Thai | ภาษาไทย

สมาพันธ์แรงงานและอุตสาหกรรมอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการแห่งนอร์เวย์

การเข้าร่ วมกับ เอ็นเอ็นเอ็น (NNN)
BLI MED I NNN

เราสามารถบอกคุณได้ ถงึ
เหตุผลทีด่ ี 3 ข้ อของการ
เป็ นสมาชิก!

เอกสาร/แผ่นพับสำ�หรับสมาชิกนี้เป็ นการให้ขอ้ มูลรายละเอียดแก่คุณเกี่ยวกับ เอ็นเอ็นเอ็น (NNN) คืออะไรและเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ของการเป็ นสมาชิก, และเราจะร่ วมกันอย่างไรที่จะสามารถช่วยเหลือเกื้อหนุนในการนำ�ไปสู่ การชีวติ ทำ�งาน
ที่ดีกว่าและมีความปลอดภัย
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สมาพันธ์ แรงงานและอุตสาหกรรมอาหารทีม่ คี ุณค่ าทางโภชนาการแห่ งนอร์ เวย์
เอ็นเอ็นเอ็น (NNN) เป็ นสมาพันธ์แรงงาน (forbundet) สำ�หรับท่านที่ท�ำ งานในอุตสาหกรรมอาหาร เรามีสมาชิกเกือบ
30000 คน ที่ท�ำ งานร่ วมกับสมาพันธ์ฯอื่นๆ ในสมาพันธ์แห่งนอร์เวย์ (LO) ซึ่งมีสมาชิกมากกว่า 900000 คน สมาพันธ์
(forbundet) นี้ ได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ 2466 (ค.ศ 1923) เราจึงมีประสบการณ์มายาวนานกว่า 90 ปี ในการทำ�ข้อตกลงร่ วมกัน
(å opprette tariffavtaler) เรามีความเชี่ยวชาญในด้านการเจรจาต่อรองเงินเดือน/ค่าจ้างและเงื่อนไขของทำ�งาน (lønns- og
arbeidsvilkår) ซึ่งเป็ นความภูมิใจอย่างยิง่ กับการประสบความสำ�เร็ จของเรา
เอ็นเอ็นเอ็น (NNN) เป็ นองค์กรอิสระในทางการเมืองและไม่ข้ ึนอยูก่ บั พรรคการเมือง แต่นนั่ มิได้หมายความว่าเราไม่
ได้แสดงความคิดเห็นใดๆ เรามีส่วนร่ วมในเรื่ องสำ�คัญๆทุกเรื่ องในการใช้ชีวติ ประจำ�วันสำ�หรับสมาชิกของเรา เราเรี ยก
ร้องให้พรรคการเมืองร่ วมสนับสนุนเสี ยงและเงื่อนไขในกรอบงานอุตสาหกรรมของเราและเราก็ได้มีส่วนเข้าร่ วมการ
รับฟังการพิจารณาในรัฐสภา และ เราก็ยงั ได้มีส่วนร่ วมในการทำ�งานระหว่างประเทศด้วยการให้การสนับสนุนทางด้าน
การเงินสำ�หรับการทำ�งานที่ส�ำ คัญๆขององค์กรการให้ความช่วยเหลือแห่งประเทศนอร์เวย์ (Norsk Folkehjelps) ทั้งใน
ประเทศนอร์เวย์และในต่างประเทศ
เราเป็ นสมาพันธ์ที่ตอ้ งการมีส่วนร่ วมในการอภิปรายในชุมชน เรารู ้วา่ สมาชิกของเราชอบการอภิปรายที่กระจ่างแจ้ง
ชัดเจน!
เอ็นเอ็นเอ็น (NNN) มีสหภาพในท้องถิ่นและมีผปู ้ ระสานงานในเขตมณฑลทัว่ ประเทศซึ่งสมาชิกสามารถขอรับความ
ช่วยเหลือหรื อเข้าไปมีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่างๆ
ในสถานที่ท�ำ งานสมาชิกของเราก็จะมีการจัดตั้งคลับและมีตวั แทนพนักงาน
ที่มาจากการเลือกตั้งของพวกเขาเองซึ่งตัวแทนพนักงานจะเป็ นผูท้ ี่คอยให้
ความช่วยเหลือแก่สมาชิก สำ�นักงานใหญ่ต้ งั อยูใ่ นออสโล (Oslo)
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ทำ�ไมต้ องเป็ นสมาชิก?
มีเหตุผลที่ดีอยุ่ 3 ข้อคือ:
1. เราดูแลเอาใจใส่ คุณในทีท่ �ำ งานและทีบ่ ้ าน (Vi tar vare på deg på jobb og hjemme)
2. คุณจะต้ องได้ รับเงินเดือน/ค่ าจ้ างทีด่ แี ละเป็ นธรรม (Du skal ha en god og rettferdig lønn)
3. คุณมีสิทธิในการตัดสิ นใจ (Du får være med å bestemme)
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เราดูแลเอาใจใส่ คุณในทีท่ �ำ งานและทีบ่ ้ าน
(Vi tar vare på deg på jobb og hjemme)
เอ็นเอ็นเอ็น (NNN) สามารถช่ วยคุณได้ เกีย่ วกับปัญหาหลายๆด้ านในชีวติ ของการทำ�งาน

• เงินเดือนและภาษี (Lønn og tariff)
• สภาพแวดล้อมการทำ�งาน (Arbeidsmiljø)
• การเลิกจ้าง / การลาออก (Oppsigelse/avskjed)
• เวลาทำ�งาน (Arbeidstid)
• เงื่อนไขในการจ้างงาน (Ansettelsesforhold)
• การเปลี่ยนตำ�แหน่ง/ย้ายตำ�แหน่ง (Omplassering)
• การศึกษาอย่างต่อเนื่อง (Etter- og videreutdanning)
• วันหยุด (Ferie)
• โครงการเกษียณอายุก่อนครบกำ�หนด
• (Pensjon/AFP)

ตลาดแรงงานนอร์ เวย์ ได้ รับการยกย่ องว่ าสิ่งสำ�คัญทีส่ ุ ดก็คอื ความปลอดภัยและดี ในเขณะ
เดียวกันคนจำ�นวนมากก็ร้ ูสึกว่ าการทำ�งานทุกวันนั้นได้ กลายเป็ นเรื่ องทีย่ ากลำ�บากมากขึน้
จึงจำ�เป็ นอย่ างยิง่ ทีต่ ้ องมีองค์ กรสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง
4
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สมาชิกของ เอ็นเอ็นเอ็น (NNN) มีการคุ้มครองประกันภัยทีด่ ที สี่ ุ ด
สำ�หรั บทุกคนทีท่ �ำ งานในทุกสาขาอาชีพ

ในฐานะทีเ่ ป็ นสมาชิกของ เอ็นเอ็นเอ็น (NNN) คุณจะได้ รับการคุ้มครองประกันภัยส่ วนตัวทีด่ ี
LOfavør Kollektiv Hjem – คือการประกันภัยบ้านแบบเต็มรู ปแบบ
ซึ่งรวมถึงการคุม้ ครองความเสี ยหายที่เกิดจากไฟไหม้ (brann), ระเบิด (eksplosjons), ความเสี ยหายซึ่งเกิดจากน้�ำ
(vannskader), การโจรกรรม (innbrudd) และ การขโมยจักรยาน (sykkeltyveri)
LOfavør Grunnforsikring – คือการประกันภัยแบบพื้นฐาน ซึ่งคุม้ ครองตัวท่านเอง, คู่สมรส (ektefelle) / คนที่อยู่
ด้วยกันแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส (samboer) และลูกๆที่พ�ำ นักอาศัยอยูท่ ี่บา้ นที่ยงั ไม่ได้แต่งงาน (ugifte barn) ที่มีอายุ
ต่�ำ กว่า 21 ปี ถ้าเสี ยชีวติ ด้วยสาเหตุใดๆก็ตามในทุกๆแห่งทัว่ โลก
LOfavør Fritidsulykkesforsikring – คือการประกันอุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้นจากการเดินทางไปพักผ่อน ซึ่งคุม้ ครองการ
เสี ยชีวติ (død) และความพิการถาวร/ทุพพลภาพ (invaliditet) หลังจากเกิดอุบตั ิเหตุ (ulykker) ในช่วงการไปพักผ่อน
ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในรักษาพยาบาล (utgifter til lege) และค่าทันตกรรม (tannlege) เช่นเดียวกับการไปรักษากับแพทย์
เวร (på private legevakter) และรักษาในคลินิก (klinikker) ตามข้อตกลงล่วงหน้าที่ได้ท�ำ ไว้กบั บริ ษทั ประกันภัย
LOfavør Advokatforsikring – คือทนายความประกันภัยซึ่งคุม้ ครองไปถึงเงื่อนไขของการใช้ชีวติ ส่ วนตัว
(privatlivet) เช่นการทำ�สัญญาอยูร่ ่ วมกัน (samboerkontrakter), การทำ�สัญญาซื้อ (kjøpskontrakter),การหย่าร้าง
(skilsmisse), การปกครองดูแลเด็ก (barnefordeling), และข้อพิพาทกับเพื่อนบ้าน/ความขัดแย้งกับเพื่อนบ้าน
(nabokonflikter) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ help.no
ในฐานะที่เป็ นสมาชิก คุณไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายพิเศษใดๆนอกเหนือไปจากการจ่ายค่าธรรมเนียมของการเป็ นสมาชิก
Lofavør เป็ นโครงการทีใ่ ห้ ผลประโยชน์ แก่ ทุกองค์ กรทีไ่ ด้ เข้ ามาอยู่ในสมาพันธ์ LO ดูรายละเอียดข้ อมูลเพิม่ เติมได้ ที่
LOfavor.no

ดาวน์โหลดLOfavørmedlemsapp สำ�หรับสมาชิก ที่
app.lofavor.no

ดาวน์โหลดLOfavør-โปรดจำ�ไว้
ว่าคุณมีอะไรใน app ที่
huskhvaduhar.no/welcome
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คุณจะต้ องได้ รับเงินเดือน/ค่ าจ้ างทีด่ แี ละเป็ นธรรม
(Du skal ha en god og rettferdig lønn)
งานทีส่ ำ �คัญทีส่ ุ ดของ เอ็นเอ็นเอ็น (NNN) ก็คอื การให้ ความมัน่ ใจในเงินเดือน/ค่ าจ้ างและเงือ่ นไขของการทำ�งาน
ในฐานะที่คุณเป็ นสมาชิกคุณมีท้ งั สิ ทธิและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ในฐานะที่คุณเป็ นสมาชิกคุณมีสิทธิเรี ยกร้องในเงินเดือน/ค่าจ้าง * กับการเจรจาต่อรองในท้องถิ่นประจำ�ปี **
ในฐานะที่คุณเป็ นสมาชิกเราจะดูแลผลประโยชน์ของคุณ
คุณสามารถเข้าไปดูในสัญญาพื้นฐานและสัญญาเงินเดือนและอัตราค่าจ้าง ได้ที่ nnn.no

“สหภาพแรงงานมิได้ ถกู ทำ�ให้ มีความสาคัญน้ อยลง เกือบ 100 เปอร์ เซ็นต์ ของพนักงาน
ของเราใน RINGNES เป็ นสมาชิ ก (ORGANISERT)
ในฐานะที่ผมเป็ นตัวแทนของพนักงานผมได้ มีส่วนช่ วยให้ ผ้ คู นเป็ นส่ วนหนึ่งของ
กลุ่มงานของผมก็คือได้ ปรึ กษาหารื อกับผู้บริ หารซึ่ งทำ�ให้ มีการแก้ ไขปั ญหาได้ ดีขึน้
นอกจากนีแ้ ล้ วเรายังจ่ ายค่ าจ้ างให้ ในระหว่ างการนัดหยุดงาน ซึ่ งเป็ นการให้ ความช่ วย
เหลือดังกล่ าวด้ วย”

Jostein Aukland,
ตัวแทนพนักงานของร้ าน Ringnes

* ขึน้ อยู่กับข้ อตกลงร่ วมและข้ อตกลงพิเศษในท้ องถิ่น
** ถือว่ าบริ ษทั มีข้อตกลงร่ วมกัน
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เพือ่ สมาชิกของเรา, การเจรจาต่ อรองค่ าจ้ างในท้ องถิน่
และสภาพแวดล้ อมในการทำ�งานถือว่ ามีความสำ�คัญทีส่ ุ ด

สถานทีท่ �ำ งาน ก็คอื คลับ/สโมสรทีส่ ำ �คัญทีส่ ามารถใช้ ให้ เป็ นประโยชน์
เอ็นเอ็นเอ็น (NNN) แบ่งออกเป็ น 3 ระดับคือ
• คลับ/สโมสร (klubben) ในสถานที่ท�ำ งานแต่ละแห่งให้ความช่วยเหลือคุณในการเข้าร่ วมประชุมกับนายจ้าง
• สหภาพแรงงาน (Fagforeningene) ให้ความช่วยเหลือสโมสรในเขต/จังหวัดในพื้นที่ของคุณ
• สมาพันธ์ (Forbundet) ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลทั้งหมดทุกๆด้าน (สำ�นักงานใหญ่อยูท่ ี่กรุ งออสโล/i Oslo)
คลับ/สโมสรก็จะคัดเลือกตัวแทนของคณะกรรมการ
ตัวแทนของคณะกรรมการในสถานที่ท�ำ งานก็จะเข้าไปติดตามดูทางด้านกฏหมายและข้อตกลงในการทำ�งานเพื่อสร้างความ
สัมพันธ์ที่ดีในการทำ�งานร่ วมกันกับบริ ษทั
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คุณมีสิทธิในการตัดสิ นใจ
(Du får være med å bestemme)
สถานทีท่ �ำ งานของคุณในอนาคตจะเป็ นอย่ างไร?
งานเป็ นจำ�นวนมากได้สูญหายไปในช่วงทศวรรษที่ผา่ นมา และในส่ วนด้านอื่นๆ, เช่นเวลาทำ�งานก็แตกต่างไปมาก หน่วยงาน
ขนาดใหญ่กไ็ ด้เข้ามาแทนที่หน่วยงานขนาดเล็ก, และขณะเดียวกันเทคโนโลยีใ่ หม่ๆก็ได้เข้ามาลดความจำ�เป็ นในการใช้แรงงาน
ลง
การผลิตบางส่ วนได้โยกย้ายออกไปยังต่างประเทศ – ไปยังสถานที่ที่มีแรงงานราคาถูก นอกจากโรงงาน และโรงเบียร์ซ่ ึงก็เป็ น
ส่ วนหนึ่งขององค์กรขนาดใหญ่ ทางสมาพันธ์มีความกังวลห่วงใยเกี่ยวกับความสามารถในแข่งขันของบริ ษทั ของคุณในปั จจุบนั
และในอนาคต
อุตสาหกรรมอาหารเป็ นหนึ่งในลูกค้ารายใหญ่ที่สุดทางด้านเกษตรกรรมของประเทศนอร์เวย์ และเป็ นหนึ่งในผูค้ า้ ส่ งสิ นค้าที่
สำ�คัญที่สุดสำ�หรับตลาดร้านค้าปลีกที่ขายสิ นค้าประจำ�วันกล่าวอีกนัยหนึ่ง, ก็คือเป็ นผูเ้ ล่นที่มีอ�ำ นาจทั้งสองด้านดังนั้นการปรับ
เปลี่ยนเงินสมทบและนโยบายทางด้านภาษีจึงมีความสำ�คัญที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสมาชิกหลายๆคนของ เอ็นเอ็นเอ็น (NNN)
เอ็นเอ็นเอ็น (NNN) จึงได้มีนโยบายการทำ�งานเพื่อรักษาผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมอาหารทั้งหมด

“บางคนต้ องเข้ ามามีส่วนร่ วมบ้ าง เข้ ามาทำ�ให้ ชีวิตประจำ�วันของสมาชิ กดีขึน้ ซึ่ งทำ�ให้
เราได้ รับรู้ ถึงความต้ องการความช่ วยเหลือของพวกเขาไปด้ วย”
Tonje Kåsene,
หั วหน้ าแผนก ของ เอ็นเอ็นเอ็น (NNN) ใน Sør-Trøndelag
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เอ็นเอ็นเอ็น (NNN) ในอินเตอร์ เน็ต/ออนไลน์
สมาชิกส่ วนใหญ่ของ เอ็นเอ็นเอ็น (NNN) ได้มีการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตทั้งในที่ท�ำ งาน
หรื อที่บา้ น นอกจากนี้แล้ว, ยังมีมากกว่าร้อยละ 70 ที่ได้มีการใช้งานทางสื่ อสังคม/สังคมออนไลน์ ทุกวันหรื อ
ทุกสัปดาห์จากการสำ�รวจสมาชิกของเราที่ผา่ นมา
ในโลกดิจิตอลมีผคู ้ นจำ�นวนมากที่มีหลายสิ่ งหลายอย่างที่มากเพียงพอที่ตอ้ งติดตามไปในทุกวัน, ซึ่งก็สามารถคิดและติดต่อ
กันและการอภิปรายกันได้โดยผ่านทาง สื่ อสังคม/สังคมออนไลน์ ทาง เอ็นเอ็นเอ็น (NNN) ก็ได้จดั พิมพ์เรื่ องต่างๆที่เกิดขึ้นใน
ปั จจุบนั อย่างต่อเนื่องทั้งในเว็บไซต์ของเราและในเฟสบุก๊ / Facebook นอกจากนี้แล้ว คุณยังจะได้รับนิตยสารของเราที่มีการ
รายงานข่าวสารในปัจจุบนั จากทัว่ ประเทศ ซึ่งเราเห็นว่ามันเป็ นสิ่ งสำ�คัญอย่างยิง่ สำ�หรับสมาชิกในทุกวิถีทางที่จะกระตุน้ เชื้อเชิญ
ให้สมาชิกทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการถกเถียงปั ญหาที่ส�ำ คัญๆ

ติดตาม เอ็นเอ็นเอ็น (NN) ทาง facebook!

nnn.no

facebook.com/NNNforbund

สามารถจัดประชุ มสมาชิกได้ ในช่ วงเวลาทำ�งานได้ เมือ่ ใด? *
ในข้อตกลงพื้นฐานของ LO-NHO, ตามมาตรา 5-6 ดังต่อไปนี้:
• การประชุมสมาชิกเพื่อการเลือกผูแ้ ทนและการออกเสี ยงเกี่ยวกับอัตราค่าจ้าง, สามารถจัดได้ในช่วงเวลาทำ�งานโดยมิ
ให้มีการหักเงินเดือนค่าจ้างแต่อย่างใด, ยกเว้นผลลัพธ์น้ ีจะเป็ นผลเสี ยอย่างมีนยั สำ�คัญต่อการดำ�เนินงาน
• เมื่อคณะกรรมการของผูแ้ ทนเห็นพ้องกับฝ่ ายบริ หารของ บริ ษทั มีความเห็นว่าการตัดสิ นใจในเรื่ องนั้นจะต้องได้รับ
การแก้ไขทันทีหรื อในเรื่ องที่มีความสำ�คัญโดยเฉพาะอย่างยิง่ ต้องได้รับการจัดการจากการประชุมสมาชิกซึ่งอาจจะต้อง
จัดขึ้นในช่วงเวลาทำ�งานโดยไม่มีการหักเงินเดือน
• ถ้าชัว่ โมงการทำ�งานของบริ ษทั มีการทำ�งาน เกินกว่า 8 ชัว่ โมง และหากมีการประชุมของสมาชิกซึ่งอาจทำ�ให้การตกลง
กันได้กบั การบริ หารจัดการของบริ ษทั ดังนั้นการประชุมของสมาชิกในเวลาทำ�งานนั้นก็จะไม่มีการหักเงินเดือน

* ถือว่ า บริ ษทั ของคุณมีข้อตกลงร่ วมกัน
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ผลประโยชน์ ของคุณในฐานะทีเ่ ป็ นสมาชิก
นี่คือภาพรวมของผลประโยชน์ที่ดีที่สุดในฐานะที่เป็ นสมาชิก ซึ่งสถานที่ท�ำ งานของคุณได้ท�ำ ข้อตกลงร่ วมกัน
ได้มีขอ้ ตกลงร่ วมกัน
เป็ นสมาชิก / มีข้อตกลงร่ วมกัน

(ORGANISERT M/TARIFFAVTALE)

อัตราค่ าจ้ างและเงือ่ นไขในการทำ�งาน

มีสิทธิในการนำ�เสนอข้ อคิดเห็นและมีสิทธิในการออกเสี ยง

ค่ าจ้ าง

ได้ รับเงินเดือน/ค่ าจ้ างตามสั ญญา (Avtalefestet lønn.) ดู

เวลาทำ�งาน/ชั่วโมงทำ�งาน

เวลา 37.5 ชั่วโมงสั ปดาห์ (37,5 timers uke)

การทำ�งานล่ วงเวลา

การทำ�งานเสริม ขั้นต่ำ � 50% (Minimum 50 % tillegg)

การทำ�งานเสริมในเวลากลางคืนหรือในวันหยุดสุ ดสั ปดาห์

การเพิม่ เติมสั ญญาข้ อตกลง (Avtalefestede tillegg)

การทำ�งานเสริมในช่ วงผัดเปลีย่ นงาน/เปลีย่ นกะงาน

การเพิม่ เติมสั ญญาข้ อตกลง (Avtalefestede tillegg)

โครงการเกษียณอายุก่อนครบกำ�หนด (AFP)

มีสิทธิตามอัตราทีก่ �ำ หนดของโครงการเษียณอายุก่อนครบ
กำ�หนด (AFP) ตั้งแต่ อายุ 62 ปี

(Forslagsrett og stemmerett)
(Se nnn.no for rett lønn.*)

(Tariffestet rett til AFP fra 62 år)

มีอ�ำ นาจในการโน้ มน้ าวชักจูง

ตามข้ อตกลงพืน้ ฐานได้ ให้ สิทธิ์เพิม่ เติมจำ�นวนหลายข้ อ

การเลิกจ้ างงาน

ให้ ความช่ วยเหลือในทางกฎหมายฟรีและการให้ ความช่ วยเหลือ
หลังการประเมินโดยทางสโมสรและสมาพันธ์

(Hovedavtalen gir en rekke tilleggsrettigheter)

(Fri rettshjelp og bistand etter vurdering via klubb og forbund)

ทนายความประกันภัย

มีทนายความส่ วนตัว (Egen advokat)

วันหยุดทีไ่ ด้ รับค่ าจ้ าง

วันหยุดทีไ่ ด้ รับการจ่ ายค่ าจ้ าง 5 สั ปดาห์ 12%

การบาดเจ็บจากการทำ�งาน

ได้ รับความช่ วยเหลือทางด้ านกฏหมายฟรีและความช่ วยเหลือ
หลังจากได้ รับการประเมินโดยสโมสรและสมาพันธ์

(5 uker, 12 % feriepenger)

(Fri rettshjelp og bistand etter vurdering fra klubb og forbund)

การศึกษา

ได้ รับการสนับสนุนจากกองทุนการศึกษาจากสมาพันธ์ แห่ ง
นอร์ เวย์ (LO), หลักสู ตรฟรีและการประชุมสั มมนาของ
สหภาพแรงงานและสมาพันธ์ (Støtte fra LOs utdanningsfond,

gratis kurs og konferanser i fagforening og forbund)

ค่ าหยุดงานเพือ่ ประท้ วง/สถานทีท่ �ำ งานปิ ดระหว่ างการ
ประท้ วง
10

มีการปรับอัตราของดัชนี 1000 โครน, - ต่ อ วัน.
(Kr 1000,– pr. dag. Satsen indeksreguleres)

*บริ ษทั / คลับของคุณอาจมีข้อตกลงพิเศษในท้ องถิ่น
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ข้ อตกลงร่ วมกันคืออะไร?

ข้อตกลงร่ วมกันคือ ข้อตกลงระหว่างสมาพันธ์กบั นายจ้างเกี่ยวกับการจ้างงาน
และอัตราค่าจ้างและเงื่อนไขในการจ้างงานอื่นๆ

ได้ รับผลประโยชน์ คุ้มค่ า
ถ้ าเป็ นสมาชิกและ
ถ้ าบริษทั ทีค่ ุณทำ�งาน

ไม่ ได้ เป็ นสมาชิก / ไม่ มขี ้ อตกลงร่ วมกัน

เป็ นสมาชิก / ไม่ มขี ้ อตกลงร่ วมกัน

ไม่มีสิทธิเสนอความคิดเห็นหรื อมีสิทธิในการออกเสี ยง

มีสิทธิเสนอความคิดเห็นหรื อมีสิทธิในการออกเสี ยง

ไม่มีกฎเกณฑ์/กฏระเบียบ (Ingen regler)

ไม่มีกฎเกณฑ์ (Ingen regler)

เวลา 40 ชัว่ โมง ต่อสัปดาห์ (40 timers uke)

40 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ (40 timers uke)

ทำ�งานเสริ ม 40% (40 % tillegg)

ทำ�งานเสริ ม 40% (40 % tillegg)

ไม่มีกฎเกณฑ์/กฏระเบียบ (Ingen regler)

ไม่มีกฎเกณฑ์/กฏระเบียบ (Ingen regler)

ไม่มีกฎเกณฑ์/กฏระเบียบ (Ingen regler)

ไม่มีกฎเกณฑ์/กฏระเบียบ (Ingen regler)

ไม่สามารถเข้าร่ วมโครงการเกษียณอายุก่อนครบกำ�หนด (AFP)
ได้ (Kan ikke gå av med AFP)

ไม่สามารถเข้าร่ วมโครงการเกษียณอายุก่อนครบกำ�หนด AFP
ได้ (Kan ikke gå av med AFP)

บริ ษทั เป็ นผูต้ ้ งั กฏเกณฑ์/กฏระเบียบ

บริ ษทั เป็ นผูต้ ้ งั กฏเกณฑ์/กฏระเบียบ

ต้องจ่ายค่าทนายเอง (Må betale egen advokat)

ให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายฟรี และให้ความช่วยเหลือ
หลังจากที่ได้รับการประเมินโดยทางสโมสรและสมาพันธ์

(UORGANISERT U/TARIFFAVTALE)
(Ingen forslagsrett eller stemmerett)

(Aksjelovens bestemmelser)

(ORGANISERT U/TARIFFAVTALE)
(Forslagsrett eller stemmerett)

(Aksjelovens bestemmelser)

(Fri rettshjelp og bistand etter vurdering via klubb og forbund)

ไม่มีทนายความ (Ingen advokat)

มีทนายความส่ วนตัว (Egen advokat)

4 สัปดาห์และ 1 วัน ได้รับเงินค่าจ้างวันหยุด 10.2%

4 สัปดาห์และ 1 วัน ได้รับค่าจ้างวันหยุด 10.2%

ไม่มีการสนับสนุน (Ingen støtte)

ให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายฟรี และให้ความช่วยเหลือ
หลังจากที่ได้รับการประเมินโดยทางสโมสรและสมาพันธ์

(4 uker og 1 dag, 10,2 % feriepenger)

(4 uker og 1 dag, 10,2 % feriepenger)

(Fri rettshjelp og bistand etter vurdering fra klubb og forbund)

ไม่มีการสนับสนุน (Ingen støtte)

ไม่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนการศึกษาของสมาพันธ์แห่ง
นอร์เวย์ ( LO) (Ingen støtte fra LOs utdanningsfond )

- สามารถเข้าร่ วมหลักสูตรฟรี และการประชุมสัมมนาในสหภาพแรงงานและสมา
พันธ์ (– kan delta gratis på kurs og konferanser i fagforening og forbund)

ไม่มีการสนับสนุน (Ingen støtte)

ตามการปรับอัตราของดัชนี 1000 โครน, - ต่อ วัน.
(Kr 1000,– pr. dag. Satsen indeksreguleres)
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ความช่ วยเหลื
อ
ทางทนายความฟรี
(Gratis Advokathjelp)

ในฐานะที่เป็ นสมาชิกระดับมืออาชีพของ เอ็นเอ็นเอ็น (NNN)
คุณจะได้รับทนายความประกันภัยของสมาพันธ์แห่งนอร์เวย์
(LOfavørs) ฟรี
การประกันภัยรวมถึง:
• สัญญาการอยูด่ ว้ ยกัน (Samboerkontrakter)
• การหย่าร้าง (Skilsmisser)
• การปกครองดูแลเด็ก (Barnefordeling)
• ความขัดแย้งกับเพื่อนบ้าน (Nabokrangler)
• สัญญาซื้อ (Kjøpskontrakter) และอื่นๆ

ไม่ได้เป็ นสมาชิก (Uorganiserte) ต้องจ่ายค่าประกันภัยนี้
จำ�นวน 3,604 โครนต่อปี
หากคุณมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับการประกันภัยหรื อต้องการร้องเรี ยน
โปรดโทรศัพท์ติดต่อได้ที่ HELP ทีห่ มายเลข 22 99 99 99
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อตกลงได้จาก help.no หรื อ
nnn.no คุณสามารถติดต่อ ผูแ้ ทน (tillitsvalgt) ได้ในที่ท�ำ งาน
ของคุณ

ถ้ าคุณเป็ นคนฉลาดก็ควรจะลงชื่อสมัครใน เอ็นเอ็นเอ็น (NNN) ในวันนี!้
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แนะนำ�สมาชิกใหม่ ต้งั แต่ หนึ่งคนขึน้ ไป แล้ วเลือกรับรางวัลค่ า
แนะนำ�ต่ อไปนี!้
ทุกๆท่านที่เป็ นสมาชิกใหม่ของ NNN จำ�นวนหนึ่งท่าน จะได้รับเลือกระหว่าง
กระติกน้�ำ ร้อน, ขวดน้�ำ หรื อ หูฟัง
ทุกๆท่านที่เป็ นสมาชิกใหม่ของ NNN อย่างน้อย 3 ท่านจะได้รับวิทยุ DAB ซึ่งมี
มูลค่า 1,000 โครนเนอร์
ทุกๆท่านที่เป็ นสมาชิกใหม่ของ NNN อย่างน้อย 10 ท่าน จะได้รับกระเป๋ าเดินทางที่
มีลอ้ /จักรยานล้อเลื่อน ซึ่งมีมูลค่า 3,000 โครนเนอร์

แก้ วน้ำ �เทอร์ มอล
Aladdin Lifeventure
กระติกน้ำ � Aveo หูฟัง

Jensen Scandinavia
DAB/FM Radio

ทีช่ าร์ จโทรศัพท์ มอื ถือ
สำ�หรับสมาชิกใหม่ทุกๆท่านของ NNN จะได้รับของขวัญ
ต้อนรับคือที่ชาร์จโทรศัพท์มือถืออย่างดี

กระเป๋ าเดินทางทีม่ ลี ้ อ

ดูรายละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับการเป็ นสมาชิก NNN, ผลประโยชน์ ของสมาชิก
และแบบฟอร์ มลงทะเบียนได้ ที่ nnn.no
ท่ านผู้ใดที่มาเป็ นสมาชิ กของ NNN ด้ วยตัวเอง ก็จะได้ รับของรางวัล/ของที่ ระลึกส่ งไปให้ เมื่อท่ านได้ ช�ำ ระค่ าสมาชิ กเรี ยบร้ อยแล้ ว.

13
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ค่ าธรรมเนียมสมาชิก

การคิดคำ�นวณด้ านล่ าง
แสดงให้ เห็นว่ าคุณจะได้ รับ
ค่ าตอบแทนถ้ าคุณเป็ นสมาชิกของ
เอ็นเอ็นเอ็น (NNN)

ค่ าธรรมเนียมสมาชิกจะถูกนำ�ไปใช้ อย่ างไร
•
•
•
•

สนับสนุนการหยุดงานในการประท้วง
ทุนการศึกษาสำ�หรับสมาชิกที่ตอ้ งการศึกษาต่อ
หลักสูตรสำ�หรับสมาชิกและตัวแทนที่ได้รับการคัดเลือก
เงินค่าตอบแทนสำ�หรับผูท้ ี่ท�ำ งานในสหภาพและสมาพันธ์ พวกเขาจะช่วยคุณในกรณี ที่มีขอ้ พิพาท, และการจัดเตรี ยมข้อเรี ยก
ร้องและการเจรจาต่อรองอัตราค่าจ้างพร้อมทั้งเงื่อนไขในการทำ�งาน, ต่อต้านการทุ่มตลาดทางสังคมหรื อการใช้แรงงานราคา
ถูกและอาชญากรรมทางแรงงานด้วย

การเป็ นสมาชิกของ เอ็นเอ็นเอ็น (NNN) ต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายเท่ าไหร่ ?
หนึ่งในข้อโต้แย้งที่ส�ำ คัญที่สุดสำ�หรับการไม่เข้าร่ วมสมาพันธ์กค็ ือ ต้องเสี ยค่าใช้จ่ายมากเกินไป จากส่ วนของการคิดคำ�นวณ
ด้านล่างที่แสดงให้เห็นนั้นตรงกันข้ามกับการเป็ นสมาชิกของเอ็นเอ็นเอ็น (NNN) ซึ่งถูกมากๆ
รายได้ Inntekt

NOK

400,000

ค่าสมาชิกสมาพันธ์ Kontingent til forbundet (1,4%)

NOK

5,600

ค่าสมาชิกของแผนก Kontingent til avdelingen (0,2%)

NOK

800

รวมค่ าสมาชิกต่ อปี Bruttokontingent per år

NOK

6,400

ค่ายกเว้นภาษี Skattefritak kr 3.850,- (27%) (2017)

NOK

1,078

ค่าประกันภัยนอกเวลาทำ�งาน Fritidsforsikring

NOK

249*

ค่าประกันภัยพื้นฐาน Grunnforsikring

NOK

312*

ค่าประกันภัยบ้านแบบเต็มรู ปแบบ Kollektiv Hjem

NOK

2,893**

ทนายความประกันภัย LOFavør Advokatforsikring

NOK

3,960***

ยอดรวมผลประโยชน์ Sum fordeler

NOK

8,492

* สำ�หรั บการผู้ซื้อเบีย้ ประกันภัยแต่ ละคน
** ประกันภัยทรั พย์ สิน, จำ�นวนวงเงินประกันภัย 1,200,000 NOK
*** ผู้ที่ไม่ ได้ เป็ นสมาชิ กต้ องจ่ ายเงินจำ�นวน 3,960 NOK สำ�หรั บทนายความการประกันภัย

LOfavør Kollektiv hjemforsikring ค่ าประกันภัยบ้ านแบบเต็มรู ปแบบ และเป็ นประกันประกันภัยทีด่ ที สี่ ุ ดในประเทศ
นอร์ เวย์ โดยไม่ จ�ำ กัดวงเงินการประกัน
14
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แบบฟอร์ มลงทะเบียน
ข้าพเจ้าต้องการรับจดหมาย
ต้อนรับเป็ นภาษาต่อไปนี้
(กรุ ณาทำ�เครื่ องหมาย):

ชื่อ/Navn:
ที่อยู/่ Adresse:
รหัสไปรษณี ย/์ เมือง Postnr./sted:
อีเมลย์/E-post:
โทรศัพท์มือถือ/Mobil:
วันเดือนปี เกิดและหมายเลขประจำ�ตัว/Personnr.:

(11หลัก)

ชื่อหน่วยงานหรื อสถานที่ท�ำ งาน/Navn arbeidsplass:
ที่อยูข่ องหน่วยงานหรื อสถานที่ท�ำ งาน/Adresse arbeidsplass:
เบอร์โทรศัพท์สถานที่ท�ำ งาน/Tlf. arbeid:

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

อังกฤษ
โปแลนด์
ลิทวั เนีย
รัสเซีย
สโลวัก
แลตเวีย
เยอรมัน
โรมาเนีย
เวียดนาม
ไทย
อูรดู
สเปน

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษทั จัดหางาน/Navn vikarbyrå:
ที่อยูห่ น่วยงาน/บริ ษทั จัดหางาน/Adresse vikarbyrå:
วันที่/สถานที่/Dato/sted:
ชือ่ ผูแ้ นะนำ�/Ververs navn:		
สมาชิกหมายเลข Medlemsnr.: 		

(9หลัก)

ลายมือชื่อ/Underskrift:
รางวัลที่ตอ้ งการ/Ønsket vervepremie (ดูหน้า 13):

คุณเป็ นสมาชิกของสมาพันธ์อื่นๆหรื อไม่?Er du medlem av et annet forbund?
ชือ่ ของสมาพันธ์/Forbundets navn:

ให้ส่งแบบฟอร์มการลงทะเบียนนีไ้ ปยังตัวแทนทีไ่ ด้รบั การเลือกในบริษทั ของคุณแต่ถา้ ไม่มตี วั แทนในบริษทั ก็ขอให้ส่งแบบฟอร์มไปได้ทสี่ มาพันธ์
ที่อยู/่ Adresse: NNN, Pb. 8719 Youngstorget, 0028 Oslo

นอกจากนีค้ ุณก็ยงั สามารถสมัครผ่ านเว็บไซต์ ของเราได้ ท:ี่ nnn.no
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Foto: NNN og Colourbox 500 - 09/2017

คุณสามารถติดต่ อเราได้ ตามทีอ่ ยู่ข้างล่ างนี:้
สมาพันธ์แรงงานและอุตสาหกรรมอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการแห่งนอร์เวย์
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
Lilletorget 1, 0028 Oslo
ตูไ้ ปรษณี ย/์ Postboks 8719 Youngstorget
โทรศัพท์/Telefon: 23 10 29 60
อีเมลย์/E-post: firmapost@nnn.no

เว้ ปไซด์ / nnn.no
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