
194
กลุ่่�มงานประสานความร�วมมือระหว�างประเทศ 

สำานักประสานความร�วมมือระหว�างประเทศ

สำหรัฐอาหรับเอมิเรต่ส์ำ

สิหรัฐอ�หรับื้เอมิูเรต้ส์ิ



206
กลุ่่�มงานประสานความร�วมมือระหว�างประเทศ 

สำานักประสานความร�วมมือระหว�างประเทศ

จะได้รับเงินัช่ดเช่ยเท่�กับเงินัเดือนัพืึ�นัฐ�นั 24 เดือนั แต่่ไม่น้ัอยกว่� 18,000 ดีแรห์ม (AED) แลัะ 

ไม่เกินั 35,000 ดีแรห์ม (AED) เงินัช่ดเช่ยจะคำ�นัวณีจ�กค่�จ้�งเดือนัส้ำดท้�ย ท�ย�ทของผูู้้เสีำยชี่วิต่

จะได้รับเงินัต่�มสัำดส่ำวนัที�ประก�ศ ท�ย�ท หม�ยถึึง บ้คคลัต่่อไปนีั� 

4. จำ�นัวนัเงินัช่ดเช่ยกรณีีพิึก�รถึ�วรจะได้เท่�กับกรณีีเสีำยชี่วิต่  

 ***ในำกี่รณ่ท่�คำนำง�นำจังใจัทำ�ให้ได้ีรับื้บื้�ดีเจ็ับื้ พิักี่�รหร้อฆ่่�ตั้วต้�ย หร้อล�หย่ดี 

อันำเน้ำ�องมู�จั�กี่ส่ิร� สิ�รเสิพัต้ิดีหร้อฝี��ฝ้ีนำมู�ต้รกี่�รคำว�มูปลอดีภัยในำกี่�รทำ�ง�นำ หร้อแมู้แต่้

ปฏิิเสิธิท่�จัะเข้้�รับื้กี่�รต้รวจัรักี่ษ� จัะไมู่ได้ีรับื้เงินำชดีเชยข้้�งต้้นำ***

กี่�รห้�มูกี่ลับื้เข้้�มู�ทำ�ง�นำอ่กี่
(Labour Ban)

 สำถึ�นัะห้�มกลัับเข้�ม�ทำ�ง�นั (Labour Ban) ออกโดย กระทรวงทรัพึย�กรมน้ัษีย์แลัะ 

คนัช่�ติ่เอมิเรต่ส์ำ (Ministry of Human Resources and Emiratisation : MOHRE) ห�กลูักจ้�ง

ถูึกสำถึ�นัะห้�มกลัับเข้�ม�ทำ�ง�นั ลูักจ้�งจะไม่สำ�ม�รถึทำ�ง�นั/ได้รับก�รว่�จ้�งอย่�งถึูกกฎหม�ย

ภ�ยในัสำหรัฐอ�หรับเอมิเรต่ส์ำได้ในัระยะเวลั� 1 ปี สำถึ�นัะห้�มกลัับเข้�ม�ทำ�ง�นัจะบังคับใช้่เมื�อ

ลูักจ้�งฝ่่�ฝื่นับทบัญญัติ่ภ�ยใต้่กฎหม�ยแรงง�นัสำหรัฐอ�หรับฯ แลัะ/หรือมติ่คณีะรัฐมนัต่รีที�เกี�ยวข้อง

หรือห�กไม่ปฏิิบัติ่ต่�มข้อกำ�หนัดแลัะเงื�อนัไขที�ระบ้ไว้ในัสัำญญ�จ้�ง

 (1) สำ�มี/ภรรย�   

 (2) เด็กที�อยู่ในัคว�มอ้ปก�ระ บ้ต่รอ�ย ้17 ปี หรือ ต่ำ��กว่� 24 ปี  

     ที�กำ�ลัังอยูใ่นัระหว่�งศึกษี� บ้ต่รที�พิึก�รท�งก�ยหรือท�งจิต่ 

     รวมทั�งบ้ต่รของสำ�มีหรือภรรย�ที�ผูู้้ต่�ยให้ก�รอ้ปก�ระอยูใ่นัช่่วงที�มีก�รเสีำยชี่วิต่ 

 (3) บ้ต่รสำ�วที�ยังไม่ได้แต่่งง�นั รวมทั�งที�เป็นัของสำ�มีหรือภรรย�ที�ผูู้้ต่�ยให้คว�มอ้ปก�ระ 

               อยู่ในัช่่วงที�มีก�รเสีำยชี่วิต่ 

 (4) บิด� ม�รด�  

 (5) พีึ�น้ัองร่วมสำ�ยโลัหิต่ ซึิ�งจะได้รับเงินัต่�มสัำดส่ำวนั

พ้ั�นำฐ�นำข้องสิถ�นำะห้�มูกี่ลับื้เข้้�มู�ทำ�ง�นำ

 พืึ�นัฐ�นัของสำถึ�นัก�รณ์ีห้�มกลัับเข้�ม�ทำ�ง�นัที�ออกโดย MoHRE นัั�นัแต่กต่่�งจ�กระเบียบ

ที�ออกโดยกรมก�รต่่�งประเทศแลัะถิึ�นัพึำ�นััก หรือกระทรวงมห�ดไทย ซึิ�งสำถึ�นัะห้�มกลัับเข้�ม�
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ทำ�ง�นัที�ออกโดย MoHRE นีั�จะใช้่ฐ�นัคว�มผิู้ดในัตั่วเองหรือมูลัเหต้่อื�นัๆ ซึิ�งไม่เกี�ยวข้องกับก�รจ้�งง�นั

เช่่นั กรณีีคว�มผิู้ดท�งอ�ญ�ร้�ยแรง เหต้่ผู้ลัด้�นัคว�มมั�นัคงก�รเข้�เมืองอย่�งผิู้ดกฎหม�ยในั

สำหรัฐอ�หรับเอมิเรต่ส์ำ แลัะอื�นัๆ

สิถ�นำะห้�มูกี่ลับื้เข้้�มู�ทำ�ง�นำบัื้งคัำบื้ใช้กัี่บื้ใคำร

สิถ�นำะห้�มูกี่ลับื้เข้้�มู�ทำ�ง�นำบัื้งคัำบื้ใช้อย่�งไร

 1. ก�รห�้มกลัับเข้�ม�ทำ�ง�นัสำ�ม�รถึบงัคับไม่จำ�กัดเพีึยงแรงง�นัทั�วไป แต่่ใช้่ได้กับแรงง�นั

ท้กประเภท ซึิ�งลัะเมิดกฎหม�ยแรงง�นัแห่งสำหรัฐอ�หรับเอมิเรต่ส์ำแลัะมติ่คณีะรัฐมนัต่รีที�เกี�ยวข้อง 

 2. ไม่จำ�กัดก�รบังคับใช้่เพีึยงลูักจ้�งที�ได้รับวีซ่ิ�เพืึ�อก�รทำ�ง�นัแลัะถิึ�นัพึำ�นััก (employ-

ment residence visa) แต่่ยังรวมถึึงลูักจ้�งที�ได้รับอน้ัญ�ต่ทำ�ง�นั (Labor permit) บัต่รแรงง�นั 

(labour card) หรือสัำญญ�จ้�ง (labour contract) โดยสำถึ�นัะห้�มกลัับเข้�ม�ทำ�ง�นัจะบังคับใช้่

เมื�อลูักจ้�งลัะเมิดข้อกฎหม�ยหรือข้อบังคับที�เกี�ยวข้อง ดังนัั�นั ยังสำ�ม�รถึมีผู้ลับังคับครอบคล้ัมถึึง

นัักเรียนัที�เข้�ม�ทำ�ง�นั (working student) ซึิ�งถืึอวีซ่ิ�โดยครอบครัวหรือมห�วิทย�ลััยเป็นั 

ผูู้้คำ��ประกันัแลัะสำต่รีผูู้้เข้�ม�ทำ�ง�นั (Working Woman) โดยถืึอวีซ่ิ�ที�สำ�มีเป็นัผูู้้คำ��ประกันัด้วย

 ไม่สำ�ม�รถึใช้่ระบบอิเล็ักทรอนิักส์ำในัก�รยื�นัคำ�ร้องได้ ก�รตั่ดสิำนัใจให้ลูักจ้�งติ่ดสำถึ�นัะ 

ดังกล่ั�วจะต่้องผู่้�นัขั�นัต่อนัก�รสำืบสำวนัจ�กฝ่่�ยกฎหม�ยของ MoHRE เท่�นัั�นั ซึิ�งจะมีก�รเชิ่ญ

นั�ยจ้�งแลัะลูักจ้�งม�เพืึ�อสำอบป�กคำ� แลัะรวบรวมหลัักฐ�นัเพืึ�อตั่ดสิำนัก�รให้สำถึ�นัะต่่อลูักจ้�งต่่อไป

นำ�ยจ้ั�งจัะย้�นำข้อสิถ�นำะห้�มูกี่ลับื้เข้้�มู�ทำ�ง�นำได้ีเมู้�อใดี

 1. ลูักจ้�งยกเลิักสัำญญ�จ้�งโดยผิู้ดกฎหม�ย หรือไม่ปฏิิบัติ่ต่�มกฎหม�ยแรงง�นัแห่ง

สำหรัฐอ�หรับเอมิเรต่ส์ำ (UAE Labour Law) เช่่นั ไม่ปฏิิบัติ่ต่�มระยะเวลั�ดังที�ระบ้ไว้ในัสัำญญ�จ้�ง 

หรือยกเลิักสัำญญ�ก่อนักำ�หนัด
 2. กระทำ�คว�มผิู้ดใดๆ ต่�มม�ต่ร� 120 ของกฎหม�ยแรงง�นัแห่งสำหรัฐอ�หรับเอมิเรต่ส์ำ 

 3. ทำ�ง�นักับบริษัีทอื�นั โดยไม่ขอใบอน้ัญ�ต่ทำ�ง�นั (Work Permit) จ�ก MoHRE 

 4. ลัักลัอบอยูใ่นัประเทศเกินักว่� 2 เดือนั หลัังจ�กยกเลิักสัำญญ�จ้�ง หรือด้วยเหต้่อื�นัใด 

โดยไม่ได้รับอน้ัญ�ต่ นั�ยจ้�งจะยื�นัขอสำถึ�นัะห้�มกลัับเข้�ม�ทำ�ง�นัได้เมื�อใด
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ระยะเวล�ข้องสิถ�นำะห้�มูกี่ลับื้เข้้�มู�ทำ�ง�นำมู่ผลบัื้งคัำบื้ตั้�งแต่้ระยะ
เวล� 1 ปี ถ้งต้ลอดีช่วิต้ ผลข้องสิถ�นำะห้�มูกี่ลับื้เข้้�มู�ทำ�ง�นำต่้อ 

Visa
 เมื�อได้รับสำถึ�นัะห้�มกลัับเข้�ม�ทำ�ง�นั ลูักจ้�งจะถึูกยกเลิักใบอน้ัญ�ต่ทำ�ง�นัปัจจ้บันั 

โดยระหว่�งก�รยกเลิักใบอน้ัญ�ต่ทำ�ง�นันัั�นั นั�ยจ้�งจะต้่องดำ�เนิันัก�รยกเลิักวีซ่ิ�ถิึ�นัพึำ�นััก 

(residency visa) ของลูักจ้�งเนืั�องจ�กเป็นัเอกสำ�รเกี�ยวข้องในัก�รขอใบอน้ัญ�ต่ทำ�ง�นั  

 ห�กลัูกจ้�งผูู้้ได้รับสำถึ�นัะห้�มกลัับเข้�ม�ทำ�ง�นันัั�นัมีสำม�ชิ่กครอบครัวเป็นัผูู้้คำ��ประกันั 

(sponsorship) ในัก�รออกวีซ่ิ� ลูักจ้�งผูู้้นัั�นัจะยังคงสำถึ�นัะวีซ่ิ�ถิึ�นัพึำ�นัักของต่นัต่่อได้ แต่่จะไม่

สำ�ม�รถึทำ�ง�นัหรือได้รับก�รออกใบอน้ัญ�ต่ทำ�ง�นัได้ต่�มระยะเวลั�ของสำถึ�นัะห้�มกลัับเข้�ม�

ทำ�ง�นั แลัะห�กลัูกจ้�งผูู้้ได้รับสำถึ�นัะห้�มกลัับเข้�ม�ทำ�ง�นันัั�นัอยู่ในัต่่�งประเทศ ลูักจ้�งจะไม่

สำ�ม�รถึขอหรือได้รับก�รออกใบอน้ัญ�ต่ทำ�ง�นัฉบับใหม่ให้จนักว่�จะครบกำ�หนัดระยะเวลั� 

ของสำถึ�นัะห้�มกลัับเข้�ม�ทำ�ง�นั

กี่�รต้รวจัสิอบื้สิถ�นำะห้�มูกี่ลับื้เข้้�มู�ทำ�ง�นำ

 สำ�ม�รถึติ่ดต่่อสำ�ยด่วนั MoHRE ได้ที�เบอร์ 80060 ท้กวันัต่ลัอด 24 ชั่�วโมง ซึิ�งรองรับก�ร

ให้บริก�รหลั�กหลั�ยภ�ษี� นัอกจ�กนีั�ยังสำ�ม�รถึติ่ดผู่้�นัช่่องท�งอื�นัๆ ได้ที�

	 เว็บื้ไซีต้์ https://www.mohre.gov.ae/en/contact-us.aspx หรือ

	 ศูนำย์รับื้เร้�องร้องท่กี่ข้์ Tasheel ที�เว็บไซิต่์ http://www.tasheel.ae/Contact

กี่�รย้�นำคำำ�ร้องคัำดีค้ำ�นำสิถ�นำะห้�มูกี่ลับื้เข้้�มู�ทำ�ง�นำโดียลูกี่จ้ั�ง

 ลูักจ้�งสำ�ม�รถึยื�นัคำ�ร้องคัดค้�นัฯ ได้ โดยจะต้่องแนับคำ�ร้องแลัะเอกสำ�รสำนัับสำน้ันัที�พิึสูำจน์ั

ได้ว่� ต่นัไม่สำมควรได้รับสำถึ�นัะห้�มกลัับเข้�ม�ทำ�ง�นั โดยส่ำงข้อมูลัคำ�ร้องไปที� MoHRE 

ผู่้�นัช่่องท�งต่่�งๆ ดังนีั�
	 ศูนำย์รับื้เร้�องร้องท่กี่ข้์ Tasheel 

	 เว็บื้ไซีต้์ http://eservices.mohre.gove.ae/MoHRE.WebForms/Home/Index-

Mlang=en-gb  ของ MoHRE หรือ

	 E-mail ไปที� ask@mohre.gov.ae 

 เมื�อสำ่งคำ�ร้องแลั้ว จะได้รับหม�ยเลัขอ้�งอิงเพึื�อต่ิดต่�มคำ�ร้อง แลัะ MoHRE จะจัดต่ั�ง
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	 คณีะกรรมก�รพึเิศษี เพึื�อศกึษี�คำ�ร้องแลัะต่ดัสำนิัใจยกเว้นัหรอืคงโทษีสำถึ�นัะห้�มกลับัเข้�

ม�ทำ�ง�นันัั�นัแลัะหลัังจ�กนัั�นั จะได้รับทร�บคำ�ต่ัดสำินัของคณีะกรรมก�ร

กี่�รยกี่เลิกี่สิถ�นำะห้�มูกี่ลับื้เข้้�มู�ทำ�ง�นำได้ีอย่�งไร

กี่�รโอนำนำ�ยจ้ั�งหร้อผู้อ่ปถัมูภ์  (sponsor)

 ไม่สำ�ม�รถึยกเลิักหรือลัะเว้นัโดยก�รจ่�ยค่�ธิรรมเนีัยมได้ เพึร�ะเป็นับัญญัติ่ต่�มกฎหม�ย

 เพืึ�อเอ�ผิู้ดก�รลัะเมิดนัโยบ�ยสำ�ธิ�รณีะซึิ�งไม่สำ�ม�รถึยอมคว�มได้

กี่�รคำรบื้ระยะสิถ�นำะห้�มูกี่ลับื้เข้้�มู�ทำ�ง�นำ  

 เมื�อครบกำ�หนัดระยะเวลั�สำถึ�นัะห้�มกลัับเข้�ม�ทำ�ง�นัจะยกเลิักอัต่โนัมัติ่ แต่่สำถึ�นัะฯ 

จะเริ�มต้่นัทันัที เมื�อลูักจ้�งเดินัท�งออกจ�กประเทศสำหรัฐอ�หรับเอมิเรต่ส์ำ 

 นัับตั่�งแต่่เดือนั มกร�คม พึ.ศ.2559 คนัง�นัที�พ้ึนัระยะเวลั�ทดลัองง�นัแล้ัว (ปกติ่ 6 เดือนั) 

แลัะทำ�ง�นัไม่ครบต่�มสัำญญ�อ�จจะไม่ถูึกห้�มให้กลัับเข้�ม�ทำ�ง�นัใหม่อีก (จ�กเดิมจะถูึกห้�ม

เป็นัระยะเวลั� 6 เดือนั – 1 ปี) ห�กก�รยกเลิักสัำญญ�จ้�งง�นันัั�นัเป็นัไปต่�มคว�มสำมัครใจของ

ทั�งนั�ยจ้�งแลัะลูักจ้�ง ในัขณีะเดียวกันัลูักจ้�งอ�จไปทำ�ง�นักับนั�ยจ้�งร�ยใหม่ได้ห�กนั�ยจ้�ง

ร�ยเดิมให้คว�มยินัยอม

ก�รโอนัย้�ยนั�ยจ้�ง ประกอบด้วยเงื�อนัไขต่่�งๆ ดังนีั�   

1. ลูกี่จ้ั�งต้้องมู่หลักี่ฐ�นำ ซ้ี�งต้้องยังมู่อ�ย่กี่�รใช้ง�นำได้ี ดัีงน่ำ�    

  1.1 ใบอน้ัญ�ต่ก�รมีถิึ�นัพึำ�นััก (Residence Visa) ที�มีอ�ย้ก�รใช้่ง�นัได้   

  1.2 มีบัต่รประจำ�ตั่ว Emirate ID ที�ยังมีอ�ยก้�รใช้่ง�นัได้    

  1.3 ต้่องได้รับคว�มเห็นัช่อบจ�กนั�ยจ้�งเดิม แลัะนั�ยจ้�งร�ยใหม่   

  1.4 มีอ�ย้ก�รทำ�ง�นักับนั�ยจ้�งร�ยเดิม ต่�มระยะเวลั�ที�กฎหม�ยกำ�หนัดนัับแต่่ 

วันัที�ออกบัต่รประจำ�ตั่วลูักจ้�ง โดยมีค่�ธิรรมเนีัยมก�รโอนัย้�ย ดังนีั� 
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