สวัสดิการแรงงานต่ างชาติภาคเกษตรกรรม
มกราคม 2022
คาฟ-ลาโอเวด คือองค์กรอิสระที่ไม่แสวงหาผลกาไรและไม่ข้ ึนต่อหน่วยงานใดๆของรัฐบาลอิสราเอล หรื อสถานทูตไทย ให้คาแนะนาและปรึ กษา
ช่วยเหลือเกี่ยวกับสิ ทธิแรงงานต่างชาติ และรวมถึงแรงงานไทย ที่มีวซี ่า หรื อไม่มีก็ตาม ในกรณี ที่มีปัญหากับนายจ้างเกี่ยวกับเรื่ องแรงงาน
การจ่ายค่าแรง ที่พกั อาศัย การถูกส่ งกลับ อย่างไร้เหตุผล ถูกยึดหนังสื อเดินทาง ปัญหากับตารวจและปัญหาขัดแย้งด้านแรงงานอื่นๆ
ติดต่อสอบถามล่ามไทยและติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสิ ทธิแรงงานไทยไดได้ที่ Facebook ขององค์กร โดยค้นหาคาว่า "Kavlaoved Agriculture –
องค์กร คาฟลาโอเวด"
** หากท่านมีเรื่ องด่วนที่ตอ้ งการความช่วยเหลือท่านสามารถติดต่อสายด่วน TIC ได้ที่เบอร์ 1-700-707889 หรื อผ่านกล่องข้อความขององค์กรใน
Facebook **

ปั จจุบนั ค่าแรงขั้นต่าสาหรับคนงานทางานเต็มเวลา
5,300 เชคเคล ของการทางานเต็มต่อเดือน (182 ชัว่ โมง ต่อเดือน)
233 เชคเคล ต่อวัน (วันละ 8 ชม.)
29.12 เชคเคล ต่อชม
นายจ้างจะต้องจ่ายเงินเดือนแก่คนงานภายในวันที่ 9 ของเดือนสาหรับการทางาน
วันจ่ ายเงินเดือน
ของเดือนที่ผา่ นมา.
ถ้าทางานเกิน 8 ชัว่ โมงต่อวัน สาหรับ 2 ชัว่ โมงแรกที่เกินเวลาทางานปกติ คนงาน
เงินค่ าล่ วงเวลา (OT)
มีสิทธิได้รับ ค่าจ้างคิดเป็ นร้อยละ 125% ของอัตราค่าแรงปกติต่อชัว่ โมง (35.6 ต่อ ชม.)
สาหรับชัว่ โมงที่เกินมาหลังจากนั้นคนงานมีสิทธิได้รับค่าจ้างคิดเป็ นร้อยละ 150%
ของอัตรา ค่าแรง ปกติต่อชัว่ โมง (42.73 ต่อ ชม.)
ในวันทางานที่เกิน 6 ชม. แรงงานมี สิ ทธิ์พกั เบรค 45 นาที (อย่างน้อย 30 นาทีต่อเนื่อง)
พักเบรค
นายจ้างสามารถหักเวลาพักเบรคประจาวัน
ยกเว้นกรณี ที่นายจ้างบังคับให้เบรคในบริ เว้นที่ทางาน
คนงานจะต้องได้รับวันหยุดพักผ่อนประจาสัปดาห์ 36 ชม.ติดต่อกัน
วันหยุดพักผ่อนประจาสัปดาห์
หากว่าจะต้องทางานในวันหยุดพักผ่อนจะต้องมีสิทธิได้รับค่าแรงคิดเป็ นร้อยละ 175%
ของอัตรา ค่าแรง ปกติต่อ 10ชัว่ โมงแรก ตั้งแต่ชม. ที่ 11 จะได้รับ 200%
นอกจากนี้ก็จะต้องได้รับวันพักผ่อนชดเชยอีก 1 วันด้วย.
ก. หักภาษีเงินได้และค่าประกันสังคม
นายจ้ างสามารถหักค่ าใช้ จ่ายจากเงินเดือน
(คิดคานวนมากน้อยตามรายได้ของคนงานแต่ละเดือน)
ของคนงานทีต่ ้ องจ่ ายตามกฏหมายได้ ดงั นี้
ข. ค่าประกันสุขภาพ – 124.73 เชคเคลต่อเดือน
ค. ค่าน้ า+ค่าไฟรวมแล้วหักสูงสุดไม่เกิน 314.44 เชคเคล ต่อเดือน
ง. ค่าที่พกั อาศัย นายจากหักได้ไม่เกิน 242.87 เชคเกล ต่อเดือน
นายจ้างจาเป็ นต้องจัดสรรที่พกั อาศัยในสภาพที่เหมาะสม ทางเข้า ออกสะดวก
ทีพ่ กั อาศัย
ปลอดภัย จัดหาเตียงเดี่ยว ที่นอน หมอน ผ้าปูที่นอน ผ้าห่ม
ตูใ้ ส่ของใช้ส่วนตัวและเสื้ อผ้า ที่พกั อาศัยรวมถึง ห้องครัว ตูเ้ ย็น เตาหุง ต้ม (แก็ส หรื อ
ไฟฟ้า) ที่นงั่ สาหรับกินข้าว ห้องส้วม ห้องอาบ น้ า พร้อมน้ าเย็นและน้ าอุ่น
(ภายในที่พกั หรื ออยูบ่ ริ เวณใกล้เคียงที่พกั อาศัย)
อัตราค่ าจ้ างขึน้ ตา่ ปรับเมื่อ

วันหยุดพักร้ อนประจาปี

วันหยุดเทศกาล
หรื อ/และวันหยุดทางศาสนา

เงินค่ าพักฟื้ น *
วันลาป่ วย

เงินบาเน็จบานาญ

การไล่ ออก

เงินชดเชย

ทุกห้องจะต้องมีไฟฟ้าและแสงสว่างเพียงพอ และต้อง มีกญ
ุ แจ
ล็อกเพื่อป้ องกันข้าวของสูญหาย! กรณีเลิกจ้ างงาน คนงานมีสิทธิอยู่ต่อ
ทีพ่ กั อาศัยเดิมได้ อย่ างน้ อย 7 วันหลังหยุดทางาน นายจ้ างหักค่ าทีพ่ กั อาศัยได้
ตามขอบเขตทีก่ าหนดตามกฎหมาย.
สาหรับ 5 ปี แรกของการทางานได้รับวันหยุดพักร้อน 16 วันต่อปี
(ไม่รวมวันหยุดพักผ่อนประจาสัปดาห์).สาหรับ 6 ปี ของการทางานได้รับ 18 วันต่อปี
ระหว่างลาพักร้อนคนงานต้อง ได้รับค่าแรงปกติ ต่อวัน ตามจานวน วันลาพักร้อน
ตามสิ ทธิ เมื่อเลิกจ้างงานวันลาหยุดพักร้อนประจาปี ทีไม่ได้ใช้คนงานสามารถ
คิดคานวน เป็ นค่าแรงปกติต่อวัน ตามจานวนวันทีไม่ได้ใช้ท้ งั หมด
การขอหยุดพักร้อนต้องแจ้งนายจ้างล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน.
ทั้งของไทยและอิสราเอล รวมแล้วคนงาน ต้องได้รับ 10 วัน ต่อปี
หลังจากที่ได้ทางานแล้ว 3 เดือน (ทั้งนี้ไม่รวมวันหยุด พักผ่อนประจาสัปดาห์)
ซึ่งคนงานต้องได้รับค่าแรงปกติตอ่ วัน ถ้าทางาน วันหยุดเทศกาล หรื อ/และ
วันหยุดทางศาสนา คนงานต้องได้รับค่าแรงร้อยละ 175 % ของค่าแรงปกติต่อวัน
และได้รับชดเชยวันอื่นแทน.
แรงงานที่ทางานกับนายจ้างเป็ นระยะเวลาครบหนึ่งปี มีสิทธิ ได้รับ "เงินค่าพักฟื้ น" 7
วันต่อปี 378 เชคเคลต่อวัน รวมเป็ น 2,646 เชคเคลต่อปี
คนงานสามารถลาป่ วยและได้รับค่าแรงตามปกติ ตามระยะเวลาทางาน
(วันครึ่ งต่อเดือนที่ได้ทางาน) คนงานสามารถลาป่ วยได้ไม่เกิน 90 วันต่อปี โดยจะต้อง
มีใบแพทย์มาแสดง คนงานไม่ได้รับ ค่าแรงสาหรับวันแรกที่ลาป่ วย แต่สาหรับวันที่ 2
และ 3 ของการลาป่ วย นายจ้างต้องจ่ายค่าแรง ให้คนงานร้อยละ 50% ของค่าแรงปกติ
และร้อยละ 100% ของค่าแรงปกติ ในวันที่ 4 และวันต่อๆไปที่ลาป่ วย.
คนงานที่ทางานที่อิสราเอลต้องได้รับสิ ทธิสวัสดิการบาเน็จบานาญโดยหักเงินจากคนง
านส่วนหนึ่งและนายจ้างอีกส่วนหนึ่งทุกเดือนเพื่อฝากสะสมเข้ากองทุนบาเน็จบานาญ
เมื่อครบกาหนดสัญญาจ้างงานหรื อเมื่อนายจ้างเลิกจ้างแล้วนายจ้างต้องถอนเงินทั้งหมด
รวมทั้งดอกเบี้ยตาม กฎหมายเพื่อมอบให้คนงาน.
เมื่อนายจ้างต้องการบอกเลิกจ้างงานแก่ลูกจ้างต้องแจ้งล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรดัง
ต่อไปนี้.
> ปี แรกของการจ้างงาน ต้องแจ้งล่วงหน้า 1 วันต่อทุกเดือนของการจ้างงาน. > ปี ที่สอง
ของการจ้างงาน ต้องแจ้งล่วงหน้า 14 วัน บวกอีก 1 วันต่อทุกสองเดือนของการจ้างงาน
ในปี ที่สอง. > ปี ที่สาม ของการจ้างงาน ต้องแจ้งล่วงหน้า 21 วัน บวกอีก 1
วันต่อทุกสองเดือนของการจ้างงาน ในปี ที่สาม.
> ทางาน 3 ปี ขึ้นไป ต้องแจ้งล่วงหน้า 1 เดือน
คนงานหรื อนายจ้างที่มิได้แจ้งล่วงหน้าต่อกันตามกาหนดดังกล่าวต้องเสี ยค่าชดเชย
ให้อีกฝ่ ายหนึ่งเทียบเท่า ค่าแรงหนึ่งเดือนปกติในระยะเวลานั้น.
คนงานที่ทางานกับนายจ้างเป็ นระยะเวลาเกินหนึ่งปี ขึ้นไปและนายจ้างได้ไล่ออก
มีสิทธิได้รับเงินชดเชยในการไล่ออกดังในกรณี ต่อไปนี้ :
1. นายจ้างได้ไล่ออก
2. ไม่มีการต่อวีซ่าทางาน

3. การทางานในสภาวะทุกข์ทรมาน ตัวอย่างเช่น การไม่ได้รับค่าแรง,
สภาพสุขภาพร่ างกายไม่อานวยในการทางาน .
4. การหมดอายุงานในเวลา 5 ปี 3 เดือน.
การคิดเงินชดเชย จะคิดจากเงินเดือนขั้นต่า
คูณจานวนปี ที่แรงงานได้ทางานสาหรับนายจ้างนั้น.
แรงงานที่ได้ทางานมากกว่า 7 วันขึ้นไป และต้องการที่จะลาออก จะต้องแจ้งนายจ้าง
การแจ้ งล่ วงหน้ าในการเลิกจ้ างงาน หรื อ
และบริ ษทั จัดหางาน(ออฟฟิ ศ) ล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร. และขึ้นอยูก่ บั ว่า
การถูกไล่ ออก
แรงงานได้ทางานนานเท่าไหร่ ดังต่อไปนี้:
หากแรงงานได้ทางานเป็ นเวลา 7 วันถึง 3 เดือน –จะต้องแจ้ง 7 วันล่วงหน้า.
หากแรงงานได้ทางานเป็ นเวลา 3 เดือนถึง 6 เดือน –จะต้องแจ้ง 14 วันล่วงหน้า.
หากแรงงานได้ทางานเป็ นเวลา 6 เดือนถึง 1 ปี - จะต้องแจ้ง 21 วันล่วงหน้า.
หากแรงงานได้ทางานเป็ นเวลา 1 ปี ขึ้นไป - จะต้องแจ้ง 1 เดือนล่วงหน้า.
ใบเสร็จแจ้งรายละเอียดเงินเดือน.
ใบเสร็จแจ้ งรายละเอียดเงินเดือน
นายจ้างจาเป็ นต้องให้ใบเสร็ จแจ้งรายละเอียดเงินเดือนแก่คนงานทุกเดือน
ใบเสร็จต้องมีรายละเอียด การจ่ายชัว่ โมงทางานและส่วนหักต่างๆไว้อย่างชัดเจน.
คนงานทุกคนควรมีสมุดเพื่อจดเวลาทางานของตนเอง เพื่อใช้ในการตรวจเช็คค่าจ้าง
กรณี ต่าง ๆ ที่เกิดปั ญหา หรื อแม้แต่การเรี ยกร้องสวัสดิการ
โดยสมุดนี้ควรเก็บรักษาไว้อย่างดีจนกว่าจะหมดสัญญาและกลับเมืองไทย.
สมุดลงเวลาควรเขียนเวลาเริ่ มงานจริ ง ๆ ช่วงเวลาพักตั้งแต่เวลาไหนถึงเวลาไหน
และเลิกงานเมื่อเวลาใด หยุดวันไหนบ้างเหตุผลอะไร.
นายจ้างสามารถโยกย้ายคนงานไปทางานชัว่ คราวกับนายจ้างคนอื่น มากสุดไม่เกิน 6
การโยกย้ ายชั่วคราว
เดือนต่อปี
นายจ้างจาเป็ นต้องมีเอกสารแสดงการโยกย้ายงานและให้สาเนาแก่คนงานเก็บไว้
หนึ่งฉบับระหว่าง การทางานชัว่ คราว ถ้าโยกย้ายคนงานไปยังนายจ้างที่อยู่ ภายในคิบุส
หรื อโมชาฟเดียวกัน ไม่จาเป็ นต้อง มีเอกสารแสดง.
นายจ้างต้องจ่ายค่าครองชีพเพิ่มเติมเดือนละ 100 เชคเคล.
สวัสดิการค่ าครองชีพ
คนงานมีโบนัสเท่ากับครึ่ งหนึ่งของเงินเดือนปกติต่อปี ที่จะผ่อนจ่าย 2 ครั้งต่อปี .
โบนัส
นายจ้างจาเป็ นต้องทาประกันสุขภาพให้ลูกจ้างทุกคน ตลอดระยะการทางาน
ประกันสุขภาพ
กรณี ถูกเลิกจ้างงาน
แนะนาให้คนงานจ่ายต่อค่าประกันสุขภาพเพื่อมิให้เสี ยสิ ทธิในการรักษาพยาบาล.
การประกันสังคม (ภาษาฮีบรู ว์เรียก บิตวค ครอบคลุมการได้รับอุบตั ิเหตุและบาดเจ็บจากการทางาน
นายจ้างสามารถหักเงินเดือนคนงาน ภายใต้กฎเกณฑ์ที่กาหนด 0.04%
ลอูม)ิ
เพื่อนาไปจ่ายค่าประกัน.
ในกรณี ของอุบตั ิเหตุในการทางาน ประกันสังคมจะรับผิดชอบในการจ่ายค่ารักษาตัว.
แรงงานที่ไม่พอใจกับที่ทางาน เพราะเหตผลใดๆก้ตาม มีสิทธิ์ขอย้ายงาน
การย้ ายงาน
เพื่อดาเนินการย้าย แรงงานต้องแจ้งบริ ษทั จัดหางาน (ออฟฟิ ศ) และขอทาการย้าย
ทุกบริ ษทั มีล่ามไทย.
การย้ายหรื อดาเนินการย้ายไม่มีคา่ ใช้จ่ายใดๆ ออฟฟิ ศ ล่าม หรื อ นายจ้าง
ไม่สามารถเรี ยกร้องค่าธรรมเนียมการย้าย

การล่ วงละเมิดทางเพศ

หนังสื อเดินทาง

เตรียมตัวก่ อนเดินทางออกนอกประเทศ
ไม่ มผี ้ใู ดสามารถ บังคับ ขู่เข็น
ให้ แรงงานกลับบ้ านได้

คาฟ-ลาโอเวด
Kav LaOved

ในประเทศอิสราเอลมีกฎหมายป้องกัน การลวนลาม การล่วงละเมิดทางเพศ หรื อ
หากนายจ้างการข่มขู่ในการไล่แรงงานชาย หญิง ออกจากงาน
เนื่องจากแรงงานปฎิเสธที่จะมีความสัมพันธ์ดา้ นชูส้ าวกับนายจ้าง แรงงานสามารถแจ้ง
และร้องเรี ยนได้กบั องค์กร คัฟลาโอเวด.
สาคัญมากที่ลูกจ้างต้องเก็บรักษาหนังสื อเดินทางไว้กบั ตนเอง
ตามกฏหมายของอิสราเอล
ห้าม นายจ้างหรื อบริ ษทั จัดหางานใดๆ ยึดหนังสื อเดินทางของลูกจ้างไว้
ในกรณี ที่ลูกจ้างจาเป็ นต้อง ออกจากงานและหนังสื อเดินทางถูกนายจ้างยึดไว้
ลูกจ้างต้องขอหนังสื อเดินทาง คืนทันที กรณี สูญหาย
หรื อหมดอายุติดต่อสถานทูตไทยเพื่อขอทาหนังสื อเดินทางเล่มใหม่ทนั ทีเพราะ
ถ้าถูกตารวจจับและไม่มีหนังสื อเดิน
มาแสดงลูกจ้างอาจถูกส่งกลับเมืองไทยในฐานะอยูแ่ บบผิดกฏหมาย.
คนงานสามารถอยู่ ต่อได้อีก 60 วันหลังจากสิ้นสุดวีซ่าทางาน.
ตารวจตรวจคนเข้าเมืองเท่านั้นที่มีอานาจเนรเทศแรงงานต่างชาติกลับภูมิลาเนาเดิม
กรณี ลูกจ้างถูกนายจ้าง
หรื อบริ ษทั จัดหางานใช้กาลังบังคับให้กลับเมืองไทยอย่างไร้เหตุผล
และถูกนาตัวไปสนามบินอย่างเร่ งด่วน แนะนา
ให้ขดั ขืนเท่าที่จะทาได้โดยเฉพาะที่สนามบิน อย่าเช็คอิน อย่าขึ้นเครื่ องบิน
ให้ขอความช่วยเหลือจาก ตารวจสนามบิน หรื อติดต่อองค์กร คาฟ ลาโอเวด ทันที
ที่อยู่ ชั้น 4 บ้านเลขที่ 75 ถ.นะคะลัท บินยามิน, เทลอาวิฟ (75 Nachalat Binyamin
Street, Tel Aviv, 4th Floor)
ติดต่อองค์กรทางเฟสบุ๊ค Kavlaoved Agriculture – องค์กร คาฟลาโอเวด"

เพื่อองค์กรติดตามเรื่ องของคุณได้ง่ายๆ กรุ ณาระบุชื่อกับเบอร์โทร
สามารถพบเจอเจ้าหน้าที่ในออฟฟิ ศองค์กรได้ดว้ ยนัดวันเวลาทางเฟสบุ๊คองค์กร
เบอร์โทร 052-5349873
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สาหรับคนงานต่างด้าวที่มีปัญหาเรื่ องประกันสุขภาพหรื อไม่มีประกันสุขภาพเมื่อเจ็บป่ วยและ
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