
   
  

 

 
 

 

คาฟ-ลาโอเวด  คือองคก์รอิสระทีไม่แสวงหาผลกาํไรและไม่ขึนต่อหน่วยงานใดๆของรัฐบาลอิสราเอล หรือสถานทูตไทย ใหค้าํแนะนาํและปรึกษา  

ช่วยเหลือเกียวกบัสิทธิแรงงานต่างชาติ และรวมถึงแรงงานไทย ทีมีวซ่ีา หรือไม่มีกต็าม ในกรณีทีมีปัญหากบันายจา้งเกียวกบัเรืองแรงงาน การจ่าย

ค่าแรง ทีพกัอาศยั การถูกส่งกลบั อยา่งไร้เหตุผล ถูกยึดหนงัสือเดินทาง ปัญหากบัตาํรวจและปัญหาขดัแยง้ดา้นแรงงานอืนๆ  

ติดต่อสอบถามล่ามไทยไดที้หมายเลขโทรศพัท ์ 052-534-9873 ในวันจนัทร์และพุธ (วันรับทําเอกสารทสํีานักงานเฉพาะวันพธุวันเดียวเท่านัน). 

 

ปัจจุบนั ค่าแรงขนัตาํสาํหรับคนงานทาํงานเตม็เวลา  

5,000 เชคเคล ของการทาํงานเตม็ต่อเดือน  (  ชวัโมง ต่อเดือน)  

200 เชคเคล ต่อวนั (ทาํงาน  วนัต่ออาทิตย)์  

26.88 เชคเคล ต่อชม 

อตัราค่าจ้างขนึตําปรับเมือ  

 มกราคม 2017 

 

นายจา้งจะตอ้งจ่ายเงินเดือนแก่คนงานภายในวนัที  ของเดือนสาํหรับการทาํงาน ของเดือนทีผ่านมา. วันจ่ายเงนิเดือน 

ถา้ทาํงานเกิน 8 ชวัโมงต่อวนั สาํหรับ 2 ชวัโมงแรกทีเกินเวลาทาํงานปกติ คนงาน มีสิทธิไดรั้บ ค่าจา้ง

คิดเป็นร้อยละ 125% ของอตัราค่าแรงปกติต่อชวัโมง (33.60 ต่อ ชม.) 

สาํหรับชวัโมงทีเกินมาหลงัจากนนัคนงานมีสิทธิไดรั้บค่าจา้งคิดเป็นร้อยละ 150%  ของอตัรา ค่าแรง 

ปกติต่อชวัโมง ( .  ต่อ ชม.)   

เงินค่าล่วงเวลา (OT) 

นายจา้งจาํเป็นตอ้งจดัสรรทีพกัอาศยัในสภาพทีเหมาะสม ทางเขา้ ออกสะดวก ปลอดภยั   จดัหาเตียง

เดียว  ทนีอน หมอน ผา้ปทูีนอน ผา้ห่ม ตูใ้ส่ของใชส่้วนตวัและเสือผา้ ทีพกัอาศยัรวมถึง หอ้งครัว ตูเ้ยน็ 

เตาหุง ตม้ (แก็ส หรือ ไฟฟ้า) ทีนงัสาํหรับกินขา้ว หอ้งส้วม หอ้งอาบ นาํ พร้อมนาํเยน็และนาํอุ่น 

(ภายในทีพกัหรืออยูบ่ริเวณใกลเ้คียงทีพกัอาศยั) ทุกห้องจะตอ้งมีไฟฟ้าและแสงสว่างเพยีงพอ และตอ้ง 

มีกุญแจ ล็อกเพอืป้องกนัขา้วของสูญหาย!  กรณีเลกิจ้างงาน คนงานมีสิทธิอยู่ต่อ ทีพกัอาศัยเดิมได้

อย่างน้อย 7 วันหลงัหยุดทํางาน  นายจ้างหักค่าทพีกัอาศัยได้ ตามขอบเขตทกํีาหนดตามกฎหมาย.  

ทีพกัอาศัย 

นายจา้งสามารถโยกยา้ยคนงานไปทาํงานชวัคราวกบันายจา้งคนอนื มากสุดไม่เกิน 6 เดือนต่อปี   

นายจา้งจาํเป็นตอ้งมีเอกสารแสดงการโยกยา้ยงานและใหส้าํเนาแก่คนงานเก็บไว ้หนึงฉบบัระหว่าง 

การทาํงานชวัคราว ถา้โยกยา้ยคนงานไปยงันายจา้งทอียู ่ภายในคิบุส หรือโมชาฟเดียวกนั ไม่

จาํเป็นตอ้ง มีเอกสารแสดง. 

การโยกย้ายชัวคราว 

ใบเสร็จแจง้รายละเอยีดเงินเดือน. 

 นายจา้งจาํเป็นตอ้งใหใ้บเสร็จแจง้รายละเอียดเงินเดือนแก่คนงานทุกเดือน ใบเสร็จตอ้งมีรายละเอียด 

การจ่ายชวัโมงทาํงานและส่วนหกัต่างๆไวอ้ยา่งชดัเจน.  

คนงานทุกคนควรมีสมุดเพือจดเวลาทาํงานของตนเอง เพอืใชใ้นการตรวจเช็คค่าจา้ง กรณีต่าง ๆ ทีเกิด

ปัญหา หรือแมแ้ต่การเรียกร้องสวสัดิการ โดยสมุดนีควรเก็บรักษาไวอ้ย่างดีจนกว่าจะหมดสัญญาและ

กลบัเมืองไทย. 

สมุดลงเวลาควรเขียนเวลาเริมงานจริง ๆ ช่วงเวลาพกัตงัแต่เวลาไหนถึงเวลาไหน และเลิกงานเมือเวลา

ใด หยดุวนัไหนบา้งเหตุผลอะไร. 

ใบเสร็จแจ้งรายละเอยีด

เงินเดือน 

หกัภาษีเงินไดแ้ละค่าประกนัสงัคม (คิดคาํนวนมากนอ้ยตามรายไดข้องคนงานแต่ละเดือน) 

ค่าประกนัสุขภาพ – 124.73 เชคเคลต่อเดือน 

นายจ้างสามารถหัก

ค่าใช้จ่ายจากเงินเดือนของ

สวสัดิการแรงงาน ต่างชาตภิาคเกษตรกรรม 

มกราคม 2017 



   

ค่านาํ+ค่าไฟรวมแลว้สูงสุดไม่เกิน 92.27  เชคเคล ต่อเดือน 

การแจง้การหกัล่าสุดเกียวกบัทีพกัอาศยั. 

ค่าทพีกัอาศยั 

เขตภาคเหนือไม่เกิน 244.31 เชคเคล ต่อเดือน 

เขตภาคใตไ้ม่เกิน 265.52  เชคเคล ต่อเดือน 

เขตภาคกลางไม่เกิน 298.69 เชคเคล ต่อเดือน 

เขตเมืองเยรูซาเลม ไม่เกิน 393.68 เชคเคล ต่อเดือน 

หมายเหตุ หากทีพกัเป็นของนายจา้ง และไม่ไดเ้ช่าจากผูอื้น นายจา้งสามารถหกัไดแ้ค่ครึงหนึงจาก

จาํนวนทรีะบุไวด้า้นบนเท่านนั. 

คนงานทต้ีองจ่ายตาม

กฏหมายได้ดังน ี

คนงานจะตอ้งไดรั้บวนัหยดุพกัผอ่นประจาํสัปดาห์  ชม.ติดต่อกนั หากวา่จะตอ้งทาํงานในวนัหยดุ

พกัผอ่นจะตอ้งมีสิทธิไดรั้บค่าแรงคิดเป็นร้อยละ 175%  ของอตัรา ค่าแรง ปกติต่อ 10ชวัโมงแรก ตงัแต่

ชม. ท ี  จะไดรั้บ 200% นอกจากนีก็จะตอ้งไดร้ับวนัพกัผอ่นชดเชยอกี  วนัดว้ย.  

วันหยุดพกัผ่อนประจํา

สัปดาห์  

 สาํหรับ 5 ปีแรกของการทาํงานไดรั้บวนัหยดุพกัร้อน  วนัต่อปี (ไม่รวมวนัหยดุพกัผอ่นประจาํ

สปัดาห์). 

สาํหรับ  ปีของการทาํงานไดรั้บ  วนัต่อปี  ระหว่างลาพกัร้อนคนงานตอ้ง ไดรั้บค่าแรงปกติ ต่อวนั 

ตามจาํนวน วนัลาพกัร้อน ตามสิทธิ เมือเลิกจา้งงานวนัลาหยดุพกัร้อนประจาํปี ทีไม่ไดใ้ชค้นงาน

สามารถ คิดคาํนวน เป็นค่าแรงปกติต่อวนั ตามจาํนวนวนัทีไม่ไดใ้ชท้งัหมด การขอหยดุพกัร้อนตอ้ง

แจง้นายจา้งล่วงหนา้อยา่งนอ้ย  วนั. 

วันหยุดพกัร้อนประจําปี  

 

ทงัของไทยและอิสราเอล รวมแลว้คนงาน ตอ้งไดรั้บ  วนั ต่อปี หลงัจากทีไดท้าํงานแลว้  เดือน 

(ทงันีไม่รวมวนัหยดุ พกัผ่อนประจาํสปัดาห์) ซึงคนงานต้องไดรั้บค่าแรงปกตติ่อวนั  ถา้ทาํงาน 

วนัหยดุเทศกาล หรือ/และ   วนัหยดุทางศาสนา คนงานตอ้งไดรั้บค่าแรงร้อยละ  175 % ของค่าแรง

ปกติต่อวนั และไดรั้บชดเชยวนัอืนแทน. 

วันหยุดเทศกาล หรือ/และ

วันหยุดทางศาสนา 

คนงานทีทาํงานกบันายจา้งเป็นระยะเวลาเกินหนึงปีขึนไปมีสิทธิไดรั้บ "เงินค่าพกัฟืน" หนึงครังต่อปี 

จากนายจา้ง เงินเพมิพิเศษรายปีคิดคาํนวณจากอตัรา 378 เชคเคลต่อวนั คูณดว้ย 7 วนัต่อปี. ในปีที  

แรงงานมีสิทธิได ้  วนั ต่อปี  ปีที -  แรงงานมีสิทธิได ้  วนัต่อปี ปีที -  แรงงานมีสิทธิได ้  วนัต่อ

ปี. 

เงินค่าพักฟืน 

คนงานสามารถลาป่วยและไดร้ับค่าแรงตามปกติ ตามระยะเวลาทาํงาน (วนัครึงต่อเดือนทีไดท้าํงาน) 

คนงานสามารถลาป่วยไดไ้ม่เกิน 90 วนัต่อปี โดยจะตอ้ง มีใบแพทยม์าแสดง  คนงานไม่ไดรั้บ ค่าแรง

สาํหรับวนัแรกทีลาป่วย  แต่สาํหรับวนัท ี2 และ 3 ของการลาป่วย  นายจา้งตอ้งจ่ายค่าแรง ใหค้นงาน

ร้อยละ 50% ของค่าแรงปกติ และร้อยละ 100% ของค่าแรงปกติ ในวนัที 4 และวนัต่อๆไปทีลาป่วย. 

วันลาป่วย 

แรงงานทีไดท้าํงานมากกวา่  วนัขึนไป และตอ้งการทจีะลาออก จะตอ้งแจง้นายจา้ง และบริษทัจดัหา

งาน(ออฟฟิศ) ล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษร.  

และขึนอยูก่บัว่า แรงงานไดท้าํงานนานเท่าไหร่ ดงัต่อไปนี:  
หากแรงงานไดท้าํงานเป็นเวลา  วนัถึง  เดือน –จะตอ้งแจง้  วนัล่วงหนา้. 

หากแรงงานไดท้าํงานเป็นเวลา  เดือนถึง  เดือน –จะตอ้งแจง้  วนัล่วงหนา้. 

หากแรงงานไดท้าํงานเป็นเวลา  เดือนถึง  ปี - จะตอ้งแจง้  วนัล่วงหนา้. 

หากแรงงานไดท้าํงานเป็นเวลา 1 ปีขึนไป - จะตอ้งแจง้  เดือนล่วงหนา้. 

การแจ้งล่วงหน้าในการเลิก

จ้างงาน หรือ การถูกไล่

ออก 



   

เมือนายจา้งตอ้งการบอกเลิกจา้งงานแก่ลกูจา้งตอ้งแจง้ล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรดงัต่อไปนี. 

> ปีแรกของการจา้งงาน ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 1 วนัต่อทกุเดือนของการจา้งงาน. > ปีทีสอง ของการจา้ง

งาน ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 14 วนั บวกอกี 1 วนัต่อทกุสองเดือนของการจา้งงาน ในปีทีสอง. > ปีทีสาม ของ

การจา้งงาน ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 21 วนั บวกอีก 1 วนัต่อทกุสองเดือนของการจา้งงาน ในปีทีสาม.  

> ทาํงาน 3 ปีขึนไป ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 1 เดือน 

คนงานหรือนายจา้งทีมิไดแ้จง้ล่วงหนา้ต่อกนัตามกาํหนดดงักล่าวตอ้งเสียค่าชดเชย ใหอี้กฝ่ายหนึง

เทียบเท่า ค่าแรงหนึงเดือนปกติในระยะเวลานนั. 

การไล่ออก 

คนงานทีทาํงานกบันายจา้งเป็นระยะเวลาเกินหนึงปีขึนไปและนายจา้งไดไ้ล่ออก มีสิทธิไดร้ับเงิน

ชดเชยในการไล่ออกดงัในกรณีต่อไปนี : 

1. นายจา้งไดไ้ล่ออก  

2. ไม่มีการต่อวีซ่าทาํงาน 

3. การทาํงานในสภาวะทุกขท์รมาน ตวัอย่างเช่น การไม่ไดรั้บค่าแรง, สภาพสุขภาพร่างกายไม่

อาํนวยในการทาํงาน . 

4. การหมดอายุงานในเวลา  ปี  เดือน. 

นายจา้งจะตอ้งจ่ายเงินค่าชดเชยภายใน  วนั หลงัจากทีไดรั้บเงินเดือน เดือนสุดทา้ยแลว้.  

การคิดเงินชดเชย จะคิดจากเงินเดือนขนัตาํ คูณจาํนวนปีทแีรงงานไดท้าํงานสาํหรับนายจา้งนนั. 

เงินชดเชย 

คนงานทีทาํงานทอีิสราเอลตอ้งไดรั้บสิทธิสวสัดิการบาํเน็จบาํนาญโดยหกัเงินจากคนงานส่วนหนึง

และนายจา้งอีกส่วนหนึงทุกเดือนเพือฝากสะสมเขา้กองทุนบาํเน็จบาํนาญ เมือครบกาํหนดสญัญาจา้ง

งานหรือเมือนายจา้งเลิกจา้งแลว้นายจา้งตอ้งถอนเงินทงัหมดรวมทงัดอกเบยีตาม กฎหมายเพือมอบให้

คนงาน. 

เงินบําเน็จบํานาญ 

นายจา้งตอ้งจ่ายค่าครองชีพเพิมเติมเดือนละ  เชคเคล. สวัสดิการค่าครองชีพ 

คนงานมีโบนสัเท่ากบัครึงหนึงของเงินเดือนปกติต่อปี ทีจะผ่อนจ่าย  ครังต่อปี. โบนัส  

นายจา้งจาํเป็นตอ้งทาํประกนัสุขภาพใหลู้กจา้งทุกคน ตลอดระยะการทาํงาน 

กรณีถูกเลิกจา้งงาน  แนะนาํใหค้นงานจ่ายต่อค่าประกนัสุขภาพเพอืมิใหเ้สียสิทธิในการรักษาพยาบาล. 

ประกนัสุขภาพ 

ครอบคลุมการไดรั้บอุบติัเหตุและบาดเจ็บจากการทาํงาน นายจา้งสามารถหกัเงินเดือนคนงาน ภายใต้

กฎเกณฑที์กาํหนด 0.04% เพอืนาํไปจ่ายค่าประกนั. 

ในกรณีของอุบติัเหตุในการทาํงาน ประกนัสงัคมจะรับผดิชอบในการจ่ายค่ารักษาตวั. 

การประกันแห่งชาติ (ภาษา

ฮีบรูว์เรียก บิตวค ลอูมิ) 

ในประเทศอสิราเอลมีกฎหมายป้องกนั การลวนลาม การล่วงละเมิดทางเพศ หรือ หากนายจา้งการข่มขู่

ในการไล่แรงงานชาย หญิง ออกจากงาน เนืองจากแรงงานปฎิเสธทีจะมีความสมัพนัธ์ดา้นชูส้าวกบั

นายจา้ง  แรงงานสามารถแจง้ และร้องเรียนไดก้บัองคก์ร คฟัลาโอเวด.  

การล่วงละเมิดทางเพศ 

ค่าธรรมเนียมทีแรงงานไทยจะตอ้งจ่ายเพอืเดินทางมาทาํงานในอสิราเอล เป็นจาํนวนสูงสุดไม่เกิน 

,  ดอลล่าร์ รวมถึง  ดอลล่าร์ สาํหรับบริษทัจดัหางาน และ 450 ดอลล่าร์ สาํหรับ IOM 

(International Organization of Migration). นอกจากนี ยงัมีค่าตวัเครืองบนิ ประมาณ  ดอลล่าร์ และ

ค่าใช่จ่ายอืนๆอีก  ดอลล่าร์. 

ห้ามบริษัทจัดหางาน เรียกเก็บเงนิใด ทัๆงสินจากแรงงานไทยทไีด้ทาํงานในประเทศอสิราเอลแล้ว. 

ค่าธรรมเนียม 



   

สาํคญัมากทีลูกจา้งตอ้งเก็บรักษาหนงัสือเดินทางไวก้บัตนเอง  ตามกฏหมายของอิสราเอล 

ห้าม นายจา้งหรือบริษทัจดัหางานใดๆ ยดึหนงัสือเดินทางของลูกจา้งไว ้ ในกรณีทีลูกจา้งจาํเป็นตอ้ง 

ออกจากงานและหนังสือเดินทางถูกนายจา้งยึดไว ้ลูกจา้งตอ้งขอหนงัสือเดินทาง คืนทนัที กรณีสูญหาย 

หรือหมดอายติุดต่อสถานทูตไทยเพือขอทาํหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ทนัทีเพราะ ถา้ถูกตาํรวจจบัและไม่

มีหนงัสือเดิน มาแสดงลูกจา้งอาจถูกส่งกลบัเมืองไทยในฐานะอยูแ่บบผดิกฏหมาย. 

หนังสือเดินทาง 

คนงานสามารถอยู ่ต่อไดอ้ีก 60 วนัหลงัจากสินสุดวซ่ีาทาํงาน. เตรียมตัวก่อนเดินทางออก

นอกประเทศ 

ในกรณีทถูีกจบั ลูกจา้งสามารถขออยูต่่อไดโ้ดยตอ้งมีนายจา้งคนใหม่มาประกนัตวัและรับรองการจา้ง

งาน ควรติดต่อฮอทไลน์ (Hotline) สายด่วนแรงงานต่างชาติ   03-560-2530. 

ทนัทีทีถูกจบัเพอืทจีะไดรั้บการช่วยเหลืออยา่งท่วงทนั ยกเวน้ กรณีดงัต่อไปนี ลกูจา้งจะไม่ได ้รับการ

ปล่อยตวัเนืองจาก: ไม่มีหนงัสือเดินทาง หรือหนงัสือเดินทางหมดอาย,ุ  ทาํงานทไีม่ตรงกบัวซ่ีาจา้ง

งาน เช่นลูกจา้งมีวีซ่างานเกษตร แต่ ไป ทาํงานร้านอาหาร หรืองานก่อสร้าง หรืองานบริการ,  การถูก

จบัครงัที 2 (ทไีม่มีวซ่ีาทาํงาน). 

กรณีถูกจับ 

ตํารวจตรวจคนเข้าเมืองเท่านันทมีีอํานาจเนรเทศแรงงานต่างชาติกลับภูมลํิาเนาเดิม   กรณีลูกจ้างถูก

นายจ้าง หรือบริษัทจัดหางานใช้กาํลังบังคับให้กลับเมืองไทยอย่างไร้เหตุผล และถูกนําตัวไปสนามบิน

อย่างเร่งด่วน แนะนํา ให้ขัดขืนเท่าทีจะทาํได้โดยเฉพาะทีสนามบิน อย่าเช็คอิน อย่าขนึเครืองบิน ให้ขอ

ความช่วยเหลือจาก ตํารวจสนามบิน หรือติดต่อองค์กร คาฟ ลาโอเวด ทันที  

ไม่มีผู้ใดสามารถ บังคบั ขู่

เข็น ให้แรงงานกลับบ้านได้ 

 

ทอียู ่ถนน นะคะลทั เบน็ยามิน เลขที  ,ชนั  (75 Nachalat Binyamin  Street, 4th Floor) 

ติดต่อโทรสอบถามรายละเอยีดกบัล่ามไทยไดที้หมายเลขโทรศพัท ์052 534-9873 ทกุวนั จนัทร์ และ

วนัพุธ. แรงงานสามารถเขา้มาทาํเอกสารไดเ้ฉพาะวนัพุธ เพียงวนัเดียวเท่านนั 
**คนงานสามารถร้องทุกขห์รือความช่วยเหลือดว้ยตนเองทีสาํนกังาน เทลาวฟี  

มีพนกังานคนไทย เฉพาะวนัพธุ ระหว่างเวลา 09:00-14:00. 

คาฟ-ลาโอเวด (Kav 

LaOved) 

 

 

หมายเลขโทรศัพท์ทสํีาคญั 
 

คลินิครักษาพยาบาล เพอื

สิทธิมนุษยชน 

 

สาํหรับคนงานต่างดา้วทีมีปัญหาเรืองประกนัสุขภาพหรือไม่มีประกนัสุขภาพเมือเจบ็ป่วยและ

จาํเป็นตอ้ง ไดร้ับการรักษาติดต่อคลินิคไดท้ี  

เทลาวีฟ,   HaDror Street, Jaffa     

03 687-3027 / 03 6873-718 

ฮอทไลน์ (Hotline) สาย

ด่วนแรงงานต่างชาติ    

 

The Hotline for Refugees and Migrants (HRM) 

ทอียู ่ถนน นะคะลทั เบน็ยามิน เลขที  ,ชนั 2 (75 Nachalat Binyamin Street, Tel Aviv, Floor 2) 

5602530-03  

ศูนย์นานาชาติการย้ายถิน

และบูรณาการ 

The Center for International Migration and Integration (CIMI) 

Shlomzion HaMalka 10/3, Jerusalem 941460 

ศูนย ์TIC: 1-700-707889 

ศูนย์ร้องเรียนการล่วง

ละเมิดทางเพศ. 

สาํหรับหญิง: 1202            

สาํหรับชาย:  1203 

  


