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ง

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ทาํงานมากเป็นอนัดบัสองรองจากอิสราเอล

อยา่งไรก็ตาม แรงงานไทยยงัคงประสบกบัปัญหาเดิมๆในการเดินทางไปทาํงาน
ในต่างประเทศ  อาทิ นายจา้งไม่ปฏิบติัตามสัญญาจา้ง การเอาเปรียบแรงงาน ปัญหาการจ่ายค่า

ผูศึ้กษาจึง
เอมิเรตส์อยา่งละเอียด แนวทางการคุม้ครองและสิทธิประ
โยชน์ต่างๆ ของขอ้กฎหมายต่อแรงงานไทย

ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ต่อไป จะครอบคลุมกฎหมายแรงงานของสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์ ปี พ.ศ. 2523 (Federal Law No. (8) of 1980)

การคุม้ครองและสิทธิประโยชน์ต่อแรงงานต่างชาติ
ทาํงานในดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ระหวา่งปี พ.ศ. 2550 ถึง ปัจจุบนั

ผลจากการศึกษาพบวา่
ประโยชน์ เช่น การห้ามไม่ให้บริษทัจดัหางานเรียกเงินจากแรงงาน
และอาหารให้แรงงาน การ
แรงงานและกาํหนดให้มีการตรวจตราการใช้แรงงานอย่างรัดกุม การกาํหนดหลกัเกณฑ์การ
จ่ายเงิน
เช่น การห้ามสไตรค◌์และการรวมกลุ ่มในการต่อรอง การมีระบบสปอนเซอร์ (Sponsorship
System) ทาํให้นายจา้งมีอาํนาจเหนือแรงงาน เป็นตน้

โยชน์ จากบนัทึกความเขา้ใจวา่ดว้ยความร่วมมือดา้นแรงงานระหวา่งไทยกบัสหรัฐอาหรับ
ประโยชน์ในการแกไ้ขปัญหาต่างๆ และช่วยเหลือในการคุม้ครองแรงงาน

ไทย แมจ้ะตอ้งใชเ้วลาอยูบ่า้ง ในส่วนของแรงงานไทยเองก็ตอ้งตระหนกัถึงความสาํคญัในการ
เรียนรู้กฎหมายแรงงานสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

มายใหค้วามคุม้ครอง ตลอดจนใฝ่ศึกษาภาษาองักฤษใหม้าก
ในอาชีพของตนเอง
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1
บทนํา

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
ดว้ยกระแสโลกาภิวตัน์ การคา้ และการลงทุนเสรีในปัจจุบนัไดส่้งผลใหเ้กิดการ

ของ
รับแรงงานต่างดา้ว และส่งแรงงานไทยไปต่างประเทศ จากขอ้มูลสถิติของสาํนกังานบริหารแรงงานไทย
ไปต่างประเทศ กรมการจดัหางาน กระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคม ระบุวา่ในปี พ.ศ. 2550 กลุ่ม

ไดแ้ก่ ประเทศในภูมิภาคเอเชีย
จาํนวน 108,658 คน และรองลงมา คือ กลุ่มประเทศตะวนัออกกลาง จาํนวน 33,833
คน1

สาํหรับกลุ่มประเทศตะวนัออกกลาง แรงงานไทยนิยมเดินทางไปทาํงานในประเทศ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ในปี พ.ศ. 2550 มีแรงงานไทย

เดินทางเขา้มาทาํงานจาํนวน 9,850 คน2

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ส่งเสริมการ
ลงทุนจากต่างประเทศ
“ รัฐบาลสหรัฐอา

ถือ
เป็นปร ”3

ประเทศจากประเทศในกลุ่มเอเชียใตม้ากเกินไป จึงพยายามนาํเขา้แรงงานจาก
แรงงานจากประเทศไทยดว้ยประกอบกบัเศรษฐกิจในช่วง 2-3 ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้
เจริญเติบโต อยา่ง .ศ. 2550
จาํนวนแรงงาน ไทยในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จึงเ โดยในปี พ.ศ. 2548 มีแรงงาน
ไทยไดรั้บอนุญาตให้ มิเรตส์ จาํนวน 2,127 คน และปี พ.ศ. 2549

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



2

จาํนวน 3,624 คน4

ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รวมระยะเวลากวา่ 3 ปี สังเกตเห็นวา่ แรงงานไทย ไปทาํงานในต่าง
ประเทศโดยเฉพาะเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
การเดินทาง การถูกล่อลวง ปัญหาระหวา่งการทาํงานอนัเกิดจากการไม่ปฏิบติัตามสัญญาของนายจา้ง เช่น

เป็น
ตน้

และแรงงานไทย
ไดรั้บความนิยมจากนายจา้งอีกดว้ย

นโยบายหลกัของรัฐบาลในดา้นการต่างประเทศในขอ้ 7.9 วา่ดว้ยการคุม้ครองและส่งเสริมสิทธิและผล
ประ โยชน์ของคนไทย แรงงานไทย และภาคธุรกิจเอกชนไทยในต่างประเทศ และสนบัสนุนการสร้าง
ความเขม้ แขง็ใหแ้ก่ชุมชนไทยในต่างประเทศ5 จึงเห็นวา่การ กฎหมายแรงงานของสหรัฐ
อาหรับเอมิ เรตส์
ประโยชน์ต่างๆ ของขอ้กฎหมายแรงงานสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ต่อแรงงานไทย

และจะเป็นประโยชน์สาํหรับ
การคุม้ครองแรงงานไทยในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ต่อไป
1.2 วตัถุประสงค์

1) .ศ. 2523
(Federal Law No (8) of 1980) โดยเฉพาะแนวทางการคุม้ครองและสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทย

2) านการก่อสร้างในเมือง
ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

3)
สิทธิและผลประโยชน์ของแรงงานไทยในเมืองดูไบ
1.3 ขอบเขตการศึกษา

.ศ. 2523 และ

4 http://www.overseas.doe.go.th/oeao_th/news/tdoc/tdoc_b.pdf
5 30 ธนัวาคม 2551
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.ศ. 2550 ถึง
ปัจจุบนั
1.4 นิยามศัพท์

แรงงานไทย างไปทาํงานในต่างประเทศโดยไดรั้บจา้ง
ทาํงานในอาชีพต่างๆ มีค่าจา้งเป็นผลตอบแทน

สิทธิประโยชน์
ธรรม
ความ เป็นอยู่ ร การไดรั้บการคุม้ครองภายใตก้ฎหมายแรงงานของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
1.5

1) สียประโยชน์ของแรงงานไทยภายใตก้ฎหมาย
แรงงานของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

2) รตส์ทราบถึง
ขอ้เทจ็จริงต่างๆ ประกอบการตดัสินใจในการเดินทางมาทาํงาน

3)
เดินทางมาทาํงาน ณ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ทราบถึงขอ้เทจ็จริง สภาพปัญหา และแนวทางในการแกไ้ข

ใหก้ารช่วยเหลือ แนะนาํ และคุม้ครองแรงงานไทยต่อไป
4)

ในการช่วยเหลือคุม้ครองแรงงานไทย
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กฎหมายแรงงานของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์วา่ดว้

(Labour Relations) ในการศึ

แรงงานของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มาตรฐาน
แรงงานระหวา่งประเทศ ขบวนการระงบัขอ้พิพาทแรงง

ประสิทธิภาพและประสิท 6

2.1 แนวคิดทฤษฎี
2.1.1 มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ

2.1.1.1 แรงงาน (Core Labour Standard) ขององคก์ารแรงงาน
ระหวา่งประเทศ (International Labour Organization : ILO โดยปรากฏอยูใ่นอนุสัญญาของ ILO จาํนวน
8 ฉบบั

8 ILO มีนโยบายส่งเสริมและพยายามใหป้ระเทศ
8

4 ประการ ภายใตป้ฏิญญา ILO
(ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work)

ไดแ้ก่7

ก. เสรีภาพในการสมาคม และการยอมรับสิทธิในการร่วมเจรจาต่อรอง (ตามอนุ
87 และ 98)

ข. การขจดัแรงงานบงัคบัและการเกณฑแ์รงงานในทุกรูปแบบ (ตามอนุสัญญา

6 สุเทพ ปุ๋ยสาลี. ม.ป.ป. : 2
7 Maria Nieves Roldan-Confesor 2000 : 36
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29 และ 105)
ค. การยกเลิกการใชแ้รงงานเด็กใหเ้ป็นผล ( 138 และ 198)
ง. การขจดัการเลือกประติบติัในการจา้งงานและอาชีพ (

100 และ 111)
6

ขอ้ ข.-ง. 87 และ 98
ฐานขอ้ ก.

หยดุงานประทว้ง (Strike) ยของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
2.1.1.2 มาตรฐานดา้นสิทธิมนุษยชน (Human Right Standards) ตามอนุสัญญาระหวา่ง

ประเทศขององคก์ารสหประชาชาติวา่ดว้ยการปกป้องสิทธิของแรงงานต่างดา้วและสมาชิกในครอบครัว
(The United Nations International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers
and Members of Their Families) .ศ. 2546
คาํจาํกดัความแรงงานต่างดา้ว
อนุสัญญา ต่างดา้วและครอบครัวโดยไม่คาํนึงถึงความแตกต่างใน

การ นอ น
ทาส การบงัคบัหรือเกณฑแ์รงงาน การคุม้ครองต่อการใชค้วามรุนแรงและการข่มขู่จากภาครัฐและเอกชน

การไม่ปฏิบติัตามสัญญา

มีอาํนาจ การหา้มการจ่ายค่าจา้ง แล
ประเทศ รวมถึ คนชาติต่อหนา้ศาลและการไต่สวน8

ม่ไดใ้หส้ัตยาบนัใน
2.1.2 กฎหมายแรงงานของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ พ.ศ. 2523
กฎหมายแรงงานสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ พ.ศ. 2523

8 ค.ศ. 1980 (Federal Law No (8) of 1980)
งานในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไม่วา่จะเป็นคนสัญชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือคนต่างชาติ โดยกฎหมาย

มถึงเจา้หนา้ ของสหพนัธ์ ของรัฐ เทศบาล องคก์รหรือสถาบนัทางราชการของสหพนัธ์
หรือรัฐ ทหารตาํรวจและหน่วย เกษตรกรรม
กฏหมายแรงงานสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะครอบคลุมความสัมพนัธ์ระหวา่งนายจา้งและแรงงานในทุกๆ

8 http://www.policy.hu/ghanea/Issue%20Paper.pdf
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ไทย ไดแ้ก่
รดา้นความปลอดภยัและการป้องกนัภยัให้แก่

แรงงาน การรักษาพยาบาล วนิยัของการทาํงาน การยกเลิกสัญญา การจ่ายเงินชดเชยในกรณีต่างๆ การ
ตรวจตราแรงงาน และการระงบักรณีพิพาท

รวม ของรัฐบาลกลาง
2.1.3 ทฤษฎีระบบของดันลอป

งนายจา้งและลูกจา้ง

ฎีระบบ (System) ของ ดนัลอป
(Dunlop) น่าจะเหมาะสมในการศึกษา

จอห์น ดนัลอป (John Dunlop) งงานสัมพนัธ์ประกอบดว้ย 3 ตวัแสดง
หลกั คือ นายจา้งหรือฝ่ายบริหาร
เป็นทางการ และ
เทคโนโลยี ตลาดผลิตภณัฑแ์รงงาน และการกระจายอาํนาจในสังคม มีผลกระทบต่อปัจเจกบุคคลและ

ทาํงาน

ต่างๆ ดงักล่าวจึงถูกเรียกวา่ ระบบแรงงานสัมพนัธ์ (labour or industrial relations system)
ประกอบดว้ย นายจา้ง ลูกจา้ง

และรัฐบาล
ระบบแรงงานสัมพนัธ์ มีสถานะเสมือนเป็นระบบยอ่ย (sub-system) ของสังคม นอยูก่บัปัจจยัแวดลอ้ม
สามประการ คือ ตลาด การกระจายอาํนาจในสังคม และเทคโนโลยี โดยดนัลอปมองวา่ การดาํเนินการ

ระหวา่งกนั9

2.2
ขอ้งกบัแรงงานไทยในต่างประเทศหลายฉบบั

แต่

9
http://industrialrelations.naukrihub.com/dunlop-model.html
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ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยเฉพาะ

ผาติชนม ์สุวรรณมนตรี (2544) :
นทางอาทิ

ปัญหาค่าบริการและค่าใชจ้่ายสูงกวา่กฎหมายกาํหนด ปัญหาการหลอกลวง แมข้ณะทาํงานอยูใ่นไตห้วนัก็
ไม่ได้

รัฐต่อไตห้วนั ทาํใหป้ระเทศไทยไม่สามารถดาํเนินความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศกบัไตห้วนัอยา่งเป็น
ทางการไดอ้นัเป็นอุปสรรค

(2545)
พบวา่ เรียกเก็บ
ค่าบริการและค่าใชจ้่ายในอตัราสูง

อาจถูกโจมตีจากอาวธุเคมีและอาวธุชีวภาพ
ชาญชยั วเิศษเผา่ (2546)

ไทย พบวา่ มกัประสบ ก่อนและหลงัไปทาํงาน
เช่น การถูกบริษทัจดัหางานเก็บค่าบริการและค่าใชจ้่ายเกินคว
แดนจะถูกนายจา้ง

ทยส่วนใหญ่ยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการ

(2548)
พบวา่ อปัญหาการหลอกลวงคนหางาน
และการเสียค่าบริ
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สัญญาจา้ง ไดรั้บค่าจา้งสิทธิประโยชน์และสวสัดิการต่างๆ ไม่ตรงตามสัญญาจา้งงาน

1) ง
2) ระหวา่งทาํงาน เช่น ปัญหาทางดา้นภาษา การไม่ไดรั้บค่าจา้งตรงตามสัญญา การถูก

เอาเปรียบจากนายจา้ง การไม่ไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมาย ปัญหาสาธารณสุขเป็นตน้
3)

ของสภาพภูมิประเทศ  ลกัษณะนิสัยของนายจา้ง และขอ้แตกต่างทางกฎหมายแรงงานของภายในประเทศ
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ระเบียบวิธีการศึกษา

การศึกษา โดยใชว้ธีิการวจิยัเชิงเอกสาร (Documentary Research)
1) (Primary document) ขอ้

กฎหมาย
พ.ศ. 2523 อนุสัญญาขององคก์ารแรงงานระหวา่ง
ประเทศ (International Labour Organization : ILO) และมาตรฐานดา้นสิทธิมนุษยชนเป็นหลกั

2) (Secondary document) ไดแ้ก่  บนัทึกของทางราชการ องคก์ร
รายงาน

1) ขอ้บงัคบัตามกฎห

สัญญาครบกาํหนด
2) เทียบเคียงกฎหมายแรงงานสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กบัมาตรฐานแรงงานระหวา่ง

ประเทศ
3) ทบทวนงานวิจยั
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ผลการศึกษาวิจัย

ตามหลกัการของแรงงานสัมพนัธ์ในทฤษฎีระบบ แสดงหลกั 3 ตวั
ในระบบ คือนายจา้ง แรงงาน และภาครั
อาทิ การเจรจาต่อรอง เป็นตน้

งาน สหรัฐ
สหรัฐอาหรับ

เอมิเรตส์ และสาํนกังานแรงงานไทย ณ กรุงริยาด ซาอุดิอาระเบีย ความช่วย
เหลือแรงงานไทยในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

อาจเป็นบริษทัของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เองหรือบริษั
ทาํสัญญาจา้งงานกบัแรงงานไทย

4.1 บทบาทของกระทรวงแรงงาน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
กระทรวงแรงงานสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไดอ้อกกฏหมายแรงงาน พ.ศ. 2523 (Federal

Law No. (8) of 1980)
ไทย มีหลกั

กรณีแรงงานได้รับการแนะนาํในการจา้งงานผ่านบริษทัจดัหา
งาน กฎหมายแรงงานสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ห้ามมิให้บริษทัจดัหางานเรียกร้องหรือยอมรับค่านาย
หน้าหรือค่าตอบแทนจากแรงงานไม่ว่าก่อนหรือหลงัการหางานให้ ยกเวน้จะได้รับอนุญาตจาก
กระทรวงแรงงาน (ม. 18)10 งานแล้วจะถือว่าเป็นลูกจา้งในทนัทีและได้รับ
สิทธิ จะตอ้งไม่ได้รับการ
แทรกแซงใดๆ จากบริษทัจดัหางานอีกโดย จดัหาแรงงานให้แล้ว

สัญญาจา้งงาน สัญญาจา้งงานตามกฎหมายแรงงานมี 2 ประเภทคือ
ก) จา้งงาน(อายุ 1 ปีหรือ

มากกว่าแต่ไม่เกิน 4 ปี)
ข) ฝ่าย

10 Jurists Association 2007: 105
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หน้าอย่างน้อย 1 เดือน

ได้ และตอ้งทาํเป็น 3 ฉบบัให้แรงงาน นายจา้งและกระทรวงแรงงานสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ยึดถือ
(ม.36) 11

ก) จาํนวนค่าจา้ง
ข) วนั ทาํสัญญา
ค)
ง) ลกัษณะของสัญญา (แบบจาํกดัหรือไม่จาํกดัเวลา)
จ)
ฉ) ระยะเวลาของสัญญา (สาํหรับสัญญาแบบจาํกดัเวลา)
ช)

การทดลองงาน (ม.37) แรงงานอาจตอ้งทดลองงานโดยได้รับค่าจา้งตามปกติ โดย
ไม่เกิน 6 เดือน และ หากนายจา้งไม่พอใจผลงานอาจยกเลิก

การจา้งงานโดยแรงงานไม่ได้รับเงินชดเชย ถา้แรงงานพน้ระยะทดลองงานแลว้จะนับ
เวลาของการจา้งงานด้วย12

ปกติแรงงานก่อสร้างทาํงานไม่เกินวนัละ 8 48
ต่อสัปดาห์ โดยวนัศุกร์เป็นวนัหยุดงาน

การหยุดพกัรับประทานอาหารและการหยุดพกัผ่อน(ไม่เกิน 1 )13

นอกจาก จดัของปีคือระหว่างเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม กระทรวงแรงงาน
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะออกขอ้บงัคบัให้แรงงาน หยุดพกัระหว่างเวลา 12.30-
15.00 น. จากอากาศในช่วงเวลาดงักล่าวร้อนจดัมากอาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพของแรงงานได้
(อุณหภูมิใน สูงถึง 45-49 องศาเซลเซียส) ตอ้ง
ถูกปรับ14

ค่าจา้ง
(ม. 55) หรือตามแต่ตกลงกนั นายจา้งมีสิทธิหักค่าจา้งไดใ้นกรณีดงั

11 Jurists Association 2007: 113
12 Jurists Association 2007: 113
13 Jurists Association 2007: 127
14 http://archive.gulfnews.com/articles/09/05/27/10317507.html
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ต่อไป 15

ก)
แรงงานโดยหักไดไ้ม่เกินร้อยละ 10 ของค่าจา้ง

ข) ประกนั
สังคมหรือเงินค่าประกนัภยั

ค) งทุนเงินออมหรือการจ่ายคืนให้แก่นายจา้ง
จ่ายล่วงหน้าให้

ง) เงินส

จ)
ฉ)

ตามสัดส่วนหลงัจาก

ค่าล่วงเวลา 16

ก) ( )
25 ของค่าจา้งตามปกติ

ข) หากแรงงานทาํงานล่วงเวลาในช่วง 21.00 – 04.00 น. จะได้รับค่า
50 ของค่าจา้งตามปกติ

ค) การทาํงานล่วงเวลาตามขอ้ ก)และ ข) จะทาํได้ไม่เกินวนัละ 2
ยกเวน้มีเหตุจาํเป็น

ง) ถ้าแรงงานตอ้งทาํงานในวนัหยุดหรือวนัศุกร์จะมีสิทธิได้รับวนัหยุด
50 ของค่าจา้งตามปกติ

การลา ลาต่าง ๆ คือ17

1) การลาประจาํปี แรงงานมีสิทธิลาหยุดปีละ 30

2 ช่วงก็ได้ และถ้าแรงงานไม่ใช้สิทธิในการ

15 Jurists Association 2007: 105
16 Jurists Association 2007: 128
17 Jurists Association 2007: 130-135
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โดย
ทาํงานครบ 1 ปีแล้ว หากแรงงานทาํงานเกิน 6 เดือนแต่ยงัไม่ครบ 1 ปี มีสิทธิลาได้ 2 วนัต่อ
เดือน

2) วนัหยุดประจาํปี ตามกฏหมายกาํหนดวนัหยุดประจาํปีของราชการไว้

ก) วนัปีใหม่ฮิจเราะห์
ข) วนัปีใหม่สากล
ค) วนัตรุษอี ลฟิตริ(ฉลองหลงัรอมฎอน) สองวนั
ง) อฎัฮา สามวนั
จ) วนัคล้ายวนัประสูติพระศาสดา
ฉ)
ช) วนัชาติ

กระทรวงแรงงานจะเป็นผูป้ระกาศ ว่าจะตรงกบัวนัใด และ

50 ของค่าจา้งตามปกติ จ่ายค่าจา้ง
ชดเชย อีกร้อยละ 150 ของค่าจา้งตามปกติ

3) การลาป่วย แรงงานตอ้งแจง้ให้นายจา้งทราบถึงอาการบาดเจ็บหรือ
อาการ
หยุดงานเ การเจ็บป่วยในช่วงทดลองงานจะไม่ได้รับค่าจา้ง หลงัจากพน้ระยะทดลองงานแล้ว

ก) ได้รับค่าจา้งเต็มจาํนวนในช่วง 15 วนัแรก
ข) ได้รับ 30 วนัต่อไป
ค) ไปจะไม่ได้รับค่าจ้าง

อย่างไรก็ตาม ถา้อาการเจ็บป่วยเกิดจากการประพฤติผิดของแรงงานเอง
( ) จะไม่ได้

ไม่มีสิทธิไล่แรงงานออกในช่วงการลาป่วยหรือลาหยุดประจาํปี อย่างไรก็ตามนายจา้งมีสิทธิยกเลิก

แรงงานมีสิทธิได้รับเงินชดเชยต่างๆ ตามกฎหมาย
มาตรการด้านความปลอดภยั
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ปลอดภยัให้แก่แรงงานในการทาํงานและการดูแลสุขภาพของแรงงานตามม.91-10118 ของกฏหมาย

1)

ครัด
2) นายจา้งตอ้ง ารโดยละเอียดในการป้องกนัอคัคีภยั

3) นายจา้งตอ้งจดัหาอุปกรณ์ First Aid ประจาํ ณ ส
4)

5)
6 เดือน

6) นายจา้ง
งานกาํหนด

7)

8) ม
งาน

เมา
การ (ม.144 และ ม. 149) นายจา้ง

จะตอ้งออกค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนจนหายดีหรือพิสูจน์ได้
ว่าเป็นคนทุพลภาพ ซเรยแ์ละการวิเคราะห์ทาง

และนายจา้งตอ้งจ่ายค่าจา้งให้ ด้วยเป็นเวลาไม่เกิน 6 เดือน หากเกินกว่า 6
6 เดือน

หากแรงงานเสียชีวิตจากกรณีดงักล่าว ครอบครัวของแรงงานจะได้รับเงินชดเชยเท่า
เท่ากบัค่าจา้งของแรงงานจาํนวน 24 เดือน 180,000 บาทและไม่ เกิน

18 Jurists Association 2007: 137-141
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กว่า 350,000 บาท (ปรับเป็นเงินบาทโดยใช้ 1 ดีแรห์มประมาณ 10 บาท)
การลงโทษทางวินยัแก่แรงงาน (ม. 102 )19

1) การตกัเตือน
2) การปรับ

ก็ได้
แต่ก เงินค่าจา้ง 5 วนั และการปรับในแต่ละเดือนจะเกินเงินค่าจา้ง
5 วนัไม่ได ้สาํหรับเงินค่า ไวเ้ป็นการเฉพาะและมีบญัชีแยกต่างหากและนาํไป

3) การให้หยุดงานโดยลดค่าจา้งไม่เกิน 10 วนั
4) การไล่ออก
5)

การยกเลิกสัญญาจา้ง (ม. 113 )20

ตามปกติ
1) ยิน

ยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษร
2) (ยกเวน้มีการแจง้ขอต่อสัญญา)
3)

โดยมีการแจง้ล่วงหน้า สัญญา
กรณีนายจา้งตายไม่ทาํให้สัญญาจา้งยกเลิก นอกจากสัญญาจา้งมีส่วน

ตวันายจา้ง แต่สัญญาจา้งจะถูกยกเลิกถา้แรงงานเสียชีวิตหรือไม่สามารถทาํงานได้(ตอ้งมีใบรับรอง
แพทยป์ระกอบ) หรือถา้แรงงานยงัสามารถ
ควรยา้ยงานให้หากแรงงานร้องขอและควรให้ค่าจา้งเท่ากบัค่าจา้ง ให้บุคคลในงานลกัษณะ
เดียวกนั

นายจา้งสามารถยกเลิกสัญญาหรือไล่แรงงานออกได้โดยไม่ตอ้งบอกล่วงหน้าใน
กรณี (ม.120)21

1)

19 Jurists Association 2007: 143-144
20 Jurists Association 2007: 149
21 Jurists Association 2007: 152-153
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สมคัรงาน
2) ถ้าอยู่ในช่วงทดลองงาน
3)

อย่างร้ายแรง 48
4)

หนังสือได้
5) ดไวใ้นสัญญาและยงัไม่ยอมทาํงานอีก

หลงัจากได้รับการสอบถามหรือการตกัเตือนแลว้ว่าจะเลิกจา้ง
6)
7)

และกาํลงัขวญัของประชาชน
8) ถ้าพบว่าเมาสุราหรือเสพยาในช่วงเวลาทาํงาน
9) ถ้

ทาํงาน
10) ถ้าขาดงานโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควรโดยไม่ติดต่อกนัเกินกว่า 20 วนั

หรือติดต่อกนัเกินกว่า 7
(ม.

121)22 คือ
1) ถ้านายจา้งไม่ปฎิบติัตามขอ้ผูกมดัในสัญญาหรือตามกฏหมาย เช่น

นายจา้งไม่จ่ายค่าจา้งแก่แรงงานให้ตรงเวลา
2) ถ้าแรงงานถูกทาํร้ายโดยนายจา้งหรือตวัแทนของนายจา้ง

แรงงานประสงค์จะยกเลิกสัญญานอกเหนือจากเหตุสองประการขา้งตน้แล้ว แรงงานตอ้งจ่ายเงิน
ชดเชยให้แก่น กสัญญาดงักล่าวเป็นจาํนวนเงินเท่า
ค่าจา้ง 3 เดือน(เท่ากบัค่าจา้ง 45 วนั) บติัแรงงานจะตอ้งแจง้ให้นายจา้งทราบล่วงหน้า
เป็นเวลา 1

การห้ามแรงงานต่างชาติกลบัเขา้ไปทาํงานในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
เดินทางกลบัเขา้ไป

ทาํงานในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นเวลา 1 ปี

22 Jurists Association 2007: 153-154
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1)
2)

ล่วงหน้า 1 เดือน หรือ
3) 1 เดือน หรือ
4) แรงงานละเมิดกฎหมายแรงงานมาตรา 120 (

ยกเลิกสัญญาจา้งได้โดยไม่ตอ้งบอกล่วงหน้า) หรือ
5)

เดียว

การส่งแรงงานกลบั การ
ส่งแรงงานกลบั อย่างไรก็ตาม หากแรงงานเป็นผูบ้อกเลิกสัญญา ตอ้งรับภาระค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางกลบัเอง

การจ่ายเงินชดเชยหรือเงินรางวลั
สัญญาจา้งงานครบกาํหนด(ตอ้งทาํงานอย่างน้อย 1 ปี) เงิน
รางวลั

1) เงินชดเชยการไม่แจง้ล่วงหน้าในการยกเลิกสัญญาสาํหรับสัญญาแบบ
ไม่กาํหนดเวลา

2)
ไม่มีเหตุอนัสมควรของนายจา้ง

3)
3

4) เงินรางวลั
5)
6) สัญญา คาํนวณตามช่วงเวลาในการจา้งงาน
7) ค่าใช้จ่ายในการส่งตวักลบัหากแรงงานไม่ไดล้ะเมิดสัญญาหรือกฏหมาย

การระงบักรณีพิพาท ถ้าแรงงานมีปัญหากบันายจา้งและไม่สามารถตกลงกนัได้
ตาม แรงงานสามารถร้องเรียนกบักระทรวงแรงงานสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้

(ม. 155)23

1) แรงงานตอ้งส่งขอ้ร้องเรียนหรือขอ้เรียกร้องเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้แก่

23 Jurists Association 2007: 171-172
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นายจา้งและในขณะเดียวกันส่งสาํเนาให้แก่กระทรวงแรงงาน
2) นายจา้งตอ้งตอบเป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่แรงงานภายใน 7 วนัทาํงาน

หลงัจากได้รับขอ้ร้องเรียนหรือขอ้เรียกร้อง และส่งสาํเนาให้แก่กระทรวงแรงงาน
3) หากนายจา้งไม่ตอบภายในกาํหนดหรือแรงงานไม่พอใจคาํตอบ กระ

ทรวงแรงงานอาจเขา้แทรกแซงเองหรือตามคาํขอของ อย่าง
ฉันท์มิตร

4) หากนายจา้งประสงค์จะร้องเรียน นายจา้งสามารถส่งคาํร้องเรียนไปยงั
กระทรวงแรงงานโดยตรง ท์มิตร

5) ถ้ายุติขอ้พิพาทไม่ได้กระทรวงแรงงานจะตอ้งส่งกรณีพิพาทดงักล่าวให้
ศาล
ขอ้โตเ้ ของกระทรวงแรงงาน และศาลจะกาํหนดวนัพิจารณาคดีให้

เขา้มา หนังสือสรุป
และแรงงานได้รับการยก

เวน้ไม่ตอ้งจ่ายค่าธรรมเนี รณ์ กรณีมีการอุทธรณ์ด้วย แต่ฝ่าย

พิพาทดว้ย
หากแรงงานรวมกลุ่มกนัร้องเรียนนายจา้งก็สามารถกระทาํได้ แต่อาจใช้

เวลาใน
ทางยุติ

การตรวจสอบการใช้แรงงาน (ม. 167)24 กระทรวงแรงงานมีอาํนาจในการตรวจ
สอบการใช้แรงงาน
หมาย

1) อตรวจสอบว่านายจา้งดาํเนินการตามกฎหมายหรือไม่ เช่น สภาพการ

24 Jurists Association 2007: 177-178
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งานเด็กและสตรี
2)

ดาํเนินการให้ถูกตอ้งตามกฎหมาย
3) ทราบถึงช่องว่างในการบงัคบัใช้กฎหมาย

แรงงานและให้หาทางแก้ไข
4) กฎหมายและระเบียบต่างๆ

4.2 และสํานักงาน
แรงงานไทย ณ กรุงริยาด ซาอุดิอาระ ไทย

ดูแลแรงงานไทยในดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไดแ้ก่ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบในสังกดัของ
กระทรวงการต่างประเทศ และสาํนกังานแรงงานไทย ณ กรุงริยาด ซาอุดิอาระเบีย ในสังกดัของกรมการ
จดัหางาน กระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคม

4.2.1 ก่อนแรงงา ตามระเบียบ
ของกรมการจดัหางาน กระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคม คจ์ะจา้งแรงงาน

การจา้ง รับการ
รับรองเอกสาร (Certify) จากสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบแลว้ใหแ้ก่บริษทัจดัหางาน

สอบ

กงสุลใหญ่ฯ ตอ้งมีหนงัสือถึงอธิบดีกรมการจดัหางาน สถานกงสุลใหญ่ฯ
ต่อความเหมาะสมและสภาพการจา้งงานดงักล่ การจดัหางานในการ
อนุญาตใหจ้ดัส่งแรงงานไทยไปทาํงานในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ต่อไป

4.2.2

ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จึงอยูใ่นความดูแลของ ตามระเบียบของ
สถานกงสุลใหญ่ฯ ทราบวา่แรงงาน
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ไทย รองและดูแลสิทธิ

หรือขอความช่วยเหลือจากสถานกงสุล
าจมีญา

ใกลชิ้ดร้องเรียนกบัหน่วย

น เทจ็จริงและให้ความช่วยเหลื
ประสานกบัสาํนกังานแรงงาน ไทย ณ กรุงริยาดดว้ย
4.3 นายจ้าง

กฏหมายแรงงานสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ให้อาํนาจนายจา้งในการควบคุมดูแลแรง
(Sponsorship) กาํหนดใหน้ายจา้ง

ระสงคจ์ะนาํลูกจา้งจากต่างประเทศมาทาํงานตอ้งเป็นผูด้าํเนินการ

4.3.1 นายจา้งตอ้งขออนุญาตต่อกระทรวงแรงงานของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
รวงแรงงานก่อน

การจา้งแรงงาน
4.3.2 สาํนกังานตรวจ

คนเขา้เมือง สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ดว้ย โดย Bank Guarantee

4.3.3
จดั

ในการนาํแรงงานเขา้ไปทาํงานในสหรัฐ
สุขภาพ ค่าวซ่ีา ค่า residence permit ค่า

ใบอนุญาตทาํงาน
แรงงานเขา้ไปทาํงาน

1) work permit 2,400 บาท
2) ค่าธรรมเนียมใบขออนุญาตการจา้งงานหลงัจาก approved work

permit 10,000 บาท
3) 31,000

บาท ต่อคนงาน 1 คน
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4) ค่าธรรมเนียมออกวซ่ีา 2,500 บาท 1,000 บาท โดยจะส่ง
คาํอนุมติัจากกระทรวงแรงงานไปสาํนกังานตรวจคนเขา้เมือง

5) ไปแลว้จะมีค่าธรรมเนียมการตรวจสุขภาพ 5,850 บาท
กฏหมายบงัคบัใหท้าํก่อ Residence Permit (ตรวจเลือด เอกซเรยป์อด)

6) ค่าธรรมเนียมการทาํบตัรสุขภาพ 3,000 บาท
(อีกไม่นานกฏหมายจะบงัคบัใหน้ายจา้งทาํประกนัสุขภาพ Health

Insurance )
7) ค่าธรรมเนียม Residence Permit 4,100 บาท (มี

อายุ 3 ปี)
8) ค่าธรรมเนียมทาํบตัร Work Permit Card หรือเรียกวา่ Labour Card

จาํนวน 500 บาท
9) ค่ารับรองสัญญาจา้งจากหน่วยงานสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 500 บาท
10) ค่ารับรองสัญญาจา้งจากสถานกงสุลใหญ่ฯ 600 บาท
11) - ดูไบ( ) 17,000 บาท

ประมาณ 77,450
จ่ายเงินรางวลัหรือเงินชดเชยแก่แรงงานครบถว้นแลว้ นายจา้งจะได้

รับเงินประกนัแรงงาน จาํนวน 31,000 บาทคืน
4.3.4 นายจา้ง

(หลงัยกเลิกวซ่ีา แรงงานสามารถพาํนกัต่อในประเทศได้ 30 วนั)

สาํนกังานตรวจคนเขา้เมือง
1 ปี

ารเขา้เมืองและการอนุญาตให้
ทาํงาน ตามระเบียบดงักล่าวทาํใหแ้รงงาน

อยา่งไรก็ตาม กฎหมายแรงงานสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อนุญาตให้แรงงาน นายจา้งได้
งวด ตามรายละเอียด

1) จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากนายจา้งเก่า โดยนายจา้งเก่ามีหนงัสือรับรอง
วา่ไม่ขดัขอ้ง (No Objection Certificate)

2) แรงงานจะตอ้งทาํงานกบันายจา้งเก่าจนครบหรือเกิน 1 ปี ไปแลว้
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3) จะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมใหแ้ก่กระทรวงแรงงาน
ก)

เนียม เป็นเงินจาํนวน 50,000 บาท
ข) นไป จะตอ้งจ่ายค่าธรรม

เนียม เป็นเงินจาํนวน 30,000 บาท
ค) แรง 60 ปี แลว้ จะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมเป็นรายปี ๆ

ละ 50,000 บาท

หากแรงงานหลบหนีนายจา้งจะแจง้ตาํรวจและสาํนกังานตรวจคนเขา้เมือง
ออกนอกประเทศได้
ยงัคงยดึหนงัสือเดินทางของแรงงาน น อยา่งไรก็ตาม หาก
แรงงานขอหนงัสือเดินทางคืนจากนายจา้งแลว้นายจา้งไม่ยอมคืนให้ แรงงานมีสิทธิร้องเรียนกระทรวง
แรงงานไดห้ากไม่พอใจ
4.4 แรงงานไทย

นใหญ่

ทาํงาน อยา่งไรก็ตาม การเสพสุราและการพนนั และ
แรงงานส่วนใหญ่ ะขาดทกัษะในการใช้
ภาษาองักฤษทาํใหเ้สียเปรียบในการเจรจาต่อรองกบันายจา้ง
4.5 สภาพปัญหา แรงงานไทยในดูไบประสบและการคุ้มครองจากกฎหมายแรงงานของสหรัฐ

อาหรับเอมิเรตส์
4.5.1 ปัญหาจากสัญญาจ้างงาน
ก่อนการเดินทาง ไม่ว่าจะ

งานหรือเดินทางไปทาํงานโดยผ่านบริษทัจดัหางานจะตอ้งทาํสัญญาจ้ กบับริษทั
จดัหางานหรือกบัตวัแทนนายจา้ง งานตามระเบียบของกรมการจดัหางานก่อนจึงจะ
ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทาํงานได้

กฎหมายแรงงานของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ใน
การขอ residence permit และใบอนุญาตทาํงาน จะตอ้งมีสัญญาจา้งงานประกอบคาํขอด้วย
นายจา้งจะให้แรงงานลงนาม เป็นไปตามรูปแบบ
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ของกฎหมายแรงงานสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ตอ้งลง จึงจะมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายและนายจา้งจะ
สามารถขอ residence permit และใบอนุญาตทาํงานให้ได้ โดย เทศไทยไม่

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้ ตอนของไทยเอง
างในสัญญาก็อาจมีแตกต่างจากสัญญา

และเสียเปรียบในการ
ต่อรองกบันายจา้ง เช่น การระบุว่าสัญญาเป็นแบบมีกาํหนดเวลา(อาจกาํหนดเวลา 1 ปี หรือมากกว่า)
หรือแบบไม่มีกาํหนดเวลา ระยะเวลาทดลองงาน(3 เดือน หรือ 6
นายจา้งมีสิทธิให้แรงงานออกจากงานได้ก่อนครบกาํหนดทดลองงาน

จ) ( ) นายจา้ง
จดัอาหารให้ 3 สัญญา

จดัหางานกาํห

แรงงานเขา้ใจผิดได ้เช่น ในการยก อาจทาํได้โดยบอกล่วงหน้า 1
เดือน(30 วนั) แต่ไม่ไดบ้อกในสัญญาด้วยว่าการยกเลิกสัญญาดงักล่าว แรงงานจะตอ้งจ่ายค่าชดเชย
ให้แก่นายจา้งเท่ากบัเงินค่าจา้ง 45
และในระหว่างการบอก (ดูหน้า 16) ในขณะ
ตามกฎหมายแรงงานสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะมีขอ้กาํหนดไม่มากนักและส่วนใหญ่จะอิงตาม
กฎหมายแรงงานสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นหลกั (
และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีอยู่ในภาคผนวก ก.และข.) กฎหมายแรงงานสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์จะช่วยในการเขา้ใจปัญหาและช่วยในการแกไ้ขปัญหาได้

4.5.2
4.5.2.1 ปัญหาสกุลเงินและตาํแหน่งงาน อาจ

โดย ระบุเงินสกุลเหรียญ

ดีแรห์ม ทาํ ความ
ทาํให้ได้ สา

จดัหางานในประเทศไทยพยายามจูงใจให้แรงงานสนใจไปทาํงานจึง
ตาํแหน่งให้ แต่ในความเป็นจริง

ตามกฎหมายสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นหลกั
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4.5.2.2
งกนั โดยปกติสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ จะยึดถือประกาศกรมการ

ไปทาํงาน
ในประเทศภูมิภาคตะวนัออกกลาง พ.ศ. 2550 29 มีนาคม พ.ศ. 2550 เป็นหลกัในการพิจารณา

งานต่อไป
4.5.2.3 แรงงานไทยมกัประสบปัญหา

ม่ดีนักโดยเฉพาะ
พยายามประวิงเวลาหรือ

26 พฤษภาคม พ.ศ. 255225 โดยการจ่ายค่ งานสามารถ
ตรวจสอบการจ่ายค่าจา้งของนายจา้งได้
ได้

4.5.2.4
ป็นระบบนกั แรงงานคาํนวณเวลาพกัเป็นเวลา

อาจแกไ้ขได้โดยแรงงานตอ้งหารือกบันายจา้งเป็นหลกั

4.5.3
ตามกฎหมายแรงงานสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ นา

ให้ 3
เดินทางไปทาํงานเป็นกลุ่มใหญ่และพกัอยู่รวมกนัเป็นจาํนวนมาก ส่วนใหญ่นายจา้งมกัจะจดัอาหาร
ให้ และพยายามหาพ่อครัวไทยให้ดว้ย  อย่างไรก็ตาม มีแร
ไม่ว่านายจา้งจะจดัอาหารให้หรือแรงงานตอ้งปรุงอ
ปัญหาสาํหรับแรงงานบา้ ห้องพกัอาจมี
สภาพแออดัเกินไป (บางห้องอาจอยู่ 6-8 คน) แม้

เอกสารแต่ก็ยงัมีนายจา้ง
อ กรณีข่าวโดยบีบีซี ว่าสภาพความ

25 Gulf News 20 May 2009 : 4
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เป็นอยู่ของแรงงานในบางแห่ง 26

4.5.4

15-16 แต่ก็เป็นประเด็นปัญหา
ไทยประสบอยู่ โดยเฉพาะ แรงงานไทยเดินทางถึงสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แล้วและพบว่าตาํแหน่ง

ทาํ ชีวิตความเป็นอยู่ และส คาดหวงัไว ้หรือแรงงานมีขอ้
ขดัแยง้
คาํนึงว่ากฎหมายแรงงานสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้กาํหนดหลกัเกณฑ์ บางรายก็
เก็บสัมภาระส่วนตวัมาร้ ดูไบโดยไม่ประสงค์จะกลบัไปทาํงานกบั
นายจา้งอีก
ตาํรวจให้ ไดก้ล่าวไวแ้ล้ว นับว่าเป็นการ
ให้สิทธินายจา้งในการปกครองดูแลแรงงานเป็นอย่างมาก

ก) หากแรงงานประสงค์จะลาออกและยกเ
ต่อนายจา้งล่วงหน้า 30

ข) แรงงานตอ้งจ่ายเงินชดเชยให้แก่นายจา้ง( ) เป็น
เงินจาํ 3 เดือน(เท่ากบัค่าจา้ง 45 วนั)
(มาตรา 116)

ค) กรณีแรงงานไม่ประสงค์จะแจง้ล่วงหน้าตามขอ้ ก) ก็อาจกระทาํได้โดย
แรงงาน จะตอ้งแจง้ล่วงหน้าดงักล่าว
โดยอาจลดลงตามส่วนของเวล

ง) แรงงานจะตอ้งจ่ายค่าเดินทางกลบัประเทศไทยเอง
จ)

1 ปี

26 http://news.bbc.co.uk/panorama/hi/front_page/newsid_7986000/7986756.stm
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4.5.5 ระงับข้อพิพาทแรงงาน
ดงัไดก้ล่าวแล้วว่าหากแรงงานมีปัญหากบันายจา้งและไม่สามารถตกลงกนัได้

แรงงานสามารถร้องเรียน กระทรวงแรงงานสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ตอ้งทาํเป็นภาษาอาหรับ( งจากกระทรวงแรงงานจะ

พิจารณาเฉพาะ )
หลือ

อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบติัแรงงานมกัจะไม่ทราบว่ากรณีพิพาท
จะหารือสถานกงสุลใหญ่ฯ เป็นกรณีๆ ไป



5
สรุปและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษากฎหมายแรงงานสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะเห็นไ

สาํหรับแรงงานไทย
5.1.1

1) การห้ามไม่ให้บริษทัจดัหางานเรียกร้องเงินจากแรงงาน โดยกาํหนดให้
ปทาํงาน ขอ้กาํหนดดงักล่าวจะ

แรงงานไทยตอ้งเสียค่าใช้จ่ายก่อนการเดินทางมากเกินสมควร
เรียกร้องค่านายหน้าเกินความจาํเป็น

2) (หรือให้เป็นเงิน) และยานพาหนะรับ-ส่ง
ให้แก่แรงงาน

และค่าครองชีพของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ค่อนขา้งสูง หากแรงงานตอ้งรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
จะเป็นปัญหาค่อนขา้งมาก

3)
แรงงาน
สะดวก ปลอดภยัในการทาํงาน ในสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ได้ทาํงานใน

นตะวนัออกกลาง
4) กาํหนดหลกัเกณฑ์การจ่ายเงินชดเชยและเงินรางวลัต่างๆ อย่างชัดเจน

ไปทาํงานในบางประเทศประสบปัญหา หมด
สัญญา โดยเฉพาะหากทาํงานอยู่กบันายจา้งเป็นเวลานาน

5.1.2 ขอ้จาํกดั
1) การห้ามสไตรค์และการรวมกลุ่มในการต่อรอง

คล้องกบัขอ้แรก (International Labour
Organization  : ILO)

87 และ 98 ขององค์การ
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แรงงานระหว่างประเทศ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ยงัไม่ไดใ้ห้สัตยาบนัต่ออนุสัญ
หากมีแรงงานจาํนวนมาก

กฎหมายแรงงานสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อนุญาตให้แรงงาน
ขอ้พิพาท

กบัการทาํสนธิสัญญาการคา้เสรีกบัสหรัฐอเมริกาดว้ย27

เจรจาจดัทาํสนธิ
สมาคมโดยเสรีและสามารถรวมกลุ่มในการต่อรองได้

2) ระบบสปอนเซอร์ (Sponsorship System)
29 และ 105 ขององค์

ได้หากนายจา้งไม่ยินยอม เนินการทาง
เป็นสาํคญั โดยในทางปฏิบติันายจา้งจะยึดหนงัสือเดินทางของ

แรงงานไว(้แม้ กฎหมาย) หากแรงงานหลบหนีนายจา้งสามารถแจง้ตาํรวจจบักุมแรงงาน
ได้ ตลอดจนสามารถขอให้ทางการห้ามมิให้แรงงานกลบัเขา้ไปทาํงานในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้

ห อมนายจา้งทุกอย่างและทาํ
ให้นายจา้งฉวยโอกาสเอาเปรียบแรงงานได้

ปัจจุบนัมีแนวโน้มว่าประเทศในกลุ่มประเทศริมอ่าวอาหรับ (Gulf Cooperation
Council : GCC) ะเบีย คูเวต สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ บาห์เรน โอมาน และ

1 สิงหาคม พ.ศ. 2552

28

3) การ

หรือเงินชดเชยในอตัรา

27 http://www.policy.hu/ghanea/Issue%20Paper.pdf
28 Gulf News 31 May 2009 : 1
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แรงงานของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะกาํหนดให้นายจา้งระบุอตัราเงินเดือ

5.2 ข้อเสนอแนะ
5.2.1 การคุม้ครองแรงงานไทยผ่านกลไกระหว่าง บนัทึกความ

เขา้ใจวา่ดว้ยความร่วมมือดา้นแรงงานระหวา่งไทยกบัสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ไดล้งนาม 1
พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 29

1) การสรรหาแรงงานและการเดินทางเขา้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะตอ้งเป็นไป
ตามกฎหมาย 2 ประเทศ

2) การบรรจุงานจะตอ้งไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายแรงงานและระเบียบ

3) เอกสารการรับสมคัรงานจะตอ้งระบุคุณลกัษณะ คุณสมบติัและประสบ
โดยเฉพาะ

4) 2 ฝ่าย
และจะตอ้งไดรั้บการรับรองจากกระทรวงแรงงานสหรัฐ

อาหรับเอมิเรตส์
5) สัญญาจา้งงานใชภ้าษาอาหรับ ภาษาองักฤษ และภาษาไทย

2
งร้อง

6) การส่งรายไดก้ลบัประเทศ
ของตนเอง ตามกฎระเบียบดา้นการเงินในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และไม่กาํหนดเพดานการส่งเงิน

7) ขอ้พิพาทแรงงาน กรณีเกิดขอ้พิพาทแรงงานระหวา่งนายจา้งและลูกจา้ง
สามารถร้องทุกขต่์อหน่วยงา
มิตร

8) การติดตามผลการดาํเนินงาน
ติดตามการปฏิบติัตามบนัทึกความเขา้ใจ 2 ประเทศ อยา่งนอ้ยฝ่ายละ 3 คนเขา้
ร่วมในคณะกรรมการฯ โดยจะจดัประชุม

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

ครองดูแลแรงงานไทยเป็นไปด้วยความสะดวกและมีประสิทธิภาพ
วใ้น

4 โดยเฉพาะในประเด็น การขจดัคนกลาง ได้แก่ เปรียบแรงงาน
โดยการ เรียกเก็บเงินจากแรงงาน ถือว่าผิดกฎหมายของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

กฎหมายแรงงานสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ นายจา้งตอ้งเป็นผูจ้่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
นาํเขา้แ ในประเทศไทยทาํให้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไม่สามารถ
ดาํเนินการใดๆ ได้ การทาํสัญญาจา้งงาน
อาหรับเอมิเรตส์ ก็อาจแก้ปัญหาได้โดยการให้ทาํสัญญาเพียงฉบบั
ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และประเทศไทย ขอ้พิพาทระหว่างแรงงาน
ไทยและนายจา้ง
สามารถร้องทุกข์ได้ อย่างไรก็ตาม การ ลาใน

ให้สอดคล้องกนัโดย
อาศยักลไกคณะกรรม การ

5.2.2 การดาํเนินการของส่วนราชการตน้ทางและปลายทางของไทย
5.2.2.1 การฝึกอบรมแรงงาน

เดินทางไปทาํงานในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ หน่วย
ในประเทศไทย ควร

ชีวิตในด้านต่างๆ ดา้นการดูแลสุขภาพร่างกายและ
ธรรมเนียมประเพณีของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ตลอดจนภาษา
ทาํงาน เป็นตน้
สถานกงสุล ใหญ่ ณ เมืองดูไบ ก็ควรดาํเนินการฝึกอบรมแรงงาน

แรงงานในด้านต่างๆ และรับฟังปัญหา
ช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เปิดสอนภาษาองักฤษแก่

เป็นอย่างดีและโครงการต่างๆ
ประมาณและบุคลากรของสถานกงสุลใหญ่ฯ เองอยู่บา้ง
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5.2.2.2 การคดักรองแรงงาน
ควรมี การจดัทาํแฟ้มแรงงานไทย

อนร่วมงานหรือก่อปัญหาให้กบันายจา้ง
จาก ติ
และนาํมาใช้ประกอบการพิจารณาส่งออกไปทาํงานในภายหลงั โดยอาจให้

ไดสิ้ทธิในการเดินทางไปทาํงานก่อนผูมี้ปัญหา เป็นตน้
5.2.3 แรงงานไทย
แรงงานไทยควรสนใจรับการอบรมให้รู้กฏหมายแรงงานสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ให้

สหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์
ปฏิบติังานของแรงงานต่างๆ ดว้ย เขา้รับการอบรมภาษาองักฤษให้สามารถใช้งานไดพ้อควร

ทาํงาน ช่วยลดโอกาสของการถูกเอาเปรียบจากบริษทั
จดัหางานหรือนายจา้งได้ หากแรงงานไทยทราบขอ้กฎหมาย จะช่วยให้แรงงานไทย
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United Arab Emirates 

CONTRACT OF EMPLOYMENT Z ? ' ~ C ? I $ I ~ ~ ~ U  - 

....................... This agreement is made on 

at.. ...... ; ............................................... between 

............................... Mr./Mrs.Mss.. ............,.. of 

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

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

hereinafter czllled "the Employer" and 

Mr./Mrs.Mss.. ................................................ 

Holder of Passport No ....................................... 

I.D.No .......................................................... 

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

hereinafter calIed "the Employee" 

Both parties agree on the following: 

w 2.2 4 .................................... n%qiumiuuluo 
I 

fill ............................... 'izfl314.. ....................... 

.............................................. uiu/uis/uiqnia 

P w 
~uuIOJ'IJ~EI~ ................................................... 
I Y a w 

mm4.. ....................................... t... :. ................ 
B cxsioYflilzduna'i 6'uiu{i4'7 llnz 

1. Job Assignment and Wages 1. 6irrsldssi~d~az&idis 

The Employer engages the Employee and u i u ~ 1 ~ a n a ~ s ' Y ~ n ~ 1 4 i 1 ~ 1 u 1 1 a z ~ n o ' 1 ~ m n ~ ~  ! 

............................... the Employee agrees to work for the Employer in i 

................................................................... the position of ............................................... 
I r  d 1 w  I 

............................ The basic wage is ................................. ~ Q ~ ~ W U ~ I W ~ Y I ~ ~ U  m~ 

per monthlday for 48 working hours per week. lSou/a"u a l n n l s i 1 4 l u d n ~  48 $310~sdoiidmlw" 

Wages are paid on a working day, at the d l o ' l ~ i l ~ ~ l ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 ~ 1 ~ ~ ~ ~ 1 ~ 9 1 ~ 9 ~ ~ ~ ~  H%I 

end of the month, at least once a month. odi~u'ouldouaz 1 ~ $ 4  

Wages are paid in cash. ~ I ~ ' I ~ ~ ~ I ~ J ~ N " ~ ~ u ~ u ~ R  

2. Work Site 2. aOlMd"il4lPd 

4 .A 0 '4 
The work site is at ............................... ~ A U U ~ ~ I U ~ ~ I ~ I U  fill LAIJM ...................... 

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



3. Duration of Contract and Probation Period 3. ~~~~~aa1~1~1966azm~a~)991pd 

9 d o  d ol 

3.1 The duration of this contract is . . . .. years 3.1 8yyiui;runiwuns:uz~aai ........... h ! 
I 

commencing on the first day on duty in United R u i i u h ~ u i i n u ~ u d ~ : ~ w ~ n w f ~ a i w f u ~ o ~ ~ s ~ d  , I 

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 ~ e r  wishes to extend the contract, he should 

notify the Employee .in writing 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. 



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. 

- a'u5"l wu' (Z8151d) 1 a'u 

- Tuq%w; (n?dmf%siv) 1 a'u 



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 ~ d  shall 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 

necessary fees and expenses incured from the 

acquisition of work permit in accordance with the 

local regulations. 

12.2 In the event of natural disaster, riof 

battle or war the Employer shall evacuate the 

Employee to the safe area. If the situation is no 

longer conducive for the continuity of work, the 

Employer shall repatriate the hp loyee  to his home 

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. 

12. o'u 1 t 

1-2.1 u i u ~ ~ s ~ ~ u ~ i i u ~ ~ l ~ i i u ~ u ~ i ~ d u  
A ~ a w u ~ ~ ~ o l ~ b ~ r . m ~ ~ ~ y ~ i ~ i ~ a ~ u ~ i u ~ : ~ ~ ~ ~ l  

9109~o9iu 

12.2 fun4GG1n~m4&n"u644~'11iS n14 

onion nls+u ~foaansiu uiv~iaoe&oaowuvcqn 

~iddu'9~dno~n"u11nznin~1niun1~~"1daiui~n 

iiaiu'lbio'ld uiq<iauyioa$niaqn<ianfl"ud4z1m~ 

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



d 
In witness ivhereof, the undersigned, having aoi~unin2iu$nuuiuu'i~diu6 iu'ita 

' a d  
fully understood the contents of the c o n ~ t  stated 

herein, have signed this agreeaent. wu"iauiu 

4 ............................................... Signature.. ....................................... .Employer nq%tl. Uiut~iq 
sr 

( ........................................ .) ( .............................................. 1 

d 
Signature.. ........................................ Employee as%tl. .............................................. .;f$14 

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

d 
Signature.. ....................................... .Witness a4%0. .......................................... .: .. .sNUlU 

d 
Signature.. ....................................... .Witness 89%0. .............................................. .MfJlU 





A. FIRST PARTY 3191 d&d~ (i 
Company I Est : & A l l  / z L &  
Nationality : . :+ / v-J 
Address : GI+ / &il+, 

Represented by: : h / b &  

8. SECOND PARTY em d jkdl {+ 

Mr. /Mrs : : - 4 1  / 4 1  
Natiodty : :&+ / 4-++J 
Passporl No: :+j j- j i ~  

r 
Now therefore the paaits declared having full capacity & & 1 ~ ; 1 4  a'L;U LLUI L&L $9 +i rj, 

to contract and nnmdly agreed as f d m :  : &L 
1) the Second PW accepts to wrk br fird party as i;bc! J,yl ;+I Ls. jcll~&+~ J-+ (1 

LIJLyl  u,+ 
in the U.A.E. For a basic salary per - . - 

. - ,  .Js J a, 
2)The duration of this Agreement shall be [ 1 

As fmm :to 

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 then in' 
And also as pmvidcd in Clause (88) there ot 

5) Provisions of Federal Act No.(8) )shall be applicable 
in respect of end of semMce gratuity and shall also be 
applicable for other conditions which are 
not provided for henin. 

5)  This Agreement is madein 3 copies. Fi copy retained uJ J,vl ~ J S  ,+i LJI I& r, i,p (6 
with the Ministry TLabour Dept.) at the time ofattesting & +.> & *I & (UI tbi ;JI j,ll 
the agreement each party hereto shall have one copy to .fJyl A b9 Lai d j ~  
act according whenever necessary ... 



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 . :  : eY J4 -i 

B- Tnmportation All. : .: aXalr &. -u 
C- Others : - I :';+I -c 

Basic Salary : : LIYLYI +3Jl 
r 

Total Salary With Allowance : : b ~ &  aY+!I3 +I3 c,+. 
9) Other Conditions : :&+ h , ~  (9 

A - I  

10) Daily working hours are I ) hours only, and shall not + 4- Y3 (- ) &-dl Wl (1 0 
exceed for@ eight hours weekly. In caa of shops, hotels, CGL p+ ~fi, bpi LL &JJ ,F;G 
restaurants and watchmen, the working hours shall be nine .LI& *i, & d ~ l l ,  SJWI, &I 
hours per day. 

SECOND PARTY (W) 333 UJU $3 X FIRST PARTY (u ) &di X 
$a+ 
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ประวตัิผู้เขยีน
นายทศพร อรชุนะกะ

วนัเดือนปีเกิด -
สถานภาพการสมรส - สมรสแลว้กบันางมนสัว ีอรชุนะกะ

มีบุตร 1 .ช. นรภทัร อรชุนะกะ
การศึกษา - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บณัฑิต (การระหวา่งประเทศ)

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร◌์ พ.ศ. 2518
ประวติัการรับราชการ - 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519เขา้รับราชการกองเผยแพร่

กรมสารนิเทศ  กระทรวงการต่างประเทศ
- พ.ศ. 2523 นายเวร สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงฮานอย
- พ.ศ. 2526 เลขานุการตรี กองหนงัสือเดินทาง
- พ.ศ. 2530 เลขานุการโท สถานเอกอคัรราชทูต ณ

กรุงแคนเบอร์รา
- พ.ศ. 2534 เลขานุการเอก กองรับรอง กรมพิธีการทูต
- พ.ศ. 2542

กรุงโคลมัโบ
- พ.ศ. 2544 รองกงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา
- พ.ศ. 2546 ผูอ้าํนวยการกองประมวลและวเิคราะห์ข่าว

กรมสารนิเทศ
- พ.ศ. 2547 ผูอ้าํนวยการกองวฒันธรรมสัมพนัธ์ กรมสารนิเทศ
- พ.ศ. 2549-ปัจจุบนั รองกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ
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