
  

สวสัดิการแรงงานต่างชาติภาคเกษตรกรรม 

มกราคม 2022 
คาฟ-ลาโอเวด  คือองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหาผลก าไรและไม่ข้ึนต่อหน่วยงานใดๆของรัฐบาลอิสราเอล หรือสถานทูตไทย ใหค้  าแนะน าและปรึกษา  
ช่วยเหลือเก่ียวกบัสิทธิแรงงานต่างชาติ และรวมถึงแรงงานไทย ท่ีมีวซ่ีา หรือไม่มีก็ตาม ในกรณีท่ีมีปัญหากบันายจา้งเก่ียวกบัเร่ืองแรงงาน 
การจ่ายค่าแรง ท่ีพกัอาศยั การถูกส่งกลบั อยา่งไร้เหตุผล ถูกยดึหนงัสือเดินทาง ปัญหากบัต ารวจและปัญหาขดัแยง้ดา้นแรงงานอ่ืนๆ  
ติดต่อสอบถามล่ามไทยและติดตามข่าวสารเก่ียวกบัสิทธิแรงงานไทยไดไดท่ี้ Facebook ขององคก์ร โดยคน้หาค าวา่ "Kavlaoved Agriculture – 
องคก์ร คาฟลาโอเวด" 
** หากท่านมีเร่ืองด่วนท่ีตอ้งการความช่วยเหลือท่านสามารถติดต่อสายด่วน TIC ไดท่ี้เบอร์ 1-700-707889 หรือผา่นกล่องขอ้ความขององคก์รใน 
Facebook **    
 

ปัจจุบนั ค่าแรงขั้นต ่าส าหรับคนงานท างานเตม็เวลา  
5,300 เชคเคล ของการท างานเตม็ต่อเดือน  (182 ชัว่โมง ต่อเดือน)  
233 เชคเคล ต่อวนั (วนัละ 8 ชม.) 
29.12 เชคเคล ต่อชม 

อตัราค่าจ้างขึน้ต า่ปรับเม่ือ  
 

นายจา้งจะตอ้งจ่ายเงินเดือนแก่คนงานภายในวนัท่ี 9 ของเดือนส าหรับการท างาน 
ของเดือนท่ีผา่นมา. 

วนัจ่ายเงนิเดือน 

ถา้ท างานเกิน 8 ชัว่โมงต่อวนั ส าหรับ 2 ชัว่โมงแรกท่ีเกินเวลาท างานปกติ คนงาน 
มีสิทธิไดรั้บ ค่าจา้งคิดเป็นร้อยละ 125% ของอตัราค่าแรงปกติต่อชัว่โมง (35.6 ต่อ ชม.) 
ส าหรับชัว่โมงท่ีเกินมาหลงัจากนั้นคนงานมีสิทธิไดรั้บค่าจา้งคิดเป็นร้อยละ 150%  
ของอตัรา ค่าแรง ปกติต่อชัว่โมง (42.73 ต่อ ชม.)   

เงนิค่าล่วงเวลา (OT) 

ในวนัท างานท่ีเกิน 6 ชม. แรงงานมี สิทธ์ิพกัเบรค 45 นาที (อยา่งนอ้ย 30 นาทีต่อเน่ือง) 
นายจา้งสามารถหกัเวลาพกัเบรคประจ าวนั 
ยกเวน้กรณีท่ีนายจา้งบงัคบัใหเ้บรคในบริเวน้ท่ีท างาน 

พกัเบรค  

คนงานจะตอ้งไดรั้บวนัหยดุพกัผอ่นประจ าสปัดาห์ 36 ชม.ติดต่อกนั 
หากวา่จะตอ้งท างานในวนัหยดุพกัผอ่นจะตอ้งมีสิทธิไดรั้บค่าแรงคิดเป็นร้อยละ 175%  
ของอตัรา ค่าแรง ปกติต่อ 10ชัว่โมงแรก ตั้งแต่ชม. ท่ี 11 จะไดรั้บ 200% 
นอกจากน้ีก็จะตอ้งไดรั้บวนัพกัผอ่นชดเชยอีก 1 วนัดว้ย.  

วนัหยุดพกัผ่อนประจ าสัปดาห์     

ก. หกัภาษีเงินไดแ้ละค่าประกนัสงัคม 
(คิดค านวนมากนอ้ยตามรายไดข้องคนงานแต่ละเดือน) 

ข. ค่าประกนัสุขภาพ – 124.73 เชคเคลต่อเดือน 
ค. ค่าน ้ า+ค่าไฟรวมแลว้หกัสูงสุดไม่เกิน 314.44  เชคเคล ต่อเดือน 
ง. ค่าท่ีพกัอาศยั นายจากหกัไดไ้ม่เกิน 242.87  เชคเกล ต่อเดือน 

นายจ้างสามารถหักค่าใช้จ่ายจากเงนิเดือน
ของคนงานทีต้่องจ่ายตามกฏหมายได้ดงันี ้  

นายจา้งจ าเป็นตอ้งจดัสรรท่ีพกัอาศยัในสภาพท่ีเหมาะสม ทางเขา้ ออกสะดวก 
ปลอดภยั   จดัหาเตียงเด่ียว  ท่ีนอน หมอน ผา้ปูท่ีนอน ผา้ห่ม 
ตูใ้ส่ของใชส่้วนตวัและเส้ือผา้ ท่ีพกัอาศยัรวมถึง หอ้งครัว ตูเ้ยน็ เตาหุง ตม้ (แก็ส หรือ 
ไฟฟ้า) ท่ีนัง่ส าหรับกินขา้ว หอ้งสว้ม หอ้งอาบ น ้ า พร้อมน ้ าเยน็และน ้ าอุ่น 
(ภายในท่ีพกัหรืออยูบ่ริเวณใกลเ้คียงท่ีพกัอาศยั) 

ทีพ่กัอาศัย  



  

ทุกหอ้งจะตอ้งมีไฟฟ้าและแสงสวา่งเพียงพอ และตอ้ง มีกญุแจ 
ลอ็กเพ่ือป้องกนัขา้วของสูญหาย!  กรณีเลกิจ้างงาน คนงานมสิีทธิอยู่ต่อ 
ทีพ่กัอาศัยเดมิได้อย่างน้อย 7 วนัหลงัหยุดท างาน  นายจ้างหักค่าทีพ่กัอาศัยได้ 
ตามขอบเขตทีก่ าหนดตามกฎหมาย.  
 ส าหรับ 5 ปีแรกของการท างานไดรั้บวนัหยดุพกัร้อน 16 วนัต่อปี 
(ไม่รวมวนัหยดุพกัผอ่นประจ าสปัดาห์).ส าหรับ 6 ปีของการท างานไดรั้บ 18 วนัต่อปี  
ระหวา่งลาพกัร้อนคนงานตอ้ง ไดรั้บค่าแรงปกติ ต่อวนั ตามจ านวน วนัลาพกัร้อน 
ตามสิทธิ เม่ือเลิกจา้งงานวนัลาหยดุพกัร้อนประจ าปี ทีไม่ไดใ้ชค้นงานสามารถ 
คิดค านวน เป็นค่าแรงปกติต่อวนั ตามจ านวนวนัทีไม่ไดใ้ชท้ั้งหมด 
การขอหยดุพกัร้อนตอ้งแจง้นายจา้งล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั. 

วนัหยุดพกัร้อนประจ าปี   
 

ทั้งของไทยและอิสราเอล รวมแลว้คนงาน ตอ้งไดรั้บ 10 วนั ต่อปี 
หลงัจากท่ีไดท้ างานแลว้ 3 เดือน (ทั้งน้ีไม่รวมวนัหยดุ พกัผอ่นประจ าสปัดาห์) 
ซ่ึงคนงานตอ้งไดรั้บค่าแรงปกติตอ่วนั  ถา้ท างาน วนัหยดุเทศกาล หรือ/และ   
วนัหยดุทางศาสนา คนงานตอ้งไดรั้บค่าแรงร้อยละ  175 % ของค่าแรงปกติต่อวนั 
และไดรั้บชดเชยวนัอ่ืนแทน. 

วนัหยุดเทศกาล 
หรือ/และวนัหยุดทางศาสนา  

แรงงานท่ีท างานกบันายจา้งเป็นระยะเวลาครบหน่ึงปีมีสิทธิไดรั้บ "เงินค่าพกัฟ้ืน" 7 
วนัต่อปี 378 เชคเคลต่อวนั  รวมเป็น 2,646 เชคเคลต่อปี 

เงนิค่าพกัฟ้ืน  * 

คนงานสามารถลาป่วยและไดรั้บค่าแรงตามปกติ ตามระยะเวลาท างาน 
(วนัคร่ึงต่อเดือนท่ีไดท้ างาน) คนงานสามารถลาป่วยไดไ้ม่เกิน 90 วนัต่อปี โดยจะตอ้ง 
มีใบแพทยม์าแสดง  คนงานไม่ไดรั้บ ค่าแรงส าหรับวนัแรกท่ีลาป่วย  แต่ส าหรับวนัท่ี 2 
และ 3 ของการลาป่วย  นายจา้งตอ้งจ่ายค่าแรง ใหค้นงานร้อยละ 50% ของค่าแรงปกติ 
และร้อยละ 100% ของค่าแรงปกติ ในวนัท่ี 4 และวนัต่อๆไปท่ีลาป่วย. 

วนัลาป่วย   

คนงานท่ีท างานท่ีอิสราเอลตอ้งไดรั้บสิทธิสวสัดิการบ าเน็จบ านาญโดยหกัเงินจากคนง
านส่วนหน่ึงและนายจา้งอีกส่วนหน่ึงทุกเดือนเพ่ือฝากสะสมเขา้กองทุนบ าเน็จบ านาญ 
เม่ือครบก าหนดสญัญาจา้งงานหรือเม่ือนายจา้งเลิกจา้งแลว้นายจา้งตอ้งถอนเงินทั้งหมด
รวมทั้งดอกเบ้ียตาม กฎหมายเพ่ือมอบใหค้นงาน. 

เงนิบ าเน็จบ านาญ  

เม่ือนายจา้งตอ้งการบอกเลิกจา้งงานแก่ลูกจา้งตอ้งแจง้ล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรดงั
ต่อไปน้ี. 
> ปีแรกของการจา้งงาน ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 1 วนัต่อทุกเดือนของการจา้งงาน. > ปีท่ีสอง 
ของการจา้งงาน ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 14 วนั บวกอีก 1 วนัต่อทุกสองเดือนของการจา้งงาน 
ในปีท่ีสอง. > ปีท่ีสาม ของการจา้งงาน ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 21 วนั บวกอีก 1 
วนัต่อทุกสองเดือนของการจา้งงาน ในปีท่ีสาม.  
> ท างาน 3 ปีข้ึนไป ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 1 เดือน 
คนงานหรือนายจา้งท่ีมิไดแ้จง้ล่วงหนา้ต่อกนัตามก าหนดดงักล่าวตอ้งเสียค่าชดเชย 
ใหอี้กฝ่ายหน่ึงเทียบเท่า ค่าแรงหน่ึงเดือนปกติในระยะเวลานั้น. 

การไล่ออก 

คนงานท่ีท างานกบันายจา้งเป็นระยะเวลาเกินหน่ึงปีข้ึนไปและนายจา้งไดไ้ล่ออก 
มีสิทธิไดรั้บเงินชดเชยในการไล่ออกดงัในกรณีต่อไปน้ี : 

1. นายจา้งไดไ้ล่ออก  
2. ไม่มีการต่อวซ่ีาท างาน 

เงนิชดเชย  



  

3. การท างานในสภาวะทุกขท์รมาน ตวัอยา่งเช่น การไม่ไดรั้บค่าแรง, 
สภาพสุขภาพร่างกายไม่อ านวยในการท างาน . 

4. การหมดอายงุานในเวลา 5 ปี 3 เดือน. 
การคิดเงินชดเชย จะคิดจากเงินเดือนขั้นต ่า 
คูณจ านวนปีท่ีแรงงานไดท้ างานส าหรับนายจา้งนั้น. 
แรงงานท่ีไดท้ างานมากกวา่ 7 วนัข้ึนไป และตอ้งการท่ีจะลาออก จะตอ้งแจง้นายจา้ง 
และบริษทัจดัหางาน(ออฟฟิศ) ล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษร. และข้ึนอยูก่บัวา่ 
แรงงานไดท้ างานนานเท่าไหร่ ดงัต่อไปน้ี:  
หากแรงงานไดท้ างานเป็นเวลา 7 วนัถึง 3 เดือน –จะตอ้งแจง้ 7 วนัล่วงหนา้. 
หากแรงงานไดท้ างานเป็นเวลา 3 เดือนถึง 6 เดือน –จะตอ้งแจง้ 14 วนัล่วงหนา้. 
หากแรงงานไดท้ างานเป็นเวลา 6 เดือนถึง 1 ปี - จะตอ้งแจง้ 21 วนัล่วงหนา้. 
หากแรงงานไดท้ างานเป็นเวลา 1 ปีข้ึนไป - จะตอ้งแจง้ 1 เดือนล่วงหนา้. 

การแจ้งล่วงหน้าในการเลกิจ้างงาน หรือ 
การถูกไล่ออก   

ใบเสร็จแจง้รายละเอียดเงินเดือน. 
นายจา้งจ าเป็นตอ้งใหใ้บเสร็จแจง้รายละเอียดเงินเดือนแก่คนงานทุกเดือน 
ใบเสร็จตอ้งมีรายละเอียด การจ่ายชัว่โมงท างานและส่วนหกัต่างๆไวอ้ยา่งชดัเจน.  
คนงานทุกคนควรมีสมุดเพ่ือจดเวลาท างานของตนเอง เพ่ือใชใ้นการตรวจเช็คค่าจา้ง 
กรณีต่าง ๆ ท่ีเกิดปัญหา หรือแมแ้ต่การเรียกร้องสวสัดิการ 
โดยสมุดน้ีควรเก็บรักษาไวอ้ยา่งดีจนกวา่จะหมดสญัญาและกลบัเมืองไทย. 
สมุดลงเวลาควรเขียนเวลาเร่ิมงานจริง ๆ ช่วงเวลาพกัตั้งแต่เวลาไหนถึงเวลาไหน 
และเลิกงานเม่ือเวลาใด หยดุวนัไหนบา้งเหตผุลอะไร. 

ใบเสร็จแจ้งรายละเอยีดเงนิเดือน  

นายจา้งสามารถโยกยา้ยคนงานไปท างานชัว่คราวกบันายจา้งคนอ่ืน มากสุดไม่เกิน 6 
เดือนต่อปี   
นายจา้งจ าเป็นตอ้งมีเอกสารแสดงการโยกยา้ยงานและใหส้ าเนาแก่คนงานเก็บไว ้
หน่ึงฉบบัระหวา่ง การท างานชัว่คราว ถา้โยกยา้ยคนงานไปยงันายจา้งท่ีอยู ่ภายในคิบุส 
หรือโมชาฟเดียวกนั ไม่จ าเป็นตอ้ง มีเอกสารแสดง. 

การโยกย้ายช่ัวคราว     

นายจา้งตอ้งจ่ายค่าครองชีพเพ่ิมเติมเดือนละ 100 เชคเคล. สวสัดกิารค่าครองชีพ   
คนงานมีโบนสัเท่ากบัคร่ึงหน่ึงของเงินเดือนปกติต่อปี ท่ีจะผอ่นจ่าย 2 คร้ังต่อปี. โบนัส  
นายจา้งจ าเป็นตอ้งท าประกนัสุขภาพใหลู้กจา้งทุกคน ตลอดระยะการท างาน 
กรณีถูกเลิกจา้งงาน  
แนะน าใหค้นงานจ่ายต่อค่าประกนัสุขภาพเพ่ือมิใหเ้สียสิทธิในการรักษาพยาบาล. 

ประกนัสุขภาพ  

ครอบคลุมการไดรั้บอบุติัเหตุและบาดเจ็บจากการท างาน 
นายจา้งสามารถหกัเงินเดือนคนงาน ภายใตก้ฎเกณฑท่ี์ก าหนด 0.04% 
เพ่ือน าไปจ่ายค่าประกนั. 
ในกรณีของอุบติัเหตุในการท างาน ประกนัสงัคมจะรับผดิชอบในการจ่ายค่ารักษาตวั. 

การประกนัสังคม (ภาษาฮีบรูว์เรียก บิตวค 
ลอูม)ิ 

แรงงานท่ีไม่พอใจกบัท่ีท างาน เพราะเหตผลใดๆกต้าม มีสิทธ์ิขอยา้ยงาน  

เพื่อด าเนินการยา้ย แรงงานตอ้งแจง้บริษทัจดัหางาน (ออฟฟิศ) และขอท าการยา้ย  

ทุกบริษทัมีล่ามไทย.    

การยา้ยหรือด าเนินการยา้ยไม่มีคา่ใชจ่้ายใดๆ ออฟฟิศ ล่าม หรือ นายจา้ง 
ไม่สามารถเรียกร้องค่าธรรมเนียมการยา้ย 

การย้ายงาน  



  

ในประเทศอิสราเอลมีกฎหมายป้องกนั การลวนลาม การล่วงละเมิดทางเพศ หรือ 
หากนายจา้งการข่มขู่ในการไล่แรงงานชาย หญิง ออกจากงาน 
เน่ืองจากแรงงานปฎิเสธท่ีจะมีความสมัพนัธ์ดา้นชูส้าวกบันายจา้ง  แรงงานสามารถแจง้ 
และร้องเรียนไดก้บัองคก์ร คฟัลาโอเวด.  

การล่วงละเมดิทางเพศ   

ส าคญัมากท่ีลูกจา้งตอ้งเก็บรักษาหนงัสือเดินทางไวก้บัตนเอง  
ตามกฏหมายของอิสราเอล 
หา้ม นายจา้งหรือบริษทัจดัหางานใดๆ ยดึหนงัสือเดินทางของลูกจา้งไว ้ 
ในกรณีท่ีลูกจา้งจ าเป็นตอ้ง ออกจากงานและหนงัสือเดินทางถูกนายจา้งยดึไว ้
ลูกจา้งตอ้งขอหนงัสือเดินทาง คืนทนัที กรณีสูญหาย 
หรือหมดอายติุดต่อสถานทูตไทยเพ่ือขอท าหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ทนัทีเพราะ 
ถา้ถูกต ารวจจบัและไม่มีหนงัสือเดิน 
มาแสดงลูกจา้งอาจถูกส่งกลบัเมืองไทยในฐานะอยูแ่บบผิดกฏหมาย. 

หนังสือเดนิทาง  

คนงานสามารถอยู ่ต่อไดอี้ก 60 วนัหลงัจากส้ินสุดวซ่ีาท างาน. เตรียมตวัก่อนเดนิทางออกนอกประเทศ  
ต ารวจตรวจคนเขา้เมืองเท่านั้นท่ีมีอ านาจเนรเทศแรงงานต่างชาติกลบัภูมิล าเนาเดิม   
กรณีลูกจา้งถูกนายจา้ง 
หรือบริษทัจดัหางานใชก้ าลงับงัคบัใหก้ลบัเมืองไทยอยา่งไร้เหตุผล 
และถูกน าตวัไปสนามบินอยา่งเร่งด่วน แนะน า 
ใหข้ดัขืนเท่าท่ีจะท าไดโ้ดยเฉพาะท่ีสนามบิน อยา่เช็คอิน อยา่ข้ึนเคร่ืองบิน 
ใหข้อความช่วยเหลือจาก ต ารวจสนามบิน หรือติดต่อองคก์ร คาฟ ลาโอเวด ทนัที  

ไม่มผู้ีใดสามารถ บังคบั ขู่เขน็ 
ให้แรงงานกลบับ้านได้  
 

ท่ีอยู ่ชั้น 4  บา้นเลขท่ี 75 ถ.นะคะลทั บินยามิน, เทลอาวฟิ (75 Nachalat Binyamin  
Street, Tel Aviv, 4th Floor) 
ติดต่อองคก์รทางเฟสบุ๊ค Kavlaoved Agriculture – องคก์ร คาฟลาโอเวด" 
เพื่อองคก์รติดตามเร่ืองของคุณไดง่้ายๆ กรุณาระบุช่ือกบัเบอร์โทร 
สามารถพบเจอเจา้หนา้ท่ีในออฟฟิศองคก์รไดด้ว้ยนดัวนัเวลาทางเฟสบุ๊คองคก์ร 
เบอร์โทร 052-5349873 

คาฟ-ลาโอเวด  
Kav LaOved 

 

หมายเลขโทรศัพท์ที่ส าคัญ 

 

คลนิิครักษาพยาบาล 
เพ่ือสิทธิมนุษยชน 
 

ส าหรับคนงานต่างดา้วท่ีมีปัญหาเร่ืองประกนัสุขภาพหรือไม่มีประกนัสุขภาพเม่ือเจบ็ป่วยและ
จ าเป็นตอ้ง ไดรั้บการรักษาติดต่อคลินิคไดท่ี้  
เทลาวฟี,   HaDror Street, Jaffa     
03 687-3027 / 03 6873-718 

ศูนย์นานาชาตกิารย้ายถิ่นและบูรณ
าการ 

The Center for International Migration and Integration (CIMI) 
Shlomzion HaMalka 10/3, Jerusalem 941460 
ศูนย ์TIC: 1-700-707889 

ศูนย์ร้องเรียนการล่วงละเมดิทางเพ
ศ. 

ส าหรับหญิง: 1202            
ส าหรับชาย:  1203 


