ประเทศอิสราเอล
สิ ทธิประโยชน์ เงินคืนภาษี
ปั จ จุ บ ัน ประเทศอิ สราเอลไม่ มี ก ารคื น เงิ น ภาษี ใ ห้ก ับ แรงงานต่ า งชาติ แ ล้ว ทั้ง นี้ เนื่ อ งจาก
แรงงานไทยที่มีสิทธิ ยื่นขอคือภาษีจากทางการอิสราเอลได้ตอ้ งเป็ นแรงงานที่ทาํ งานในประเทศอิสราเอล
เฉพาะตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 – 2548 โดยต้องยื่นคําขอภายใน 6 ปี นับแต่ปีที่ มีสิทธิ ขอคืนภาษี จากทางการ
อิสราเอล เช่น
- ผูท้ ี่ทาํ งานในปี 2546 ต้องยืน่ ขอคืนภาษีภายในปี พ.ศ. 2552
- ผูท้ ี่ทาํ งานในปี 2547 ต้องยืน่ ขอคืนภาษีภายในปี พ.ศ. 2553
- ผูท้ ี่ทาํ งานในปี 2548 ต้องยืน่ ขอคืนภาษีภายในปี พ.ศ. 2554
นั้นหมายความว่า ถ้าแรงงานไทยที่เคยทํางานในประเทศอิสราเอลในช่วงปี 2546 ถึง 2548 และยัง
ไม่เคยยื่นเรื่ องเลย จะไม่มีสิทธิ ได้เงินภาษีคืน เนื่ องจากได้ สิ้นสุ ดระยะเวลาการยื่นขอแล้ ว นอกจากนี้ กฎหมาย
ฉบับใหม่ ของประเทศอิสราเอลได้ กาํ หนดว่ าตั้งแต่ 2549 เป็ นต้ นไป นายจ้ างจะไม่ มีการหักภาษีแต่ อย่ างใด ดังนั้น
จึงไม่ มีการคืนภาษี
สิ ทธิประโยชน์ ของคนงานประเทศอิสราเอล
ข้ อกฎหมายทีส่ ํ าคัญเกีย่ วกับการคุ้มครองแรงงานในประเทศอิสราเอล
1. สั ญญาจ้ างงาน แรงงานต่างชาติทุกคนมีสิทธิ ได้รับสัญญาจ้างงานจากนายจ้างเป็ นลายลักษณ์
อักษรในภาษาที่ตนเข้าใจ ซึ่ งต้องระบุเงื่อนไขการจ้างงานโดยละเอียด เช่น ชื่อนายจ้าง ชื่อลูกจ้าง ลักษณะ
งานที่ทาํ ค่าจ้าง ระยะเวลาการจ้าง ชัว่ โมงทํางาน วันหยุด วันลาป่ วย การประกันสุ ขภาพ ที่พกั ซึ่ งนายจ้าง
จัดให้ และรายละเอียดการหักค่าจ้าง
2. ค่ าจ้ างพืน้ ฐาน ทุกคนที่ทาํ งานในประเทศอิสราเอลมีสิทธิได้รับค่าจ้างไม่ต่าํ กว่าอัตราค่าจ้างขั้นตํ่า
ที่กฎหมายกําหนด ซึ่ งทางการจะประกาศปรับเป็ นระยะๆ ปั จจุบนั ค่าจ้างขั้นตํ่าสําหรับการทํางานเต็มเวลา
186 ชัว่ โมงต่อเดือน คือ 5,000 เชคเกล อัตราค่าจ้างขั้นตํ่าการทํางานเป็ นรายชัว่ โมงคือ ชัว่ โมงละ 26.88 เชคเกล
3. ค่ าล่ วงเวลา ลู กจ้างที่ ทาํ งาน 6 วันต่อสัปดาห์ และทํางานเกิ นวันละ 8 ชั่วโมง มี สิทธิ ได้รับค่า
ล่วงเวลาในชัว่ โมงที่ 9 เป็ นต้นไป โดย 2 ชัว่ โมงแรกที่เกินชัว่ โมงทํางานปกติ จะรับค่าล่วงเวลาชัว่ โมงละ
125% ของค่าจ้างปกติ ส่ วนชัว่ โมงที่ 3 เป็ นต้นไป จะได้รับค่าล่วงเวลาชัว่ โมงละ 150% ของค่าจ้างปกติ
4. วันรับค่ าจ้ าง ลูกจ้างซึ่งทํางานเป็ นรายเดือน มีสิทธิได้รับค่าจ้างภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
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5. การหักเงินจากค่ าจ้ าง นายจ้างมีสิทธิ หักเงินค่าจ้างของแรงงานต่างชาติได้ตามที่กฎหมายกําหนด
เช่น ภาษีรายได้ การประกันสังคมแห่ งชาติ ค่าที่พกั อาศัย เงินค่าจ้างที่นายจ้างจ่ายล่วงหน้าไปก่อนจะต้อง
ได้รับคํายินยอมจากลูกจ้างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร อย่างไรก็ตามจํานวนเงินที่หกั ในแต่ละเดือนรวมกันแล้วต้อง
ไม่เกิน 25% ของค่าจ้าง นายจ้างไม่มีสิทธิหกั เงินลูกจ้างเกินจํานวนที่กฎหมายกําหนด
กฎหมายอนุญาตให้ นายจ้ างหักเงินจากค่ าจ้ างแรงงานต่ างชาติได้ ในกรณีต่อไปนี้
1. ภาษีรายได้ เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2558 เป็ นต้นไป รัฐบาลอิสราเอลได้ออกกฎหมายการ
จัดเก็บภาษีแบบใหม่ โดยยกเลิกการได้รับเครดิตภาษีต่อเดือนสําหรับแรงงานต่างชาติ ทําให้แรงงานต่างชาติ
ในภาคเกษตรและก่อสร้างต้องจ่ายภาษีเพิ่มขึ้น กล่าวคือ แรงงานต่างชาติจะต้องจ่ายภาษีรายได้ประมาณร้อย
ละ 10 ของรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 5,280 เชคเคล ร้อยละ 14 หากรายได้มากกว่า 5,281 – 9,000 เชคเคล
2. การประกันสังคมแห่ งชาติ (National Insurance Institute) หรื อภาษาฮิบรู เรี ยกว่า “Bituach
Leumi (ปิ ตั้ว ลีอูมี)” แรงงานต่างชาติที่ทาํ งานในประเทศอิสราเอลจะได้รับความคุม้ ครองจากสถาบัน
ประกันสังคมแห่ งชาติในกรณี บาดเจ็บจากการทํางาน นายจ้างเสี ยชีวิต หรื อล้มละลาย ซึ่ งการจ่ายเงินสมทบ
นายจ้างมีสิทธิหกั เงินจากค่าจ้างลูกจ้าง 0.04% ของค่าจ้างไม่เกิน 5,171 เชคเกล และ 0.87% จากเงินค่าจ้างที่
เกินจาก 5,171 เชคเกล ของค่าจ้างลูกจ้างในแต่ละเดือน
3. การประกันสุ ขภาพส่ วนบุคคล (Health Insurance) นายจ้างต้องทําประกันสุ ขภาพกับ
บริ ษทั เอกชนให้ลูกจ้างแรงงานต่างชาติของตนตลอดเวลาที่ลูกจ้างทํางานอยู่ในประเทศอิสราเอล ซึ่ งเงิน
ประกันสุ ขภาพนี้ นายจ้างมีสิทธิหกั จากลูกจ้างส่ วนหนึ่งดังนี้
- งานดูแลคนชราหรื อพิการ หักได้ไม่เกินครึ่ งหนึ่ งของจํานวนที่จ่ายไป หรื อ 124.73 เชคเกล
ต่อเดือน แล้วแต่วา่ จํานวนใดตํ่ากว่ากัน
- งานอื่นๆ เช่น งานเกษตร หักได้ไม่เกิน 1/3 ของเงินที่นายจ้างจ่าย หรื อสู งสุ ดไม่เกิน
124.73 เชคเกลต่อเดือน แล้วแต่วา่ จํานวนใดตํ่ากว่ากัน
6. ทีพ่ กั อาศัยทีเ่ หมาะสม นายจ้างจะต้องจัดที่พกั อาศัยที่เหมาะสมให้ลูกจ้าง (เฉพาะแรงงานต่างชาติ)
ตลอดระยะเวลาที่ลูกจ้างทํางานอยูก่ บั ตน และอนุ ญาตให้ลูกจ้างอยูไ่ ด้ต่อไปอีกไม่ต่าํ กว่า 7 วัน หลังจากเลิก
จ้าง หรื อยกเลิกสัญญาจ้างระหว่างกัน
นายจ้างสามารถหักเงินค่าที่พกั ได้ตามกฎหมาย (ปี 2558) ดังนี้
- เขตเยรู ซาเลม
เดือนละ
393.68
เชคเกล
- เขตเทลอาวีฟ
เดือนละ
447.99
เชคเกล
- เขตไฮฟาและภาคกลาง เดือนละ
298.69
เชคเกล
- เขตภาคใต้
เดือนละ
265.52
เชคเกล
- เขตภาคเหนือ
เดือนละ
244.31
เชคเกล
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แต่หากที่พกั ที่นายจ้างจัดให้ลูกจ้างเป็ นของนายจ้างเอง นายจ้างสามารถหักค่าที่พกั ได้เพียงครึ่ งหนึ่ ง
ของอัตราที่กฎหมายอนุญาตให้หกั ได้
7. การหักค่ าไฟฟ้ าและนํา้ ประปา กฎหมายอนุญาตให้นายจ้างหักค่าไฟฟ้าและนํ้าประปา และค่าภาษี
โรงเรื อนจากเงินเดือนของลูกจ้างต่างชาติที่ทาํ งานประเภทอื่นๆ ที่ไม่ใช่งานประเภทการดูแลสุ ขภาพ ได้ไม่
เกิน 92.27 เชคเกลต่อเดือน
8. รายละเอียดการหักเงินจากค่ าจ้ าง นายจ้างต้องระบุในใบรับเงินเดือนของลูกจ้าง
9. วันหยุดประจําสั ปดาห์ ลูกจ้างมีสิทธิ ได้หยุดประจําสัปดาห์ไม่ต่าํ กว่า 36 ชัว่ โมง ซึ่ งอาจเป็ นวัน
ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ขึ้นอยูก่ บั ศาสนาของลูกจ้าง แต่อาจไม่ใช้กบั งานดูแลคนชราหรื อพิการ ซึ่ งหยุดพักอย่าง
น้อย 24 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
- วันหยุดพักผ่อนประจําปี คนงานได้รับวันหยุดพักผ่อนประจําปี 12 วันต่อปี โดยได้รับค่าจ้าง
ใน 4 ปี แรกของการทํางาน 14 วัน ในปี ที่ 5 ของการทํางาน 16 วัน (หากทํางานดูแลคนชราฯ หรื อก่อสร้าง ใน
ปี ที่ 6 ของการทํางาน 18 วัน และในปี ที่ 7 ของการทํางาน 21 วัน)
- วันหยุดตามประเพณี คนงานมีสิทธิ หยุดตามประเพณี ศาสนา ของคนงานไม่เกิน 9 วันต่อปี
- ค่าชดเชย หลังจากครบหนึ่ งปี ของการทํางาน หากนายจ้างเลิกจ้างหรื อครบสัญญาจ้างงาน
นายจ้างต้องจ่ ายค่าชดเชยตามอัตรา 1 เดื อน ต่อ 1 ปี ในการทํางาน และในกรณี การจ้างงานสิ้ นสุ ดเพราะ
นายจ้างล้มละลาย หรื อตามภายหลังจากที่คนงานทํางานมาครบ 1 ปี คนงานมีสิทธิ ได้ค่าชดเชยตามอัตรา
ข้างต้น เช่นกัน
10. ค่ าจ้ างในวันลาป่ วย ลูกจ้างมี สิทธิ์ ได้รับค่าจ้างในวันลาป่ วยสู งสุ ดไม่เกิ น 90 วัน โดยแสดง
ใบรับรองแพทย์ลงความเห็นและระบุวา่ จําเป็ นต้องหยุดงาน ดังนี้
- ลาป่ วยวันแรก ไม่ได้รับค่าจ้าง
- ลาป่ วยวันที่ 2 และ 3 ได้รับค่าจ้าง 50% ของค่าจ้างปกติ
- ลาป่ วยวันที่ 4 เป็ นต้นไป ได้รับค่าจ้างตามปกติ จนถึงระยะเวลาสู งสุดตามกําหนด
11. การเลิกจ้ าง ลูกจ้างซึ่งทํางานเป็ นรายเดือน หากต้องการลาออก ต้องแจ้งนายจ้างล่วงหน้า ดังนี้
- ทํางานมาแล้ว 6 เดือน ต้องแจ้งล่วงหน้า 1 วัน
- ทํางานมาแล้วตั้งแต่ 7 – 11 เดือน ต้องแจ้งล่วงหน้า 6 วัน บวก 2.5 วันของจํานวนเดือนที่ได้
ทํางานมา
- อายุงาน 1 ปี ขึ้นไป ต้องแจ้งล่วงหน้า 1 เดือน
สําหรับนายจ้างซึ่ งต้องการเลิกจ้างลูกจ้าง ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามเกณฑ์ขา้ งต้นเช่นกัน หาก
ทั้งนายจ้างหรื อลูกจ้างไม่ได้แจ้งล่วงหน้า ต้องจ่ายค่าชดเชยให้อีกฝ่ ายหนึ่ งเท่ากับค่าจ้างปกติที่ตอ้ งจ่ายให้
ลูกจ้างในช่วงนั้น
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12. การย้ ายนายจ้ าง
เฉพาะนายจ้า งที่ ได้รับอนุ ญาตจากกระทรวงอุ ต สาหกรรม การค้า และแรงงาน เท่ านั้น ที่
สามารถจ้างแรงงานต่างชาติได้
แรงงานต่างชาติจะเริ่ มทํางานยังไม่ได้ จนกว่ากระทรวงมหาดไทยได้ตรวจสอบว่านายจ้างนั้น
ได้รับอนุญาตให้จา้ งแรงงานต่างชาติ และออกใบอนุญาตทํางานให้โดยประทับในหนังสื อเดินทางแล้ว
แรงงานต่างชาติที่ยกเลิกสัญญาจ้างกับนายจ้าง จะต้องแจ้งบริ ษทั จัดหางานที่ดูแลคนงานและ
นายจ้าง ซึ่ งจะอนุ ญาตให้หานายจ้างใหม่ภายใน 90 วัน หากลูกจ้างได้นายจ้างใหม่ ต้องแจ้งนายจ้างเดิมและ
บริ ษทั จัดหางานผูด้ ูแล รวมทั้งกระทรวงมหาดไทยอิสราเอล เพื่อเปลี่ยนชื่อนายจ้างในใบอนุญาตทํางานก่อน
จึงจะทํางานกับนายจ้างใหม่ได้
หากไม่ปฏิบตั ิตามจะเป็ นแรงงานผิดกฎหมาย สําหรับนายจ้าง จะถูกยกเลิกการอนุ ญาตให้จา้ ง
แรงงานต่างชาติ กรณี เป็ นคนงาน จะถูกเนรเทศกลับประเทศ
13. เงินชดเชยสํ าหรับกรณีทตี่ ้ องออกจากงาน (ในภาษาฮิบรู เรียกว่ า Pitzuyei Piturim หรื อ ปิ ซูอมิ )
หากลูกจ้างต้องออกจากงานภายหลังจากที่ทาํ งานให้นายจ้างคนหนึ่งหรื อในสถานที่ทาํ งานแห่ง
หนึ่ งครบ 1 ปี หรื อ เกิ น กว่า หรื อเมื่ อ ครบสัญญาจ้างงาน 5 ปี ลู ก จ้างมี สิทธิ์ ได้รับเงิ น ชดเชย (Pitzuyei
Piturim) อัตราเงินชดเชยเท่ากับจํานวนค่าจ้าง 1 เดือน ของแต่ละปี ที่ทาํ งานให้แก่นายจ้างหรื อในสถานที่
ทํางาน ลูกจ้างที่ตอ้ งออกจากงานหลังจากการจ้างงาน 1 ปี เนื่ องจากนายจ้างเสี ยชีวิต ล้มละลาย หรื อบริ ษทั
ประสบปั ญหาการชําระบัญชี ลูกจ้างจะได้รับเงินชดเชยในอัตราเดียวกัน ลูกจ้างต้องร้องเรี ยนนายจ้างเพื่อ
ขอรับเงินชดเชยก่อนเดินทางกลับประเทศไทย
14. การร้ องเรียนกรณีนายจ้ างละเมิดสิ ทธิของลูกจ้ าง
กรณี นายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างขั้นตํ่า หรื อหักเงิ นจากค่าจ้างลู กจ้างเกิ นอัตราที่ กฎหมายกําหนด
นายจ้างไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาจ้างงาน ที่พกั ไม่เหมาะสม ไม่มีประกันสุ ขภาพ ไม่มีเอกสารการจ่ายค่าจ้าง ฯลฯ
ลูกจ้างสามารถเรี ยกร้องกับสํานักงานของกระทรวงอุตสาหกรรม การค้า และแรงงานของอิสราเอลได้
หากนายจ้างไล่ลูกจ้างออกจากงาน หรื อลดค่าจ้าง หรื อลดสิ ทธิ ประโยชน์ของลูกจ้าง เนื่ องจาก
ลูกจ้างได้ร้องเรี ยนนายจ้างต่อเจ้าหน้าที่รัฐ ถือว่านายจ้างมีความผิดอาญา
15. หนังสื อเดินทาง
นายจ้างต้องให้ลูกจ้างเป็ นผูเ้ ก็บรั กษาหนังสื อเดิ นทางของลูกจ้างไว้โดยที่ลูกจ้างไม่ เต็มใจ
สามารถร้องเรี ยนเจ้าหน้าที่ตาํ รวจได้ นอกจากนายจ้างจะนําไปต่อวีซ่าจ้างงานในแต่ละปี และเมื่อดําเนิ นการ
เสร็ จนําส่ งคืนให้แก่ลูกจ้าง
16. ค่ าบริการจัดหางาน
กฎหมายแรงงานอิ สราเอลอนุ ญาตให้บริ ษทั จัดหางานเรี ยกรั บเงิ นค่าบริ การจัดหางานจาก
แรงงานต่างชาติ โดยแรงงานต้องจัดทําตัว๋ แลกเงิ นและจ่ายแก่บริ ษทั จัดหางานเมื่อเดิ นทางถึงสนามบินที่
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อิสราเอล 2,724.03 เชคเกล บวกภาษี (VAT) 18% จํานวนรวม 3,214.35 เชคเกล (อัตรานี้ ต่อไปอาจมีการ
เปลี่ยนแปลง เป็ นไปตามข้อตกลงระหว่างไทยและอิสราเอล)
สิ ทธิประโยชน์ กรณีบาดเจ็บหรื อเสี ยชีวติ จากการสงครามในประเทศ
เนื่องจากอิสราเอลเป็ นประเทศที่มีสถานการณ์สูร้ บ กรณี แรงงานไทยในอิสราเอลได้รับบาดเจ็บหรื อ
เสี ยชีวิตจากการสู ร้ บระหว่างอิสราเอลกับผูก้ ่อการร้ายในเลบานอน หรื อกับฝ่ ายปาเลสไตน์ จะถือว่าเป็ น War
Victim จะได้รับค่าตอบแทนจาก National Insurance Institute ดังนี้
กรณีบาดเจ็บหรื อพิการ
National Insurance Institute จะจ่ายค่าทดแทนโดยคํานวณตามเปอร์ เซ็นต์ของการบาดเจ็บหรื อ
สู ญเสี ยอวัยวะ ประกอบกับอายุของผูบ้ าดเจ็บหรื อพิการ ดังนี้
- 0 – 10% จะไม่ได้รับค่าทดแทน นอกจากค่าจ้างในช่วงที่ทาํ งานไม่ได้เพราะบาดเจ็บ
- 10 – 19% จะได้รับเงินก้อนครั้งเดียว ไม่เกิน 150,000 เชคเกล โดยคํานึ งถึงอายุของ
ผูบ้ าดเจ็บและพิ ก ารด้ว ย กล่ าวคื อหากอายุน้อยจะได้รับมากกว่าผูท้ ี่ มีอายุมาก เพราะมี ก ารคํานวณตาม
Expecting Life Span ของแต่ละคน
- เกิน 20% ขึ้นไป จะได้รับค่าทดแทนเป็ นรายเดื อนทุกเดือนจนกว่าจะเสี ยชี วิต โดย
คํานวณตามเปอร์เซ็นต์สูญเสี ย หาก 100% จะได้รับเดือนละประมาณ 6,000 เชคเกล หากน้อยลงมาจะได้ตาม
ส่ วน
กรณีเสี ยชีวติ
ภรรยาและลูกของผูเ้ สี ยชี วิตทุกคน จะได้รับเงินช่ วยเหลือทุกเดื อนจนกว่าภรรยาจะแต่งงาน
ใหม่ หรื อลูกมีอายุครบ 18 ปี ดังนี้
- ภรรยาจะได้รับประมาณ 60% ของ 6,000 เชคเกลทุกเดือน
- ลูกแต่ละคนจะได้รับระหว่าง 10 – 20% ของ 6,000 เชคเกลทุกเดือน
*** อัตราแลกเปลี่ยน 1 เชคเกล เท่ากับ 9.50 บาท โดยประมาณ ***
แนวทางการเรียกร้ องสิ ทธิประโยชน์ เงินค่ าชดเชย
1. ตามกฎหมายแรงงานอิสราเอล (Severance Pay Law, 5723 – 1963 ค่าชดเชย severance pay หรื อ Piturim
ภาษาฮีบรู เรี ยกว่า ปี ซูอิม) หมายถึง เงินที่นายจ้างต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้าง ในกรณี นายจ้างบอกเลิกการจ้างงาน หรื อให้
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ลูกจ้างที่ทาํ งานมาแล้วครบอย่างน้อย 1 ปี ออกจากงานโดยลูกจ้างไม่มีความผิดใดๆ หรื อลูกจ้างทํางานครบกําหนด
สัญญาจ้างงาน หรื อนายจ้างไม่ต่อวีซ่าจ้างงาน นายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราปกติ 1 เดือนต่อปี
ของการจ้างงาน หากลูกจ้างถูกย้ายไปทํางานอีกแห่ งแต่วีซ่าจ้างงานยังเป็ นของนายจ้างเดิมและถูกเลิกจ้าง หรื ออก
จากงานด้วยกรณี ต่างๆ ดังกล่าว ลูกจ้างจะมีสิทธิ ได้รับค่าชดเชยจากนายจ้างเดิม นอกจากนั้น ลูกจ้างที่ตอ้ งออกจาก
งานหลังจากการจ้างงานครบ 1 ปี เนื่ องจากนายจ้างเสี ยชี วิต ล้มละลาย หรื อบริ ษทั ประสบปั ญหาการเงินลูกจ้างจะ
ได้รับค่าชดเชยในอัตราเดียวกัน
2. รัฐบาลอิสราเอลอนุญาตให้แรงงานต่างชาติซ่ ึงรวมแรงงานภาคเกษตร พ่อครัว ร้านอาหารสามารถทํางาน
ในประเทศอิสราเอลมีระยะเวลา 5 ปี และอาจขยายระยะเวลาให้อยูต่ ่อได้อีกไม่เกิน 3 เดือนโดยให้วีซ่าต่อปี และนับ
ติดต่อกันตั้งแต่เดิ นทางไปทํางานไม่ว่าจะทํางานกับนายจ้างคนเดี ยวหรื อหลายคนดังนั้น หากลูกจ้างทํางานกับ
นายจ้างครบสัญญาจ้าง 5 ปี จะได้รับค่าชดเชยเท่ากับอัตราค่าจ้างปกติปีละ 1 เดือนรวม 5 เดือน หรื อเท่ากับ
25,000 เชคเกล (ปัจจุบนั ค่าจ้างขั้นตํ่าเดือนละ 5,000 เชคเกล)
กรณี เปลี่ยนนายจ้าง ลูกจ้างมีสิทธิ์ ได้รับค่าชดเชยเมื่อทํางานกับนายจ้างแต่ละรายครบ 1 ปี และเป็ นไป
ตามเงื่อนไขข้อ 1
3. นายจ้างเป็ นผูม้ ีหน้าที่จ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างตามควรถูกต้องตามกฎหมาย แต่นายจ้างมักหลีกเลี่ยง
และไม่ปฏิ บตั ิตามกฎหมาย เมื่อลูกจ้างทํางานครบสัญญาจ้าง ลูกจ้างทําความตกลงหรื อร้ องเรี ยนเพื่อให้ได้รับ
ค่าชดเชยก่อนเดินทางกลับประเทศไทย โดยดําเนินการดังนี้
(1) นายจ้างกับลู กจ้างเจรจาต่อรองกรณี การจ่ ายค่าชดเชยกันเองได้ หากทั้งสองฝ่ ายตกลงกันได้
และพอใจที่ รับและจ่ ายค่ าชดเชยตามจํานวนที่ ตกลง นายจ้างจะให้ทนายความบันทึ กว่าลู กจ้างตกลงยินยอม
และไม่ประสงค์ร้องเรี ยกขอรับค่าชดเชยอีกต่อไปและยุติการร้องเรี ยน
(2) ปั จจุ บนั ยังไม่พบว่ามี หน่ วยงานรัฐอิสราเอลที่มีหน้าที่รับคําร้ อง เพื่อดําเนิ นการตามกฎหมาย
ค่าชดเชยกับนายจ้าง หากลูกจ้างร้องเรี ยนมายังฝ่ ายแรงงานฯ ในเบื้องต้น ฝ่ ายแรงงานฯ จะแจ้งข้อกฎหมายให้นายจ้าง
ทราบ พร้อมให้การสนับสนุ นช่วยเหลือหากลูกจ้างประสงค์เจรจาต่อรองกับนายจ้าง หากทั้งสองฝ่ ายไม่สามารถ
ตกลงกันได้หรื อนายจ้างปฏิ เสธไม่จ่ายค่าชดเชย ฝ่ ายแรงงานฯ จะให้ความช่ วยเหลื อแนะนําให้ลูกจ้างหารื อกับ
ทนายความซึ่งจะมีหนังสื อถึงนายจ้าง และนายจ้างอาจยินยอมเจรจาอีกครั้งโดยอาจตกลงกันได้
(3) แต่สุดท้ายหากตกลงไม่ได้ ลูกจ้างต้องแต่งตั้งทนายความและมอบอํานาจให้ทนายเป็ นตัวแทน
ฟ้องศาล พร้อมยื่นหลักฐานต่างๆ เช่น สําเนาหนังสื อเดินทาง สัญญาจ้างงาน ใบลงเวลา ใบรับเงินเดือน วีซ่าการ
ทํางานกับนายจ้างซึ่งจะระบุในหนังสื อเดินทาง เป็ นต้น ทนายความ จะฟ้องร้องเรี ยกค่าชดเชยและสิ ทธิประโยชน์
ต่างๆ เช่น ค่าจ้าง ค่าล่วงหน้า เงินสวัสดิการต่างๆ ย้อนหลังขึ้นอยูก่ บั หลักฐานที่ลูกจ้างมีอยูแ่ ละอายุความของแต่
ละเรื่ อง โดยลูกจ้างต้องจ่ายค่าส่ งหมายและค่าธรรมเนี ยมให้แก่ศาลประมาณ 400 เชคเกล หรื อประมาณ 3,600
เชคเกล ทั้งนี้ ก่อนเดินทางกลับประเทศไทย ลูกจ้างต้องไปแสดงตนต่อศาลในฐานะโจทย์ผฟู ้ ้องอย่างน้อย 1 ครั้ง
พร้อมแจ้งรายละเอียดบัญชีธนาคารในประเทศไทย สําหรับให้ทนายความโอนเงินให้เมื่อคดีสิ้นสุ ด ซึ่ งการฟ้อง
126

ศาลอาจต้องใช้ระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 3 ปี ขึ้นอยู่กบั แต่ละคดี ประเด็นที่ฟ้องและหลักฐานที่อาจต้องเรี ยก
เพิ่มเติ ม และเมื่ อคดี สิ้นสุ ดโดยศาลมี คาํ พิพากษาแล้ว ทนายความจะหักค่าธรรมเนี ยมวิชาชี พและค่าบริ การ
ในอัตราร้ อยละ 20 ถึง 40 ของยอดเงินที่ได้รับ สําหรั บค่าใช้จ่ายระหว่างดําเนิ นการฟ้ องซึ่ งอาจใช้ระยะเวลา
ประมาณ 1 เดือน ลูกจ้างต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง อาทิ ค่าที่พกั ค่าอาหาร ค่ารถ เป็ นต้น
(4) ในขั้นตอนการฟ้องร้องในชั้นศาล ทั้งสองฝ่ ายอาจตกลงจํานวนค่าชดเชยได้เช่นกัน
(5) อายุความการฟ้องร้องเรี ยกค่าชดเชย มีจาํ นวน 7 ปี นับตั้งแต่วนั ที่เลิกจ้าง หรื อวันที่ครบกําหนด
ตามสัญญาจ้าง
4. ฝ่ ายแรงงานฯได้ให้คาํ แนะนําแก่แรงงานไทยในคราวไปตรวจเยี่ยมทุกครั้ง เพื่อให้ใช้สิทธิ์ เรี ยกร้อง
ค่าชดเชยก่อนเดินทางกลับประเทศไทยและดําเนิ นการประชาสัมพันธ์ให้แรงงานไทยในอิสราเอลได้รับทราบ
โดยทัว่ กัน
5.กรณี แรงงานไทยกลับประเทศไทยแล้ว โดยยังไม่ ได้รับเรี ยกร้ อง หรื อ ยื่นฟ้ องเรี ยกค่ าชดเชยไว้
แรงงานไทยสามารถร้องเรี ยนมายังฝ่ ายแรงงานฯ ได้โดยต้องให้ขอ้ มูลพร้อมหลักฐานต่างๆ ได้แก่ สําเนาหนังสื อ
เดินทาง ชื่อ – นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์และที่อยูข่ องนายจ้าง สัญญาจ้าง ข้อมูลวีซ่าการอนุญาตทํางาน เป็ นต้น
ซึ่ งฝ่ ายแรงงานฯ จะดําเนิ นการติ ดต่อนายจ้างเพื่อแจ้งการร้ องเรี ยนของแรงงานไทยและแจ้งข้อกฎหมายให้
นายจ้างปฏิบตั ิ แต่ฝ่ายแรงงานฯ ไม่มีอาํ นาจบังคับให้นายจ้างปฏิบตั ิตามกฎหมายได้ดงั นั้น หากนายจ้างปฏิเสธ
การจ่ายค่าชดเชย แรงงานไทยจะต้องแต่งตั้งและมอบอํานาจทนายความอิสราเอลที่ประเทศไทยเป็ นผูก้ ระทําการ
แทนแรงงานไทย โดยทนายความก็จะต่อรองจํานวนค่าชดเชยกับนายจ้างก่อน หากตกลงได้ทนายความจะรับ
ค่าชดเชยแทนแรงงานไทยและหักค่าบริ การของทนายและให้ส่วนที่เหลือแก่แรงงานไทยต่อไป แต่หากตกลงกัน
ไม่ได้และต้องฟ้องร้องต่อศาล แรงงานไทยต้องเดินทางมาอิสราเอลเพื่อลงนามในคําเบิกความต่อหน้าทนายความ
และผูพ้ ิพากษา ซึ่งกระบวนการฟ้องร้องเป็ นไปเช่นเดียวกับข้อ 3 (3)และ(4)
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