สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยู.เอ.อี.)
การทํางานและการประกอบอาชีพของชาวต่ างชาติในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ประเภทของลูกจ้ าง
ประเภทของลูกจ้าง แบ่งเป็ น 5 ประเภท ตามวุฒิการศึกษา ดังนี้
(1) ลูกจ้ างที่ต้องใช้ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็ นอย่ างตํ่า ได้แก่ ผูป้ ฏิบตั ิการที่ใช้วิชาชีพ
วิชาการ และมีความเชี่ยวชาญในตําแหน่ งต่างๆ เฉพาะด้าน อาทิ ทนายความ วิศวกร สถาปนิ ก ผูอ้ าํ นวยการ
แผนกต่างๆ ที่ปรึ กษา เป็ นต้น
(2) ลูกจ้ างที่ต้องใช้ วุฒิการศึ กษาในระดับอนุ ปริ ญญาตรี เป็ นอย่ างตํ่า ได้แก่ ผูป้ ฏิบตั ิงานที่ใช้
ความรู ้ ความสามารถและมี ความเชี่ ย วชาญเฉพาะด้าน (ลูก จ้างฝี มื อระดับสู ง ) อาทิ พยาบาล ช่ างไฟฟ้ า
อิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนต์ ช่างภาพ ช่างเทคนิคต่างๆ เป็ นต้น
(3) ลู ก จ้ า งที่ ต้ อ งใช้ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายเป็ นอย่ า งตํ่ า ได้แ ก่
ผูป้ ฏิบตั ิงานที่ใช้ความรู ้ความสามารถเฉพาะด้าน (ลูกจ้างฝี มือ) อาทิ ผูค้ ุมงานและหัวหน้างาน เป็ นต้น
(4) ลู ก จ้ า งที่ ไ ม่ ต้ อ งใช้ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา ผู ้ป ฏิ บ ัติ ง านที่ ไ ม่ ต ้อ งใช้ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาแต่ ต ้อ งมี
ประสบการณ์ในการทํางาน (ลูกจ้างกึ่งฝี มือ) อาทิ ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม ช่างตัดผม ช่างตัดเย็บ และผูช้ ่วยช่าง
(5) ลูกจ้ างที่ไม่ ต้องใช้ วุฒิการศึ กษาและไม่ จําเป็ นต้ องมีประสบการณ์ ในการทํางาน (ลูกจ้าง
ไร้ฝีมือ) อาทิ พนักงานทําความสะอาด คนขายเนื้อสัตว์ เป็ นต้น
ขั้นตอนและระเบียบการจ้ างแรงงานต่ างชาติ
การจ้างงานคนต่างชาติ นายจ้างมีหน้าที่ตอ้ งดําเนินการในส่ วนที่เกี่ยวข้องทั้งก่อน และหลังการ
เดินทางเข้าประเทศของลูกจ้างชาวต่างชาติ โดยขั้นตอนดังต่อไปนี้
(1) นายจ้างเตรี ยมเอกสารเพื่อยืน่ ขอโควตาการจ้างงานผ่านเว็บไซต์กระทรวงแรงงานของยูเออี
(2) นายจ้างยื่นคําร้องขอโควตาคนงานผ่านระบบออนไลน์ (ค่าธรรมเนี ยมในการออกใบคําร้อง
250 ดีแรห์ม/คนงาน 1 คน)
(3) ยืน่ ใบขออนุญาตทํางานผ่านเว็บไซต์กระทรวงแรงงานยูเออี โดยค่าธรรมเนียมในการออก
ใบอนุญาต จะจัดเก็บแยกตามกลุ่มบริ ษทั ที่มีคุณสมบัติตามที่กาํ หนดไว้ ดังนี้
- บริ ษัทกลุ่ม A คือบริ ษทั ที่มีจาํ นวนลูกจ้างที่เป็ นคนท้องถิ่นร้อยละ 30 ของจํานวนลูกจ้าง
ทั้งหมด และมี ความหลากหลายด้านสัญชาติในหมู่ลูกจ้างมากกว่า 4 สัญชาติเป็ นอย่างตํ่า ตลอดจนไม่มี
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ประวัติ ฝ่ าฝื นระเบี ย บแรงงาน จ่ า ยค่ า ธรรมเนี ย ม 1,000 ดี แ รห์ ม /คน และเงิ นคํ้าประกันต่ อ ธนาคาร
3,000 ดีแรห์ม/คน
- บริษัทกลุ่ม B คือบริ ษทั ที่มีการจ้างงาน คนท้องถิ่นใกล้เคียงกับอัตราที่กาํ หนด หรื ออยูใ่ น
เกณฑ์ที่ยอมรับได้ ค่าธรรมเนียม 2,000 ดีแรห์ม/คน และเงินคํ้าประกันต่อธนาคาร 3,000 ดีแรห์ม
- บริ ษั ท กลุ่ ม C
คื อ บริ ษ ัท ที่ มี ก ารจ้า งงานคนท้อ งถิ่ น น้อ ยมาก และมี ป ระวัติ ไ ม่ ดี
ค่าธรรมเนียม 3,000 ดีแรห์ม/คน และเงินคํ้าประกันต่อธนาคาร 3,000 ดีแรห์ม
หมายเหตุ ค่าธรรมเนี ยมดังกล่าวข้างต้นสําหรับลูกจ้างที่มีอายุต้ งั แต่ 18 -60 ปี สําหรับลูกจ้างที่อายุมากกว่า
60 ปี จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมจํานวน 5,000 ดีแรห์ม/คน
(4) นายจ้างยื่นขอวีซ่าทํางาน (Empolyment Visa) ให้แก่ลูกจ้างต่อกรมสัญชาติและถิ่นพํานัก
ยูเออี และชําระค่าธรรมเนี ยมการยื่นขอวีซ่าทํางาน (employment visa) ณ กองตรวจลงตราฯโดยจะต้องมี
เอกสารประกอบในการยืน่ ขอวีซ่า ดังนี้
- สําเนาใบอนุญาตประกอบการบริ ษทั นายจ้าง
- สําเนาหนังสื อเดินทางลูกจ้าง
- รู ปถ่ายลูกจ้างจํานวน 2 รู ป
- ค่าธรรมเนียมวีซ่า จํานวน 160 ดีแรห์ม/คน
(5) นายจ้างนําเอกสารและสัญญาจ้างประกอบการขอจ้างแรงงานไทยแสดงต่อคนงานไทย
(ลูกจ้าง) เพื่อให้ลงนามในสัญญาจ้าง จากนั้นนํามายืน่ ต่อฝ่ ายแรงงาน
(6) นายจ้างนําเอกสารที่ฝ่ายแรงงานไปยื่นที่สถานเอกอัครราชฑูต ณ กรุ งอาบูดาบี และชําระ
ค่าธรรมเนียมนิติกร
(7) นายจ้างส่ งเอกสารทั้งหมดตามข้อ(6) ไปให้คนงานไทยเพื่อแจ้งการเดิ นทางมาทํางาน
ในยูเออีต่อกรมการจัดหางานก่อนออกเดินทางมายูเออี
(8) เมื่ อ คนงานไทยเดิ น ทางมาที่ ประเทศสหรั ฐอาหรั บเอมิ เ รสต์ นายจ้างจะนํา คนงานไป
ตรวจสุ ขภาพตามรายการตรวจโรคที่กาํ หนด (ค่าธรรมเนียม 250 ดีแรห์ม/คนงาน 1 คน)
(9) นายจ้างเตรี ยมเอกสารทั้งหมดเพื่อพิมพ์คาํ ร้ องขอจัดทําสัญญาจ้างและยื่นต่ อกระทรวง
แรงงานยูเออี ซึ่งอัตราค่าจ้างและสวัสดิการจะต้องเป็ นไปตามที่ฝ่ายแรงงานได้ให้การรับรองไว้ก่อนหน้านี้
(10) นายจ้างนําคนงานไปทําบัตรประจําตัว Emirates ID เมื่อคนงานได้บตั รประจําตัวแล้ว
นายจ้างต้องไปยืน่ ขอวีซ่าถิ่นพํานัก (residence permit visa) ให้แก่ลูกจ้างภายใน 60 วัน นับจากวันที่ลูกจ้าง
เดินทางเข้ายูเออี มิฉะนั้นจะถูกปรับวันละ 25 ดีแรห์ม โดยวีซ่าดังกล่าวมีอายุ 3 ปี
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หมายเหตุ - ตั้งแต่ วนั ที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ สหรั ฐอาหรั บเอมิ เรตส์ เริ่ มบังคับใช้มาตรการ
รองรั บ การขอเปลี่ ย นแปลงประเภทวี ซ่ า รู ป แบบใหม่ โดยเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อ วี ซ่ า ประเภทต่ า งๆของ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เช่นวีซ่าเยีย่ มเยียน (Visit Visa) วีซ่านักเรี ยน วีซ่ารักษาพยาบาล และวีซ่าถิ่นพํานัก
(Resident Visa) สามารถยืน่ ขอเปลี่ยนแปลงสถานะการเข้าเมืองในขณะที่พาํ นักอยูใ่ นสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ได้ โดยไม่ตอ้ งออกนอกประเทศ ด้วยมาตรการดังกล่าว อาจเป็ นช่องทางให้คนไทยที่ประสงค์มาทํางาน
ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เดินทางมาด้วยวีซ่าเยี่ยมเยียน (Visit visa)และลักลอบทํางานมากขึ้น เนื่ องจาก
เข้าใจว่าตนสามารถทํางานโดยใช้วีซ่าท่องเที่ยว/เยี่ยมเยียน ได้ และสามารถเปลี่ยนวีซ่าเป็ นวีซ่าที่อยู่อาศัย
/ทํางาน โดยไม่ ตอ้ งเดิ นทางออกนอกสหรั ฐอาหรั บเอมิ เรตส์ อี กทั้ง ไม่ จาํ เป็ นต้องผ่านการจ้างงานตาม
ขั้นตอนที่กระทรวงแรงงานไทยกําหนด
โดยสรุ ป การเข้ามาทํางานด้วยวีซ่าท่องเที่ยว/เยีย่ มเยียน (Tourist Visa/ Visit visa) เป็ นสิ่ งที่
ผิดกฎหมายเนื่องจากวีซ่าดังกล่าวใช้เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ทาํ งานใดๆ จนกว่าจะได้รับการ
เปลี่ยนประเภทวีซ่า ซึ่ งทางการสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีการบังคับใช้กฎหมายกับผูก้ ระทําผิดอย่างเข้มงวด
โดยการเข้ามาทํางานในสหรั ฐอาหรั บเอมิเรตส์ อย่างถูกต้อง ต้องได้วีซ่าทํางาน (Employment

Visa)

และเมื่อเดินทางมาถึงแล้ว จะต้องเซ็นสัญญาที่กระทรวงแรงงานของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แล้วต้องติดตาม
ให้นายจ้างทําบัตรประจําตัวคนงาน (resident identity card)ให้ถูกต้องด้วย
*ข้ อควรทราบ* คนงานที่ถือวีซาท่องเที่ยวแล้วมาหางานทําในภายหลัง เสี่ ยงต่ อการมีสถานะภาพเป็ น
แรงงานที่ผิดกฎหมาย เนื่ องจากคนงานเหล่านี้ ไม่มีสัญญาจ้างที่ผ่านการประทับรับรอง (seen) จากฝ่ าย
แรงงาน ประจําสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งอาบูดาบี เพื่อตรวจสอบการจ้างงานของนายจ้าง
การตรวจโรคและโรคต้ องห้ าม
ยูเออีกาํ หนดให้ชาวต่างชาติที่ประสงค์จะยื่นขอใบอนุ ญาตการมีถิ่นพํานักยูเออีเพื่อขออนุ ญาต
การมี ถ่ิ น พํานัก ในยูเ ออี เ พื่ อทํา งาน ศึ ก ษา หรื อพํานัก กับครอบครั ว ต้องผ่านการตรวจวินิ จ ฉัย โรค โรค
ดังต่อไปนี้
(1) การตรวจวินิ จ ฉั ย โรคภู มิ คุ้ มกัน บกพร่ อ ง หรื อ เอดส์ สํา หรั บ บุ ค คลที่ เดิ น ทางเข้า ยูเ ออี
เป็ นครั้งแรก และประสงค์จะยืน่ ขอใบอนุญาตการมีถิ่นพํานักในยูเออี/ขออนุญาตการมีถิ่นพํานัก หากผลการ
ตรวจปรากฏเป็ นที่ แ น่ ชัด ว่ า บุ ค คลดัง กล่ า วติ ด เชื้ อ เอดส์ จ ะถู ก เนรเทศออกนอกประเทศตามระเบี ย บ
คนเข้าเมืองยูเออี
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(2) วัณโรค สําหรับบุคคลที่เดินทางเข้ายูเออีเป็ นครั้งแรก และประสงค์จะยื่นต่อใบอนุญาตการ
มีถิ่นพํานักในยูเออี หากผลการตรวจเป็ นที่แน่ ชดั ว่าบุคคลดังกล่าวติดเชื้ อวัณโรคจะถูกเนรเทศออกนอก
ประเทศ
(3) โรคเรื้ อน สําหรับบุคคลที่เดินทางเข้ายูเออีเป็ นครั้งแรก และประสงค์จะยื่นต่อใบอนุ ญาต
การมีถิ่นพํานักในยูเออี หรื อบุคคลที่มีใบอนุ ญาตแล้วและประสงค์จะขอต่อใบอนุ ญาตการมีถิ่นพํานักใน
ยูเออี หากตรวจพบว่าบุคคลดังกล่าวเป็ นโรคเรื้ อน จะถูกเนรเทศออกนอกประเทศ
(4) การตรวจวิ นิ จ ฉั ย โรคไวรั ส ตั บ อั ก เสบบี และ ซี สํ า หรั บ บุ ค คลที่ เ ดิ น ทางเข้า ยู เ ออี
เป็ นครั้งแรก และประสงค์จะยื่นต่อใบอนุ ญาตการมีถ่ินพํานักในยูเออี สําหรับกรณี การขอต่อใบอนุ ญาต
การมีถ่ินพํานัก การตรวจวินิจฉัยโรคดังกล่าวจํากัดเฉพาะกลุ่มบุคคลที่มีอาชี พรั บเลี้ยงเด็ก คนรับใช้
พนักงานขับรถ ผูด้ ูแลโรงเรี ยนอนุ บาลและสถานรับเลี้ยงเด็ก ช่ างตัดผม ช่างเสริ มสวย เจ้าหน้าที่สถานที่
ออกกําลังกาย ร้านขายอาหาร พ่อครัว คนขายเนื้อ พนักงานในร้านอาหาร โดยโรคไวรัสตับอักเสบชนิดบี
และ ซี เป็ นโรคที่กระทรวงสาธารณสุ ขยูเออีได้ออกระเบียบให้มีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด และหากตรวจพบ
จะถูกส่ งตัวกลับประเทศทันที
(5) โรคซิฟิลิส สําหรับบุคคลที่เดินทางเข้ายูเออีเป็ นครั้งแรก และประสงค์จะยืน่ ต่อใบอนุญาต
การมีถิ่นพํานักในยูเออี หากตรวจพบว่าบุคคลดังกล่าวมีเชื้อโรคซิฟิลิส สามารถขอรับการรักษาโรคดังกล่าว
เพื่อขออนุญาตการมีถิ่นพํานักได้
สั ญญาจ้ างงาน (Employment Contract)
กฎกระทรวงแรงงานของยูเออีฉบับที่ 764 ปี 2015 กระทรวงแรงงานจะให้การรับรองสัญญาจ้าง
ที่คนงานจะต้องลงนามก่อนยื่นกระทรวงฯ การต่อสัญญาจ้างจะต้องสอดคล้องกับการจ้างงานแบบใหม่น้ ี
เช่นกัน โดยมีขอ้ เสนอและเงื่อนไขการจ้างงาน ซึ่ งเมื่อยืน่ ต่อกระทรวงแรงงานและได้รับความเห็นชอบจาก
กระทรวง ฯ แล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรื อแก้ไขได้ เว้นแต่กระทรวง ฯ ให้ความเห็นชอบ นอกจากนี้
จะไม่ ส ามารถเพิ่ ม เติ ม ข้อ ความใดๆในสั ญ ญาจ้า งเว้น แต่ ไ ด้รั บ ความเห็ น ชอบจากกระทรวงแรงงาน
เมื่อลูกจ้างเดิ นทางถึงยูเออี นายจ้างและลูกจ้างจะต้องลงนามในสัญญาจ้างที่ผ่านการรองรับจากกระทรวง
แรงงานยูเออี จํานวน 3 ชุดโดยจะเก็บไว้ที่ลูกจ้าง นายจ้าง และกระทรวงแรงงาน แห่ งละ 1 ชุด สัญญาจ้าง
ดังกล่าวจะระบุตาํ แหน่ ง เงินเดือน ประเภทของงาน และระบุอายุของสัญญาจ้างว่าเป็ นแบบมีระยะเวลาการ
จ้างตายตัวแน่นอนหรื อเป็ นแบบไม่กาํ หนดอายุสญ
ั ญา โดยสัญญาจ้างจะกระทําเป็ นภาษาอาหรับและอังกฤษ
อยู่ในฉบับเดี ยวกัน ดังนั้น ก่ อนการลงนามในสั ญญาจ้ าง หรื อเอกสารใดๆ คนงานจึงควรอ่ านข้ อความ
รายละเอียดต่ างๆ ให้ เข้ าใจเสี ยก่ อน สัญญาจ้าง มี 2 ประเภท ดังนี้
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1. สั ญญาจ้ างแบบระบุระยะเวลาการจ้ างงาน (limited contract)
โดยทัว่ ไปนายจ้างจะทําสัญญาจ้างตั้งแต่ 1-3 ปี เมื่อลูกจ้างทํางานครบสัญญานายจ้างต้องจ่าย
ค่าเดินทางขากลับให้แก่ลูกจ้าง
2. สั ญญาจ้ างแบบไม่ กาํ หนดระยะเวลาการจ้ าง (unlimited contract)
เมื่ อทํา งานครบ 1 ปี หากลู ก จ้างและนายจ้างไม่ บ อกยกเลิ ก สัญ ญาจ้า งล่ ว งหน้า (ประมาณ
1 เดื อ น) สั ญ ญาจ้า ง จะถู ก ต่ อ โดยอัต โนมัติ โ ดยทั่ว ไปนายจ้า งจะทํา สั ญ ญาจ้า งตั้ง แต่ 1 ปี ขึ้ นไป
และส่ ว นใหญ่ น ายจ้า งมัก ทํา สั ญ ญาไม่ เ กิ น 3 ปี เพื่ อ ให้ส อดคล้อ งกับ การทํา วี ซ่ า ประเภทมี ถ่ิ น พํา นัก
(Residence Visa ) ที่ออกให้เป็ นเวลาครั้งละไม่เกิน 3 ปี
กรณีทลี่ ูกจ้ างทํางานครบกําหนดระยะเวลาของสั ญญาจ้ าง
(1) นายจ้างจะต้องออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับประเทศไทย ให้แก่ลูกจ้างเมื่อได้ทาํ งานมา
จนสิ้ นสุ ดระยะเวลาของสัญญาจ้าง
(2) หากสัญญาจ้า งมี ระยะเวลาเกิ นกว่า 6 เดื อนแต่ไม่ ถึง 1 ปี นายจ้างจะต้องจ่ ายเงิ น ชดเชย
วันลาพักผ่อนเดื อนละ 2 วันเท่ากับจํานวนวันที่ ยงั มิได้ใช้สิทธิ การลาให้แก่ ลูกจ้างในช่ วงระยะเวลาของ
สัญญาจ้าง
(3) หากสัญญามีระยะเวลาติดต่อกันเกินกว่า 5 ปี (ทั้งกรณี ทาํ สัญญาจ้างครั้งเดียวหรื อหลาย
สัญญาจ้างที่มีระยะเวลาการจ้างติดต่อกัน) ลูกจ้างจะได้รับเงิ นสิ ทธิ ประโยชน์ตามกฎหมายแรงงานยูเออี
มาตรา 132 ซึ่งประกอบด้วยเงินชดเชยการเลิกจ้างปี ละ 21 วัน ในช่วง 1-5 ปี แรก และเงินชดเชยการเลิกจ้าง
อีกปี ละ 30 วันนับจากปี ที่ 6 เป็ นต้นไป แต่ท้ งั นี้ เงินชดเชยการเลิกจ้างทั้งหมดจะต้องมีจาํ นวนเงินไม่เกิน
ค่าจ้าง 1 ปี รวมทั้งเงินชดเชยการลาพักผ่อนประจําปี 30 วัน ในกรณี ที่ลูกจ้างยังมิได้ใช้สิทธิ ลาพักผ่อน
ของปี นั้นๆ
สวัสดิการ/สิ ทธิประโยชน์ ข้นั พืน้ ฐาน
กฎหมายแรงงานยูเออีกาํ หนดให้นายจ้างต้องจัดสวัสดิการให้แก่ลูกจ้าง ดังนี้
- จัดที่พกั อาศัย รวมทั้งอาหารอย่างน้อยวันละ 2 มื้อ (หรื อจ่ายเงินเพิ่มเป็ นค่าอาหาร)
- จัดรถรับส่ งลูกจ้างไปกลับระหว่างที่พกั อาศัยและสถานที่ทาํ งาน
- จัดทําบัตรประกันสุ ขภาพให้ลูกจ้าง (รวมทั้งคู่สมรส และบุตร 3 คน ที่อายุไม่เกิน
18 ปี ในกรณี ที่สญ
ั ญาจ้างระบุให้ลูกจ้างสามารถนําครอบครัวมาอยูด่ ว้ ยได้)
- จัดให้ลูกจ้างมีวนั พักผ่อนประจําปี ปี ละ 30 วัน (โดยได้รับค่าจ้าง)
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การเลิกจ้ าง
กรณีทนี่ ายจ้ างขอยกเลิกสั ญญาจ้ างก่ อนครบสั ญญา
1. ตามกฎหมายแรงงานของยูเออี มาตรา 115 นายจ้างจะต้องออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับ
ประเทศไทยให้แก่ลูกจ้าง และจะต้องจ่ายเงินชดเชยค่าเสี ยหายให้แก่ลูกจ้างเป็ นจํานวนเงิ นเท่ากับค่าจ้าง
3 เดื อน หรื อเท่ากับค่าจ้างของระยะเวลาที่เหลืออยู่ของสัญญาจ้าง หากระยะเวลาที่เหลืออยู่น้ ันสั้นกว่า 3
เดือน นอกจากนั้นนายจ้างจะต้องจ่ายเงิน ชดเชยการเลิกจ้างตามมาตรา 132 ในกรณี ที่ลูกจ้างได้ทาํ งานติดต่อ
เกินกว่า 5 ปี รวมทั้งเงินชดเชยการลาพักผ่อนประจําปี ที่ยงั เหลืออยูใ่ ห้กบั ลูกจ้างด้วย
2. อย่างไรก็ตาม ตามกฎหมายแรงงานมาตรา 120b นายจ้างสามารถเลิกจ้างได้ โดยไม่ตอ้ งแจ้ง
ให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้า หากการเลิกจ้างเกิ ดขึ้นในช่ วงทดลองงาน (ตามที่ตกลงกันในสัญญาจ้างแต่การ
ทดลองงานจะต้องไม่เกิน 6 เดือน) โดยนายจ้างจะออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับประเทศไทยให้แก่ลูกจ้าง
แต่ลูกจ้างจะไม่ได้รับเงินสิ ทธิประโยชน์ใด ๆ จากนายจ้างเนื่องจากยังไม่ผา่ นการทดลองงาน
3. นายจ้างสามารถเลิกจ้างลูกจ้างได้ตามมาตรา 120 โดยไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า (ทั้งก่อนและหลัง
การผ่านช่วงทดลองงาน) ในกรณี ที่ลูกจ้างทําผิดในเรื่ องต่าง ๆ ดังนี้
(1) ใช้เอกสารปลอมในการสมัครงาน
(2) ทํางานผิดพลาดจนก่อให้เกิดความเสี ยหายอย่างร้ายแรงต่อนายจ้าง
(3) ไม่ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดด้านความปลอดภัยในการทํางาน
(4) ไม่ ป ฏิ บ ัติ ห น้า ที่ ต ามที่ ร ะบุ ไ ว้ใ นสั ญ ญาจ้า งและได้รั บ การตัก เตื อ นอย่ า งเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรแล้ว
(5) เปิ ดเผยความลับของบริ ษทั
(6) ถูกลงโทษโดยคําพิพากษาของศาลในคดีที่เกี่ยวกับศีลธรรมอันดีของสังคม
(7) ดื่มสุ ราหรื อมีอาการเมาในระหว่างการทํางาน หรื อ
(8) ทําร้ายนายจ้าง หัวหน้างานหรื อเพื่อนร่ วมงานในระหว่างเวลาทํางาน
(9) ขาดงานติดต่อกันเกิน 7 วัน หรื อไม่ติดต่อกันแต่เกิน 20 วัน โดยไม่มีเหตุผล
4. การเลิกจ้างตามมาตรา 120 ใน 9 กรณี ขา้ งต้นนี้ เป็ นการเลิกจ้างหรื อสิ้ นสุ ดสัญญาจ้างที่มีเหตุ
มาจากความผิดของลูกจ้าง ดังนั้น ลูกจ้างจะต้องออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับประเทศไทยเอง (มาตรา
131 วรรคท้าย) ซึ่ งบทบัญญัติในมาตรานี้ ใช้เป็ นการบังคับเป็ นการทัว่ ไปสําหรับลูกจ้างภายใต้สัญญาจ้าง
แบบไม่ระบุระยะเวลาการจ้างด้วย
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กรณีทลี่ ูกจ้ างขอยกเลิกการทํางานก่อนครบสั ญญา
(1) ตามกฎหมายแรงงานของยูเออี มาตรา มาตรา 116 ลูกจ้างจะต้องจ่ายเงินชดเชยค่าเสี ยหาย
แก่ น ายจ้า งเป็ นจํา นวนเงิ น เท่ า กับ ครึ่ งหนึ่ ง ของค่ า จ้า ง 3 เดื อ น หรื อครึ่ งหนึ่ ง ของค่ า จ้า งของระยะเวลา
ที่ เหลื ออยู่ของสัญญาจ้าง หากระยะเวลาที่ เหลื ออยู่น้ ันสั้นกว่า 3 เดื อน ยกเว้นกรณี ที่การขอเลิ กจ้างนั้น
มีสาเหตุมาจากความผิดของนายจ้างตามมาตรา 121 อาทิ หากนายจ้างไม่ปฏิบตั ิตามข้อตกลงในสัญญาจ้าง
หรื อหากนายจ้างหรื อตัวแทนนายจ้างทําร้ายลูกจ้าง
(2) ลูกจ้างจะไม่ได้รับเงินชดเชยการเลิกจ้างใดๆ หากลูกจ้างลาออกจากงาน ด้วยความต้องการ
ของตนเองก่อนสิ้ นสุ ดระยะเวลาของสัญญาจ้างในกรณี ที่ลูกจ้างยังทํางาน ถูกกลัน่ แกล้งจนไม่สามารถทํางาน
ต่อไปได้จนครบ 5 ปี ลูกจ้างย่อมได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ตามมาตรา 132 ตามสัดส่ วนของอายุการทํางาน
ที่ผา่ นมา
(3) ลู ก จ้า งอาจจะต้อ งรั บ ผิ ด ชอบออกค่ า ใช้จ่ า ยในการเดิ น ทางกลับ ประเทศด้ว ยตนเอง
(มาตรา 131)
(4) ลู กจ้า งอาจถู กนายจ้างใช้สิทธิ แจ้ง ต่อกรมสัญชาติ และถิ่ น พํานักยูเออี ให้ระงับการออก
Employment Visaให้แก่ลูกจ้างคนดังกล่าวเพื่อทํางานกับนายจ้างรายอื่นเป็ นเวลา 1 ปี นับจากการเลิกจ้าง
เพื่อไม่ไห้ลูกจ้างรายดังกล่าวสามารถเดิ นทางเข้ามาทํางานในยูเออีได้อีกช่ วงระยะเลาหนึ่ ง (มาตรา 128
ประกอบกฎหมายคนเข้าเมือง)
สั ญญาจ้ างแบบไม่ กาํ หนดระยะเวลาการจ้ าง (Unlimited Contract)
(1) ตามกฎหมายแรงงานของยูเออี มาตรา 120b นายจ้างสามารถเลิกจ้างได้โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้
ลูกจ้างทราบล่วงหน้า หากการเลิกจ้างเกิดขึ้นในช่วงทดลองงาน (ตามที่ตกลงกันในสัญญาจ้างแต่การทดลอง
งานจะต้องไม่เกิน 6 เดือน) โดยนายจ้างจะต้องออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับประเทศไทยให้แก่ลูกจ้าง
แต่ลูกจ้างจะไม่ได้รับเงินสิ ทธิประโยชน์ใดๆ จากนายจ้างเนื่องจากยังไม่ผา่ นการทดลองงาน
(2) นายจ้างจะต้องแจ้งล่วงหน้า1 เดื อน หากเป็ นการเลิกจ้างพ้นช่ วงทดลองงานแล้ว และใน
กรณี ที่ไม่แจ้งล่วงหน้าหรื อไม่แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 30 วัน นายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยการไม่แจ้งล่วงหน้า
ให้กบั ลูกจ้างเท่ากับค่าจ้างต่อวันคูณด้วยจํานวนวันที่มิได้แจ้งล่วงหน้าให้ครบ 30 วัน (มาตรา 119)
(3) หากการเลิกจ้างเกิ ดขึ้นหลังจากพ้นช่ วงทดลองงานแต่ไม่ถึง 1 ปี นายจ้างจะต้องจ่ายเงิน
ชดเชยการลาพักผ่อนประจําปี เดือนละ 2 วัน เท่ากับจํานวนวันที่ยงั ไม่ได้ใช้สิทธิการลาให้แก่ลูกจ้าง (มาตรา
75) แต่ลูกจ้างจะไม่ได้รับเงินชดเชยการเลิกจ้างในกรณี ที่มีอายุการทํางานไม่ครบ1ปี (มาตรา 132)
(4) หากการเลิ กจ้างเกิ ดขึ้นหลังจากที่ลูกจ้างมีอายุการทํางานมากกว่า 1 ปี ขึ้นไป ลูกจ้างจะ
ได้รับเงินทดแทนการลาพักผ่อนประจําปี ปี ละ 30 วัน
(5) หากการเลิกสัญญาจ้างเกิดขึ้นหลังจากที่ลูกจ้างได้ทาํ งานติดต่อกันเกิ นกว่า 1 ปี นายจ้าง
จะต้องจ่ายเงินชดเชยให้แก่ลูกจ้างตามมาตรา132 ดังนี้
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- ปี ละ 21 วัน ในช่วง 5 ปี แรก
- ปี ละ 30 วันนับจากปี ที่ 6 เป็ นต้นไป แต่ท้ งั นี้ เงินชดเชยการเลิกจ้างทั้งหมดจะต้องมี
จํานวนเงินรวมกันไม่เกินกว่าค่าจ้าง 2 ปี
กรณีลูกจ้ างเป็ นฝ่ ายขอยกเลิกสั ญญาจ้ าง
1. ลู กจ้างต้องแจ้งนายจ้างทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรอย่างน้อย 1 เดื อน ในกรณี ที่
ไม่แจ้งล่วงหน้าหรื อแจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 30 วัน ลูกจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยการไม่แจ้งล่วงหน้าให้กับ
นายจ้างเท่ากับค่าจ้างต่อวันคูณด้วยจํานวนวันที่มิได้แจ้งล่วงหน้าให้ครบ30 วัน (มาตรา 119)
2. ลูกจ้างอาจต้องออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับประเทศไทยเอง (มาตรา 131)
3. ตามมาตรา 75 ของกฎหมายแรงงานยูเออี ลูกจ้างอาจได้รับเงินชดเชยการลาพักผ่อนประจําปี
2 วัน เท่ากับจํานวนวันที่ยงั มิได้ใช้สิทธิการลา แต่จะไม่ได้รับเงินชดเชยการเลิกจ้างตามมาตรา 132 หากการ
เลิกสัญญาจ้างเกิดขึ้นหลังทํางานครบ 6 เดือน แต่ยงั ไม่ครบ 1 ปี
4. ลูกจ้างจะได้รับเงินชดเชยการลาพักผ่อนประจําปี ปี ละ 30 วัน พร้อมเงินชดเชยการเลิกจ้าง
ตามอายุการทํางานของลูกจ้าง โดยหากการเลิกจ้างสัญญาจ้างเกิดขึ้นหลังจากที่ลูกจ้างได้ทาํ งานติดต่อกันมา
- ไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ลูกจ้างจะได้รับเงินชดเชยการเลิกจ้างเท่ากับค่าจ้าง 7 วันต่อปี
- ตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิ น 5 ปี ลูกจ้างจะได้รับเงิ นชดเชยการเลิกจ้างเท่ากับค่าจ้าง
14 วันต่อปี
- เกิ นกว่า 5 ปี ขึ้นไป ลูกจ้างจะได้รับเงินชดเชยการเลิกจ้างเต็มจํานวน ตามที่ระบุใน
มาตรา 132 กล่าวคือ เท่ากับค่าจ้างปี ละ 21 วัน สําหรับ 5 ปี แรก และปี ละ 30 วันสําหรับปี ที่ 6 เป็ นต้นไป
แต่ ท้ งั นี้ เงิ น ชดเชยการเลิ ก จ้า งทั้ง หมดจะต้อ งมี จ าํ นวนเงิ น รวมกัน ไม่ เกิ น กว่า ค่ า จ้า ง 2 ปี (มาตรา 137
ประกอบ มาตรา 132)
อย่างไรก็ตาม ลูกจ้างจะไม่ได้รับเงินชดเชย การเลิกจ้างข้างต้นนี้ แต่อย่างใด หากลูกจ้างละทิ้ง
งานในหน้าที่โดยไม่แจ้งล่วงหน้า อันมีสาเหตุมาจากความผิดของนายจ้างตามมาตรา 121
ความผิดร้ ายแรงอันเป็ นเหตุให้ นายจ้ างเลิกจ้ าง
ความผิด ร้ า ยแรงดัง กล่ า วใช้บงั คับ กับทั้ง ลู ก จ้างที่ มีสัญ ญาจ้างแบบกํา หนดระยะเวลาและ
ไม่กาํ หนดระยะเวลา ดังนี้
(1) ทําผิดร้ายแรงจนก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่นายจ้าง
(2) ไม่ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดความปลอดภัยในการทํางาน
(3) ไม่ปฏิบตั ิตามหน้าที่ที่ระบุในสัญญาจ้างและได้รับการตักเตือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแล้ว
(4) เปิ ดเผยความลับของบริ ษทั
(5) ถูกลงโทษโดยคําพิพากษาของศาลในคดีที่เกี่ยวกับศีลธรรมอันดีของสังคม
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(6) ดื่มสุ รามึนเมาในระหว่างการทํางาน
(7) ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ทําร้ายร่ างกาย
(8) ขาดงานติดต่อกันเป็ นเวลา 7 วันโดยไม่แจ้ง หรื อไม่ได้รับอนุญาต หรื อขาดการติดต่อกัน
เกิน 20 วัน โดยไม่ได้แจ้งหรื อไม่ได้รับอนุญาต
การเลิ ก จ้า งดัง กล่ า วข้า งต้น เกิ ด ขึ้ น เนื่ อ งจากความผิด ของลู ก จ้า งเอง ดัง นั้น ลู ก จ้า งจะต้อ ง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับประเทศด้วยตนเอง อย่างไรก็ตามในกรณี ที่ลุกจ้างทิ้งงานโดยไม่แจ้ง
ล่วงหน้าลูกจ้างจะไม่ได้รับเงินชดเชยดังกล่าว
การทดลองงาน
การทดลองงานโดยปกติจะมีระยะเวลาประมาณ 3-6 เดือน ในช่วงระหว่างทดลองงานลูกจ้าง
ไม่สามารถไปทํางานกับนายจ้างรายอื่นได้ และไม่มีสิทธิ ลาป่ วยโดยได้รับค่าจ้าง ระยะเวลาในการทดลอง
งานนั้นจะถูกนํามาคํานวณเวลาในการทํางานเพื่อจ่ายเงินรางวัลประจําปี ให้แก่ ลูกจ้าง นอกจากนี้ นายจ้าง
ยังสามารถยกเลิกสัญญาจ้างเมื่อใดก็ได้โดยไม่ตอ้ งจ่ายค่าชดเชยการให้ออกจากงาน (severance pay)
การลาออกในระหว่ างช่ วงทดลองงาน หากลูกจ้างลาออกระหว่างช่วงทดลองงานนายจ้างอาจ
ใช้สิทธิ ห้ามลูกจ้างกลับเข้ามาทํางานในอูเออีอีก (Labour Ban) หากลูกจ้างประสงค์จะยกเลิกสัญญาจ้างใน
ระหว่างทดลองงานจะต้องแจ้งให้นายจ้างทราบล่วงหน้าก่อน 1 วัน หรื อตามระยะเวลาที่กาํ หนดในสัญญา
ซึ่ งปกติจะต้องแจ้งล่วงหน้าเป็ นระยะเวลา 1 เดือน นายจ้างบางรายอาจขอให้ลูกจ้างชดเชยค่าใช้จ่ายในการ
นําเข้าคนงาน เช่น ค่าวีซ่า ซึ่งกฎหมายไม่ได้กาํ หนดไว้ เว้นแต่มีการตกลงกันไว้เป็ นอย่างอื่นในสัญญาจ้าง
การห้ ามกลับเข้ ามาทํางานอีก (Labour Ban)
นับตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ.2559 คนงานที่พน้ ระยะเวลาทดลองงานแล้ว (ปกติ 6 เดือน) และ
ทํางานไม่ครบตามสัญญาอาจจะไม่ถูกห้ามให้กลับเข้ามาทํางานใหม่อีก (จากเดิมจะถูกห้ามเป็ นระยะเวลา
6 เดื อน – 1 ปี ) หากการยกเลิ ก สัญ ญาจ้า งงานนั้น เป็ นไปตามความสมัครใจของทั้ง นายจ้างและลู ก จ้า ง
ในขณะเดียวกันลูกจ้างอาจไปทํางานกับนายจ้างรายใหม่ได้หากนายจ้างรายเดิมให้ความยินยอม
สิ ทธิการลาป่ วย
ตามกฎหมายแรงงานยูเออี มาตรา 83 ลูกจ้างมีสิทธิลาป่ วย ดังนี้
1. ในช่ วงทดลองงาน และสามเดื อนแรกหลัง พ้น การทดลองงาน ลู ก จ้างไม่ มีสิทธิ ลาป่ วย
โดยได้รับค่าจ้าง กล่าวคือ ลูกจ้างสามารถใช้สิทธิลาป่ วยได้ หลังจาก
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(1) ทํา งานครบ 6 เดื อ น ในกรณี ที่ สั ญ ญาจ้า งกํา หนดให้ท ดลองงาน 3 เดื อ น หรื อ
(2) ทํางานครบ 9 เดือน ในกรณี ที่สญ
ั ญาจ้างกําหนดให้ทดลองงาน 6 เดือน
ดังนั้น ภายใต้มาตรา 83 นี้ หากลูกจ้างป่ วยจนไม่สามารถทํางานได้ในช่วงนี้ ลูกจ้างยังไม่มีสิทธิ
ลาป่ วยโดยได้รับค่าจ้าง หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่งนายจ้างมีสิทธิที่จะไม่จ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างสําหรับการลาป่ วย
ในช่วงระยะเวลานี้
2. มีสิทธิลาป่ วยได้ไม่เกิน 90 วันต่อปี หลังจากผ่านช่วงทดลองงาน ไปแล้ว 3 เดือน
3. ลาป่ วยโดยไม่ได้รับค่าจ้างเต็มในช่วง 15 วันแรก
4. ลาป่ วยโดยได้รับค่าจ้างครึ่ งหนึ่ง ในช่วง 30 วันต่อมา หลัง 15 วันแรก
5. ลาป่ วยโดยได้รับค่าจ้างหลัง 45 วันแรก ทั้งนี้ การลาป่ วย โดยได้รับค่าจ้างนี้ จะต้องไม่เป็ น
การป่ วยที่มีสาเหตุมาจากการกระทําผิดของลูกจ้าง อาทิ การดื่มสุ รา หรื อการเสพยาเสพติด
การลาพักผ่ อน/กลับไปเยีย่ มบ้ าน
เมื่ อลูกจ้างเดิ นทางกลับมาพักผ่อนที่ ประเทศไทย และจะเดิ นทางกลับไปทํางานที่ ยูเออี อีก
ลูกจ้างจะต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางานก่อนวันเดินทางกลับไม่นอ้ ยกว่า 10 วัน
สิ ทธิประโยชน์ ของลูกจ้ างกรณีได้ รับอันตราย อุบัติเหตุหรื อเจ็บป่ วยอันเนื่องมาจากการทํางาน
1. ในกรณี ที่ลูกจ้างได้รับอันตราย/อุบตั ิเหตุจากการทํางาน หรื อป่ วยเป็ นเป็ นโรคอันเนื่องมาจาก
การทํางาน นายจ้างจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบออกค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการรักษาพยาบาลลูกจ้าง จนกว่าลูกจ้างจะ
หายป่ วยเป็ นปกติ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล และค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้าย
ผูป้ ่ วยจากสถานพยาบาลแห่ งหนึ่งไปยังสถานพยาบาลอีกแห่งหนึ่ง
2. ในกรณี ที่ลูกจ้างได้รับอุบตั ิเหตุจากการทํางานจนเป็ นเหตุให้ลูกจ้างไม่สามารถทํางานได้
นายจ้างจะต้องจ่ายเงินชดเชย ให้กบั ลูกจ้างเป็ นจํานวนเงินเท่ากับอัตราค่าจ้างเต็มจํานวนของลูกจ้างในช่วง
ระยะเวลาที่ลูกจ้างเข้ารั บการรั กษาพยาบาลช่ วง 6 เดื อนแรก และเท่ากับครึ่ งหนึ่ งของอัตราค่าจ้างในช่ วง
6 เดื อ นต่ อ มา หรื อ จนกระทั่ง ลู ก จ้า งสามารถทํา งานได้ หรื อ ได้รั บ การยืน ยัน ว่า เป็ นผูท้ ุ พ พลภาพถาวร
หรื อจนกว่าจะเสี ยชีวิต
3. ในกรณี ที่ลูกจ้างเกิดอุบตั ิเหตุหรื อป่ วยเนื่องจากการทํางานจนเป็ นเหตุให้ลูกจ้างเสี ยชีวิตหรื อ
พิการถาวร นายจ้างจะต้องจ่ายเงินทดแทนให้ทายาทของลูกจ้างที่เสี ยชี วิตเป็ นจํานวนเงินเท่ากับเงินเดื อน
ขั้นตํ่าของลูกจ้าง 24 เดือน ทั้งนี้ เงินทดแทนดังกล่าว จะต้องไม่ต่ าํ กว่า 18,000 ดี แรห์มและไม่เกิ น 35,000
ดีแรห์ม ทายาทของผูเ้ สี ยชีวิตจะได้รับเงินตามสัดส่ วนที่ประกาศ ทายาท หมายถึง บุคคลต่อไปนี้
(1) สามี/ภรรยา
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(2) เด็กที่อยูใ่ นความอุปการะ บุตรอายุ 17 ปี หรื อ ตํ่ากว่า 24 ปี ที่กาํ ลังอยูใ่ นระหว่างศึกษา
บุตรที่พิการทางกายหรื อทางจิต รวมถึงบุตรของสามีหรื อภรรยาที่ผตู ้ ายให้การอุปการะในระหว่างที่มีชีวิต
(3) บิดา มารดา
(4) พี่นอ้ งร่ วมสายโลหิ ต
การโอนนายจ้ างหรื อผู้อปุ ถัมภ์ (sponsor)
หลักเกณฑ์ ทวั่ ไป การขอย้ายนายจ้างไปทํางานกับนายจ้างใหม่ มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. ต้องมีใบอนุญาตการมีถิ่นพํานัก (Residence Visa) ที่มีอายุการใช้งานได้
2. มีบตั รประจําตัวลูกจ้าง (Labour card) ที่มีอายุการใช้งานได้
3. มี อายุก ารทํา งานกับนายจ้างเดิ มตามระยะเวลาที่ กฎหมายกําหนดนับจากวัน ที่ ออกบัตร
ประจําตัวลูกจ้างดังนี้

วุฒิการศึกษา
ป.โท–ป.เอก
ป.ตรี หรื อเทียบเท่า
ตํ่ากว่า ป.ตรี

จํานวนครั้ง
อายุการทํางานกับ
ทีอ่ นุญาตให้ ย้าย
นายจ้ างเดิม
ได้
ไม่จาํ กัด
2 ครั้ง
1 ครั้ง

ไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
ไม่นอ้ ยกว่า1ปี
ไม่นอ้ ยกว่า1ปี

ค่ าธรรมเนียมการโอนย้ าย
(ดีแรห์ ม)
แยกตามกลุ่มบริษทั

บริษัทกลุ่ม A

บริษทั กลุ่ม B

บริษทั กลุ่ม C

1,500
3,000
5,000

2,500
3,500
5,500

3,500
4,000
6,000

4. ต้องได้รับความเห็นชอบจากทั้งนายจ้างเดิมและนายจ้างใหม่
การโอนย้ ายนายจ้ างโดยไม่ จํากัดอายุการทํางานกับนายจ้ างเดิม สามารถโอนย้ายได้ทุกระดับ
วุฒิการศึกษาของลูกจ้าง โดยจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่ม 3,000 ดีแรห์ม/คน ตามกรณี ดังนี้
- เมื่อศาลมีคาํ สัง่ ล้มละลายหรื อพักการประกอบการของบริ ษทั
- เมื่อกระทรวงแรงงาน มีคาํ สัง่ เพิกถอนใบอนุญาตประกอบการบริ ษทั
- เมื่อมีการโอนย้ายเจ้าของบริ ษทั ไปยังบุคคลอื่น
- เมื่อมีการโอนบริ ษทั ไปรวมกับบริ ษทั อื่น
- เมื่อมีการแยกบริ ษทั หรื อปิ ดบริ ษทั ลง โดยสาเหตุเจ้าของบริ ษทั เสี ยชีวิตหรื อสาเหตุอื่นๆ
การโอนย้ ายนายจ้ างตามคําสั่ งของกระทรวงแรงงานยูเออี สามารถโอนย้ายนายจ้างได้โดยไม่ตอ้ งได้รับความ
เห็ น ชอบจากนายจ้า ง และไม่ จ าํ กัด วุฒิ ก ารศึ ก ษาและอายุก ารทํางาน โดยจ่ ายค่ า ธรรมเนี ย มเพิ่ ม 3,000
ดีแรห์ม/คน ในกรณี ต่อไปนี้
- กรณี ที่นายจ้างไม่จ่ายเดือนลูกจ้างเป็ นเวลา 3 เดือน โดยมีหนังสื อร้องเรี ยนจากลูกจ้าง
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- กรณี การโอนย้ายลูกจ้างเกิดจากสาเหตุการโอนย้ายกรรมสิ ทธิ์จากบริ ษทั หนึ่งไปยังอีกบริ ษทั หนึ่ง
- กรณี บริ ษทั ถูกสัง่ ปิ ด และยังไม่มีการไกล่เกลี่ยสิ ทธิประโยชน์ลูกจ้าง
- กรณี ที่มีคาํ สัง่ จากศาลให้ลูกจ้างทําการโอนย้ายได้
- กรณี อื่นๆ ที่กระทรวงแรงงานเห็นชอบให้ทาํ การโอนย้ายได้
การโอนย้ ายนายจ้ างกรณีอื่นๆ
ลูกจ้างสามารถโอนย้ายนายจ้างได้ โดยยกเว้นข้อจํากัดเรื่ องอายุการทํางานและไม่ตอ้ งจ่าย
ค่าธรรมเนียมการยกเว้น (3,000 ดีแรห์ม) แต่ตอ้ งจ่ายค่าธรรมเนียม 500 ดีแรห์ม/คนในกรณี ดังนี้
- หากการโอนย้า ยไปอี ก บริ ษ ัท หนึ่ ง ที่ อ ยู่ใ นรั ฐ เดี ย วกัน และเป็ นเจ้า ของเดี ย วกัน หรื อ หุ ้น
เดียวกัน โดยการเป็ นเจ้าของได้ผา่ นไปแล้วเป็ นเวลา 18 เดือน
- หากการโอนย้ายไปทํางานในสาขาของบริ ษทั ที่อยูใ่ นรัฐเดียวกัน ทั้งนี้ กฎหมายแรงงานยูเออี
กําหนดให้นายจ้างใหม่ จะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโอนย้ายนายจ้างดังกล่าวของลูกจ้าง
สวัสดิการ/สิ ทธิประโยชน์ ข้นั พืน้ ฐาน
กฎหมายแรงงานยูเออีกาํ หนดให้นายจ้างต้องจัดสวัสดิการให้แก่ลูกจ้าง ดังนี้
- จัดที่พกั อาศัย รวมทั้งอาหารอย่างน้อยวันละ 2 มื้อ (หรื อจ่ายเงินเพิ่มเป็ นค่าอาหาร)
- จัดรถรับส่ งลูกจ้างไปกลับระหว่างที่พกั อาศัยและสถานที่ทาํ งาน
- จัดทําบัตรประกันสุ ขภาพให้ลูกจ้าง (รวมทั้งคู่สมรส และบุตร 3 คน ที่อายุไม่เกิน
18 ปี ในกรณี ที่สญ
ั ญาจ้างระบุให้ลูกจ้างสามารถนําครอบครัวมาอยูด่ ว้ ยได้)
- จัดให้ลูกจ้างมีวนั พักผ่อนประจําปี ปี ละ 30 วัน (โดยได้รับค่าจ้าง)
การขอยกเลิกวีซ่าถิ่นทีอ่ ยู่
โดยปกติเจ้าหน้าที่ผปู ้ ระสานงานของบริ ษทั จะเป็ นผูด้ าํ เนิ นการยกเลิกวีซ่าถิ่นที่อยูใ่ ห้แก่ลูกจ้าง
ก่อนทําการยกเลิกวีซ่าลูกจ้างควรจัดการเรื่ องส่ วนตัวต่างๆ ให้เรี ยบร้อย เช่น ปิ ดบัญชีธนาคาร ยกเลิกสัญญา
เช่าที่พกั ชําระค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ขั้นตอนในการขอยกเลิกวีซ่าถิ่นที่อยูม่ ี 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. ยื่นใบลาออกจากงานต่อนายจ้าง โดยต้องทําตามขั้นตอนตามที่กฎหมายกําหนดและตามที่
ระบุไว้ในสัญญาจ้าง เช่น ยืน่ หนังสื อลาออกล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนแก่นายจ้างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
2. พิมพ์แบบฟอร์มที่ Typing Office ซึ่งมีจาํ นวนหลายแห่ งในยูเออี และแจ้งพิมพ์ขอยกเลิกวีซ่า
ของตนเองและผูท้ ี่ ใ ห้ก ารอุ ป ถัม ภ์ (ถ้า มี ) มี ค่า จ้า งพิ ม พ์ประมาณ 50-100 ดี แ รห์ ม (สปอนเซอร์ จ ะเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่ วนนี้ ) จากนั้นนายจ้างและลูกจ้างต้องลงนามในแบบฟอร์ มและประทับตราโดย
Typing Office
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ข้ อควรระวัง* ในตอนท้ายของแบบฟอร์ มยกเลิกสัญญาจ้างลูกจ้างจะต้องลงนามรั บรองว่าได้รับสิ ทธิ
ประโยชน์ ท้ งั หมดแล้ว (รวมถึ งเงิ นรางวัลในการทํางาน ค่ าจ้างค้างจ่ ายต่างๆ และตัว๋ เครื่ องบิ น) ดังนั้น
ลูกจ้างจึงไม่ควรลงนามในแบบฟอร์มดังกล่าวจนกว่าจะได้รับสิ ทธิประโยชน์ครบถ้วน
3. เมื่ อลงนามในหนังสื อยกเลิ กสัญญาจ้างแล้ว ลูกจ้างต้องไปที่ สํานักงานถิ่ นที่ อยู่และการ
ต่างประเทศ หรื อสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง (General Directorate of Residence and Foreign AffairsGDRFA) และดําเนินการดังนี้
- ลูกจ้างต้องมี สําเนาหนังสื อเดิ นทางของนายจ้างและวีซ่า รวมถึ งหนังสื อเดิ นทางและบัตร
ประจําตัวเอมิเรสต์ไอดีตวั จริ งของตนเอง
- บัตรประจําตัวเอมิ เรสต์ไ อดี ตวั จริ งจะถู กเรี ยกคืน และจะมี การประทับตรายกเลิ กวีซ่าใน
หนังสื อเดินทาง ลูกจ้างจะมีเวลา 30 วันในการเดินทางออกจากยูเออี
กรณี ที่ลูกจ้างเปลี่ยนงานใหม่และยังคงอยู่ในยูเออี ลูกจ้างจะต้องยื่นเอกสารการยกเลิกสัญญา
จ้างให้นายจ้างรายเดิมลงนาม และต้องยืน่ หนังสื อเดินทางให้กบั นายจ้างรายใหม่เพื่อทําการประทับตราวีซ่า
ใหม่ในหนังสื อเดินทาง หนังสื อเดินทางควรส่ งคืนลูกจ้างภายใน 2 สัปดาห์หลังจากที่ได้ประทับตราแล้ว
โดยตามกฎหมายยูเออีมีการห้ามมิให้นายจ้างเก็บหนังสื อเดินทางของลูกจ้างไว้
การเกษียณอายุ
กระทรวงแรงงานยูเออีอนุญาตให้นายจ้างสามารถจ้างลูกจ้างต่างชาติได้โดยลูกจ้างจะต้องมีอายุ
ระหว่าง 18-60 ปี อย่างไรก็ตาม สําหรับแรงงานทัว่ ไปที่มีอายุครบ 60 ปี ยังสามารถต่ออายุใบอนุญาตทํางาน
ได้แบบปี ต่อปี จนถึงอายุ 65 ปี ยกเว้น แรงงานต่างชาติที่จดั อยูใ่ น 11 สาขาอาชีพ คือ วิศวกร แพทย์ อาจารย์
มหาวิทยาลัย นักการบัญชี ผูต้ รวจสอบบัญชี ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านนํ้ามัน นักสื่ อสารมวลชนนักกฎหมาย ล่าม
ผูช้ าํ นาญการในสาขาอาชีพที่ขาดแคลนที่ยงั สามารถให้ต่ออายุใบอนุญาตทํางานได้จนถึงอายุ 70 ปี
ข้ อแนะนําสํ าหรับแรงงานไทย
1. ต้องพกบัตรประจําตัวแรงงานที่ออกโดยทางการยูเออี รวมถึงเอกสารสําคัญต่างๆไว้กบั ตัว
และควรถ่ายสําเนาเก็บไว้
2. เมื่อเกิ ดเหตุการณ์ ไม่ ปกติ เกิ ดอุบตั ิ เหตุ หรื อเจ็บป่ วย ควรแจ้งให้หัวหน้างานหรื อผูด้ ู แล
คนงานทราบ
3. ต้องเคารพและปฏิบตั ิตามกฎหมาย และธรรมเนี ยมท้องถิ่น เช่น แต่งกายสุ ภาพ ไม่ดื่มสุ รา
ไม่นาํ เข้าผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของเนื้อหมู ไม่รับประทานอาหารหรื อดื่มเครื่ องดื่มต่างๆในที่สาธารณะช่วง
เทศกาลศีลอด
4. ไม่นาํ ยารักษาโรครวมถึงยาแก้ปวด และยานอนหลับเข้ามาในยูเออีโดยไม่มีใบรับรองแพทย์
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5. ไม่ควรหนี สัญญาจ้างเพราะจะไม่สามารถเดิ นทางออกนอกประเทศได้และอาจถูกจับกุม
ที่สนามบิน

6. การไปพบแพทย์ (ยกเว้นกรณี เจ็บป่ วยที่เกิดจากการทํางาน) หากค่าบริ การไม่ได้ระบุไว้ใน
กรมธรรม์การรักษาพยาบาล ลูกจ้างอาจต้องเสี ยค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด หากเป็ นการเจ็บป่ วยในการทํางานอาจ
ต้องเสี ยค่าบริ การทางการแพทย์ในขั้นต้นเป็ นรายครั้งไป ครั้งละประมาณ 20-50 ดีแรห์ม ขึ้นอยู่กบั อาการ
ของโรคและสถานพยาบาลที่เข้ารับการรักษา
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