ตาม หาก
แรงงานขอหนังสื อเดินทางคืนจากนายจ้างแล้วนายจ้างไม่ยอมคืนให้ แรงงานมีสิทธิ ร้องเรี ยนกระทรวง
แรงงานได้หากไม่พอใจ
4.4 แรงงานไทย
นใหญ่
ทํางาน
อย่างไรก็ตาม
การเสพสุ ราและการพนัน และ
แรงงานส่ วนใหญ่
ะขาดทักษะในการใช้
ภาษาอังกฤษทําให้เสี ยเปรี ยบในการเจรจาต่อรองกับนายจ้าง
4.5 สภาพปั ญหา แรงงานไทยในดูไบประสบและการคุ้มครองจากกฎหมายแรงงานของสหรั ฐ
อาหรั บเอมิเรตส์
4.5.1 ปั ญหาจากสั ญญาจ้ างงาน
ก่อนการเดิ นทาง
ไม่ว่าจะ
งานหรื อเดิ นทางไปทํางานโดยผ่านบริ ษทั จัดหางานจะต้องทําสัญญาจ้
กับบริ ษทั
จัดหางานหรื อกับตัวแทนนายจ้าง
งานตามระเบียบของกรมการจัดหางานก่อนจึงจะ
ได้รับอนุ ญาตให้เดิ นทางไปทํางานได้
กฎหมายแรงงานของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ใน
การขอ residence permit และใบอนุ ญาตทํางาน จะต้องมีสัญญาจ้างงานประกอบคําขอด้วย
นายจ้างจะให้แรงงานลงนาม
เป็ นไปตามรู ปแบบ
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ของกฎหมายแรงงานสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ต้องลง
จึงจะมีผลสมบูรณ์ ตามกฎหมายและนายจ้างจะ
สามารถขอ residence permit และใบอนุ ญาตทํางานให้ได้ โดย
เทศไทยไม่
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้
ตอนของไทยเอง
างในสัญญาก็อาจมี แตกต่างจากสัญญา
และเสี ยเปรี ยบในการ
ต่อรองกับนายจ้าง เช่ น การระบุว่าสัญญาเป็ นแบบมีกาํ หนดเวลา(อาจกําหนดเวลา 1 ปี หรื อมากกว่า)
หรื อแบบไม่มีกาํ หนดเวลา ระยะเวลาทดลองงาน(3 เดือน หรื อ 6
นายจ้างมีสิทธิ ให้แรงงานออกจากงานได้ก่อนครบกําหนดทดลองงาน
จ)
(
) นายจ้าง
จัดอาหารให้ 3
สัญญา
จัดหางานกําห
แรงงานเข้าใจผิดได้ เช่ น ในการยก
อาจทําได้โดยบอกล่วงหน้า 1
เดื อน(30 วัน) แต่ไม่ได้บอกในสัญ ญาด้วยว่าการยกเลิ กสัญญาดังกล่าว แรงงานจะต้องจ่ายค่าชดเชย
ให้แก่นายจ้างเท่ากับเงินค่าจ้าง 45
และในระหว่างการบอก
(ดูหน้า 16) ในขณะ
ตามกฎหมายแรงงานสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จะมีขอ้ กําหนดไม่ มากนักและส่ วนใหญ่จะอิงตาม
กฎหมายแรงงานสหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์ เป็ นหลัก (
และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มีอยู่ในภาคผนวก ก.และข.)
กฎหมายแรงงานสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ จะช่ วยในการเข้าใจปั ญหาและช่ วยในการแก้ไขปั ญหาได้
4.5.2
4.5.2.1 ปั ญหาสกุลเงิ นและตําแหน่ งงาน อาจ
โดย
ระบุ เงินสกุลเหรี ยญ
ดี แรห์ม ทํา
ความ
ทําให้ได้
สา
จัดหางานในประเทศไทยพยายามจูงใจให้แรงงานสนใจไปทํางานจึง
ตําแหน่งให้
ตามกฎหมายสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็ นหลัก

แต่ในความเป็ นจริ ง
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4.5.2.2
งกัน โดยปกติสถานกงสุ ลใหญ่ ณ เมืองดูไบ จะยึดถื อประกาศกรมการ
ไปทํางาน
ในประเทศภูมิภาคตะวันออกกลาง พ.ศ. 2550
29 มีนาคม พ.ศ. 2550 เป็ นหลักในการพิจารณา
งานต่อไป
4.5.2.3

แรงงานไทยมักประสบปั ญหา
ม่ดีนัก โดยเฉพาะ

พยายามประวิงเวลาหรื อ
26 พฤษภาคม พ.ศ. 255225 โดยการจ่ายค่
ตรวจสอบการจ่ายค่าจ้างของนายจ้างได้
ได้
4.5.2.4

งานสามารถ

ป็ นระบบนัก แรงงานคํานวณเวลาพักเป็ นเวลา
อาจแก้ไขได้โดยแรงงานต้องหารื อกับนายจ้างเป็ นหลัก
4.5.3
ตามกฎหมายแรงงานสหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ นา
ให้ 3
เดิ นทางไปทํางานเป็ นกลุ่มใหญ่และพักอยู่รวมกันเป็ นจํานวนมาก ส่ วนใหญ่นายจ้างมักจะจัดอาหาร
ให้ และพยายามหาพ่อครัวไทยให้ดว้ ย อย่างไรก็ตาม มีแร
ไม่ว่านายจ้างจะจัดอาหารให้หรื อแรงงานต้องปรุ งอ
ปั ญหาสําหรับแรงงานบ้า
ห้องพักอาจมี
สภาพแออัดเกินไป (บางห้องอาจอยู่ 6-8 คน)
แม้
เอกสารแต่ก็ยงั มีนายจ้าง
อ
25
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กรณี ข่าวโดยบีบีซี

ว่าสภาพความ

25
เป็ นอยู่ของแรงงานในบางแห่ ง
4.5.4

26

15-16 แต่ก็เป็ นประเด็นปั ญหา
ไทยประสบอยู่ โดยเฉพาะ แรงงานไทยเดินทางถึ งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แล้วและพบว่าตําแหน่ง
ทํา ชี วิตความเป็ นอยู่ และส
คาดหวังไว้ หรื อแรงงานมีขอ้
ขัดแย้ง
คํานึ งว่ากฎหมายแรงงานสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้กาํ หนดหลักเกณฑ์
บางรายก็
เก็บสัมภาระส่ วนตัวมาร้
ดูไบโดยไม่ประสงค์จะกลับไปทํางานกับ
นายจ้างอีก
ตํารวจให้
ได้กล่าวไว้แล้ว นับว่าเป็ นการ
ให้สิทธิ นายจ้างในการปกครองดูแลแรงงานเป็ นอย่างมาก

ก) หากแรงงานประสงค์จะลาออกและยกเ
ต่อนายจ้างล่วงหน้า 30

เงิ นจํา
(มาตรา 116)

ข) แรงงานต้องจ่ายเงินชดเชยให้แก่นายจ้าง(
3 เดื อน(เท่ากับค่าจ้าง 45 วัน)

) เป็ น

ค) กรณี แรงงานไม่ประสงค์จะแจ้งล่วงหน้าตามข้อ ก) ก็อาจกระทําได้โดย
แรงงาน
จะต้องแจ้งล่วงหน้าดังกล่าว
โดยอาจลดลงตามส่ วนของเวล
ง) แรงงานจะต้องจ่ายค่าเดินทางกลับประเทศไทยเอง
จ)
1 ปี

26

http://news.bbc.co.uk/panorama/hi/front_page/newsid_7986000/7986756.stm
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4.5.5
ระงับข้ อพิพาทแรงงาน
ดังได้กล่าวแล้วว่าหากแรงงานมีปัญหากับนายจ้างและไม่สามารถตกลงกันได้
แรงงานสามารถร้ องเรี ยน
กระทรวงแรงงานสหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์
ต้องทําเป็ นภาษาอาหรับ( งจากกระทรวงแรงงานจะ
พิจารณาเฉพาะ
)
หลื อ
อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิ บตั ิแรงงานมักจะไม่ทราบว่ากรณี พิพาท
จะหารื อสถานกงสุ ลใหญ่ฯ เป็ นกรณี ๆ ไป

5
สรุ ปและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลการศึกษา
จากการศึกษากฎหมายแรงงานสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จะเห็ นไ
สําหรับแรงงานไทย
5.1.1
1) การห้ามไม่ให้บริ ษทั จัดหางานเรี ยกร้ องเงิ นจากแรงงาน โดยกําหนดให้
ปทํางาน ข้อกําหนดดังกล่าวจะ
แรงงานไทยต้องเสี ยค่าใช้จ่ายก่อนการเดินทางมากเกิ นสมควร
เรี ยกร้ องค่านายหน้าเกิ นความจําเป็ น
2)
(หรื อให้เป็ นเงิ น) และยานพาหนะรับ -ส่ ง
ให้แก่แรงงาน
และค่าครองชี พของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ค่อนข้างสู ง หากแรงงานต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
จะเป็ นปั ญหาค่อนข้างมาก
3)
แรงงาน
สะดวก ปลอดภัยในการทํางาน
ในสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ ได้ทาํ งานใน
นตะวันออกกลาง
4) กําหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินชดเชยและเงิ นรางวัล ต่างๆ อย่างชัดเจน
ไปทํางานในบางประเทศประสบปั ญหา
สัญญา โดยเฉพาะหากทํางานอยู่กบั นายจ้างเป็ นเวลานาน
5.1.2 ข้อจํากัด
1) การห้ามสไตรค์และการรวมกลุ่มในการต่อรอง
คล้องกับข้อแรก
Organization : ILO)

หมด

(International Labour
87 และ 98 ขององค์การ
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แรงงานระหว่างประเทศ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ยงั ไม่ได้ให้สัตยาบันต่ออนุ สัญ
หากมีแรงงานจํานวนมาก
กฎหมายแรงงานสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อนุ ญาตให้แรงงาน
ข้อพิพาท
กับการทําสนธิ สัญญาการค้าเสรี กบั สหรัฐอเมริ กาด้วย 27
เจรจาจัดทําสนธิ
สมาคมโดยเสรี และสามารถรวมกลุ่มในการต่อรองได้
2) ระบบสปอนเซอร์ (Sponsorship System)
29 และ 105 ขององค์

ได้หากนายจ้างไม่ยินยอม

เนิ นการทาง
เป็ นสําคัญ โดยในทางปฏิ บตั ินายจ้างจะยึดหนังสื อเดิ นทางของ
แรงงานไว้(แม้
กฎหมาย) หากแรงงานหลบหนี นายจ้างสามารถแจ้งตํารวจจับกุมแรงงาน
ได้ ตลอดจนสามารถขอให้ทางการห้ามมิให้แรงงานกลับเข้าไปทํางานในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้
ห
อมนายจ้างทุกอย่างและทํา
ให้นายจ้างฉวยโอกาสเอาเปรี ยบแรงงานได้
ปั จจุบนั มีแนวโน้มว่าประเทศในกลุ่มประเทศริ มอ่าวอาหรับ (Gulf Cooperation
Council : GCC)
ะเบีย คูเวต สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ บาห์เรน โอมาน และ
1 สิ งหาคม พ.ศ. 2552
28

3) การ
หรื อเงิ นชดเชยในอัตรา
27

http://www.policy.hu/ghanea/Issue%20Paper.pdf
28
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แรงงานของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จะกําหนดให้นายจ้างระบุอตั ราเงิ นเดื อ

5.2 ข้ อเสนอแนะ
5.2.1 การคุม้ ครองแรงงานไทยผ่านกลไกระหว่าง
บันทึกความ
เข้าใจว่าด้วยความร่ วมมือด้านแรงงานระหว่างไทยกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้ลงนาม
1
29
พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
1) การสรรหาแรงงานและการเดินทางเข้าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะต้องเป็ นไป
ตามกฎหมาย
2 ประเทศ
2) การบรรจุงานจะต้องได้รับความคุม้ ครองตามกฎหมายแรงงานและระเบียบ
3) เอกสารการรับสมัครงานจะต้องระบุคุณลักษณะ คุณสมบัติและประสบ
โดยเฉพาะ
4)

2 ฝ่ าย
และจะต้องได้รับการรับรองจากกระทรวงแรงงานสหรัฐ

อาหรับเอมิเรตส์
5) สัญญาจ้างงานใช้ภาษาอาหรับ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย
2
งร้อง
6) การส่ งรายได้กลับประเทศ
ของตนเอง ตามกฎระเบียบด้านการเงินในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และไม่กาํ หนดเพดานการส่ งเงิน
7) ข้อพิพาทแรงงาน กรณี เกิดข้อพิพาทแรงงานระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง
สามารถร้องทุกข์ต่อหน่วยงา
มิตร
8) การติดตามผลการดําเนินงาน
ติดตามการปฏิบตั ิตามบันทึกความเข้าใจ
ร่ วมในคณะกรรมการฯ
29

http://www.eppo.go.th/admin/cab/cab-2550-10-22.html#30

2 ประเทศ อย่างน้อยฝ่ ายละ 3 คนเข้า
โดยจะจัดประชุม
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สลับกันในประเทศไทยหรื อประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
การจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความ
ครองดูแลแรงงานไทยเป็ นไปด้วยความสะดวกและมีประสิ ทธิ ภาพ

ช่วยให้การคุม้

ว้ใน
4 โดยเฉพาะในประเด็น
การขจัดคนกลาง ได้แก่
เปรี ยบแรงงาน
โดยการ เรี ยกเก็บเงิ น จากแรงงาน
ถื อว่าผิดกฎหมายของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
กฎหมายแรงงานสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ นายจ้างต้องเป็ นผูจ้ ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
นําเข้าแ
ในประเทศไทยทําให้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ไม่สามารถ
ดําเนิ นการใดๆ ได้
การทําสัญญาจ้างงาน
อาหรับเอมิเรตส์ ก็อาจแก้ปัญหาได้โดยการให้ทาํ สัญญาเพียงฉบับ
ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และประเทศไทย
ข้อพิพาทระหว่างแรงงาน
ไทยและนายจ้าง
สามารถร้ องทุกข์ได้
อย่างไรก็ตาม การ
ลาใน
ให้สอดคล้องกัน โดย
อาศัยกลไกคณะกรรม การ
5.2.2 การดําเนิ นการของส่ วนราชการต้นทางและปลายทางของไทย
5.2.2.1 การฝึ กอบรมแรงงาน
เดิ นทางไปทํางานในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ หน่ วย
ในประเทศไทย ควร
ชี วิตในด้านต่างๆ
ด้านการดูแลสุ ขภาพร่ างกายและ
ธรรมเนี ยมประเพณี ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ตลอดจนภาษา
ทํางาน เป็ นต้น
สถานกงสุ ล ใหญ่ ณ เมืองดูไบ ก็ควรดําเนิ นการฝึ กอบรมแรงงาน
แรงงานในด้านต่างๆ และรับฟั งปั ญหา
ช่ วยเหลื อในการแก้ไขปั ญหาต่างๆ
เป็ นอย่างดี และโครงการต่างๆ
ประมาณและบุคลากรของสถานกงสุ ลใหญ่ฯ เองอยู่บา้ ง

เปิ ดสอนภาษาอังกฤษแก่
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5.2.2.2 การคัดกรองแรงงาน
ควรมี การจัดทําแฟ้ มแรงงานไทย
อนร่ วมงานหรื อก่อปั ญหาให้กบั นายจ้าง
จาก
ติ
และนํามาใช้ประกอบการพิจารณาส่ งออกไปทํางานในภายหลัง โดยอาจให้
ได้สิทธิ ในการเดิ นทางไปทํางานก่อนผูม้ ีปัญหา เป็ นต้น
5.2.3 แรงงานไทย
แรงงานไทยควรสนใจรับการอบรมให้รู้กฏหมายแรงงานสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ให้
สหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์
ปฏิ บตั ิงานของแรงงานต่างๆ ด้วย
เข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษให้สามารถใช้งานได้พอควร
ทํางาน ช่วยลดโอกาสของการถูกเอาเปรี ยบจากบริ ษทั
จัดหางานหรื อนายจ้างได้
หากแรงงานไทยทราบข้อกฎหมาย
จะช่วยให้แรงงานไทย
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at.. ...... ............................................... between
;

Mr./Mrs.Mss..

...........................................,..of

.......................................................(Company>
,

I

.......................
uiu/uis/uiqnia ..............................................
~uuIOJ'IJ~EI~
...................................................
fill ............................... 'izfl314..

P

w

aI wY

Address. .........................................................

mm4.. .......................................
t... :. ................

hereinafter czllled "the Employer" and

cxsioYflilzduna'i6'uiu{i4'7 llnz

Mr./Mrs.Mss..

B

................................................

Holder of Passport No .......................................
I.D.No ..........................................................
Address. .........................................................
hereinafter calIed "the Employee"
Both parties agree on the following:
1. Job Assignment and Wages

The Employer engages the Employee and

1. 6irrsldssi~d~az&idis
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...............................

the Employee agrees to work for the Employer in
the position of ...............................................
The basic wage is .................................
per monthlday for 48 working hours per week.
Wages are paid on a working day, at the
end of the month, at least once a month.
Wages are paid in cash.

2. Work Site
The work site is at...............................

....................................................................

i

...................................................................
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3. Duration of Contract and Probation Period

3.1 The duration of this contract is

..... years

commencing on the first day on duty in United
Arab Emirates
The &st three months of work shall be
considered as a probation period If the Employer
h d s that the Employee is not qualified for thejob

assigned, the Employer has the right to offer the
Employee the other appropriate job with the consent
of the Employee or to tkrminate the contract by
giving the Employee one week prior notice. The
Employer shall bear repatriation expenses of the
Employee. If the probationary period is completed .

with the satisfaction of the Employer, the contract shall
be continuously in effective.
3.2 The contract expires at its expiry date
without furthkr notification. However, if the
~ m b l o ~ wishes
er
to extend the contract, he should
notify the Employee .inwriting at least thirty days
before the expiry date of the contract period
3.3 Both parties have the right to terminate
t

the contract by informing eachparty in 'writing at
least thirty days or one month notice.

4. Travel Expenses
4.1 The Employer shall bear the travel
expenses of the Employee from Bangkok, Thailand
to work place in United Arab Emirates and the
cost of the return travel as well. These expenses

shall not cover the cost of acquiring a passport.
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4.2 The Employer shall be exempted from
payment of return travel expenses of the Employee

in the following cases:
(1) The Employee resigns before the
expiry date of the contract.
(2) The Employee commits a breach
resulting in his dismissal without notice and
without a service gratuity in accordance with the
provisions of the Labour Law.
5. Working Hours

The working ho&s shall not exceed 8 hours
per day, 6 days per week. At least 1 hourrest during
working hours after start working not more than
five hours.

6. Overtime Payment
-

6.1 The Employee shall be entitled the

overtime payments if he is required to do an extra
work more than the usual working hours. The extra
payment given to the Employee shall be equivalent
to hisher basic wage plus 25 percent, in accordance

with the provisions of the Labour Law.
6.2 If the Employee is asked to work more
than the usual working hours between 21.00 P.M.
to 04.00 A.M. of the following day, he/she shall be
given extra pay as No.6.1 plus 50 percent of
hisher wage.

6.3 If the Employee is asked to work on
hidher holidays, the Employer shall provide him
other holidays or shall p'ay him extra as No.6.2
7. Holidays and Leave

7.1 The Employee shall be entitled to one
day off per week with pay.
7.2 The Employee shall be received full pay
during the official holidays as follow

- Eid Al-Fitr

2 days

- Eid Al-Adha

3 days

- National Day

1 day

- New Year's Day (Hegira)

1 day

- New Year's Day (Christian) 1 day
- Birthday of the Prophet

1 day

- Nocturnal Journey and Ascension of the
Prophet 1 day
-

7.3' The Employee is entitled to sick leave

with pay after continuously working for six months

in accordance with the Labour Law.
7.4 The Employee is entitled to an annual
leave with pay ;lot -less than:

a Two days a rnontlqif the Employee has
performed his duty more than six months but less than
one year.
b. Thirty days a year, if the Employee has
performed his duty for more than one year.
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8. Gratuity
The Employee is entitled to a gratuity after
completing the contract in accordance with the
Labour Law.

9. Food and ~ccommodation
9.1 The Employer shall provide the
Employee with three meals a day f?ee of charge or
food allowances of ........................per daylmonth.
9.2 The Employer shall provide the
Employee with safe and hygenic accommodation
free of charge during the term of contract.

10. Medical Care and Treatment
10.1 The .Employee shall provide the
Employee with the required medical treatment in
accordance with the rul$s and regulations enforced

in United Arab Emirates
10.2 The Employer shall accept that the
Employee will receive an indemnity for labour
injuries, disability or death during work or arising
therefrom according to U.A.E. Laws.

11. General Provision and Obligation
11.1 The Employee shall abide the rules
and regulations of the Employer's company
stipulated in conformity with the local Labour Law,

q ~ dshall respect the local traditions and customs and
shall not engage in any political or religious activities
such as protest or demonstration
11.2 The Employee is not permitted to
work for other, and the Employer shall not have
the right to engage the Employee in any work with
another employer unless permitting by the provision of
Laws.
6

12. Others
12.1 The Employer shall pay for all

12.

o'u 1
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necessary fees and expenses incured from the
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acquisition of work permit in accordance with the
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local regulations.
12.2 In the event of natural disaster, riof

12.2 fun4GG1n~m4&n"u644~'11iS
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battle or war the Employer shall evacuate the

onion nls+u ~foaansiuuiv~iaoe&oaowuvcqn

Employee to the safe area. If the situation is no
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longer conducive for the continuity of work, the
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Employer shall repatriate the h p l o y e e to his home

~auuiaha~9u~~onk'il4iiu$qnum

land and shall pay for all the expenses of the
repatriation.
12.3 Other conditions not mentioned in this
contract shall be in accordance with the stipulations
of the local law.
This contract is made in Enghsh and Thai
versions, each being equally authentic, each party
holding one copy.
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In witness ivhereof, the undersigned, having

'

fully understood the contents of the c o n ~ stated
t

a d

herein, have signed this agreeaent.
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Signature.. ....................................... .Employer
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Signature.. ........................................ Employee

as%tl............................................... .;f$14

(......................................... )

(.............................................. 1
!

d

Signature.. ....................................... .Witness

a4%0...........................................

Signature.. ....................................... .Witness
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A. FIRST PARTY
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Company I Est
Nationality
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Address
Represented by:
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8. SECOND PARTY

Mr. /Mrs :

:-
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Natiodty :
Passporl No:
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Now therefore the paaits declared having full capacity
to contract and nnmdly agreed as f d m :
the Second PW accepts to w r k br fird party as
1)

in the U.A.E. For a basic .salary.
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2)The duration of this Agreement shall be [
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A- The.two parties hereto have agreed that the Second
party shall be subject to a pmbation period of
months (provided that the probation shalJ not exceed six
months h m the beginning of employment).

-

B- The limited employment agreement expires on the date
of expire thereof, but in case the two parties continue
to execute the agnement then it shall be considered
as renewed for an extra period of one year from the dale
of expire thereof on the same terms and conditions.
3) TheFim Party shall bear the c a of air ticket at the time of
commencing work and also the cast of one ticke~home at the
time of terminating the Employment Agreunent.
4) The Fim Party may terminate the senrjces of Second Party
immediately and without notice in case the Second
party violates Clause (120) of theFedral Law No@) of 1980
in respea of the organizing oflabour Relation and as
conditions pmvided thenin'
And also as pmvidcd in Clause (88) there ot
5) Provisions of Federal Act No.(8) )shall be applicable
in respect of end of semMcegratuity and shall also be
applicable
for
other
conditions
which are
not provided for henin.
5) This Agreement is madein 3 copies. F i copy retained

with the Ministry TLabour Dept.) at the time ofattesting
the agreement each party hereto shall have one copy to
act according whenever necessary...
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7) The First Party is obligated to grant the Second Party
an annual leave with pay for
days @rovided
that the annuat lave shall no1 be less than thirty days).
8) Other allowances granted to Uie Second Party:

A- ~ccommodation~ 1 1 . :
B- TnmportationAll. :
C- Others :

:
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exceed for@eight hours weekly. In caa of shops, hotels,

SECOND PARTY

-c
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Total Salary With Allowance :
9) Other Conditions :
A

restaurants and watchmen, the working hours shall be nine
hours per day.
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Basic Salary :

10) Daily working hours are I
) hours only, and shall not
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FIRST PARTY
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ประวัติผู้เขียน

นายทศพร อรชุ นะกะ
วันเดือนปี เกิด
สถานภาพการสมรส
การศึกษา
ประวัติการรับราชการ

- สมรสแล้วกับนางมนัสวี อรชุนะกะ
มีบุตร 1
.ช. นรภัทร อรชุนะกะ
- ปริ ญญาตรี รัฐศาสตร์ บณั ฑิต (การระหว่างประเทศ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร◌์ พ.ศ. 2518
- 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519เข้ารับราชการกองเผยแพร่
กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
- พ.ศ. 2523 นายเวร สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งฮานอย
- พ.ศ. 2526 เลขานุการตรี กองหนังสื อเดินทาง
- พ.ศ. 2530 เลขานุการโท สถานเอกอัครราชทูต ณ
กรุ งแคนเบอร์ รา
- พ.ศ. 2534 เลขานุการเอก กองรับรอง กรมพิธีการทูต
- พ.ศ. 2542
กรุ งโคลัมโบ
- พ.ศ. 2544 รองกงสุ ลใหญ่ สถานกงสุ ลใหญ่ ณ นครโอซากา
- พ.ศ. 2546 ผูอ้ าํ นวยการกองประมวลและวิเคราะห์ข่าว
กรมสารนิเทศ
- พ.ศ. 2547 ผูอ้ าํ นวยการกองวัฒนธรรมสัมพันธ์ กรมสารนิเทศ
- พ.ศ. 2549-ปั จจุบนั รองกงสุ ลใหญ่ ณ เมืองดูไบ

