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ขอ้มลูน้ีเป็นขอ้มลูจาก  GS ซึง่เป็นสมาพนัธ์สหภาพแรงงานที่
จดัการบรหิารงานภายในอตุสหกรรมป่าไม้

เมือ่คณุเริม่ทำางาน ณ ทีท่ำางานแหง่ใหมแ่หง่ หน่ึงคำาถามหน่ึง
ทสีำาคญัทีส่ดุคำาถามหน่ึงคอื เรือ่งเงนิเดอืนทีป่ระเทศสวีเดน
คเงนิเดอืนจะ ถกูกำาหนดผา่นขอ้ตกลงรว่มซึง่มกีารเจรจา 
ระหวา่งสองฝ่ายคอืฝ่ายสหภาพแรงงานและนายจา้ง

ในตลาดแรงงานสวีเดนไมม่กีารตรากฎหมาย เกีย่วกบั
เรือ่งเงนิเดอืน

เงนิเดอืนจะถกูกำาหนดโดยสหภาพแรงงาน และนายจา้ง
จากการเจรจาโดยไมม่กีารแทรก แซงจากรฐั ท ัง้น้ีทางทฤษฎ ี
หมายความวา่ นายจา้งสามารถจา่ยเงนิเดอืนเป็น 0 โครนาได ้
หากไมม่ขีอ้ตกลงรว่มทีม่ผีลบงัคบัใช้

น่ีเป็นสาเหตหุน่ึงทีท่ำาใหป้ระมาณ 80% ของผูท้ำางานใน
สวีเดนถงึเป็นสมาชกิของ สหภาพแรงงาน

ขอ้ตกลงรว่มยงักำาหนดคา่ตอบแทนอืน่ ๆ  และเงือ่นไข
การจา้งงานตา่ง ๆ  อกีดว้ย รวมถงึ เมือ่ใดทีจ่ะมกีารเพิม่เงนิ
เดอืนและคา่ตอบแทน ขอ้ตกลงรว่มยงั รบัประกนัอกีวา่คณุ
มปีระกนัที ่เพียงพอหากคณุตอ้งประสบกบัอบุตัเิหตใุน ที่
ทำางาน เจ็บป่วย ฯลฯ

นายจา้งทีไ่ดล้งนามในขอ้ตกลงรว่มกนันัน้ ไดม้ขีอ้ผกูมดั
วา่ตนจะปฏบิตัติามขอ้ตกลง และ สหภาพแรงงานมสีทิธิต์าม
กฎหมายทีจ่ะใชม้าตรการหากไมป่ฎบิตัติามขอ้ตกลง

ขอ้ตกลงรว่มของสวีเดนมผีลบงัคบัใชใ้น สวีเดนซึง่
หมายความวา่คนงานตา่งชาตติอ้ง ไดร้บัผลประโยชน์อยา่ง
น้อยทีส่ดุตามทีไ่ด ้ระบไุว ้คณุจงึควรตรวจสอบเสมอกบั GS 
วา่ บรษิทั ดงักลา่วมขีอ้ตกลงรว่มกอ่นทีค่ณุจะ เริม่การจา้ง
งานหรือไม่

ขอ้ตกลงรว่มป้องกนัไมใ่หผู้ท้ำางานถกูบงัคบัใหเ้ผชญิกบั
การแขง่ขนัทีไ่มท่ีไ่มอ่ำานวยซึง่ทำาใหผู้ท้ำางานตอ้งรบักบังานที่
มคีา่แรงต่ำากวา่เพียงเพือ่ทีจ่ะไดม้งีานทำา GS เชือ่วา่การแขง่ขนั 
ควรจะมรีะหวา่งแตล่ะบรษิทัและควรเกีย่วขอ้งกบั คณุภาพ
และประสทิธภิาพไมใ่ชค่า่จา้งและเงือ่น ไขทีด่อ้ยลงสำาหรบั
พนกังาน GS ทำาหน้าทีเ่ป็น ตวัแทนของสมาชกิเป็นหลกั การ
เป็นสมาชกิ จงึเป็นหลกัประกนัวา่จะมตีวัแทนทีม่คีวามเชีย่ว

ชาญทีจ่ะปกป้องสทิธขิองคณุในขอ้ตกลง เกีย่วกบัคา่
ตอบแทน และสภาพการณ์ในการ จา้งงาน และสามารถเป็น
ตวัแทนของคณุใน กรณีเกดิขอ้พพิาทใด ๆ  หากคณุตอ้งการ 
ความปลอดภยัดงักลา่วนัน้ หมายความวา่ คณุควรสมคัรเขา้
สูก่ารเป็นสมาชกิกบั GS คณุสามารถหาทีอ่ยูแ่ละหมายเลข
โทรศพัท ์ตรงดา้นหลงัของแผน่พบัน้ีได ้นอกจากน้ี เรายงั
สามารถชว่ยคณุเกีย่วกบั ขอ้มลูอืน่ๆ  ทีส่ำาคญัเกีย่วกบัชุมชน
ไดอ้กีดว้ย

สหภาพแรงงานเพ่ือป่าไม้ ไม้        
  และสาขาอาชีพกราฟิก



การทำางานกบัการปลูกพืช 
ทีผ่า่นการบำาบดัแลว้
ปจัจุบนัมสีารเพือ่กำาจดัแมลงทีท่ำาลายพืชป่าไมท้ี ่ไดร้บั
อนุญาตสองชนิด:
• ฟอเรสเตอร์  (Forester)
• อมิพรดิ สกกู (Imprid Skog) (ใชไ้ดจ้นถงึ 19-06-30)

ในการปลูกพืชทีไ่ดร้บัการฉีดพน่มาแลว้คณุจะมคีวาม
เสีย่งตอ่ สขุภาพ จงึเป็นเรือ่งสำาคญัทีจ่ะ ตอ้งป้องกนัตวัเอง
อยา่งระมดัระวงัเพือ่ไมใ่หน้ำา สารกำาจดัศตัรูพืชเขา้สูร่า่งกาย
เมือ่ถกูผวิหนงั สดูดมหรือการกลืนกนิโดยไมไ่ดต้ ัง้ใจ เมือ่
ทำางานกบัการปลูก พืชทีผ่า่นการบำาบดัมา แลว้จะตอ้งมคีำา
แนะนำาเกีย่วกบัวธิกีารและการ ป้องกนัสำาหรบัการทำางานเป็น
รายลกัษณ์อกัษร ในภาษาของคณุเอง ในเอกสารคำาแนะนำา
เกีย่ว กบัวธิกีารและการ ป้องกนัดงักลา่วจะตอ้งมกีาร ระบถุงึ
สารกำาจดัศตัรูพืชตา่งๆ ทีพื่ชท ัง้หลายได ้รบัการบำาบดัมาและ
กฎเกีย่วกบัการจดัการที ่ปลอดภยั

เพือ่ทีจ่ะสามารถหลีกเลีย่งการสมัผสัพืช ไดโ้ดยตรง
นายจา้งตอ้งจดัหา: กางเกงขา ยาว เสือ้เชิต้หรือแจ็คเก็ตทีม่ี
แขนยาว ถงุมอื อปุกรณ์ป้องกนัแขนและในกรณีทีฝ่นตก

ตอ้งจดัหาชุดกนัฝนและรองเทา้บทู นายจา้งตอ้งรบัผดิ
ชอบตอ่การซกัและซอ่ม แซมเสือ้ผา้  นายจา้งมหีน้าที่ๆ  จะ
ตอ้งจดัใหม้พ้ืีนทีห่อ้ง พกัผอ่นใหก้บัพนกังาน (กระทอ่ม) ณ 
ทีท่ำางาน

     ในพ้ืนทีห่อ้งพกัพนกังานตอ้งม:ี น้ ำาสำาหรบัซกัผา้ สบู่
และ ผา้ขนหนูสำาหรบัทกุ คนในทมีงาน ตูเ้ก็บของทีเ่ป็นของ
ตวัเอง

เพือ่ สามารถจดัเก็บเสือ้ผา้ไดใ้นชว่งเวลา ทำางาน 
(หมายเหต ุคนงานแตล่ะคนตอ้งการ ตูเ้สือ้ผา้ของตวัเอง ช ัน้
วางเสือ้ผา้ หรือการ จดัการทีเ่หมาะสมอืน่ ๆ  ตามขอ้บงัคบัที่
ได ้กำาหนดใหม้พ้ืีนทีแ่ยกตา่งหากสำาหรบัเสือ้ผา้ สว่นตวั และ
ชุดทำางาน) กระทอ่มตอ้งมเีครือ่ง ทำาความรอ้นเพือ่ใหส้ามารถ
ตากผา้ไดร้ะหวา่ง ชว่งเวลาทำางาน สามารถเปลีย่นเสือ้ผา้ได ้
และสามารถ รบัประทานอาหารได ้ในกระทอ่ม  ควรมชุีด
ปฐมพยาบาล หมายเหต!ุ ในบาง กรณีเมือ่ตอ้งทำางานกบัสาร
กำาจดัศตัรูพืชจะม ีการกำาหนดขอ้หนดดา้นสขุอนามยัเป็น
พเิศษ เชน่ ตอ้งมอีปุกรณ์ลา้งตา เมือ่มกีารดำาเนินงาน ทีม่คีวาม
เสีย่งตอ่สาร ตา่ง  ๆทีส่ามารถทำาให ้ดวงตาบาดเจ็บได้

    นายจา้งตอ้งอำานวยใหม้กีารแจง้เตอืนไดใ้น กรณีทีเ่กดิ
อบุตัเิหตไุด ้นายจา้งจงึตอ้งจดัใหม้:ี โทรศพัท ์คำาอธบิายถงึ
สถานทีใ่นรูปแบบของ พกิดัแผนที ่นายจา้งตอ้งจดัใหม้ชุีด
ปฐมพยาบาลสว่น บคุคลไวพ้รอ้ม 

คำาถามและคำาตอบเกีย่วกบั 
การทำางานป่าไม้
โดยเฉลีย่แลว้ผูท้ำางานป่าไมไ้ดร้บัรายไดเ้ทา่ไร?
จากการคำานวณของสมาพนัธ์ฯ เงนิเดอืนเฉลีย่ของพนกังาน
ดแูลป่าไมค้อืในปี ค.ศ. 2019 ประมาณ 153 โครนา / ช ัว่โมง 
หรือ ประมาณ 26,600 โครนาตอ่เดอืน น่ีคอืเงนิเดอืน ทีไ่ม่
รวมเงนิเดอืนเสรมิตา่งๆ  เชน่ OB เงนิชด เชยลว่งเวลาเป็นตน้ 
(ขอ้มลูเงนิเดอืนคำานวณ ตามขอ้มลูเงนิเดอืนซึง่ทางสถติทิีส่มา
พนัธ์ได ้รบัมา)

ในงานดแูลรกัษาป่าไม ้(การปลูกและการ แผว้ถาง) 
สามารถ ใชก้ารกำาหนดคา่จา้งนอก เหนือจากคา่จา้งรายช ัว่โมง
ไดห้ากการจา้งงาน เป็นแบบชัว่คราว ซึง่มกัจะอยูใ่นรูปแบบ
คา่แรง เป็นชิน้งาน ราคาชิน้งานเป็นเรือ่งของการ ตอ่รอง
ระหวา่งวตัถตุา่งๆ  จุดประสงคข์องคา่ แรงตอ่ชิน้งานคอืเพือ่
ใหส้ามารถหารายได ้ตามเงนิเดอืนปกตทิ ัว่ไปของสวีเดนเมือ่
ทำางาน ในอตัราการทำางานปกต ิ8 ช ัว่โมงตอ่วนั ผูท้ี ่

ทำางานหนกัอยา่งแน่นอนควรทีจ่ะรบัรายได ้มากขึน้ 
พนกังานไดร้บัการประกนัสำาหรบั เงนิเดอืน ต่ำาสดุในขอ้
ตกลงไมว่า่ขอ้ตกลงจะ แยแ่คไ่หนก็ตาม เงนิเดอืน ข ัน้ต่ำาตอ่
ช ัว่โมงถกู ควบคมุในขอ้ตกลงรว่มผา่นภาษี ระดบัเงนิเดอืน 
ขึน้อยูก่บัวา่พนกังานมปีระสบการณ์มากน้อย เพียงใด 
ตวัอยา่ง:

ผูเ้พาะปลูกทีไ่มม่ปีระสบการณ์ 118.97 โครนา ตอ่ช ัว่โมง 
ผา่นประสบการณ์มา 3 ฤดกูาล 131.47 โครนาตอ่ช ัว่โมง

ผูแ้ผว้ถางป่าทีไ่มม่ปีระสบการณ์ 123.74 โครนา ตอ่
ช ัว่โมง ผา่นประสบการณ์มา 4 ฤดกูาล 136.28 โครนา ตอ่
ช ั่วโมง

นอกจากน้ียงัมสีิง่ทีเ่รียกวา่บญัชีเวลาทำางาน ทีไ่ดร้บั
ระหวา่งการจา้งงาน บญัชีเวลาทำางาน เทยีบเทา่กบั 3.62% ผล
ประโยชน์เหลา่น้ีจะถกู แยกตา่งหากในสลปิเงนิเดอืนและ
ปกตจิา่ยเป็น เงนิกอ้นในเงนิเดอืนงวดสดุทา้ยของคณุ

คา่ชดเชยเวลาทำางานทีไ่มส่ะดวก (OB-ersättning)?
จะตอ้งมกีารจา่ยคา่ชดเชยสำาหรบัเวลาทำางาน OB หากตอ้ง
ทำางานงเวลาอืน่นอกเหนือจาก เวลา 06.30-17.00 น. ในวนั
ธรรมดา. 
คา่ชดเชยเวลาทำางานทีไ่มส่ะดวก (OB-ersättning) คอื:
วนัธรรมดาระหวา่ง 17.00–06.30 น.38.61 โครนา/ ช ัว่โมง

    วนัเสาร์: 60.81 / ช ัว่โมง (ตอ้งจา่ยนอกเหนือ จากเงนิ
เดอืน และคา่แรงเป็นชิน้งานเสมอหาก นายจา้งอนุมตัใิห้
ทำางาน)



วนัอาทติย์ วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ และชว่งเย็นสดุ สปัดาห์
ที ่ไมท่ำางาน: 91.17 โครน่า/ ช ัว่โมง (ตอ้งจา่ยนอกเหนือจาก 
เงนิเดอืน และคา่แรง เป็นชิน้งานเสมอหากนายจา้งอนุมตัใิห้
มกีาร ทำางาน)

บางบรษิทัไดม้กีารลงนามในขอ้ตกลงรว่ม ทอ้งถิน่
สำาหรบัคา่ชดเชยทีส่งูกวา่

คา่ลว่งเวลา?
สำาหรบัการทำางานนอกเหนือจากเวลาทำางานปกตขิองแตล่ะ
วนัจะตอ้งจา่ยคา่ลว่ง เวลา 48.46 โครน่า/ ช ัว่โมง และในกรณี
ทำางานลว่งเวลาในชว่งของ เวลาทำางานทีไ่มส่ะดวกจะตอ้งมี
การจา่คา่ชดเชย OB อกีดว้ย.

ช ั่วโมงทำางาน?
สำาหรบักาทำางานชว่งกลางวนัช ัว่โมงทำางานจะเป็น 40 ช ัว่โมง
ตอ่สปัดาห์ทีม่วีนัหยดุ (จนัทร์ - ศกุร์)

คา่ชดเชยในวนัหยดุ
ทีส่วีเดนคณุจะไดร้บัคา่จา้งในวนัหยดุระหวา่งการจา้งงาน 
สำาหรบัในสาขาอาชีพป่าไมจ้ะจา่ยคา่ วนัหยดุ 13% จะตอ้ง
แยกจา่ยตา่งหากและไมร่วม อยูใ่นเงนิเดอืน

ใครเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง?
นายจา้งจะรบัผดิชอบเป็นหลกั แตถ่า้ลูกจา้ง และนายจา้งตกลง
กนัโดยทีลู่กจา้งจะใชร้ถ ของตวัเอง นายจา้งควรจะตอ้งจา่ย 
30.00 โครน่า/ ไมล์ + 1 / ไมล์สำาหรบั ผูโ้ดยสารทีร่ว่มเดนิทาง
แตล่ะคน

นอกจากน้ีจะตอ้งจา่ยคา่ชดเชยเวลาเดนิ ทางสำาหรบัการ 
เดนิทางนอกเหนือจากเวลา ทำางานปกต ิ9.25 โครนาสำาหรบั
การเริม่ตน้แต ่ละไมล์ (10 กม.) และทีเ่กนิ 60 กม. (การเดนิ
ทาง ระยะส ัน้กวา่ 60 กม. / ตอ่วนัไมม่คีช่ดเชยพเิศษ)

เบีย้เลี้ยง? 
คา่เบีย้เล้ียงยามตอ้งไปพกัแรมเริม่ตน้ที ่230 โครนาตอ่วนั
ทำางาน สว่นคา่ชดเชยเพิม่เตมิอืน่ๆ  และกฎท ัง้หลายมอียูใ่นขอ้
ตกลงซึง่แผนกตา่งๆ ของเราสามารถใหข้อ้มลูได้

หากคณุเจ็บป่วย
หากคณุเจ็บป่วยนายจา้งตอ้งจา่ย 80% ของเงนิ เดอืนต ัง้แตว่นั
ทีส่องของการเจ็บป่วย ต ัง้แตว่นัที ่
8 ของการเจ็บป่วยคณุตอ้งมใีบรบัรองแพทย์ หากเป็น โรค
ชนิดทีต่อ้งไดร้บัการดแูลโดยแพทย์ หรือตอ้งรบัประทานยา
คณุควรทีต่ดิตอ่กบั สถานพยาบาลทีใ่กลท้ีส่ดุ สถานพยาบาลที ่
สวีเดนเปิดตอ้นรบัทกุคนทีท่ำางานทีป่ระเทศ
สวีเดน

สญัญาวา่จา้ง
(จดัทำาขึน้ 2 ฉบบันายจา้งและลูกจา้งเก็บ สำาเนาไวฝ่้ายละ

หน่ึงฉบบั)
สญัญาตอ้งประกอบดว้ย: ชือ่และทีอ่ยู ่ของนายจา้งและ

ของลูกจา้ง รูปแบบการจา้ง หน้าทีร่บัผดิชอบ การจดัตาราง
เวลาและขอบเขต การทำางาน เงนิเดอืนและประเภทของเงนิ
เดอืน วนัทีจ่า่ยเงนิเดอืน

การแจง้เรือ่งเงนิเดอืน
ตอ้งจา่ยเงนิเดอืนโดยกำาหนดวนัใดวนัหน่ึงเป็น อยา่งน้อยห
น่ึงคร ัง้ตอ่เดอืน ทกุคร ัง้ทีน่ายจา้ง คณุจา่ยเงนิเดอืนคณุจะได้
รบัสลปิเงนิเดอืน  สลปิเงนิเดอืนตอ้งมขีอ้มลูเกีย่วกบัจำานวน
ชัว่โมง ทีค่ณุทำางาน เงนิเดอืนและคา่ชดเชยอืน่ ๆ  ซึง่คณุ มี
สทิธทิีจ่ะไดร้บัและตอ้งแสดงจำานวนเงนิทีห่กัภาษี
แลว้นายจา้งจะตอ้งจดัเอกสารแสดงการคำานวณ ดงักลา่วดว้ย

วนัหยดุประจำาปี ค.ศ. 2021
เทศกาลอสีเตอร์ 2-5 เมษายน
วนัพระเยซูเสด็จขึน้สูส่วรรค 13 พฤษภาคม
วนัมดิซมัเมอร์ 25 มถินุายน

หากทำางานในวนัเหลา่น้ีจะตอ้งจา่ยคา่ OB- และคา่ลว่ง
เวลา สำาหรบัทกุช ัว่โมงทีท่ำางาน คา่ชดเชยดงักลา่วไมส่ามารถ 
รวมอยูใ่น ขอ้ตกลงทางการเงนิได้

       คา่ชดเชย OB คอื 91.17 โครนา/ ช ั่วโมง
       คา่ชดเชยลว่งเวลา 48.46 โครนา/ ช ั่วโมง.

ตวัอยา่งเชน่:
ถา้คณุทำางานวนั Kristihimmelfärds 13 พฤษภาคม
07:00–16: 00 น. โดยทีค่ณุมเีวลาพกัสกั 1 ช ัว่โมง
คณุจะไดร้บั 91.17 โครนา * 8 ช ัว่โมงและ 48.46 โครนา * 8 
ช ั่วโมง นอกเหนือจาก คา่แรงเป็นชิน้งาน

นายจา้งบางรายอา้งวา่เป็นช ัว่โมงการ ทำางานโดยสมคัรใจ 
ดงันัน้จงึไมค่วรจา่ยคา่ ชดเชยเพิม่เตมิ แตน่ ัน่เป็นสิง่ทีผ่ดิ หาก
นายจา้ง อนุมตัใิหท้ำางานในวนัหยดุตามขา้งบนนายจา้ง ก็ตอ้ง
จา่ย OB ดว้ย และคา่ตอบแทนการทำางาน ลว่งเวลา

การเป็นสมาชกิใน GS
ในฐานะผูท้ำางานตามฤดกูาลในสวีเดนคณุ สามารถสมคัรเป็นเป็น
สมาชกิตามฤดกูาล ใน GS ได้

      สมาชกิภาพมอีายตุราบนานเทา่ทีค่ณุมงีาน ทำาในสวีเดนและ 
หมายความวา่สหภาพ GS เป็น ตวัแทนของคณุตอ่นายจา้งได้

      นายจา้งไมอ่าจเลือกปฏบิตัติอ่ผูท้ีเ่ป็นสมาชกิ ของสหภาพ ไดไ้ม่
วา่จะดว้ยประการใดประการ หน่ึงก็ตาม



หากคณุเป็นสมาชกิ GS คณุสามารถโทรศพัท ์เพือ่ขอ
ความ ชว่ยเหลือหรือเพือ่ขอรบัคำาตอบ สำาหรบัคำาถามตา่งๆ  ได้

GS มสีำานกังานทอ้งถิน่อยู ่8 แหง่ท ัว่สวีเดน หากคณุไม่
แน่ใจวา่จะตดิตอ่ใครกรุณาโทร ตดิตอ่เราไดท้ีโ่อเปเรเตอร์: 
010-470 83 00

พ้ืนทีส่ำาหรบัพนกังานงานป่าไม้
นายจา้งมหีน้าทีต่อ้งจดัหาพ้ืนทีส่ำาหรบัพนกังานเพือ่เก็บ
เสือ้ผา้ อุน่อาหาร ตากผา้และพกัฟ้ืน ณ บรเิวณซึง่อยูต่ดิกบัที่
ทำางาน กลา่วคอืมนัไม ่เพียง พอสำาหรบันายจา้งทีจ่ะแนะนำา
ใหพ้นกังาน ใชท้ีพ่กัอาศยัหรือทีเ่ต็นทเ์ทา่นัน้

คา่ใชจ้า่ยสำาหรบัทีพ่กัอาศยั
เป็นเรือ่งปกตทิีน่ายจา้งจะจดัหาทีพ่กัอาศยัให ้กบัพนกังาน
และหกัคา่ใชจ้า่ยดงักลา่วออกจาก เงนิเดอืน 

นายจา้งไมส่ามารถตดัสนิใจไดเ้องวา่คา่ใช ้จา่ยสำาหรบั
ทีพ่กัอาศยัจะเป็นจำานวนเทา่ไร แตต่อ้งเทยีบเคยีงกบัเน้ือหาที่
ระบไุว ้ใน ขอ้ตกลงรว่ม

ในขอ้ตกลงรว่มระบวุา่คา่ทีพ่กัอาศยัจะตอ้งมกีารเปรียบ
เทยีบกบัคา่ทีพ่กัอาศยัตามทอ้งถิน่ และโดยปกตจิะต่ำากวา่ 
10% เน่ืองจากผูร้บัจา้ง ทำางานปกตจิะไมเ่ชา่ในลกัษณะสญัญ
เชา่โดย ตรงจากผูม้สีญัญาเชา่มอืแรก  

ตวัอยา่งเชน่:
ถา้คนงานจากยเูครนประมาณ 10 คนแบง่เชา่ วลิลา่มาตรฐาน
ท ัว่ไปในชนบทของสวีเดน และ พนกังานแตล่ะคนจา่ย 3,000 
โครนาตอ่คนเดอืน ซึง่หมายความวา่นายจา้งจะเรียกเก็บเงนิคา่
เชา่ บา้นราคา 30,000 โครนาตอ่เดอืน โดยหลกัการ คา่ใชจ้า่ย
ปกตสิำาหรบัวลิลา่ในชนบทจะไมเ่กนิ 12,000 โครนา ดงันัน้ 
คนงาน 10 คนดงักลา่ว จงึไมค่วรจา่ยเงนิเกนิ 1,200 โครนา
สำาหรบัคา่ ทีพ่กัอาศยัตอ่เดอืน

สทิธแิละหน้าที่
คนงานป่าไมท้กุคนทีท่ำางานในสวีเดนกบับรษิทัทีม่ขีอ้ตกลง
รว่มมสีทิธิใ์นขอ้มลูน้ีซึง่เกีย่วขอ้ง กบั (เงนิเดอืน เงือ่นไข 
ช ัว่โมงการทำางาน หอ้งพกัพนกังาน ฯลฯ ) บรษิทัทีม่กีจิการ 
การป่าไมเ้กอืบท ัง้หมดจะมขีอ้ตกลงรว่ม

ในทางกลบักนัภาพพจน์ทีเ่ราไดร้บัคอื มแีรงงานตา่ง
ชาต ิจำานวนมากทีเ่ขา้มาใน สวีเดนเพือ่ทำางานในป่าไมข้อง
สวีเดนไดถกู หลอกลวงโดยนายจา้งของพวกเขา แตอ่ยา่ง ใด
ก็ตามเพือ่ทีจ่ะสามารถแกไ้ขขอ้ผดิพลาด และการละเมดิขอ้
ตกลงรว่ม เราจำาเป็นตอ้งได ้รบัทราบถงึเรือ่งน้ี  จงึเป็นเรือ่ง
ทีส่ำาคญัทีค่ณุ ควรตดิตอ่กบั GS หากคณุมคีำาถามหรือพบ ขอ้
ผดิพลาดใดๆ

โปรดทราบวา่ GS สามารถเป็นตวัแทน ของคณุและเจรจา
ใหค้ณุไดต้อ่เมือ่คณุเป็น สมาชกิของ GS เทา่นัน้
     ในสวีเดนถอืวา่เป็นการละเมดิกฎหมายหากมกีารเลือก 
ปฏบิตักิบัผูท้ีป่ระสงคท์ีเ่ขา้รว่มเป็น สมาชกิสหภาพแรงงาน

คณุสามารถพบเราได ้ณทีน้ี่:
GS มสีำานกังานทอ้งถิน่แปดแหง่ท ั่วสวีเดน
หากคณุไมรู่จ้ะตดิตอ่ใครไดท้ีไ่หน โทรศพัทห์าเราไดท้ี่
โอเปอเรเตอร์ 010-470 83 00 หรือเยีย่มชมเว็บไซต์ของเรา:
www.gsfacket.se
GS Avdelning 1 Skåne / Blekinge
Landskronav. 25 A, Helsingborg
โทรศพัท ์010-470 84 01
เว็บไซต์: www.gsfacket.se/avd1
ทีอ่ยูอ่เีมล: avdelning1@gsfacket.se

GS Avdelning 2 Halland / Västra Småland
Myntgatan 8 D, Värnamo
โทรศพัท ์010-470 84 02
เว็บไซต์: www.gsfacket.se/avd2
ทีอ่ยูอ่เีมล: avdelning2@gsfacket.se

GS Avdelning 3 Öst
Verkstadsgatan 13, Oskarshamn
โทรศพัท:์ 010-470 84 03
เว็บไซต์: www.gsfacket.se/avd3
ทีอ่ยูอ่เีมล: avdelning3@gsfacket.se

GS Avdelning 4 Västra Götaland
Norrby tvärgata 3, Borås
โทรศพัท ์010-470 84 04
เว็บไซต์: www.gsfacket.se/avd4
ทีอ่ยูอ่เีมล: avdelning4@gsfacket.se

GS Avdelning 5 Södra Svealand
Byggfackens hus, Riagatan 51, Örebro
โทรศพัท ์010-470 84 05
เว็บไซต์: www.gsfacket.se/avd5
ทีอ่ยูอ่เีมล: avdelning5@gsfacket.se

GS Avdelning 6 Dalarna / Gävleborg
Nygatan 29, Bollnäs
โทรศพัท ์010-470 84 06
เว็บไซต์: www.gsfacket.se/avd6
ทีอ่ยูอ่เีมล: avdelning6@gsfacket.se

GS Avdelning 7 Mellannorrland
Krondikesvägen 93 D, Östersund
โทรศพัท ์010-470 84 07
เว็บไซต์: www.gsfacket.se/avd7
ทีอ่ยูอ่เีมล: avdelning7@gsfacket.se

GS Avdelning 8 Norr
Mossgatan 28, Skellefteå
โทรศพัท ์010-470 84 08
เว็บไซต์: www.gsfacket.se/avd8
ทีอ่ยูอ่เีมล: avdelning8@gsfacket.se


