
 

 

 

 

คู่มือเกีย่วกบัสิทธิ - ข้อมูลส ำหรับคนงำนต่ำงชำติทีท่ ำงำนในภำคกำรเกษตร 

 

คู่มือเก่ียวกบัสิทธิฉบบัน้ีเป็นคู่มือท่ีจดัท ำข้ึนส ำหรับคนงำนต่ำงชำติผูไ้ดรั้บกำรวำ่จำ้งให้ท  ำงำนเป็นคนงำนในระยะยำว (คนงำนท่ีท ำงำนครบ 6 

เดือนแลว้ )ในภำคกำรเกษตรในประเทศอิสรำเอล คู่มือฉบบัน้ีมีวตัถุกประสงคเ์พ่ือให้ขอ้มูลกบัคนงำนเก่ียวสิทธิท่ีพวกเขำพึงมี 

เน้ือหำทั้งหมดของเอกสำรน้ีสอดคลอ้งตำมบทบญัญติัของกฎหมำย รวมทั้งขอ้ตกลงเก่ียวกบัสภำพกำรจำ้ง (Collective Bargaining 

Agreetent( ระหวำ่งนำยจำ้งและลูกจำ้ง รวมทั้งค  ำสั่งเพ่ิมเติม และวิธีพิจำรณำควำมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 

ในกรณีท่ีมีขอ้ขดัแยง้ระหวำ่งคู่มือเก่ียวกบัสิทธิฉบบัน้ีและบทบญัญติัของกฎหมำย ขอ้ตกลง ค  ำสัง่ และวิธีพิจำรณำควำมท่ีเก่ียวขอ้ง 

ให้ยดึเอำบทบญัญติัของกฎหมำย ขอ้ตกลง ค  ำสัง่ และวิธีพิจำรณำควำมท่ีเก่ียวขอ้งเป็นหลกัในกำรใชบ้งัคบั 

ขอ้มูลและจ ำนวนเงินในคู่มือเก่ียวกบัสิทธิฉบบัน้ีไดรั้บกำรปรับปรุงให้เป็นขอ้มูลล่ำสุดจนถึงวนัท่ี 21 มิถุนำยน พ.ศ .2559 

ซ่ึงอำจมีกำรเปล่ียนแปลงหรือกำรปรับปรุงขอ้มูลและจ ำนวนเงินในคู่มือฉบบัน้ีหลงัจำกวนัท่ีดงักล่ำว 

ระยะเวลำกำรว่ำจ้ำงสูงสุดทีอ่นุญำต 

ใบอนุญำตท ำงำน (B/1 - ภำคกำรเกษตร )จะถูกแปะไวก้บัหนงัสือเดินทำงของคนงำนต่ำงชำติ 

ใบอนุญำตท ำงำนน้ีจะช่วยให้คนงำนไดรั้บกำรวำ่จำ้งในประเทศอิสรำเอลจำกเกษตรกรท่ีเป็นเจำ้ของใบอนุญำตให้วำ่จำ้งคนงำนต่ำงชำติ 

หลงัจำกท่ีเกษตรกรไดล้งทะเบียนกำรว่ำจำ้งน้ีในระเบียนของส ำนกังำนตรวจคนเขำ้เมืองเรียบร้อยแลว้ 

ระยะเวลำกำรวำ่จำ้งท่ีนำนท่ีสุดในประเทศอิสรำเอล คือ 63 เดือน นบัตั้งแต่วนัท่ีคนงำนเขำ้สู่ประเทศอิสรำเอลเป็นคร้ังแรก ภำยใตวี้ซ่ำประเภท 

B/ 1 ) 5 ปี 3 เดือน )เม่ือส้ินสุดระยะเวลำกำรว่ำจำ้งท่ีอนุญำต คนงำนจะไดมี้ระยะเวลำผอ่นผนั 60 วนั 

เพ่ือเตรียมตวัส ำหรับกำรออกจำกประเทศน้ี ในระหวำ่งช่วงระยะเวลำผอ่นผนัดงักล่ำว ไม่อนุญำตให้คนงำนท ำงำนต่อไป 

คนงำนตอ้งใชช่้วงเวลำดงักล่ำวเพ่ือสะสำงกิจธุระของตนให้เรียบร้อย และเม่ือส้ินสุดระยะเวลำผอ่นผนัน้ีแลว้ 

คนงำนตอ้งออกจำกประเทศอิสรำเอลทนัที 

อำชีพทีอ่นุญำตให้ท ำได้ 

วีซ่ำท ำงำนของคนงำนภำคกำรเกษตรอนุญำตให้พวกเขำท ำงำนกบัเกษตรกรท่ีมีใบอนุญำตอยำ่งถูกตอ้งตำมกฎหมำย 

และเป็นงำนในภำคกำรเกษตรเท่ำนั้น ไม่อนุญำตให้คนงำนท ำงำนอยำ่งอ่ืนซ่ึงมิใช่งำนในภำคกำรเกษตรโดยเด็ดขำด 

ไม่อนุญำตให้คนงำนท ำงำนกบันำยจำ้งรำยอ่ืนนอกเหนือจำกนำยจำ้งตำมกฎหมำยในปัจจุบนัของเขำ 
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เวน้แต่เป็นกำรด ำเนินกำรภำยใตข้ั้นตอนกำรโยกยำ้ยแรงงำนต่ำงชำติในภำคกำรเกษตร ซ่ึงจะไดก้ล่ำวอยำ่งละเอียดในภำยหลงัในคู่มือฉบบัน้ี 

ในห้วขอ้ "กำรเปล่ียนนำยจำ้ง" 

วีซ่ำน้ีอนุญำตให้คนงำนต่ำงชำติท่ีท  ำงำนในภำคกำรเกษตรสำมำรถท ำงำนให้กบัเกษตรกรท่ีถือใบอนุญำตรำยอ่ืน 

ซ่ึงมีอตัรำงำนว่ำงส ำหรับคนงำนต่ำงชำติได ้หลงัจำกท่ีไดแ้จง้กบันำยจำ้งคนเก่ำล่วงหนำ้แลว้ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

และหลงัจำกท่ีไดแ้จง้ส ำนกังำนเอกชนท่ีคนงำนไดล้งทะเบียนไว ้

และไดป้ฏิบติัตำมเง่ือนไขในกำรลงทะเบียนกำรวำ่จำ้งใหม่กบัเกษตรกรรำยใหม่ไวใ้นระเบียนของส ำนกังำนประชำกร กำรตรวจคนเขำ้เมือง 

และกิจกำรชำยแดนของอิสรำเอลแลว้ 

สิทธิเกีย่วกบัแรงงำนของคนงำนต่ำงชำตทิีท่ ำงำนในภำคกำรเกษตร 

สิทธิพ้ืนฐำนทั้งหมดของแรงงำนในภำคกำรเกษตรถูกก ำหนดดว้ยกฎหมำยแรงงำนตำมค ำสั่งเพ่ิมเติมของส่วนธุรกิจ 

ซ่ึงเป็นขอ้ตกลงเก่ียวกบัสภำพกำรจำ้ง ท่ีลงนำมร่วมกนัระหวำ่งสหภำพแรงงำนและสหภำพของนำยจำ้งของส่วนธุรกิจ 

และยงัหมำยรวมไปถึงนำยจำ้งซ่ึงมิไดเ้ป็นผูล้งนำมดว้ย นอกจำกน้ี 

สิทธิเหล่ำน้ียงัถูกก ำหนดโดยค ำสัง่เพ่ิมเติมท่ีมีผลบงัคบัใชก้บัขอบเขตของเศรษฐกิจในวงท่ีกวำ้งข้ึน ซ่ึงเป็นขอ้ตกลงเก่ียวกบัสภำพกำรจำ้ง 

ท่ีลงนำมร่วมกนัระหวำ่งสหภำพแรงงำนและองคก์รของนำยจำ้งจำกส่วนธุรกิจ ต่ำงๆ ซ่ึงหมำยรวมไปถึงเศรษฐกิจทั้งหมด 

รวมทั้งภำคกำรเกษตรดว้ย สญัญำว่ำจำ้งรำยบุคคลซ่ึงเป็นกำรลงนำมระหวำ่งคนงำนและนำยจำ้งสำมำรถให้สิทธิเพ่ิมเติมได ้แต่ไม่สำมำรถ 

ลบลำ้งสิทธิใดๆ ท่ีรวมอยูใ่นประมวลสิทธิพ้ืนฐำนไดท้ั้งส้ิน 

ค่ำจ้ำง 

คนงำนต่ำงชำติท่ีไดรั้บกำรวำ่จำ้งใหท้ ำงำนในประเทศอิสรำเอลมีสิทธิไดรั้บอตัรำค่ำจำ้งขั้นต ่ำส ำหรับกำรท ำงำนของเขำอตัรำค่ำจำ้งขั้นต ่ำไดถู้กก ำหนดไว้

ในกฎหมำยค่ำจำ้งขั้นต ่ำ พ.ศ .2430 (Minitut Wage Law ,1987 )และมีกำรปรับปรุงแกไ้ขเป็นคร้ังครำว 

ค่ำจำ้งขั้นต ่ำ :ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษำยน พ.ศ .2558 จนถึงวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ .2559 

อตัรำค่ำจำ้งขั้นต ่ำต่อเดือนส ำหรับกำรว่ำจำ้งแบบเตม็เวลำ (ท ำงำน 186 ชัว่โมงต่อเดือน )คือ SIN 4,650 ค่ำจำ้งขั้นต ่ำต่อชัว่โมงคือ :SIN 

25 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษำยน พ.ศ .2558 จนถึงวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ .2559 อตัรำค่ำจำ้งขั้นต ่ำต่อเดือนจะเท่ำกบั SIN 4,650 

หรือจ ำนวนเงินท่ีเทียบเท่ำกบั 47.5% ของอตัรำเฉล่ียของค่ำจำ้งแห่งชำติ (Sational Wage )ณ วนัท่ี 1 เมษำยน พ.ศ .2558 

ข้ึนอยูก่บัวำ่อตัรำใดจะสูงกวำ่ อตัรำค่ำจำ้งขั้นต ่ำต่อชัว่โมงจะเท่ำกบัอตัรำค่ำจำ้งขั้นต ่ำต่อเดือน หำรดว้ย 186 ชัว่โมง 
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ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎำคม พ.ศ .2559 จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ .2559 อตัรำค่ำจำ้งขั้นต ่ำต่อเดือนจะเท่ำกบั SIN 4,825 

ค่ำจำ้งขั้นต ่ำต่อชัว่โมงจะเท่ำกบั SIN 25.94 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ .2560 ตำมกฎหมำยค่ำจำ้งขั้นต ่ำ พ.ศ .2558 (กำรเพ่ิมจ ำนวนเงินค่ำจำ้งขั้นต ่ำ - ค ำสัง่ชัว่ครำว )

อตัรำค่ำจำ้งขั้นต ่ำต่อเดือนจะเท่ำกบั SIN 5 , 000 ค่ำจำ้งขั้นต ่ำต่อชัว่โมงจะเท่ำกบั SIN 26.88 

ใบรับเงินเดือน :กฎหมำยก ำหนดให้นำยจำ้งตอ้งมอบใบรับเงินเดือนให้กบัคนงำนทุกเดือน 

โดยในใบรับเงินเดือนตอ้งระบุรำยละเอียดของค่ำจำ้ง อยำ่งเช่น อตัรำค่ำจำ้งขั้นต ่ำและค่ำชดเชยกำรท ำงำนล่วงเวลำ 

และจ ำนวนเงินท่ีหกัจำกเงินเดือน อยำ่งเช่น จ ำนวนเงินหกัภำษี ณ ท่ีจ่ำยและกำรหกัลดหยอ่นภำษีส ำหรับค่ำท่ีพกัหรือค่ำประกนัสุขภำพ 

นอกจำกน้ี นำยจำ้งยงัตอ้งจดัเก็บบนัทึกจ ำนวนชัว่โมงกำรท ำงำนของคนงำนไวด้ว้ย รวมถึง บนัทึกขอ้มูลช่วงพกั 

และตอ้งให้คนงำนลงนำมก ำกบั เพ่ือรับรองควำมถูกตอ้งของบนัทึกดงักล่ำว และมอบส ำเนำให้กบัคนงำนดว้ย ทั้งน้ี 

เรำขอแนะน ำให้คนงำนบนัทึกกำรท ำงำนในแต่ละวนัของตนเองไวอ้ยำ่งถูกตอ้งและจดัเก็บไวด้ว้ย นอกจำกน้ี 

คนงำนควรจดัเก็บใบรับเงินเดือนของตนไวด้ว้ย 

วนัท่ีจ่ำยเงิน :นำยจำ้งตอ้งจ่ำยเงินค่ำจำ้งทุกวนัส้ินเดือนของเดือนท่ีท ำงำน และไม่เกินวนัท่ี 9 ของเดือนถดัไป 

กำรโอนเงินเดือนเขำ้บญัชีธนำคำร :นำยจำ้งตอ้งโอนเงินเดือนของคนงำนในแต่ละเดือนและทุกเดือน 

เขำ้บญัชีธนำคำรท่ีเปิดให้ส ำหรับคนงำนต่ำงชำติในประเทศอิสรำเอล ซ่ึงเป็นบญัชีในช่ือของคนงำน ซ่ึงนำยจำ้ง นำยหนำ้จดัหำงำน 

หรือส ำนกังำนเอกชน หรือแมแ้ต่ผูท่ี้ด ำเนินกำรในนำมของคนงำน หรือบุคคลภำยนอก (ยกเวน้ญำติล ำดบัแรกของคนงำน )

ไม่มีสิทธิหรืออ ำนำจใดๆ ในบญัชีดงักล่ำวทั้งส้ิน ถำ้คนงำนไม่มีบญัชีธนำคำรในประเทศอิสรำเอล 

นำยจำ้งตอ้งช่วยเหลือคนงำนในกำรเปิดบญัชีท่ีธนำคำรซ่ึงคนงำนเป็นผูเ้ลือก ขอ้ควำมในท่ีน้ีไดร้ะบุอยำ่งชดัเจนแลว้วำ่ 

นำยจำ้งตอ้งจ่ำยเงินค่ำจำ้งให้กบัคนงำนโดยกำรโอนเงินเขำ้บญัชีธนำคำรของคนงำนเท่ำนั้น 

และนำยจำ้งตอ้งระบุขอ้น้ีไวอ้ยำ่งเฉพำะเจำะจงในสญัญำว่ำจำ้ง ทั้งน้ี อนุญำตให้นำยจำ้งจ่ำยเงินล่วงหนำ้ให้กบัคนงำนเป็นเงินสดได ้

ตำมท่ีคนงำนร้องขอ และหลงัจำกท่ีคนงำนไดล้งนำมในค ำร้องอยำ่งเป็นลำยลกัษณ์อกัษรแลว้ โดยเงินท่ีจ่ำยล่วงหนำ้ตอ้งไม่เกิน 15% 

ของเงินค่ำจำ้งทั้งหมด นำยจำ้งตอ้งจดัเก็บเอกสำรหลกัฐำนกำรโอนเงินค่ำจำ้งเขำ้บญัชีดงักล่ำว รวมทั้งเอกสำรยนืยนัใดๆ 

ก็ตำมจำกคนงำนวำ่ไดรั้บเงินคำ้จำ้งล่วงหนำ้แลว้ 

เอกสำรทั้งหมดน้ีจ ำเป็นตอ้งใชแ้สดงต่อเจำ้หนำ้ท่ีของหน่วยงำนท่ีก ำกบัดูแลหรือหน่วยงำนท่ีบงัคบัใชก้ฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง เม่ือไดรั้บกำรร้องขอ 

วนัท ำงำน :ชัว่โมงท ำงำนปกติต่อเดือนคือ 186 ชัว่โมง ชัว่โมงท ำงำนปกติต่อสปัดำห์ คือ 43 ชัว่โมง 

ส ำหรับคนงำนในภำคกำรเกษตรท่ีท ำงำน 6 วนัต่อสปัดำห์ ชัว่โมงท ำงำนปกติต่อวนัจะเท่ำกบั 7. 6 ชัว่โมง ตั้งแต่วนัอำทิตยถึ์งวนัพฤหสับดี และ 

5 ชัว่โมงในวนัศุกร์ 
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ส ำหรับคนงำนในภำคกำรเกษตรท่ีท ำงำน 5 วนัต่อสปัดำห์ ชัว่โมงท ำงำนปกติต่อวนัจะเท่ำกบั 8. 6 ชัว่โมง ตั้งแต่วนัอำทิตยถึ์งวนัพฤหสับดี 

ในระหวำ่งเดือนกรกฎำคม สิงหำคม และกนัยำยน ชัว่โมงท ำงำนปกติตั้งแต่วนัอำทิตยถึ์งวนัพฤหสับดีจะเท่ำกบั 7 ชัว่โมง และ 6 

ชัว่โมงในวนัศุกร์ ยกเวน้ในสถำนท่ีท ำงำนซ่ึงมีชัว่โมงท ำงำน 40 ชัว่โมงต่อสัปดำห์ 

และเป็นไปตำมค ำแนะน ำท่ีมีผลใชบ้งัคบัในเร่ืองของกำรท ำงำนล่วงเวลำ ซ่ึงมีผลใชง้ำนในระหวำ่งช่วงเดือนต่ำงๆ ท่ีเหลือ 

กำรท ำงำนล่วงเวลำ :ชัว่โมงกำรท ำงำนล่วงเวลำ หมำยถึง ชัว่โมงท่ีคนงำนตอ้งท ำงำนตำมท่ีนำยจำ้งจดัให้ 

นอกเหนือจำกชัว่โมงท ำงำนปกติต่อเดือนหรือต่อสปัดำห์ ทำงกำรอนุญำตให้นำยจำ้งสำมำรถว่ำจำ้งคนงำนให้ท  ำงำนเกินเวลำไดสู้งสุดไม่เกิน 4 

ชัว่โมงต่อวนั และไม่เกิน 12 ชัว่โมงต่อสปัดำห์ 

ค่ำจำ้งส ำหรับกำรท ำงำนล่วงเวลำ :ส ำหรับสองชัว่โมงแรกของวนัท ำงำนปกติ นำยตอ้งจ่ำยค่ำจำ้ง 125% ของค่ำจำ้งต่อชัว่โมงตำมปกติ 

ส ำหรับชัว่โมงอ่ืนๆ ท่ีเกินจำกสองชัว่โมงแรกดงักล่ำว นำยตอ้งจ่ำยค่ำจำ้ง 150% ของค่ำจำ้งต่อชัว่โมงตำมปกติ 

กำรหกัเงินท่ีอนุญำตให้หกัจำกค่ำจำ้งรำยเดือนได ้

 ภำษีเงินไดต้ำมอตัรำค่ำจำ้งของคนงำน .א

กำรประกนัแห่งชำติ (0.04 .ב % ของเงินค่ำจำ้ง สูงสุดไม่เกิน SIN 5,297 และ 0.87% ของจ ำนวนเงินเพ่ิมเติม )

กำรประกนัแห่งชำติจะครอบคลุมควำมเสียหำยของคนงำน ตำมสิทธิขั้นพ้ืนฐำนในสงัคมและค่ำจำ้ง 

ในกรณีท่ีนำยจำ้งลม้ละลำยหรือเลิกท ำธุรกิจ นอกจำกน้ี ยงัครอบคลุมถึงกำรประกนักำรคลอดบุตร (เช่น 

กำรจ่ำยเงินส ำหรับกำรคลอดบุตร เป็นตน้ )กำรประกนักรณีสูญเสียสมรรถภำพจำกกำรท ำงำน (เช่น อุบติัเหตุเน่ืองจำกอำชีพ 

เป็นตน้) 

 กำรหกัค่ำประกนัสุขภำพ - ไม่เกินหน่ึงในสำมของจ ำนวนเงินท่ีนำยจำ้งจ่ำย และไม่เกิน SIN 124.73 ต่อเดือน .ג

 ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ (เช่น ค่ำน ้ำ ค่ำไฟ ค่ำภำษีเทศบำล :)หกัเป็นจ ำนวนเงินคงท่ี ไม่เกิน SIN 90.27 .ד

 เงินบ ำนำญ - ดูท่ีหวัขอ้ "สิทธิขั้นพ้ืนฐำนในสงัคม "ท่ีดำ้นล่ำงน้ี .ה

 ค่ำท่ีพกั .ו

ในกรณีท่ีนำยจำ้งเป็นเจำ้ของท่ีพกั: 

 พ้ืนท่ีเขตเยรูซำเล็ม :SIN 196.84 

 เขตเหนือ :SIN 122.55 

 เขตใต ้:SIN 132.76 

 เขตกลำง :SIN 149.35 

 เขตเทลอำวีฟ :SIN 223.99 
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 เขตไฮฟำ :SIN 149.35 

ในกรณีท่ีนำยจำ้งไม่ไดเ้ป็นเจำ้ของท่ีพกั 

จ  ำนวนเงินสูงสุดท่ีอนุญำตให้นำยจำ้งหกัออกจำกค่ำจำ้งรำยเดือนของคนงำนไดคื้อสองเท่ำของจ ำนวนเงินดงักล่ำวขำ้งตน้ 

จ ำนวนเงนิดังกล่ำวข้ำงต้นจะมีกำรแก้ไขปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทุกวนัที่ 1 มกรำคม 

 

จ ำนวนเงนิสูงสุดต่อเดือนที่อนุญำตให้หักจำกคนงำนได้ ส ำหรับค่ำประกนัสุขภำพ ค่ำที่พกั และหนีสิ้นของคนงำนที่มีต่อนำยจ้ำง 

ตำมข้อผูกมัดอย่ำงเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ในส่วนของคนงำนต่อนำยจ้ำง คือสูงสุดไม่เกนิ 25% ของเงนิค้ำจ้ำงของคนงำน 

ห้ำมหักเงนิโดยอตัโนมัติ ทำงกำรอนุญำตให้นำยจ้ำงหักเงนิได้ตำมค่ำใช้จ่ำยที่เกดิขึน้จริงเท่ำนั้น ดงันั้น หำกยอดเงนิที่นำยจ้ำงได้จ่ำยไปจริง 

รวมทั้งหมดแล้วน้อยกว่ำ 25% ของค่ำจ้ำง นำยจ้ำงจะไม่ได้รับอนุญำตให้หักเต็มจ ำนวนเงนิ 25% 

ในกรณทีี่จ ำนวนเงนิที่จ่ำยตำมจริงของกำรหักเงนิที่ได้รับอนุญำต สูงเกนิ 25% นำยจ้ำงจะไม่ได้รับอนุญำตให้หักเงินเกนิ 25% 

ของค่ำจ้ำงของคนงำนในแต่ละเดอืน 

 

สิทธิขั้นพืน้ฐำนในสังคม 

ตำมค ำสัง่เพ่ิมเติม คนงำนมีสิทธิขั้นพ้ืนฐำนในสงัคมดงัต่อไปน้ี นบัตั้งแต่วนัแรกของกำรท ำงำน 

กำรลำพกัร้อนประจ ำปี :จ ำนวนวนัลำพกัร้อนส ำหรับกำรท ำงำนในแต่ละปี ส ำหรับนำยจำ้งแต่ละรำย (ไม่รวมวนัเสำร์ )คือ: 

 ส ำหรับแต่ละปีในช่วงสำมปีแรก :12 วนั 

 ส ำหรับปีท่ีส่ี ปีท่ีห้ำ และปีท่ีหก :16 วนั 

คนงำนตอ้งใชว้นัลำพกัร้อนทั้งหมดของตนภำยในช่วงเวลำของปีท่ีท ำงำนนั้น อยำ่งก็ตำม หำกนำยจำ้งให้ควำมยนิยอม 

ทำงกำรอนุญำตให้คนงำนใชสิ้ทธิวนัลำพกัร้อนอยำ่งนอ้ยหน่ึงสปัดำห์ไดต้ลอดช่วงเวลำของปีนั้น 

และสำมำรถเก็บวนัลำท่ีเหลือไปใชใ้นอีกสองปีถดัไปได ้ตวัอยำ่งเช่น :ถำ้คนงำนใชว้นัลำพกัร้อนแค่สปัดำห์เดียวในปีแรกท่ีท ำงำน 

และใชอี้กสปัดำห์หน่ึงในปีท่ีสอง ดงันั้น ในปีท่ีสำม เขำจะสำมำรถใชว้นัลำพกัร้อนไดห้น่ึงเดือน 

คนงำนท่ีไม่ไดใ้ชว้นัลำพกัร้อนน้ี ไม่ว่ำดว้ยเหตุผลใดก็ตำม ไดรั้บอนุญำตให้ไดรั้บเงินค่ำจำ้งแทนวนัท่ีไม่ไดใ้ชเ้หล่ำนั้น 

ตำมบทบญัญติัของกฎหมำยและค ำสัง่ศำล 

วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์:คนงำนมีสิทธิลำหยดุในวนัหยุดนักขัตฤกษ์แบบได้รับค่ำจ้ำง 10 วนั ตำมศำสนำของคนงำน 

ถำ้วนัหยดุนกัขตัฤกษด์งักล่ำวไม่ตรงกบัวนัหยดุประจ ำสปัดำห์ของคนงำน 
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คนงำนท่ีลำหยดุเน่ืองในวนัหยดุนกัขตัฤกษมี์สิทธิไดรั้บค่ำจำ้งรำยเดือนตำมปกติ ถำ้คนงำนท ำงำนในช่วงวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

คนงำนมีสิทธิไดรั้บค่ำแรงตำมค ำสัง่ศำล และไม่วำ่ในกรณีใดๆ ตอ้งไม่นอ้ยกวำ่ 175% และนอกจำกน้ี 

นำยจำ้งตอ้งให้คนงำนเลือกวนัพกัผอ่นเพ่ิมอีกหน่ึงวนั เพ่ือเป็นวนัหยดุทดแทนดว้ย ทั้งน้ี จะไม่มีกำรจ่ำยค่ำจำ้งใดๆ 

ทั้งส้ินส ำหรับวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์ตรงกบัวนัหยดุประจ ำสปัดำห์ของคนงำน 

คู่สญัญำตอ้งระบุวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์(ตำมประเพณีของคนงำนหรือตำมประเพณีของชำวยวิ ตำมดุลยพินิจของคนงำน )ไวล่้วงหนำ้ในสญัญำ 

วนัหยดุพกัผอ่นประจ ำสปัดำห์ :จ ำนวนชัว่โมงส ำหรับวนัหยดุพกัผอ่นประจ ำสปัดำห์ตอ้งนำน 36 ชัว่โมงต่อเน่ือง 

ถำ้คนงำนตอ้งท ำงำนในช่วงวนัหยดุพกัผอ่นประจ ำสปัดำห์ของเขำ คนงำนมีสิทธิรับเงินค่ำแรง 175% ของค่ำแรงในวนัท ำงำนหน่ึงวนั 

และมีสิทธิเลือกวนัพกัผอ่นเพ่ิมอีกหน่ึงวนั เพ่ือเป็นวนัหยดุทดแทนดว้ย 

กำรหยดุพกัในระหวำ่งท ำงำน : ในวนัท่ีท ำงำนนำนอยำ่งนอ้ย 6 ชัว่โมง จะตอ้งมีกำรหยดุพกันำนอยำ่งน้อย 45 นำที 

เพื่อให้คนงำนพกัและรับประทำนอำหำร โดยช่วงเวลำน้ีจะรวมถึงกำรหยดุพกัต่อเน่ืองคร่ึงชัว่โมงดว้ย 

ในวนัก่อนหนำ้วนัหยดุพกัผอ่นประจ ำสปัดำห์ และวนัก่อนหนำ้วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งมีกำรหยดุพกันำนอยำ่งน้อยคร่ึงชัว่โมง 

คนงำนจะไม่ไดรั้บค่ำแรงส ำหรับช่วงเวลำหยดุพกั และในระหวำ่งช่วงเวลำหยดุพกัน้ี นำยจำ้งไม่สำมำรถใชง้ำนคนงำนได ้

คนงำนจะไดรั้บอนุญำตให้ออกจำกสถำนท่ีท ำงำนได ้หำกคนงำนไม่จ  ำเป็นตอ้งอยูดู่แลขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

หรือกำรท ำงำนและกำรใชง้ำำนอุปกรณ์และเคร่ืองมือ และนำยจำ้งไม่ไดก้  ำหนดให้คนงำนตอ้งอยูท่ี่สถำนท่ีท ำงำน กำรค ำนวณชัว่โมงท ำงำน 

รวมถึงชัว่โมงกำรท ำงำนล่วงเวลำ จะค ำนวณหลงัจำกท่ีหกัเวลำท่ีหยดุพกัออกไปแลว้ 

วนัลำป่วย :ตำมกฎหมำยสิทธิกำรรับค่ำจำ้งในระหวำ่งลำป่วย (Nick Pay Law )คนงำนท่ีลำงำนเน่ืองจำกควำมเจบ็ป่วยมีสิทธิไดรั้บ 

"ค่ำจำ้งในระหวำ่งลำป่วย "จำกนำยจำ้งของเขำ ตำมขอ้ก ำหนดในกำรจ่ำยเงินดงัต่อไปน้ี: 

 ส ำหรับกำรลำป่วยวนัแรก - ไม่มีขอ้ผูกมดัในกำรจ่ำยเงินค่ำจำ้ง 

 ส ำหรับกำรลำป่วยในวนัท่ีสองและวนัท่ีสำม - คร่ึงหน่ึงของกำรจ่ำยเงินในระหวำ่งลำป่วย 

 ส ำหรับกำรลำป่วยตั้งแต่วนัท่ีส่ีเป็นตน้ไป - รับกำรจ่ำยเงินเตม็จ ำนวนในระหวำ่งลำป่วย 

 ในกำรรับกำรจ่ำยเงินดงักล่ำวน้ี คนงำนตอ้งยืน่ใบรับรองควำมเจบ็ป่วยท่ีแพทยอ์อกให้ 

 ค่ำจำ้งในระหวำ่งลำป่วย คือ เงินค่ำแรงเตม็จ ำนวนท่ีคนงำนมีสิทธิไดรั้บ หำกคนงำนท ำงำนในวนัดงักล่ำว 

 ตำมบทบญัญติัของกฎหมำย คนงำนสำมำรถสะสมวนัลำป่วยไดสู้งสุดหน่ึงวนัคร่ึงต่อเดือน ส ำหรับเดือนท่ีท ำงำนกบันำยจำ้งรำยนั้น 

และคนงำนสำมำรถสะสมวนัลำป่วยไดสู้งสุด 90 วนั 
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 กฎหมำยบญัญติัห้ำมไม่ให้นำยจำ้งไล่คนงำนท่ีลำป่วยออกจำกงำน ภำยในช่วงเวลำ 90 

วนัของกำรลำป่วยท่ีคนงำนพึงมีสิทธิไดรั้บโดยเด็ดขำด คนงำนที่ศักยภำพในกำรท ำงำนลดลง 

เนื่องจำกประสบอุบัติเหตุจำกกำรท ำงำนจะได้รับอนุญำตให้ตรวจสอบกบัสถำบันประกนัแห่งชำติ (The National 

Insurance Institute )ว่ำเขำมีสิทธิได้รับเงนิช่วยเหลอืเพิม่เติมหรือไม่ 

เงินค่ำพกัฟ้ืน :คนงำนท่ีไดท้ ำงำนมำแลว้อยำ่งนอ้ยหน่ึงปีมีสิทธิไดรั้บ "เงินค่ำพกัฟ้ืน( "ปีละหน่ึงคร้ัง )จำกนำยจำ้ง เป็นจ ำนวนวนัท่ีลำป่วย 7 วนัต่อปี 

เงินค่ำตอบแทนตำมระดบัอำวโุส :ในทุกเดือนและเดอืนละหนึ่งคร้ัง คนงำนในภำคกำรเกษตรจะไดรั้บเงินค่ำตอบแทนตำมระดบัอำวโุส 

เพ่ิมเขำ้ในเงินค่ำแรงทั้งหมดของเขำ ดงันั้น ในทุกๆ เดือน นบัตั้งแต่ปีท่ีสองของกำรว่ำจำ้งของคนงำน 

นำยจำ้งตอ้งข้ึนเงินค่ำแรงให้กบัคนงำนดงัต่อไปน้ี: 

- ปีท่ีสอง - เพ่ิมค่ำแรง SIN 17.5 ต่อเดือน 

- ปีท่ีสำม - SIN 35 

- ปีท่ีส่ี - SIN 52.5 

- ปีท่ีห้ำ - SIN 70 

เงินช่วยเหลือส ำหรับครอบครัว :คนงำนในภำคกำรเกษตรท่ีเป็นพลเมืองถำวรทุกคนจะไดรั้บเงินช่วยเหลือส ำหรับครอบครัวเพ่ิมเติมจำกค่ำจำ้ง 

ดงัต่อไปน้ี: 

- ส ำหรับคู่สมรสท่ีไม่ไดท้  ำงำน - SIN 1. 16 ต่อวนั 

- ส ำหรับคู่สมรสท่ีท ำงำน - SIN 0. 58 ต่อวนั หรือ SIN 14.50 ต่อเดือน 

- ส ำหรับบุตรท่ีมีอำย ุ 18 - 21 ปี ซ่ึงไม่ไดท้  ำงำน หรือพ่อแม่ท่ีอยูใ่นควำมดูแล - SIN 14. 50 ต่อเดือน 

โบนสัรำยปี :คนงำนในภำคกำรเกษตรท่ีเป็นพลเมืองถำวรจะไดรั้บเงินโบนสัรำยปี เป็นจ ำนวนเงินคร่ึงหน่ึงของเงินเดือนหน่ึงเดือน 

โบนสัน้ีจะแบ่งจ่ำยเป็นสองงวดเท่ำๆ กนัในหน่ึงปี ตำมขอ้ก ำหนดทั้งหมดน้ี คำ่จำ้งจึงหมำยรวมถึง เงินเดือนพ้ืนฐำน 

เงินค่ำตอบแทนตำมระดบัอำวโุส และเงินช่วยเหลือส ำหรับครอบครัว 

ค่ำเบ้ียเล้ียงยงัชีพ :คนงำนในภำคกำรเกษตรจะไดรั้บเงิน SIN 100 ต่อเดือนเป็นค่ำเบ้ียเล้ียงยงัชีพ 

นำยจำ้งสำมำรถจ่ำยค่ำเบ้ียเล้ียงยงัชีพดว้ยส่ิงของแทนเงินสดได ้หำกไดร้ะบุวิธีกำรจ่ำยค่ำเบ้ียเล้ียงดงักล่ำวน้ีไวแ้ลว้ในสญัญำว่ำจำ้ง 

ตวัอยำ่งของกำรจ่ำยค่ำเบ้ียเล้ียงดว้ยส่ิงของแทนเงินสด ไดแ้ก่ กำรให้ขำ้วสำรในมูลค่ำท่ีเทียบเท่ำกนักบัจ ำนวนเงินสดท่ีตอ้งจ่ำย 

กองทุนเงินสะสม :คนงำนทุกคนมีสิทธิไดรั้บกำรฝำกเงินเขำ้กองทุนเงินสะสมจำกนำยจำ้ง เป็นมูลค่ำ 1% 

ของค่ำจำ้งรำยวนัหรือของเงินเดือนรวมทั้งหมดของเขำ 
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หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งก ำลงัเรียบเรียงกฎระเบียบเก่ียวกบัขอ้ผกูมดัในกำรฝำกเงินในจ ำนวนเงินดงักล่ำวเขำ้บญัชีธนำคำร ตำมมำตรำ 1K 

ของกฎหมำยคุม้ครองคนงำนต่ำงชำติ (Foreign Workers Law )จนกวำ่จะมีกำรจดัตั้งบญัชี 

และกำรบริหำรจดักำรตำมระเบียบขอ้บงัคบั และหำกนำยจำ้งยงัไม่สำมำรถฝำกเงินกองทุนตำมค ำสัง่ได ้

รัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงเศรษฐกิจไดเ้สนอแนะให้นำยจำ้งเก็บเงินกองทุนเหล่ำน้ีไวใ้นบญัชีแยกต่ำงหำกซ่ึงไดด้อกเบ้ีย 

และเช่ือมโยงกบัดชันีค่ำครองชีพ คนงำนจะมีสิทธิไดรั้บยอดเงินเหล่ำน้ีเม่ือส้ินสุดกำรวำ่จำ้ง หรือเม่ือเขำออกจำกประเทศน้ีอยำ่งถำวร 

ของขวญัเน่ืองในวนัหยดุนกัขตัฤกษแ์ละเส้ือผำ้ชุดท ำงำน :คนงำนมีสิทธิไดรั้บของขวญัเน่ืองในวนัหยดุนกัขตัฤกษจ์ำกนำยจำ้งปีละสองคร้ัง 

ในวนัปีใหม่และวนัปัสกำของชำวยิว นอกจำกน้ี คนงำนยงัมีสิทธิไดรั้บเงินเพ่ือซ้ือเส้ือผำ้ชุดท ำงำนดงัต่อไปน้ี :รองเทำ้สองคู่ กำงเกงสองตวั 

และเส้ือสองตวั 

วนัเฉลิมฉลอง :คนงำนท่ีเป็นพลเมืองถำวรมีสิทธิลำหยดุแบบไดรั้บค่ำจำ้งสองวนัส ำหรับกำรแต่งงำน 

คนงำนท่ีเป็นพลเมืองถำวรมีสิทธิลำหยดุแบบไดรั้บค่ำจำ้งหน่ึงวนัส ำหรับกำรแต่งงำนของลูกสำวหรือลูกชำยของเขำ 

กำรไวทุ้กข ์:คนงำนท่ีเป็นพลเมืองถำวรมีสิทธิไดรั้บค่ำจำ้งเป็นเวลำสูงสุด 6 วนัส ำหรับกำรไวทุ้กขใ์ห้กบัญำติท่ีเสียชีวิต 

ตำมขอ้บงัคบัทำงศำสนำของคนงำน 

เงินบ ำนำญ :ค ำสัง่ขยำยควำมคุม้ครองเบ้ียบ ำนำญ พ.ศ .2551 (Pension Extension Order oo 2008 )

ก ำหนดให้นำยจำ้งทุกรำยในทุกส่วนธุรกิจของเศรษฐกิจตอ้งจ่ำยเงินเบ้ียบ ำนำญรำยเดือน จนกว่ำหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งออกระเบียบขอ้บงัคบัต่ำงๆ 

อยำ่งครบถว้นตำมมำตรำ 1K ของกฎหมำยคุม้ครองคนงำนต่ำงชำติ พ.ศ .2534 (Foreign Workers Law ,1991 )

นำยจำ้งจะตอ้งจ่ำยเงินค่ำเบ้ียบ ำนำญเป็นจ ำนวนเงิน 12% ของค่ำจำ้งของคนงำน โดยแบ่ง 6% 

ของเงินท่ีนำยจำ้งจ่ำยให้ไปเป็นเงินสมทบบ ำนำญ และอีก 6% เป็นค่ำชดเชยเม่ือเลิกจำ้ง จนกวำ่จะมีกำรจดัตั้งบญัชี 

และกำรบริหำรจดักำรตำมระเบียบขอ้บงัคบั และหำกนำยจำ้งยงัไม่สำมำรถฝำกเงินกองทุนตำมค ำสัง่ได ้

รัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงเศรษฐกิจไดเ้สนอแนะให้นำยจำ้งเก็บเงินกองทุนเหล่ำน้ีไวใ้นบญัชีแยกต่ำงหำกซ่ึงไดด้อกเบ้ีย 

และเช่ือมโยงกบัดชันีค่ำครองชีพ 

ประกนัสุขภำพ :นำยจำ้งตอ้งรับผิดชอบในกำรจดัหำประกนัสุขภำพให้กบัคนงำนตลอดช่วงระยะเวลำของกำรว่ำจำ้ง 

ตำมค ำสัง่เร่ืองคนงำนต่ำงชำติ ปี พ.ศ .2544 (กำรห้ำมว่ำจำ้งคนงำนอยำ่งผิดกฎหมำย และกำรรับประกนัขอ้ก ำหนดในกำรวำ่จำ้งท่ียติุธรรม 

(ระบบกำรบริกำรทำงสุขภำพและกำรรักษำส ำหรับคนงำน) 
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วซ่ีำกำรกลบัเข้ำมำในรำชอำณำจกัรอกี (Inter-visa) 

คนงำนต่ำงชำติท่ีพ  ำนกัและท ำงำนอยูใ่นประเทศอิสรำเอลอยำ่งถูกกฎหมำย และคนงำนท่ีตอ้งกำรออกนอกประเทศเป็นกำรชัว่ครำว 

เพ่ือฉลองวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์ประเทศบำ้นเกิดของเขำ แลว้กลบัเขำ้มำในรำชอำณำจกัรอีก ตอ้งขอรับ "Inter-visa "

(วีซ่ำกำรกลบัเขำ้มำในรำชอำณำจกัรอีก )ก่อนวนัท่ีเดินทำงออกนอกประเทศ จำกส ำนกังำนประชำกร กำรตรวจคนเขำ้เมือง 

และกิจกำรชำยแดนของอิสรำเอล ซ่ึงจะท ำให้คนงำนสำมำรถเดินทำงกลบัเขำ้มำในประเทศอิสรำเอล เม่ือส้ินสุดวนัหยดุนกัขตัฤกษแ์ลว้ 

วีซ่ำน้ีจ  ำกดักำรมีผลใชง้ำนสูงสุด 90 วนั หำกตอ้งกำรขอวีซ่ำกำรกลบัเขำ้มำในรำชอำณำจกัรอีก คนงำนตอ้งติดต่อส ำนกังำนประชำกร 

กำรตรวจคนเขำ้เมือง และกิจกำรชำยแดนของอิสรำเอลท่ีอยูใ่กลบ้ำ้น และส่งค ำร้องเพ่ือขอวีซ่ำกำรกลบัเขำ้มำในรำชอำณำจกัรอีก 

พร้อมกบัยืน่เอกสำรดงัต่อไปน้ี :หนงัสือเดินทำง สำมำรถใชไ้ดเ้ป็นเวลำอยำ่งนอ้ยหน่ึงปี นบัจำกวนัท่ีเดินทำงออกจำกประเทศอิสรำเอล 

แบบฟอร์มขอวีซ่ำกำรกลบัเขำ้มำในรำชอำณำจกัรอีก และใบอนุญำตท ำงำนท่ีมีผลใชง้ำน 90 วนั 

นบัจำกวนัท่ีส่งค  ำร้องเพ่ือขอวีซ่ำกำรกลบัเขำ้มำในรำชอำณำจกัรอีก วนัหยดุน้ีนบัรวมอยูใ่นจ ำนวนเดือนท่ีท ำงำนขั้นต ่ำ 63 เดือน 

ท่ีคนงำนสำมำรถอยูใ่นประเทศอิสรำเอลได ้

กำรเปลีย่นนำยจ้ำง 

กำรยำ้ยไปท ำงำนท่ีใหม่กบัเกษตรกรคนอ่ืน :นำยจำ้งสำมำรถยำ้ยคนงำนไปท ำงำนท่ีใหม่กบัเกษตรกรคนอ่ืนเป็นกำรชัว่ครำวได ้

ถำ้คนงำนยำ้ยไปท ำงำนให้กบัเกษตรกรในฟำร์มโมชำฟหรือฟำร์มคิบบุตส์เดียวกนั 

ก็ไม่จ  ำเป็นตอ้งขออนุญำตจำกส ำนกังำนประชำกรและกำรตรวจคนเขำ้เมืองของอิสรำเอล 

ท่ีตอ้งใชมี้เพียงขอ้ตกลงระหว่ำงเกษตรกรท่ีรับคนต่ำงชำติเขำ้ท ำงำน เกษตรกรท่ียำ้ยคนงำนไปท ำงำนท่ีใหม่ และตวัคนงำนเอง 

ภำยใตเ้ง่ือนไขว่ำเกษตรกรท่ียำ้ยคนงำนไปท ำงำนท่ีใหม่ และเกษตรกรท่ีรับคนต่ำงชำติเขำ้ท ำงำนตอ้งมีใบอนุญำตให้วำ่จำ้งคนงำนต่ำงชำติ 

ในกรณีดงักล่ำว เกษตรกรท่ียำ้ยคนงำนไปท ำงำนท่ีใหม่จะยงัคงเป็นนำยจำ้งของคนงำนต่ำงชำติ 

และยงัตอ้งรับผิดชอบจ่ำยเงินเดือนและกำรจ่ำยเงินอ่ืนๆ ตำมขอ้บงัคบัทั้งหมด 

นำยจำ้งท่ียำ้ยคนงำนไปท ำงำนท่ีใหม่กบัเกษตรกรท่ีถือใบอนุญำตในหมู่บำ้นอ่ืน จะตอ้งไดรั้บอนุญำตอยำ่งเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำกคนงำน 

และจำกส ำนกังำนประชำกรและกำรตรวจคนเขำ้เมืองของอิสรำเอล ก่อนท่ีจะยำ้ยคนงำนไปท ำงำนท่ีใหม่ได ้เม่ือไดรั้บอนุญำตแลว้ 

นำยจำ้งตอ้งมอบเอกสำรยนืยนักำรยำ้ยคนงำนไปท ำงำนท่ีใหม่ให้กบัคนงำนดว้ย คนงำนตอ้งจดัเก็บเอกสำรยนืยนัน้ีไวด้ว้ยกนักบัหนงัสือเดินทำง 

ในกรณีของกำรยำ้ยคนงำนไปท ำงำนท่ีใหม่ซ่ึงมิใช่ภำยในหมู่บำ้นเดียวกนั 

เกษตรกรท่ีรับคนต่ำงชำติเขำ้ท ำงำนตอ้งลงนำมในสญัญำฉบบัใหม่ร่วมกบัคนงำนดว้ย ทั้งน้ี 

ขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขของท่ีใหม่ตอ้งไม่ดอ้ยไปกว่ำท่ีเก่ำ ซ่ึงคนงำนไดจ้ำกนำยจำ้งรำยเดิมท่ียำ้ยคนงำนไปท ำงำนท่ีใหม่ ในกรณีดงักล่ำว 
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เกษตรกรท่ีรับคนต่ำงชำติเขำ้ท ำงำนจะกลำยเป็นนำยจำ้งของคนงำนต่ำงชำติ และตอ้งรับผิดชอบจ่ำยเงินเดือนและกำรจ่ำยเงินอ่ืนๆ 

ตำมขอ้บงัคบัทั้งหมด 

ไม่วำ่ในกรณีใดๆ 

ระยะเวลำในกำรยำ้ยไปท ำงำนท่ีใหม่ของคนงำนต่ำงชำติส ำหรับงำนภำคกำรเกษตรภำยนอกชุมชนกำรเกษตรท่ีนำยจำ้งถำวรของพวกเขำพ ำนกัอ

ยู ่จะตอ้งไม่นอ้ยกว่ำ 30 วนั และไม่นำนเกิน 6 เดือนต่อปี 

เกษตรกรท่ีรับคนต่ำงชำติเขำ้ท ำงำนและส ำนกังำนเอกชนจะตอ้งยืน่เอกสำรยืนยนัอยำ่งเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 

วำ่ไดล้งทะเบียนกำรยำ้ยคนงำนไปท ำงำนท่ีใหม่ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดแลว้ เพ่ือให้ส ำนกังำนตรวจคนเขำ้เมืองของอิสรำเอลเก็บบนัทึกขอ้มูลไว ้

กำรเปล่ียนนำยจำ้งอยำ่งถำวร :

ทำงกำรอนุญำตให้คนงำนต่ำงชำติในภำคกำรเกษตรสำมำรถเปล่ียนนำยจำ้งในภำคกำรเกษตรซ่ึงเป็นเจำ้ของใบอนุญำตวำ่จำ้งคนงำนต่ำงชำติท่ีมี

อตัรำวำ่งอยูไ่ด ้โดยนำยจำ้งหรือส ำนกังำนเอกชนตอ้งรับผิดชอบในกำรควบคุมดูแลคนงำน 

และลงทะเบียนกำรเปล่ียนแปลงกบัส ำนกังำนประชำกรและกำรตรวจคนเขำ้เมืองของอิสรำเอล 

นำยจำ้งหรือส ำนกังำนเอกชนจะตอ้งยื่นเอกสำรยนืยนัอยำ่งเป็นลำยลกัษณ์อกัษร วำ่ไดล้งทะเบียนกำรวำ่จำ้งตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดแลว้ ทั้งน้ี 

ไม่มีขีดจ ำกดัใดๆ ทั้งส้ินในกำรเปล่ียนนำยจำ้ง ไม่วำ่ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตำม พนกังำนซ่ึงลำออกหรือถูกบอกเลิกจำ้ง แต่วีซ่ำท ำงำนซ่ึงมีก ำหนด 

63 เดือนนบัตั้งแต่ท่ีเขำ้ประเทศอิสรำเอลเป็นคร้ังแรกยงัไม่หมดอำย ุตอ้งจดักำรให้ไดรั้บกำรว่ำจำ้งจำกเกษตรกรรำยใหม่ภำยใน 90 วนั 

ในระหวำ่งช่วงเวลำดงักล่ำว คนงำนจะไม่ถูกเนรเทศออกจำกประเทศอิสรำเอล ตรำบใดท่ีเขำยงัปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดของวีซ่ำของเขำ 

คนงำนท่ีไม่สำมำรถจดักำรให้ไดรั้บกำรวำ่จำ้งจำกเกษตรกรรำยใหม่ภำยใน 90 วนัตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดจะตอ้งออกจำกประเทศอิสรำเอล 

กำรส้ินสุดกำรว่ำจ้ำง 

กำรแจง้ล่วงหน้ำเก่ียวกบักำรเลิกจำ้ง/กำรลำออก :คนงำนและนำยจำ้งตอ้งส่งเอกสำรกำรลำออก/กำรเลิกจำ้งอยำ่งเป็นลำยลกัษณ์อกัษรล่วงหนำ้ 

ตำมระยะเวลำท่ีคนงำนไดรั้บกำรวำ่จำ้งจำกนำยจำ้งคนเดิม ดงัต่อไปน้ี: 

 ในช่วงหกเดือนแรกของกำรวำ่จำ้ง - หน่ึงวนัส ำหรับกำรท ำงำนในแต่ละเดือน 

 ตั้งแต่เร่ิมตน้ของเดือนท่ีเจด็ไปจนส้ินสุดปีแรกของกำรท ำงำน - 6 วนับวกอีกสองวนัคร่ึงส ำหรับกำรวำ่จำ้งในแต่ละเดือน 

 หลงัจำกส้ินสุดปีแรกของกำรท ำงำน - หน่ึงเดือน 

คนงำนท่ีลำออกจำกนำยจำ้งโดยไม่ไดส่้งเอกสำรกำรลำออกล่วงหนำ้จะตอ้งรับผิดชอบดว้ยกำรถูกหกัเงินค่ำจำ้ง 

ในมูลค่ำเท่ำกบัค่ำจำ้งปกติของคนงำน ตลอดช่วงเวลำท่ีไม่ไดส่้งเอกสำรกำรลำออกล่วงหน้ำ 
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คนงำนท่ีถูกบอกเลิกจำ้ง โดยท่ีนำยจำ้งไม่ไดส่้งเอกสำรแจง้ล่วงหนำ้จะมีสิทธิไดรั้บเงินค่ำจำ้ง ในมูลค่ำเท่ำกบัค่ำจำ้งปกติของคนงำน 

ตลอดช่วงเวลำท่ีนำยจำ้งไม่ไดส่้งเอกสำรแจง้กำรเลิกจำ้งล่วงหนำ้ 

เงินชดเชยกำรเลิกจำ้ง :หลงัจำกท่ีคนงำนท ำงำนครบหน่ึงปีแลว้ คนงำนมีสิทธิไดรั้บเงินชดเชย ถำ้คนงำนถูกบอกเลิกจำ้ง 

หรือถำ้คนงำนท ำให้กำรวำ่จำ้งของเขำส้ินสุดลงภำยใตส้ถำนกำรณ์เฉพำะ 

ในกรณีท่ีศำลในประเทศอิสรำเอลไดพิ้จำรณำแลว้ว่ำระยะเวลำสูงสุดตำมกฎหมำยท่ีอนุญำตให้คนงำนต่ำงชำติท ำงำนไดห้มดอำยลุงแลว้ 

และไม่สำมำรถต่ออำยวีุซ่ำให้กบัคนงำนไดอี้ก คนงำนจะมีสิทธิไดรั้บเงินชดเชยกำรเลิกจำ้งเช่นเดียวกบักำรถูกบอกเลิกจำ้ง 

คนงำนจะไดรั้บกำรจ่ำยเงินชดเชย เม่ือส้ินสุดสภำพกำรเป็นลูกจำ้งแลว้ 

กำรค ำนวณเงินชดเชยจะยดึตำมค่ำจำ้งพ้ืนฐำนบวกดว้ยเงินค่ำตอบแทนตำมระดบัอำวโุส และเงินช่วยเหลือส ำหรับครอบครัว และค่ำครองชีพ 

โดยไม่รวมค่ำท ำงำนล่วงเวลำและเบ้ียเล้ียงอ่ืนๆ ฐำนขั้นต ่ำส ำหรับกำรค ำนวณเงินชดเชยกำรเลิกจำ้ง 

คือเงินค่ำจำ้งขั้นต ่ำต่อเดือนคูณดว้ยจ ำนวนของปีท่ีท ำงำน ส่วนของปีจะค ำนวณเงินชดเชยให้ตำมสดัส่วน 

ในกรณีท่ีคนงำนเสียชีวิต ทำยำทท่ียงัมีชีวิตอยูข่องเขำจะมีสิทธิไดรั้บเงินชดเชย 

เวลำ  60ส ำหรับกำรเตรียมตวัออกนอกประเทศ :คนงำนภำคกำรเกษตรท่ีพ  ำนกัอยูใ่นประเทศอิสรำเอลจนครบระยะเวลำท่ีอนุญำตให้แลว้ 

จะไดรั้บอนุญำตให้อยูใ่นประเทศอิสรำเอลไดอี้กไม่เกิน 60 วนั เพื่อให้เตรียมตวัส ำหรับกำรออกนอกประเทศ 

โดยจะเร่ิมนบัตั้งแต่วนัท่ีคนงำนส้ินสุดสญัญำว่ำจำ้งล่ำสุดตำมกฎหมำย โดยไม่จ  ำเป็นตอ้งต่ออำยวีุซ่ำ 

 

กำรหำนำยจำ้งรำยใหม่ : คนงำนต่ำงชำติซ่ึงส้ินสุดสญัญำวำ่จำ้งกบันำยจำ้ง ไม่วำ่ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตำม (กำรลำออกหรือกำรถูกบอกเลิกจำ้ง )

จะมีเวลำ 90 วนัในกำรหำนำยจำ้งรำยใหม่ตำมกฎหมำย ในกำรหำนำยจำ้งรำยใหม่ คนงำนตอ้งติดต่อส ำนกังำนเอกชนท่ีมีหนำ้ท่ีให้บริกำรกบัเขำ 

นอกจำกน้ี ทำงกำรยงัอนุญำตให้คนงำนสำมำรถติดต่อส ำนกังำนเอกชนท่ีไดรั้บกำรรับรองแห่งใหม่ไดด้ว้ย 

และห้ำมส ำนกังำนเอกชนหรือหน่วยงำนอ่ืนใดคิดค่ำธรรมเนียมใดๆ ทั้งส้ินจำกคนงำนส ำหรับกำรเปล่ียนส ำนกังำนใหม่น้ี 

คนงำนท่ียงัไม่ไดล้งทะเบียนตำมกฎหมำยกบันำยจำ้งรำยใหม่ภำยใน 90 วนั จะตอ้งออกจำกประเทศอิสรำเอล มิเช่นนั้น 

คนงำนจะตอ้งถูกจบักุมและเนรเทศกลบัประเทศ ถำ้คนงำนอำ้งวำ่สภำวะกำรว่ำงงำนของเขำในช่วงเวลำดงักล่ำวเกิดข้ึนโดยชอบดว้ยเหตุผล 

คนงำนสำมำรถติดต่อส ำนกังำนประชำกรและกำรตรวจคนเขำ้เมืองของอิสรำเอลผำ่นทำงส ำนกังำนเอกชนท่ีไดรั้บกำรรับรอง 

หรือผำ่นทำงเกษตรกรท่ีตอ้งกำรว่ำจำ้งเขำ เพ่ืออธิบำยเหตุผลของกำรลงทะเบียนล่ำชำ้ 

ในกรณีท่ีคนงำนติดต่อส ำนกังำนเอกชนเพ่ือขอเปล่ียนนำยจำ้ง แลว้ส ำนกังำนเอกชนไม่สำมำรถเสนอนำยจำ้งรำยใหม่ 

ซ่ึงคนงำนสำมำรถยำ้ยไปท ำงำนดว้ยตำมกฎหมำยภำยใตข้อ้ก ำหนดของกำรว่ำจำ้งให้กบัคนงำนได ้

คนงำนสำมำรถร้องเรียนสำยด่วนไดท่ี้หมำยเลข :1-700-707889 
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สัญญำว่ำจ้ำงและกรมธรรม์ประกนัสุขภำพ 

นำยจำ้งตอ้งลงนำมในสญัญำวำ่จำ้งอยำ่งเป็นลำยลกัษณ์อกัษรร่วมกบัคนงำน โดยจดัท ำสญัญำในภำษำท่ีคนงำนเขำ้ใจ 

และมอบส ำเนำของสญัญำให้กบัคนงำนดว้ย สญัญำวำ่จำ้งจะตอ้งลงรำยละเอียดตำมรำยกำรท่ีระบุไวใ้นวรรค 1C 

ของกฎหมำยคุม้ครองคนงำนต่ำงชำติ พ.ศ .2534 (Foreign Workers Law ,1991 ) นอกจำกน้ี 

นำยจำ้งตอ้งแนบส ำเนำของกรมธรรมป์ระกนัสุขภำพท่ีไดจ้ดัหำให้กบัคนงำนภำษำท่ีคนงำนเขำ้ใจ ไวก้บัสญัญำวำ่จำ้งดว้ย 

กำรยดึหนังสือเดนิทำงไว้ 

ห้ำมนำยจำ้ง/ส ำนกังำนเอกชนยดึหนงัสือเดินทำงของคนงำนไวโ้ดยเด็ดขำด กำรกระท ำดงักล่ำวถือเป็นควำมผิดทำงอำญำ ทั้งน้ี 

ขอ้ก ำหนดดงักล่ำวไม่ไดร้วมถึงกำรยืน่หนงัสือเดินทำงของคนงำนในช่วงเวลำท่ีสั้นท่ีสุดเท่ำท่ีจ  ำเป็น เพ่ือขอต่ออำยใุบอนุญำตท ำงำน 

กำรค้ำมนุษย์ 

ถำ้คนงำนตกเป็นเหยือ่ของกำรกระท ำทำรุณ สภำพกำรท ำงำนท่ีน่ำอดสู (โดยเฉพำะอยำ่งยิ่ง ชัว่โมงกำรท ำงำนท่ีติดต่อกนันำนเกินไป กำรฉ้อโกง 

พนัธะหน้ีสิน )กำรไม่สำมำรถไปไหนมำไหนไดอ้ยำ่งอิสระ (กำรยดึหนงัสือเดินทำงไว ้หรือกำรกกัขงัอยำ่งผิดกฎหมำย )

ควำมรุนแรงหรือกำรลิดรอนสิทธิมนุษยชนพ้ืนฐำน คนงำนตอ้งแจง้ควำมต่อต ำรวจของประเทศอิสรำเอล หรือหน่วยงำนตำมรำยช่ือดำ้นล่ำงน้ี 

หำกพบหลกัฐำนควำมผิดของกระท ำทำรุณตำมท่ีกล่ำวหำ หรือพบวำ่มีกำรแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตวั 

คนงำนจะมีสิทธิรับควำมช่วยเหลือทำงกฎหมำยโดยไม่เสียค่ำใชจ่้ำยจำกทำงรัฐ นอกจำกน้ี 

คนงำนยงัมีสิทธิเขำ้พกัในสถำนท่ีคุม้ภยัส ำหรับเหยือ่ของกำรคำ้มนุษยด์ว้ย หำกจ ำเป็นตอ้งยำ้ยคนงำนออกจำกสถำนท่ีท ำงำนของเขำ 

ในกรณีดงักล่ำว คนงำนจะไดรั้บอนุญำตให้ยืน่ค  ำร้องต่อส ำนกังำนตรวจคนเขำ้เมืองเพ่ือขอวีซ่ำท ำงำนชนิดพิเศษ 

ซ่ึงจะต่ออำยทุุกสำมเดือนตลอดช่วงระยะเวลำของกำรสืบสวนสอบสวนและกระบวนพิจำรณำคดีตำมกฎหมำยต่อนำยจำ้ง 

คนงำนท่ีพบวำ่เป็นเหยือ่ของกำรละเมิดสิทธิดงักล่ำวขำ้งตน้ สำมำรถส่งค ำร้องเพ่ือขอฟ้ืนฟสูภำพเป็นเวลำหน่ึงปีในประเทศอิสรำเอล 

ในระหวำ่งช่วงเวลำดงักล่ำว คนงำนจะไดรั้บอนุญำตให้ท  ำงำนเกินระยะเวลำ 63 เดือนท่ีไดรั้บอนุญำตได ้

เม่ือส้ินสุดเวลำหน่ึงปีของกำรฟ้ืนฟสูภำพ คนงำนจะไดรั้บอนุญำตให้ยืน่ค  ำร้องเพ่ือขอขยำยเวลำพ ำนกัอยูใ่นประเทศอิสรำเอลภำยในเวลำ 63 

เดือนของกำรพ ำนกัอยู ่ซ่ึงเป็นระยะเวลำท่ีเหลืออยู ่จำกจุดของเวลำท่ีเร่ิมตน้ปีของกำรฟ้ืนฟสูภำพ 

หำกคนงำนตอ้งกำรควำมช่วยเหลือจำกหน่วยงำนใดก็ตำมในรำยช่ือหน่วยงำนท่ีระบุอยูใ่นคู่มือเก่ียวกบัสิทธิฉบบัน้ี 

คนงำนตอ้งติดต่อหน่วยงำนดงักล่ำวโดยเร่งด่วน หรือติดต่อส ำนกังำนท่ีปรึกษำทำงกฎหมำยไดท่ี้หมำยเลขโทรศพัท ์03- 6932743 / 

โทรสำร :03-6932755 ท่ีอยู ่:4 tenrietta NSold Ntreet, vel Aviv 
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สนธิสัญญำทวภิำคว่ีำด้วยควำมร่วมมอืระหว่ำงประเทศไทยกบัประเทศอสิรำเอล 

คนงำนท่ีเดินทำงมำท ำงำนในประเทศอิสรำเอลภำยใตส้นธิสญัญำควำมร่วมมือระหวำ่งประเทศไทยกบัประเทศอิสรำเอล (vIC )

ตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียมดงัต่อไปน้ีเท่ำนั้น: 

 ตัว่เคร่ืองบินเดินทำงไปประเทศอิสรำเอล (ช ำระเงินในประเทศไทย) 

 กำรช ำระเงินค่ำใชจ่้ำยในกำรจดัหำงำนในประเทศไทย :$450 

 ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรให้กบัส ำนกังำนเอกชนท่ีรับผิดชอบให้บริกำรกบัคนงำน 

หลงัจำกท่ีคนงำนเดินทำงมำถึงประเทศอิสรำเอลแลว้ ตำมหนงัสือรับรองท่ีออกให้กบัคนงำน :SIN 2673 + TAv 

)อำจมีกำรเปล่ียนแปลงไดต้ำมกำรผนัผวนของอตัรำกำรแลกเปล่ียนสกลุเงิน) 

คนงำนท่ีไดท้  ำงำนเป็นระยะเวลำหน่ึงในประเทศอิสรำเอล และก ำลงัจะออกจำกประเทศอิสรำเอล ซ่ึงไม่ใช่กำรออกจำกประเทศเป็นกำรชัว่ครำว 

ก่อนที่จะหมดอำยุ 36 เดอืน มีสิทธิไดรั้บเงินคืนจำกส ำนกังำนเอกชนดงัต่อไปน้ีเป็น 

 ถำ้คนงำนออกจำกประเทศอิสรำเอลภำยใน 18 เดือนนบัจำกวนัท่ีเขำ้ประเทศเป็นคร้ังแรก คนงำนจะมีสิทธิไดรั้บเงินคืน 60% 

ของจ ำนวนเงินท่ีช ำระไป 

 ถำ้คนงำนออกจำกประเทศอิสรำเอลภำยในช่วง 18 เดือน ถึง 36 เดือน คนงำนจะมีสิทธิไดรั้บเงินคืน 33% 

ของจ ำนวนเงินท่ีช ำระไป 

ถำ้คนงำนออกจำกประเทศอิสรำเอลหลงัจำกท่ีท ำงำนไดม้ำกกวำ่ 36 เดือนแลว้ คนงำนจะไม่มีสิทธิไดรั้บเงินคืนใดๆ ทั้งส้ิน 

คนงำนจะไดรั้บเงินท่ีส่งไปให้ ภำยใน 30 วนั หลงัจำกท่ีออกจำกประเทศอิสรำเอล ซ่ึงไม่ใช่กำรออกจำกประเทศเป็นกำรชัว่ครำว 

รำยกำรเหล่ำนีค้อืยอดรวมทั้งหมดที่คนงำนต่ำงชำติต้องช ำระเป็นค่ำธรรมเนียมและค่ำบริกำรจัดหำงำน 

เมื่อเขำเดนิทำงมำถึงเพื่อท ำงำนในภำคกำรเกษตรในประเทศอสิรำเอล กำรเรียกเกบ็ค่ำธรรมเนียมหรือค่ำบริกำรอืน่ๆ 

นอกเหนือจำกนีถ้ือว่ำผดิกฎหมำย และคนงำนที่ถูกเรียกเก็บเงนิดังกล่ำวสำมำรถติดต่อหน่วยงำนใดก้ได้ตำมรำยช่ือด้ำนล่ำงนี ้นอกจำกนี ้

หลงัจำกที่คนงำนเดนิทำงมำถึงประเทศอสิรำเอลแล้ว ห้ำมมิให้เรียกเกบ็ค่ำบริกำรใดๆ ทั้งส้ินจำกคนงำน 

เพือ่แลกกบักำรเป็นส่ือกลำงให้คนงำนย้ำยไปท ำงำนที่อืน่ภำยในประเทศนี ้

หำกมีหน่วยงำนใดที่เรียกร้องกำรช ำระเงนิจำกคนงำนเป็นค่ำส่ือกลำงในกำรว่ำจ้ำง ให้รำยงำนต่อหน่วยงำนตำมรำยช่ือด้ำนบนงนี้ 
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หน้ำทีข่องส ำนกังำนเอกชน 

ส ำนกังำนเอกชนซ่ึงท ำหน้ำท่ีเป็นส่ือกลำงในกำรจดัหำคนงำนภำคกำรเกษตร เพื่อไปท ำงำนในประเทศอิสรำเอล 

อนัเป็นส่วนหน่ึงของสนธิสญัญำทวิภำคีวำ่ดว้ยควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศไทยกบัประเทศอิสรำเอล 

จะตอ้งให้บริกำรกบัคนงำนท่ีเดินทำงมำถึงประเทศอิสรำเอล ดงัต่อไปน้ี: 

 รับคนงำนจำกสนำมบินในประเทศอิสรำเอลและไปส่งยงัท่ีพกัถำวรของคนงำน 

 แจง้ให้ส ำนกังำนตรวจคนเขำ้เมืองทรำบวำ่คนงำนไดเ้ดินทำงมำถึงประเทศอิสรำเอลแลว้ 

 แจง้ให้นำยจำ้งทรำบถึงขอ้ผกูมดัตำมกฎหมำยท่ีมีต่อคนงำน 

 ช่วยเหลือนำยจำ้งในทุกเร่ืองท่ีเก่ียวกบัประกนัสุขภำพและกำรประกนัแห่งชำติส ำหรับคนงำน 

 เป็นส่ือกลำงระหวำ่งคนงำนและนำยจำ้งในกรณีท่ีเกิดขอ้พิพำทเก่ียวกบัสญัญำวำ่จำ้ง 

 ช่วยเหลือคนงำนในกำรขอวีซ่ำกำรกลบัเขำ้มำในรำชอำณำจกัรอีก (Inter-visa ) และในกำรขอต่ออำยหุนงัสือเดินทำง 

 ให้ขอ้มูลกบัคนงำนเก่ียวกบันำยจำ้งรำยอ่ืน ในกรณีท่ีคนงำนตอ้งกำรส้ินสุดกำรว่ำจำ้งกบันำยจำ้งรำยปัจจุบนั 

 ช่วยเหลือคนงำนในกำรกรอกแบบค ำร้อง ในกรณีท่ีคนงำนไดรั้บบำดเจบ็หรือเสียชีวิต 

 ช่วยเหลือคนงำนในกำรสัง่ซ้ือตัว๋เคร่ืองบินกลบัประเทศไทย ตำมท่ีคนงำนร้องขอ เม่ือส้ินสุดระยะเวลำกำรวำ่จำ้งในประเทศอิสรำเอล 

 จ่ำยค่ำจำ้งให้กบัคนงำนในกรณีท่ีมีกำรจ่ำยค่ำจำ้งล่ำชำ้ :ส ำนกังำนเอกชนตอ้งรับผิดชอบในกำรจ่ำยเงินคืนให้กบัคนงำน 

ในกรณีท่ีคนงำนยงัไม่ไดรั้บค่ำจำ้งของเขำในระหวำ่งช่วงปีแรกของกำรว่ำจำ้งในประเทศอิสรำเอล หรือคนงำนท่ีค่ำจำ้ง 

รวมทั้งหมดแลว้ต ่ำกวำ่ค่ำจำ้งขั้นต ่ำ 12 คร้ัง โดยส ำนกังำนเอกชนตอ้งจ่ำยเงินทั้งหมดท่ีไดรั้บช ำระจำกคนงำนคืนให้กบัคนงำน 

ภำยใน 30 วนั นบัจำกวนัท่ีไดรั้บแจง้เร่ืองดงักล่ำวจำกคนงำนแลว้ 

กำรโอนย้ำยระหว่ำงส ำนักงำนเอกชน 

ทำงกำรอนุญำตให้คนงำนสำมำรถเปล่ียนไปใชบ้ริกำรส ำนกังำนเอกชนแห่งอ่ืนได ้หำกตอ้งกำร 

และส ำนกังำนเอกชนแห่งใหม่ตอ้งรับผิดชอบภำระหนำ้ท่ีดงักล่ำวขำ้งตน้ คนงำนไม่ตอ้งช ำระเงินใดๆ เพ่ิมใหก้บัส ำนกังำนเอกชนแห่งใหม่อีก 

ห้ำมส ำนักงำนเอกชนหรือบริษทัใดกต็ำมที่เกีย่วข้องกบักำรนีเ้ข้ำไปยุ่งเกีย่วกบักำรโอนกองทุนต่ำงประเทศส ำหรับคนงำนต่ำงชำติ 

หำกคนงำนผู้ใดไม่ได้รับบริกำรต่ำงๆ ที่ระบุไว้ในที่นีจ้ำกส ำนักงำนเอกชน คนงำนสำมำรถร้องเรียนสำยด่วนได้ที่หมำยเลข :1-700-707889 
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ทีพ่กั 

นำยจำ้งมีหนำ้ท่ีตอ้งจดัหำท่ีพกัท่ีเหมำะสมให้กบัคนงำนทุกคน โดยช ำระค่ำใชจ่้ำยให้ ตลอดช่วงระยะเวลำของกำรว่ำจำ้ง และอยำ่งนอ้ยอีก 7 

วนัหลงัจำกท่ีสญัญำวำ่จำ้งส้ินสุดลง ทำงกำรอนุญำตให้นำยจำ้งหกัยอดเงินจำกเงินท่ีจ่ำยให้กบัคนงำน เพ่ือเป็นค่ำท่ีพกัในส่วนของคนงำน 

ตำมรำยละเอียดท่ีกล่ำวไวก่้อนหนำ้น้ีในคู่มือเก่ียวกบัสิทธิฉบบัน้ี 

ท่ีพกัท่ีนำยจำ้งจดัหำให้กบัคนงำนตอ้งตรงตำมมำตฐำนต่อไปน้ี: 

อำคำรส่วนท่ีอยูอ่ำศยั 

- อำคำรท่ีพกัตอ้งเขำ้ถึงไดง่้ำย 

- อำคำรส่วนท่ีอยูอ่ำศยัซ่ึงตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีท ำงำนตอ้งแยกพ้ืนท่ีกนัโดยมีร้ัวกั้นอยำ่งเด่นชดั 

ห้องนอน 

- พ้ืนท่ีส ำหรับหลบันอนตอ้งมีขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 4 ตำรำงเมตร ในกำรค ำนวณพ้ืนท่ีตอ้งพิจำรณำถึงส่วนต่ำงๆ ต่อไปน้ีดว้ย :ห้องสุขำ 

ฝักบวัอำบน ้ ำ ครัว ห้องรับประทำนอำหำร หรือตูฝ้ำผนงั 

- ห้ำมให้คนอำศยัอยูใ่นห้องเดียวกนัเกินหกคน 

- คนงำนแต่ละคนตอ้งมีเตียงและเคร่ืองนอนแยกต่ำงหำก ซ่ึงรวมถึง :ฟกู หมอน ผำ้ปูท่ีนอน ปลอกหมอน และปลอกผำ้ห่ม 

และผำ้ห่มซ่ึงท ำดว้ยขนสตัว ์

- คนงำนแต่ละคนตอ้งมีตูเ้ส้ือผำ้หรือช่องเก็บของแยกต่ำงหำกเป็นของตวัเองอยูใ่นห้องเก็บเส้ือผำ้ขนำดใหญ่ โดยมีพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกว่ำ 

0. 5 ลูกบำศกเ์มตร ตูเ้ส้ือผำ้ตอ้งติดตั้งกุญแจล็อคควำมปลอดภยัไวด้ว้ย 

- ท่ีพกัตอ้งมีระบบระบำยอำกำศและเคร่ืองท ำควำมร้อน เคร่ืองท ำควำมร้อนตอ้งเป็นระบบไฟฟ้ำเท่ำนั้น 

ครัว 

- อำคำรแต่ละหลงัตอ้งมีครัวในขนำดท่ีเหมำะสมกบัจ ำนวนของคนงำน และตอ้งมีขนำดไม่นอ้ยกว่ำ 4 ลูกบำศกเ์มตร 

- ครัวตอ้งมีอุปกรณ์ต่อไปน้ี :อ่ำงส ำหรับลำ้งอยำ่งน้อยหน่ึงใบต่อคนงำนแปดคน พร้อมระบบน ้ำร้อนและน ้ำเยน็ เคำน์เตอร์ห้องครัว 

และตูเ้ก็บของ ก ำแพงท่ีปิดดว้ยกระเบ้ืองเซรำมิกเหนืออ่ำงส ำหรับลำ้ง เตำท ำอำหำรหน่ึงเตำต่อคนงำนแปดคน 

เคร่ืองใชบ้นโตะ๊อำหำรและเคร่ืองถว้ยชำมในปริมำณและขนำดท่ีเพียงพอกบัจ ำนวนคนงำนท่ีอำศยัอยูใ่นอำคำรนั้น 

ตูเ้ยน็ส ำหรับจดัเก็บอำหำรซ่ึงมีขนำดอยำ่งน้อย 80 ลิตรต่อคนงำนหน่ึงคนท่ีอำศยัอยูใ่นอำคำรนั้น และถงัขยะ 

ห้องรับประทำนอำหำร 



 

16 

- อำคำรตอ้งมีห้องท่ีจดัไวใ้ห้เป็นห้องรับประทำนอำหำร คนงำนทุกคนท่ีอำศยัอยูใ่นอำคำรนั้นตอ้งไดรั้บกำรจดัสรรพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกว่ำ 

1. 5 ตำรำงเมตรในห้องรับประทำนอำหำรนั้น 

- โตะ๊อำหำรตอ้งคลุมดว้ยวสัดุท่ีสำมำรถซกัได ้

- คนงำนทุกคนตอ้งมีท่ีนัง่แยกต่ำงหำกเป็นของตวัเองท่ีโตะ๊อำหำร 

- ห้ำมใชห้้องรับประทำนอำหำรส ำหรับกำรนอน และห้ำมใชห้้องนอนส ำหรับกำรรับประทำนอำหำร 

ห้องสุขำ 

- ห้องสุขำตอ้งอยูด่ำ้นในอำคำรส่วนท่ีอยูอ่ำศยั หรือในระยะห่ำงท่ีสมเหตุสมผลจำกอำคำรส่วนท่ีอยูอ่ำศยั 

และสำมำรถเขำ้ถึงไดอ้ยำ่งรวดเร็วและสะดวก 

- ห้องสุขำตอ้งมีโถชกัโครกและอ่ำงลำ้งหนำ้ - โดยตอ้งมีโถชกัโครกอยำ่งนอ้ยหน่ึงโถ 

และอ่ำงลำ้งหนำ้อยำ่งนอ้ยหน่ึงอ่ำงต่อคนงำนแปดคนท่ีอำศยัอยูใ่นอำคำรนั้น 

- เคร่ืองสุขภณัฑต์อ้งอยูใ่นสภำพดี ไม่แตกหกั และมีควำมเหมำะสม 

- ห้องสุขำตอ้งระบำยอำกำศไดดี้ 

ฝักบวัอำบน ้ ำ 

- ฝักบวัอำบน ้ ำตอ้งอยูด่ำ้นในอำคำรส่วนท่ีอยูอ่ำศยั หรือในระยะห่ำงท่ีสมเหตุสมผลจำกอำคำรส่วนท่ีอยูอ่ำศยั 

และสำมำรถเขำ้ถึงไดอ้ยำ่งรวดเร็วและสะดวก 

- นำยจำ้งตอ้งจดัฝักบวัอำบน ้ำอยำ่งนอ้ยหน่ึงอนัต่อคนงำนแปดคนท่ีอำศยัอยูใ่นอำคำรนั้น และตอ้งมีทั้งระบบน ้ำร้อนและน ้ำเยน็ 

- ฝักบวัอำบน ้ ำตอ้งจ่ำยน ้ำร้อนและน ้ำเยน็ได ้ตำมควำมจ ำเป็นในแต่ละฤดูกำล 

- นำยจำ้งตอ้งติดตั้งหมอ้ตม้น ้ ำร้อนส ำหรับฝักบวัอำบน ้ ำ ซ่ึงสำมำรถจ่ำยน ้ำร้อนไดอ้ยำ่งน้อย 30 

ลิตรต่อคนงำนหน่ึงคนท่ีอำศยัอยูใ่นอำคำรนั้น หรือติดตั้งเคร่ืองท ำน ้ ำร้อนไฟฟ้ำส ำหรับฝักบวัอำบน ้ ำ 

กำรซกัรีด :นำยจำ้งตอ้งติดตั้งส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกท่ีเหมำะสม เพ่ือให้คนงำนสำมำรถซกัผำ้และอบผำ้ได ้

ในอำคำรท่ีมีคนงำนตั้งแต่หกคนข้ึนไป นำยจำ้งตอ้งจดัหำเคร่ืองซกัผำ้ไวใ้ห้คนงำนใช้ 

น ้ำ :อำคำรตอ้งติดตั้งอุปกรณ์ผลิตน ้ำท่ีด่ืมไดจ้ำกน ้ำประปำ หรือจำกแหล่งอ่ืนท่ีผลิตน ้ำด่ืมท่ีมีคุณภำพ 

น ้ำเสีย :อำคำรตอ้งติดตั้งระบบระบำยน ้ำเสีย 

กำรป้องกนัอนัตรำย 
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- นำยจำ้งตอ้งด ำเนินมำตรกำรป้องกนัท่ีจ  ำเป็นทุกวิถีทำง เพ่ือป้องกนัอนัตรำยเก่ียวกบักำรสุขำภิบำลภำยในอำคำร รวมถึง แมลง หนู 

และสตัวร์บกวนอ่ืนๆ 

- นำยจำ้งตอ้งด ำเนินกำรให้มัน่ใจวำ่ระบบท่อและท่อน ้ำต่ำงๆ ภำยในอำคำรไดต่้อเช่ือมอยำ่งสมบูรณ์ส ำหรับกำรใชง้ำน 

และตอ้งป้องกนัไม่ให้เกิดกำรร่ัวไหลหรือหกลน้ 

- นำยจำ้งตอ้งด ำเนินมำตรกำรท่ีจ ำเป็นทุกวิถีทำง 

เพ่ือให้แน่ใจวำ่ไดมี้กำรบ ำรุงรักษำอำคำรและบริเวณโดยรอบของอำคำรอยำ่งเหมำะสมแลว้ 

- นำยจำ้งตอ้งด ำเนินกำรให้มัน่ใจวำ่มีระบบกำรจดักำรขยะในอำคำรอยำ่งเพียงพอ 

- นำยจำ้งตอ้งด ำเนินกำรให้มัน่ใจวำ่ไดจ้ดัให้มีมำตรกำรในกำรป้องกนัเพลิงไหมแ้ละอุปกรณ์ดบัเพลิงท่ีสำมำรถใชง้ำนไดอ้ยู ่

ไฟฟ้ำและไฟส่องสวำ่ง 

- นำยจำ้งตอ้งติดหลอดไฟฟ้ำไวอ้ยำ่งเพียงพอในทุกห้องในอำคำร รวมทั้งในห้องอำบน ้ ำและห้องสุขำดว้ย 

- นำยจำ้งตอ้งติดเตำ้รับส ำหรับเสียบปลัก๊ไฟไวอ้ยำ่งน้อยหน่ึงเตำ้รับในทุกห้องในอำคำร รวมทั้งในห้องอำบน ้ ำและห้องสุขำดว้ย 

ในห้องครัวตอ้งติดเตำ้รับส ำหรับเสียบปลัก๊ไฟไวอ้ยำ่งน้อยสำมเตำ้รับ เตำ้รับส ำหรับเสียบปลัก๊ไฟตอ้งมีระบบป้องกนัไฟดูด 

- บริเวณโดยรอบอำคำรท่ีพกัตอ้งมีแสงสวำ่งเพียงพอในตอนกลำงคืน 

ข้อผูกมดัตำมสัญญำส ำหรับคนงำนต่ำงชำตใินประเทศอสิรำเอล 

- คนงำนตอ้งปฏิบติัตำมกฎและค ำแนะน ำของนำยจำ้ง 

ตรำบเท่ำท่ีกฎและค ำแนะน ำดงักล่ำวสอดคลอ้งตำมกฎหมำยแรงงำนในประเทศอิสรำเอล 

- คนงำนตอ้งเคำรพในประเพณีและธรรมเนียมปฏิบติัในทอ้งถ่ินของประเทศอิสรำเอล 

- นำยจำ้งจะเป็นนำยจำ้งแต่เพียงผูเ้ดียวของคนงำนตลอดระยะเวลำของกำรว่ำจำ้งกบันำยจำ้งท่ีระบุ 

- คนงำนตอ้งปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดในสัญญำโดยสุจริต และตอ้งแจง้ให้นำยจำ้งทรำบล่วงหนำ้ และตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

หำกคนงำนตดัสินใจท่ีจะส้ินสุดกำรวำ่จำ้งของเขำกบันำยจำ้งรำยนั้น 

- คนงำนตอ้งท ำงำนให้กบันำยจำ้งเตม็เวลำดว้ยควำมรับผิดชอบ และสุดควำมสำมำรถของตน และตอ้งเช่ือฟังค  ำแนะน ำของนำยจำ้ง 
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ศูนย์ให้กำรสนบัสนุนและช่วยเหลอื 

ในกรณีท่ีมีกำรละเมิดสิทธิดงักล่ำวขำ้งตน้อยำ่งนอ้ยหน่ึงขอ้ คนงำนตอ้งติดต่อหน่วยงำนใดหน่วยงำนหน่ึง ดงัต่อไปน้ี: 

สำยด่วนส ำหรับคนงำนภำยใตส้นธิสญัญำ  vIC- ส ำหรับกำรร้องเรียนเร่ืองกำรละเมิดสิทธิของคนงำน 

โทรศพัท ์:1-700-707889 

หน่วยงำนท่ีควบคุมดูแลเร่ืองสิทธิของคนงำนต่ำงชำติ ในกระทรวงเศรษฐกิจ 

Iris Maayan ผูค้วบคุมดูแลเร่ืองสิทธิของคนงำนต่ำงชำติ ในกระทรวงเศรษฐกิจ 53 Nalateh Ntreet ,vel Aviv 

โทรศพัท์  :03 -7347230 

โทรสำร  :03 -7347269 

โทรศพัทมื์อถือ  :050 -6240546 

สำยด่วนส ำหรับคนงำน  -ควำมช่วยเหลือทำงกฎหมำยในกรณีท่ีมีกำรละเมิดสิทธิของคนงำน 

สำขำเขตเทลอำวีฟ :75 Sahalat Binyatin Ntreet, vel Aviv ส ำหรับขอ้มูลเป็นภำษำไทย :052-5349873 

ชัว่โมงท ำกำรส ำหรับกำรให้บริกำรในภำษำไทย :วนัพธุ เวลำ 10. 00 น  .- 14.00 น. 

สำยด่วนส ำหรับผูล้ี้ภยัและผูอ้พยพ 

75 Sahalat Binyatin Ntreet , vel Aviv โทรศพัท์  :03 -5602530 

แพทยส์ ำหรับกรณีสิทธิมนุษยชน 

9 tadror Ntreet ,Yaooo โทรศพัท์  :03 - 5133100 ท่ีอยูข่องคลินิกเปิด :4 Baruch Napir Ntreet, Yaooo โทรศพัท ์:

03- 5133120 ชัว่โมงท ำกำร :แพทยเ์วชปฏิบติัทัว่ไป/แพทยเ์วชปฏิบติัครอบครัว :วนัอำทิตย ์วนัองัคำร และวนัพธุ เวลำ 16. 00 น .

แพทยเ์ฉพำะทำง :วนัศุกร์ เวลำ 9. 00 น. 

ศูนยส์นบัสนุนเหยือ่ผูถู้กล่วงละเมิดทำงเพศ 

หมำยเลขโทรศพัทส์ ำหรับผูห้ญิง :1202 หมำยเลขโทรศพัทส์ ำหรับผูช้ำย :1203 

สถำนทูตไทยในประเทศอิสรำเอล 

ท่ีอยู ่:1 teer S be EAabbA, hbautiPr yiAzreH 46120 ,yOB 2125 

แผนกกงสุล (หนงัสือเดินทำง  )- ชัว่โมงท ำกำร :วนัจนัทร์ - วนัพฤหสับดี เวลำ9. 00 น  .- 17.00 น .วนัศุกร์ เวลำ 9. 00 น  .- 12.00 น. 
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เจำ้หนำ้ท่ีสถำนทูตฝ่ำยแรงงำน - ชัว่โมงท ำกำร :วนัจนัทร์ - วนัพฤหสับดี เวลำ9. 00 น  .- 17.00 น .วนัศุกร์ เวลำ 9. 00 น  .- 12.00 น. 

โทรศพัทฉุ์กเฉิน - 054-4693476 - 7 

หมำยเลขโทรศพัทฉุ์กเฉิน: 

ต ำรวจ :100 นอกจำกน้ี คุณยงัสำมำรถไปท่ีสถำนีต ำรวจในทอ้งท่ีไดด้ว้ย 

กำรปฐมพยำบำลเบ้ืองตน้ (Magen David Adot :)101 

แผนกดบัเพลิง :102 

 


