
การเขา้ร่วมกบั เอน็เอน็เอน็ (NNN) 
BLI MED I NNN 
เอกสาร/แผน่พบัสำาหรับสมาชิกน้ีเป็นการใหข้อ้มูลรายละเอียดแก่คุณเก่ียวกบั เอน็เอน็เอน็ (NNN) คืออะไรและเก่ียวกบั

ผลประโยชนข์องการเป็นสมาชิก, และเราจะร่วมกนัอยา่งไรท่ีจะสามารถช่วยเหลือเก้ือหนุนในการนำาไปสู่การชีวติทำางาน

ท่ีดีกวา่และมีความปลอดภยั

เราสามารถบอกคุณได้ถงึ

เหตุผลทีด่ ี3 ข้อของการ

เป็นสมาชิก!

สมาพนัธ์แรงงานและอุตสาหกรรมอาหารท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการแห่งนอร์เวย์

Thai | ภาษาไทย
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สมาพนัธ์แรงงานและอุตสาหกรรมอาหารทีม่คุีณค่าทางโภชนาการแห่งนอร์เวย์

เอน็เอน็เอน็ (NNN) เป็นสมาพนัธ์แรงงาน (forbundet) สำาหรับท่านท่ีทำางานในอุตสาหกรรมอาหาร เรามีสมาชิกเกือบ 

30000 คน ท่ีทำางานร่วมกบัสมาพนัธ์ฯอ่ืนๆ ในสมาพนัธ์แห่งนอร์เวย ์(LO) ซ่ึงมีสมาชิกมากกวา่ 900000 คน สมาพนัธ์

(forbundet) น้ี ไดก่้อตั้งเม่ือปี พ.ศ 2466 (ค.ศ 1923) เราจึงมีประสบการณ์มายาวนานกวา่ 90 ปีในการทำาขอ้ตกลงร่วมกนั 

(å opprette tariffavtaler) เรามีความเช่ียวชาญในดา้นการเจรจาต่อรองเงินเดือน/ค่าจา้งและเง่ือนไขของทำางาน (lønns- og 

arbeidsvilkår) ซ่ึงเป็นความภมิูใจอยา่งยิง่กบัการประสบความสำาเร็จของเรา

เอน็เอน็เอน็ (NNN) เป็นองคก์รอิสระในทางการเมืองและไม่ข้ึนอยูก่บัพรรคการเมือง แต่นัน่มิไดห้มายความวา่เราไม่

ไดแ้สดงความคิดเห็นใดๆ เรามีส่วนร่วมในเร่ืองสำาคญัๆทุกเร่ืองในการใชชี้วติประจำาวนัสำาหรับสมาชิกของเรา เราเรียก

ร้องใหพ้รรคการเมืองร่วมสนบัสนุนเสียงและเง่ือนไขในกรอบงานอุตสาหกรรมของเราและเรากไ็ดมี้ส่วนเขา้ร่วมการ

รับฟังการพิจารณาในรัฐสภา และ เรากย็งัไดมี้ส่วนร่วมในการทำางานระหวา่งประเทศดว้ยการใหก้ารสนบัสนุนทางดา้น

การเงินสำาหรับการทำางานท่ีสำาคญัๆขององคก์รการใหค้วามช่วยเหลือแห่งประเทศนอร์เวย ์(Norsk Folkehjelps) ทั้งใน

ประเทศนอร์เวยแ์ละในต่างประเทศ

เราเป็นสมาพนัธ์ท่ีตอ้งการมีส่วนร่วมในการอภิปรายในชุมชน เรารู้วา่สมาชิกของเราชอบการอภิปรายท่ีกระจ่างแจง้

ชดัเจน!

เอน็เอน็เอน็ (NNN) มีสหภาพในทอ้งถ่ินและมีผูป้ระสานงานในเขตมณฑลทัว่ประเทศซ่ึงสมาชิกสามารถขอรับความ

ช่วยเหลือหรือเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ 

ในสถานท่ีทำางานสมาชิกของเรากจ็ะมีการจดัตั้งคลบัและมีตวัแทนพนกังาน

ท่ีมาจากการเลือกตั้งของพวกเขาเองซ่ึงตวัแทนพนกังานจะเป็นผูท่ี้คอยให้

ความช่วยเหลือแก่สมาชิก สำานกังานใหญ่ตั้งอยูใ่นออสโล (Oslo)

  

ติดตามเวบ็ไซต์

ของเราไดท่ี้: 

nnn.no 
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ทำาไมต้องเป็นสมาชิก?

มีเหตุผลท่ีดีอยุ ่3 ขอ้คือ:

1. เราดูแลเอาใจใส่คุณในทีท่ำางานและทีบ้่าน (Vi tar vare på deg på jobb og hjemme)

2. คุณจะต้องได้รับเงนิเดอืน/ค่าจ้างทีด่แีละเป็นธรรม (Du skal ha en god og rettferdig lønn)

3. คุณมสิีทธิในการตดัสินใจ (Du får være med å bestemme)
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เราดูแลเอาใจใส่คุณในทีท่ำางานและทีบ้่าน  
(Vi tar vare på deg på jobb og hjemme)

1

เอน็เอน็เอน็ (NNN) สามารถช่วยคุณได้เกีย่วกบัปัญหาหลายๆด้านในชีวติของการทำางาน 

• เงินเดือนและภาษี (Lønn og tariff)

• สภาพแวดลอ้มการทำางาน (Arbeidsmiljø)

• การเลิกจา้ง / การลาออก (Oppsigelse/avskjed)

• เวลาทำางาน (Arbeidstid)

• เง่ือนไขในการจา้งงาน (Ansettelsesforhold)

• การเปล่ียนตำาแหน่ง/ยา้ยตำาแหน่ง (Omplassering)

• การศึกษาอยา่งต่อเน่ือง (Etter- og videreutdanning)

• วนัหยดุ (Ferie)

• โครงการเกษียณอายกุ่อนครบกำาหนด 
• (Pensjon/AFP)

ตลาดแรงงานนอร์เวย์ได้รับการยกย่องว่าส่ิงสำาคญัทีสุ่ดกค็อืความปลอดภยัและด ีในเขณะ

เดยีวกนัคนจำานวนมากกรู้็สึกว่าการทำางานทุกวนัน้ันได้กลายเป็นเร่ืองทีย่ากลำาบากมากขึน้ 

จงึจำาเป็นอย่างยิง่ทีต้่องมีองค์กรสนับสนุนอยู่เบื้องหลงั

medlemsbrosjyre_2017_A5_thai_gjerholm.indd   4 26.09.2017   10.00



5

ในฐานะทีเ่ป็นสมาชิกของ เอน็เอน็เอน็ (NNN) คุณจะได้รับการคุ้มครองประกนัภยัส่วนตวัทีด่ี

LOfavør Kollektiv Hjem – คือการประกนัภยับา้นแบบเตม็รูปแบบ 

ซ่ึงรวมถึงการคุม้ครองความเสียหายท่ีเกิดจากไฟไหม ้(brann), ระเบิด (eksplosjons), ความเสียหายซ่ึงเกิดจากน้ ำา 

(vannskader), การโจรกรรม (innbrudd) และ การขโมยจกัรยาน (sykkeltyveri)

LOfavør Grunnforsikring – คือการประกนัภยัแบบพื้นฐาน ซ่ึงคุม้ครองตวัท่านเอง, คู่สมรส (ektefelle) / คนท่ีอยู่

ดว้ยกนัแต่ไม่ไดจ้ดทะเบียนสมรส (samboer) และลกูๆท่ีพำานกัอาศยัอยูท่ี่บา้นท่ียงัไม่ไดแ้ต่งงาน (ugifte barn) ท่ีมีอายุ

ต่ ำากวา่ 21 ปีถา้เสียชีวติดว้ยสาเหตุใดๆกต็ามในทุกๆแห่งทัว่โลก  

LOfavør Fritidsulykkesforsikring – คือการประกนัอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนจากการเดินทางไปพกัผอ่น ซ่ึงคุม้ครองการ

เสียชีวติ (død) และความพิการถาวร/ทุพพลภาพ (invaliditet) หลงัจากเกิดอุบติัเหตุ (ulykker) ในช่วงการไปพกัผอ่น 

ซ่ึงรวมถึงค่าใชจ่้ายในรักษาพยาบาล (utgifter til lege) และค่าทนัตกรรม (tannlege) เช่นเดียวกบัการไปรักษากบัแพทย์

เวร (på private legevakter) และรักษาในคลินิก (klinikker) ตามขอ้ตกลงล่วงหนา้ท่ีไดท้ ำาไวก้บั บริษทั ประกนัภยั

LOfavør Advokatforsikring – คือทนายความประกนัภยัซ่ึงคุม้ครองไปถึงเง่ือนไขของการใชชี้วติส่วนตวั 

(privatlivet) เช่นการทำาสญัญาอยูร่่วมกนั (samboerkontrakter), การทำาสญัญาซ้ือ (kjøpskontrakter),การหยา่ร้าง 

(skilsmisse), การปกครองดูแลเดก็ (barnefordeling), และขอ้พิพาทกบัเพื่อนบา้น/ความขดัแยง้กบัเพื่อนบา้น 

(nabokonflikter) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี้ help.no

ในฐานะท่ีเป็นสมาชิก คุณไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายพิเศษใดๆนอกเหนือไปจากการจ่ายค่าธรรมเนียมของการเป็นสมาชิก

Lofavør เป็นโครงการทีใ่ห้ผลประโยชน์แก่ทุกองค์กรทีไ่ด้เข้ามาอยู่ในสมาพนัธ์ LO ดูรายละเอยีดข้อมูลเพิม่เตมิได้ที ่

LOfavor.no

สมาชิกของ เอ็นเอ็นเอ็น (NNN) มีการคุ้มครองประกนัภยัทีด่ทีีสุ่ด

สำาหรับทุกคนทีท่ำางานในทุกสาขาอาชีพ

ดาวนโ์หลดLOfavør-

medlemsapp สำาหรับสมาชิก ท่ี 

app.lofavor.no

ดาวนโ์หลดLOfavør-โปรดจำาไว้

วา่คุณมีอะไรใน app ท่ี 

huskhvaduhar.no/welcome
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คุณจะต้องได้รับเงนิเดอืน/ค่าจ้างทีด่แีละเป็นธรรม  
(Du skal ha en god og rettferdig lønn)

งานทีส่ำาคญัทีสุ่ดของ เอน็เอน็เอน็ (NNN) กค็อืการให้ความมัน่ใจในเงนิเดอืน/ค่าจ้างและเงือ่นไขของการทำางาน 

ในฐานะท่ีคุณเป็นสมาชิกคุณมีทั้งสิทธิและผลประโยชนท์างเศรษฐกิจ

ในฐานะท่ีคุณเป็นสมาชิกคุณมีสิทธิเรียกร้องในเงินเดือน/ค่าจา้ง * กบัการเจรจาต่อรองในทอ้งถ่ินประจำาปี **

ในฐานะท่ีคุณเป็นสมาชิกเราจะดูแลผลประโยชนข์องคุณ 

คุณสามารถเขา้ไปดูในสญัญาพื้นฐานและสญัญาเงินเดือนและอตัราค่าจา้ง ไดท่ี้ nnn.no 

“สหภาพแรงงานมิได้ถกูทำาให้มีความสาคัญน้อยลง เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ของพนักงาน

ของเราใน RINGNES เป็นสมาชิก (ORGANISERT)

ในฐานะท่ีผมเป็นตัวแทนของพนักงานผมได้มีส่วนช่วยให้ผู้คนเป็นส่วนหน่ึงของ

กลุ่มงานของผมกคื็อได้ปรึกษาหารือกับผู้บริหารซ่ึงทำาให้มีการแก้ไขปัญหาได้ดีขึน้ 

นอกจากนีแ้ล้วเรายงัจ่ายค่าจ้างให้ในระหว่างการนัดหยดุงาน ซ่ึงเป็นการให้ความช่วย

เหลือดงักล่าวด้วย”

Jostein Aukland,  

ตัวแทนพนักงานของร้าน Ringnes

  * ขึน้อยู่กับข้อตกลงร่วมและข้อตกลงพิเศษในท้องถ่ิน

** ถือว่าบริษทัมีข้อตกลงร่วมกัน

2
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  * ขึน้อยู่กับข้อตกลงร่วมและข้อตกลงพิเศษในท้องถ่ิน

** ถือว่าบริษทัมีข้อตกลงร่วมกัน

สถานทีท่ำางาน กค็อืคลบั/สโมสรทีส่ำาคญัทีส่ามารถใช้ให้เป็นประโยชน์

เอน็เอน็เอน็ (NNN) แบ่งออกเป็น 3 ระดบัคือ

• คลบั/สโมสร (klubben) ในสถานท่ีทำางานแต่ละแห่งใหค้วามช่วยเหลือคุณในการเขา้ร่วมประชุมกบันายจา้ง

• สหภาพแรงงาน (Fagforeningene) ใหค้วามช่วยเหลือสโมสรในเขต/จงัหวดัในพื้นท่ีของคุณ

• สมาพนัธ์ (Forbundet) ใหค้วามช่วยเหลือเก้ือกลูทั้งหมดทุกๆดา้น (สำานกังานใหญ่อยูท่ี่กรุงออสโล/i Oslo) 

คลบั/สโมสรกจ็ะคดัเลือกตวัแทนของคณะกรรมการ

ตวัแทนของคณะกรรมการในสถานท่ีทำางานกจ็ะเขา้ไปติดตามดูทางดา้นกฏหมายและขอ้ตกลงในการทำางานเพื่อสร้างความ

สมัพนัธ์ท่ีดีในการทำางานร่วมกนักบับริษทั 

 

เพือ่สมาชิกของเรา, การเจรจาต่อรองค่าจ้างในท้องถิน่

และสภาพแวดล้อมในการทำางานถอืว่ามีความสำาคญัทีสุ่ด
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สถานทีท่ำางานของคุณในอนาคตจะเป็นอย่างไร?

งานเป็นจำานวนมากไดสู้ญหายไปในช่วงทศวรรษท่ีผา่นมา  และในส่วนดา้นอ่ืนๆ, เช่นเวลาทำางานกแ็ตกต่างไปมาก หน่วยงาน

ขนาดใหญ่กไ็ดเ้ขา้มาแทนท่ีหน่วยงานขนาดเลก็, และขณะเดียวกนัเทคโนโลยีใ่หม่ๆกไ็ดเ้ขา้มาลดความจำาเป็นในการใชแ้รงงาน

ลง

การผลิตบางส่วนไดโ้ยกยา้ยออกไปยงัต่างประเทศ – ไปยงัสถานท่ีท่ีมีแรงงานราคาถูก นอกจากโรงงาน และโรงเบียร์ซ่ึงกเ็ป็น

ส่วนหน่ึงขององคก์รขนาดใหญ่ ทางสมาพนัธ์มีความกงัวลห่วงใยเก่ียวกบัความสามารถในแข่งขนัของบริษทัของคุณในปัจจุบนั

และในอนาคต 

อุตสาหกรรมอาหารเป็นหน่ึงในลกูคา้รายใหญ่ท่ีสุดทางดา้นเกษตรกรรมของประเทศนอร์เวย ์และเป็นหน่ึงในผูค้า้ส่งสินคา้ท่ี

สำาคญัท่ีสุดสำาหรับตลาดร้านคา้ปลีกท่ีขายสินคา้ประจำาวนักล่าวอีกนยัหน่ึง, กคื็อเป็นผูเ้ล่นท่ีมีอำานาจทั้งสองดา้นดงันั้นการปรับ

เปล่ียนเงินสมทบและนโยบายทางดา้นภาษีจึงมีความสำาคญัท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัสมาชิกหลายๆคนของ เอน็เอน็เอน็ (NNN) 

 

 เอน็เอน็เอน็ (NNN) จึงไดมี้นโยบายการทำางานเพื่อรักษาผลประโยชนข์องอุตสาหกรรมอาหารทั้งหมด

“บางคนต้องเข้ามามีส่วนร่วมบ้าง เข้ามาทำาให้ชีวิตประจำาวนัของสมาชิกดีขึน้ ซ่ึงทำาให้

เราได้รับรู้ถึงความต้องการความช่วยเหลือของพวกเขาไปด้วย”

Tonje Kåsene, 

หัวหน้าแผนก ของ เอน็เอน็เอน็ (NNN) ใน Sør-Trøndelag

คุณมสิีทธิในการตดัสินใจ  
(Du får være med å bestemme)

3
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สามารถจดัประชุมสมาชิกได้ในช่วงเวลาทำางานได้เมือ่ใด? *

ในขอ้ตกลงพื้นฐานของ LO-NHO, ตามมาตรา 5-6 ดงัต่อไปน้ี:  

• การประชุมสมาชิกเพื่อการเลือกผูแ้ทนและการออกเสียงเก่ียวกบัอตัราค่าจา้ง, สามารถจดัไดใ้นช่วงเวลาทำางานโดยมิ

ใหมี้การหกัเงินเดือนค่าจา้งแต่อยา่งใด, ยกเวน้ผลลพัธ์น้ีจะเป็นผลเสียอยา่งมีนยัสำาคญัต่อการดำาเนินงาน

• เม่ือคณะกรรมการของผูแ้ทนเห็นพอ้งกบัฝ่ายบริหารของ บริษทั มีความเห็นวา่การตดัสินใจในเร่ืองนั้นจะตอ้งไดรั้บ

การแกไ้ขทนัทีหรือในเร่ืองท่ีมีความสำาคญัโดยเฉพาะอยา่งยิง่ตอ้งไดรั้บการจดัการจากการประชุมสมาชิกซ่ึงอาจจะตอ้ง

จดัข้ึนในช่วงเวลาทำางานโดยไม่มีการหกัเงินเดือน

• ถา้ชัว่โมงการทำางานของบริษทัมีการทำางาน เกินกวา่ 8 ชัว่โมง และหากมีการประชุมของสมาชิกซ่ึงอาจทำาใหก้ารตกลง

กนัไดก้บัการบริหารจดัการของบริษทั ดงันั้นการประชุมของสมาชิกในเวลาทำางานนั้นกจ็ะไม่มีการหกัเงินเดือน

* ถือว่า บริษทั ของคุณมีข้อตกลงร่วมกัน

ติดตาม เอน็เอน็เอน็ (NN) ทาง facebook!

facebook.com/NNNforbund

เอน็เอน็เอน็ (NNN) ในอนิเตอร์เน็ต/ออนไลน์

สมาชิกส่วนใหญ่ของ เอน็เอน็เอน็ (NNN) ไดมี้การเขา้ถึงอินเตอร์เน็ตทั้งในท่ีทำางาน

หรือท่ีบา้น นอกจากน้ีแลว้, ยงัมีมากกวา่ร้อยละ 70 ท่ีไดมี้การใชง้านทางส่ือสงัคม/สงัคมออนไลน ์ทุกวนัหรือ

ทุกสปัดาห์จากการสำารวจสมาชิกของเราท่ีผา่นมา

ในโลกดิจิตอลมีผูค้นจำานวนมากท่ีมีหลายส่ิงหลายอยา่งท่ีมากเพียงพอท่ีตอ้งติดตามไปในทุกวนั, ซ่ึงกส็ามารถคิดและติดต่อ

กนัและการอภิปรายกนัไดโ้ดยผา่นทาง ส่ือสงัคม/สงัคมออนไลน ์ทาง เอน็เอน็เอน็ (NNN) กไ็ดจ้ดัพิมพเ์ร่ืองต่างๆท่ีเกิดข้ึนใน

ปัจจุบนัอยา่งต่อเน่ืองทั้งในเวบ็ไซตข์องเราและในเฟสบุก๊/ Facebook นอกจากน้ีแลว้ คุณยงัจะไดรั้บนิตยสารของเราท่ีมีการ

รายงานข่าวสารในปัจจุบนัจากทัว่ประเทศ ซ่ึงเราเห็นวา่มนัเป็นส่ิงสำาคญัอยา่งยิง่สำาหรับสมาชิกในทุกวถีิทางท่ีจะกระตุน้เช้ือเชิญ

ใหส้มาชิกทุกคนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการถกเถียงปัญหาท่ีสำาคญัๆ

คุณมสิีทธิในการตดัสินใจ  
(Du får være med å bestemme)

 nnn.no 
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ผลประโยชน์ของคุณในฐานะทีเ่ป็นสมาชิก 

น่ีคือภาพรวมของผลประโยชนท่ี์ดีท่ีสุดในฐานะท่ีเป็นสมาชิก ซ่ึงสถานท่ีทำางานของคุณไดท้ำาขอ้ตกลงร่วมกนั

ไดมี้ขอ้ตกลงร่วมกนั

*บริษทั / คลบัของคุณอาจมีข้อตกลงพิเศษในท้องถ่ิน

เป็นสมาชิก / มข้ีอตกลงร่วมกนั  
(ORGANISERT M/TARIFFAVTALE) 

อตัราค่าจ้างและเงือ่นไขในการทำางาน มสิีทธิในการนำาเสนอข้อคดิเห็นและมสิีทธิในการออกเสียง 
(Forslagsrett og stemmerett)

ค่าจ้าง ได้รับเงนิเดอืน/ค่าจ้างตามสัญญา (Avtalefestet lønn.) ดู  
(Se nnn.no for rett lønn.*) 

เวลาทำางาน/ช่ัวโมงทำางาน เวลา 37.5 ช่ัวโมงสัปดาห์ (37,5 timers uke)

การทำางานล่วงเวลา การทำางานเสริม ขั้นต่ำา 50% (Minimum 50 % tillegg)

การทำางานเสริมในเวลากลางคนืหรือในวนัหยุดสุดสัปดาห์ การเพิม่เตมิสัญญาข้อตกลง (Avtalefestede tillegg)

การทำางานเสริมในช่วงผดัเปลีย่นงาน/เปลีย่นกะงาน การเพิม่เตมิสัญญาข้อตกลง (Avtalefestede tillegg)

โครงการเกษยีณอายุก่อนครบกำาหนด (AFP) มสิีทธิตามอตัราทีก่ำาหนดของโครงการเษยีณอายุก่อนครบ
กำาหนด (AFP) ตั้งแต่ อายุ 62 ปี  
(Tariffestet rett til AFP fra 62 år)

มอีำานาจในการโน้มน้าวชักจูง ตามข้อตกลงพืน้ฐานได้ให้สิทธ์ิเพิม่เตมิจำานวนหลายข้อ 
(Hovedavtalen gir en rekke tilleggsrettigheter)

การเลกิจ้างงาน ให้ความช่วยเหลอืในทางกฎหมายฟรีและการให้ความช่วยเหลอื
หลงัการประเมนิโดยทางสโมสรและสมาพนัธ์  
(Fri rettshjelp og bistand etter vurdering via klubb og forbund)

ทนายความประกนัภยั มทีนายความส่วนตวั (Egen advokat)

วนัหยุดทีไ่ด้รับค่าจ้าง วนัหยุดทีไ่ด้รับการจ่ายค่าจ้าง 5 สัปดาห์ 12%  
(5 uker, 12 % feriepenger)

การบาดเจบ็จากการทำางาน ได้รับความช่วยเหลอืทางด้านกฏหมายฟรีและความช่วยเหลอื
หลงัจากได้รับการประเมนิโดยสโมสรและสมาพนัธ์  
(Fri rettshjelp og bistand etter vurdering fra klubb og forbund)

การศึกษา ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนการศึกษาจากสมาพนัธ์แห่ง
นอร์เวย์ (LO), หลกัสูตรฟรีและการประชุมสัมมนาของ
สหภาพแรงงานและสมาพนัธ์ (Støtte fra LOs utdanningsfond, 

gratis kurs og konferanser i fagforening og forbund)

ค่าหยุดงานเพือ่ประท้วง/สถานทีท่ำางานปิดระหว่างการ

ประท้วง

มกีารปรับอตัราของดชันี 1000 โครน, - ต่อ วนั.  
(Kr 1000,– pr. dag. Satsen indeksreguleres)
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ผลประโยชน์ของคุณในฐานะทีเ่ป็นสมาชิก 

น่ีคือภาพรวมของผลประโยชนท่ี์ดีท่ีสุดในฐานะท่ีเป็นสมาชิก ซ่ึงสถานท่ีทำางานของคุณไดท้ำาขอ้ตกลงร่วมกนั

ไดมี้ขอ้ตกลงร่วมกนั

ได้รับผลประโยชน์คุ้มค่า

ถ้าเป็นสมาชิกและ

ถ้าบริษทัทีคุ่ณทำางาน

*บริษทั / คลบัของคุณอาจมีข้อตกลงพิเศษในท้องถ่ิน

ข้อตกลงร่วมกนัคอือะไร?

ขอ้ตกลงร่วมกนัคือ ขอ้ตกลงระหวา่งสมาพนัธ์กบันายจา้งเก่ียวกบัการจา้งงาน

และอตัราค่าจา้งและเง่ือนไขในการจา้งงานอ่ืนๆ

ไม่ได้เป็นสมาชิก / ไม่มข้ีอตกลงร่วมกนั  
(UORGANISERT U/TARIFFAVTALE)

เป็นสมาชิก / ไม่มข้ีอตกลงร่วมกนั  
(ORGANISERT U/TARIFFAVTALE) 

ไม่มีสิทธิเสนอความคิดเห็นหรือมีสิทธิในการออกเสียง  
(Ingen forslagsrett eller stemmerett)

มีสิทธิเสนอความคิดเห็นหรือมีสิทธิในการออกเสียง 
(Forslagsrett eller stemmerett)

ไม่มีกฎเกณฑ/์กฏระเบียบ (Ingen regler) ไม่มีกฎเกณฑ ์(Ingen regler)  

เวลา 40 ชัว่โมง ต่อสปัดาห์ (40 timers uke) 40 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ (40 timers uke)

ทำางานเสริม 40% (40 % tillegg) ทำางานเสริม 40% (40 % tillegg) 

ไม่มีกฎเกณฑ/์กฏระเบียบ (Ingen regler) ไม่มีกฎเกณฑ/์กฏระเบียบ (Ingen regler)

ไม่มีกฎเกณฑ/์กฏระเบียบ (Ingen regler) ไม่มีกฎเกณฑ/์กฏระเบียบ (Ingen regler)

ไม่สามารถเขา้ร่วมโครงการเกษียณอายกุ่อนครบกำาหนด (AFP) 
ได ้(Kan ikke gå av med AFP)

ไม่สามารถเขา้ร่วมโครงการเกษียณอายกุ่อนครบกำาหนด AFP 
ได ้(Kan ikke gå av med AFP) 

บริษทัเป็นผูต้ ั้งกฏเกณฑ/์กฏระเบียบ  
(Aksjelovens bestemmelser)

บริษทัเป็นผูต้ ั้งกฏเกณฑ/์กฏระเบียบ  
(Aksjelovens bestemmelser) 

ตอ้งจ่ายค่าทนายเอง (Må betale egen advokat) ใหค้วามช่วยเหลือทางดา้นกฎหมายฟรีและใหค้วามช่วยเหลือ
หลงัจากท่ีไดรั้บการประเมินโดยทางสโมสรและสมาพนัธ์  
(Fri rettshjelp og bistand etter vurdering via klubb og forbund)

ไม่มีทนายความ (Ingen advokat) มีทนายความส่วนตวั (Egen advokat)

4 สปัดาห์และ 1 วนั ไดรั้บเงินค่าจา้งวนัหยดุ 10.2%  
(4 uker og 1 dag, 10,2 % feriepenger)

4 สปัดาห์และ 1 วนั ไดรั้บค่าจา้งวนัหยดุ 10.2%  
(4 uker og 1 dag, 10,2 % feriepenger)

ไม่มีการสนบัสนุน (Ingen støtte) ใหค้วามช่วยเหลือทางดา้นกฎหมายฟรีและใหค้วามช่วยเหลือ
หลงัจากท่ีไดรั้บการประเมินโดยทางสโมสรและสมาพนัธ์  
(Fri rettshjelp og bistand etter vurdering fra klubb og forbund)

ไม่มีการสนบัสนุน (Ingen støtte) ไม่ไดรั้บการสนบัสนุนจากกองทุนการศึกษาของสมาพนัธ์แห่ง
นอร์เวย ์( LO) (Ingen støtte fra LOs utdanningsfond )

- สามารถเขา้ร่วมหลกัสูตรฟรีและการประชุมสมัมนาในสหภาพแรงงานและสมา

พนัธ์ (– kan delta gratis på kurs og konferanser i fagforening og forbund)

ไม่มีการสนบัสนุน (Ingen støtte) ตามการปรับอตัราของดชันี 1000 โครน, - ต่อ วนั.  
(Kr 1000,– pr. dag. Satsen indeksreguleres)
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ในฐานะท่ีเป็นสมาชิกระดบัมืออาชีพของ เอน็เอน็เอน็ (NNN) 

คุณจะไดรั้บทนายความประกนัภยัของสมาพนัธ์แห่งนอร์เวย ์

(LOfavørs) ฟรี

การประกนัภยัรวมถึง: 

•  สญัญาการอยูด่ว้ยกนั (Samboerkontrakter) 

• การหยา่ร้าง (Skilsmisser) 

• การปกครองดูแลเดก็ (Barnefordeling) 

• ความขดัแยง้กบัเพื่อนบา้น (Nabokrangler) 

• สญัญาซ้ือ (Kjøpskontrakter) และอ่ืนๆ

 

ไม่ไดเ้ป็นสมาชิก (Uorganiserte) ตอ้งจ่ายค่าประกนัภยัน้ี

จำานวน 3,604 โครนต่อปี

หากคุณมีขอ้สงสยัเก่ียวกบัการประกนัภยัหรือตอ้งการร้องเรียน

โปรดโทรศพัทติ์ดต่อไดท่ี้ HELP ทีห่มายเลข 22 99 99 99

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัขอ้ตกลงไดจ้าก help.no หรือ 

nnn.no คุณสามารถติดต่อ ผูแ้ทน (tillitsvalgt) ไดใ้นท่ีทำางาน

ของคุณ

ถ้าคุณเป็นคนฉลาดกค็วรจะลงช่ือสมคัรใน เอน็เอน็เอน็ (NNN) ในวนันี!้ 

ความช่วยเหลอืทางทนายความฟรี  
(Gratis Advokathjelp)
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แนะนำาสมาชิกใหม่ตั้งแต่หน่ึงคนขึน้ไป แล้วเลอืกรับรางวลัค่า

แนะนำาต่อไปนี!้

ดูรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเป็นสมาชิก NNN, ผลประโยชน์ของสมาชิก 

และแบบฟอร์มลงทะเบียนได้ที ่nnn.no

ทุกๆท่านท่ีเป็นสมาชิกใหม่ของ NNN จำานวนหน่ึงท่าน จะไดรั้บเลือกระหวา่ง 

กระติกน้ ำาร้อน, ขวดน้ ำา หรือ หูฟัง

ทุกๆท่านท่ีเป็นสมาชิกใหม่ของ NNN อยา่งนอ้ย 3 ท่านจะไดรั้บวทิย ุDAB ซ่ึงมี

มูลค่า 1,000 โครนเนอร์

ทุกๆท่านท่ีเป็นสมาชิกใหม่ของ NNN อยา่งนอ้ย 10 ท่าน จะไดรั้บกระเป๋าเดินทางท่ี

มีลอ้/จกัรยานลอ้เล่ือน ซ่ึงมีมูลค่า 3,000 โครนเนอร์

สำาหรับสมาชิกใหม่ทุกๆท่านของ NNN จะไดรั้บของขวญั

ตอ้นรับคือท่ีชาร์จโทรศพัทมื์อถืออยา่งดี

ท่านผู้ใดท่ีมาเป็นสมาชิกของ NNN ด้วยตัวเอง กจ็ะได้รับของรางวลั/ของท่ีระลึกส่งไปให้เม่ือท่านได้ชำาระค่าสมาชิกเรียบร้อยแล้ว.

แก้วน้ำาเทอร์มอล  
Aladdin Lifeventure
กระตกิน้ำา Aveo หูฟัง

กระเป๋าเดนิทางทีม่ล้ีอ

Jensen Scandinavia
DAB/FM Radio

ทีช่าร์จโทรศัพท์มอืถอื
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รายได ้Inntekt NOK 400,000

ค่าสมาชิกสมาพนัธ์ Kontingent til forbundet (1,4%) NOK      5,600

ค่าสมาชิกของแผนก Kontingent til avdelingen (0,2%)  NOK         800

รวมค่าสมาชิกต่อปี Bruttokontingent per år NOK      6,400

ค่ายกเวน้ภาษี Skattefritak kr 3.850,- (27%) (2017) NOK      1,078

ค่าประกนัภยันอกเวลาทำางาน Fritidsforsikring  NOK         249*

ค่าประกนัภยัพื้นฐาน Grunnforsikring  NOK         312*

ค่าประกนัภยับา้นแบบเตม็รูปแบบ Kollektiv Hjem  NOK      2,893**

ทนายความประกนัภยั LOFavør Advokatforsikring  NOK      3,960***

ยอดรวมผลประโยชน์ Sum fordeler  NOK      8,492

การเป็นสมาชิกของ เอน็เอน็เอน็ (NNN) ต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่?
 

หน่ึงในขอ้โตแ้ยง้ท่ีสำาคญัท่ีสุดสำาหรับการไม่เขา้ร่วมสมาพนัธ์กคื็อ ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายมากเกินไป จากส่วนของการคิดคำานวณ

ดา้นล่างท่ีแสดงใหเ้ห็นนั้นตรงกนัขา้มกบัการเป็นสมาชิกของเอน็เอน็เอน็ (NNN) ซ่ึงถกูมากๆ

* สำาหรับการผู้ ซ้ือเบีย้ประกันภยัแต่ละคน

** ประกันภยัทรัพย์สิน, จำานวนวงเงินประกันภยั 1,200,000 NOK

*** ผู้ ท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกต้องจ่ายเงินจำานวน 3,960 NOK สำาหรับทนายความการประกันภยั

LOfavør Kollektiv hjemforsikring ค่าประกนัภยับ้านแบบเตม็รูปแบบ และเป็นประกนัประกนัภยัทีด่ทีีสุ่ดในประเทศ

นอร์เวย์ โดยไม่จำากดัวงเงนิการประกนั

ค่าธรรมเนียมสมาชิก

ค่าธรรมเนียมสมาชิกจะถูกนำาไปใช้อย่างไร

•  สนบัสนุนการหยดุงานในการประทว้ง

• ทุนการศึกษาสำาหรับสมาชิกท่ีตอ้งการศึกษาต่อ

• หลกัสูตรสำาหรับสมาชิกและตวัแทนท่ีไดรั้บการคดัเลือก

• เงินค่าตอบแทนสำาหรับผูท่ี้ทำางานในสหภาพและสมาพนัธ์ พวกเขาจะช่วยคุณในกรณีท่ีมีขอ้พิพาท, และการจดัเตรียมขอ้เรียก

ร้องและการเจรจาต่อรองอตัราค่าจา้งพร้อมทั้งเง่ือนไขในการทำางาน, ต่อตา้นการทุ่มตลาดทางสงัคมหรือการใชแ้รงงานราคา

ถกูและอาชญากรรมทางแรงงานดว้ย

การคดิคำานวณด้านล่าง

แสดงให้เห็นว่าคุณจะได้รับ

ค่าตอบแทนถ้าคุณเป็นสมาชิกของ

เอน็เอน็เอน็ (NNN)

medlemsbrosjyre_2017_A5_thai_gjerholm.indd   14 26.09.2017   10.00



แบบฟอร์มลงทะเบียน 
 ช่ือ/Navn:  

 ท่ีอยู/่Adresse:

 รหสัไปรษณีย/์เมือง Postnr./sted:

 อีเมลย/์E-post:

 โทรศพัทมื์อถือ/Mobil:

 วนัเดือนปีเกิดและหมายเลขประจำาตวั/Personnr.:

 ช่ือหน่วยงานหรือสถานท่ีทำางาน/Navn arbeidsplass:  

 ท่ีอยูข่องหน่วยงานหรือสถานท่ีทำางาน/Adresse arbeidsplass:

 เบอร์โทรศพัทส์ถานท่ีทำางาน/Tlf. arbeid: 

 ช่ือหน่วยงาน/บริษทัจดัหางาน/Navn vikarbyrå:

 ท่ีอยูห่น่วยงาน/บริษทัจดัหางาน/Adresse vikarbyrå:

 วนัท่ี/สถานท่ี/Dato/sted: 

 ช่ือผูแ้นะนำา/Ververs navn:   

 สมาชิกหมายเลข Medlemsnr.:    

 ลายมือช่ือ/Underskrift:

 รางวลัท่ีตอ้งการ/Ønsket vervepremie (ดูหนา้ 13):

 คุณเป็นสมาชิกของสมาพนัธ์อ่ืนๆหรือไม่?Er du medlem av et annet forbund?

 
ช่ือของสมาพนัธ์/Forbundets navn:

ให้ส่งแบบฟอร์มการลงทะเบียนนีไ้ปยงัตวัแทนทีไ่ด้รับการเลอืกในบริษทัของคุณแต่ถ้าไม่มตีวัแทนในบริษทักข็อให้ส่งแบบฟอร์มไปได้ทีส่มาพนัธ์ 

ท่ีอยู/่Adresse: NNN, Pb. 8719 Youngstorget, 0028 Oslo

นอกจากนีคุ้ณกย็งัสามารถสมคัรผ่านเวบ็ไซต์ของเราได้ที:่ nnn.no

(11หลัก)

(9หลัก)

, องักฤษ 

, โปแลนด ์

, ลิทวัเนีย

, รัสเซีย

, สโลวกั

, แลตเวยี

, เยอรมนั

, โรมาเนีย

, เวยีดนาม

, ไทย

, อรูดู

, สเปน

ขา้พเจา้ตอ้งการรับจดหมาย

ตอ้นรับเป็นภาษาต่อไปน้ี 

(กรุณาทำาเคร่ืองหมาย):
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คุณสามารถตดิต่อเราได้ตามทีอ่ยู่ข้างล่างนี:้

สมาพนัธ์แรงงานและอุตสาหกรรมอาหารท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการแห่งนอร์เวย์

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Lilletorget 1, 0028 Oslo 

ตูไ้ปรษณีย/์Postboks 8719 Youngstorget

โทรศพัท/์Telefon: 23 10 29 60

อีเมลย/์E-post: firmapost@nnn.no

เว้ปไซด์/ nnn.no
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