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ยินดีต้อนรับ
สู่ IF Metall
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เยี่ยมไปเลยที่คุณได้เข้าร่วมเป็น
สมาชิกของ IF Metall! 

คุณจะไม่เดียวดาย รวมทั้งหมดเรามีสมาชิกมากกว่า 300,000 คนใน
ที่ทำางานประมาณ 13,000 แห่งทั่วประเทศสวีเดน สมาชิกของเรา
ทำางานในอุตสาหกรรมวิศวการ อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรม
ยา อุตสาหกรรมสิ่งทอ ที่โรงงานเหล็กกล้า โรงซักรีด ในอุตสาหกรรม
ก่อสร้าง ในเหมือง ที่อู่ซ่อมรถ และที่ Samhall คุณทำาให้ประเทศ
สวีเดนเดินหน้าต่อไป เราทำาให้ชีวิตการทำางานของคุณเดินหน้าต่อไป!

สมาพันธ์แรงงานของเราทำางานเพื่อให้แน่ใจว่าคุณและสมาชิกคนอื่ ๆ
 จะได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรมและได้รับค่าตอบแทนที่ดี มีสภาพ
แวดล้อมในการทำางานที่ปลอดภัย รวมทั้งมีส่วนร่วม และความมั่นคง
ในการจ้างงาน เราเป็นสมาพันธ์แรงงานที่สนับสนุนสิทธิสตรีและเป็น
สมาพันธ์แรงงานสำาหรับทุกคนที่มีมุ่งมั่นเพื่อมีสังคมที่มีความเป็น
ประชาธิปไตยและเท่าเทียมกัน เราสร้างกิจกรรมของเราโดยยึดหลัก
การที่ทุกคนมีค่าเท่าเทียมกัน โดยไม่ขึ้นอยู่กับ วัย เพศ ชาติกำาเนิด
 หรือรสนิยมทางเพศ

ในแผ่นพับเล่มนี้คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำางานร่วม
 กันของเราและเกี่ยวกับวิธีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การเป็นสมาชิกมี
ประโยชน์หลายประการ ยิ่งเรามีจำานวนมากขึ้นเท่าไหร่ เราก็ยิ่งมีอำานาจ
ในการตัดสินใจได้มากขึ้นเท่านั้น นอกจากนี้ก็ได้รับการประกันที่ดี
 โอกาสเข้ารับการฝึกอบรม และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ อีกมากมาย อย่า
ลืมเข้ารับสิทธิประโยชน์เหล่านั้น!

ขอแสดงความยินดีกับการเลือกที่ดีของคุณและยินดีต้อนรับเป็น
สมาชิกของเรา!
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สหภาพแรงงานอยู่ใกล้คุณ 
ในฐานะสมาชิกคุณสามารถเข้าถึง IF Metall ตลอดเวลาผ่านทาง
 ifmetall.se ที่เว็บไซต์มีสัญญาข้อตกลงร่วมของคุณ   ข้อมูลเกี่ยวกับ
กิจกรรมของ สมาพันธ์แรงงาน และของแผนกในพื้นที่ของคุณ ข่าว 
และลิงก์ไปยังกองทุนทดแทนการว่างงาน  
 
เข้าไปที่หน้าสมาชิกเพื่อ ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรหรือรับสิทธิ
ประโยชน์ ทั้งหมดของบัตรสมาชิกของคุณ (IF Metallkortet) 

โปรดติดตามเราที่เฟซบุ๊ค อินสตาแกรม ยูทูบ ทวิตเตอร์ และลิงก์อิน
 เพื่อจะได้ข้อมูลล่าสุด

ใกล้ตัวคุณจะมีตัวแทนที่ได้รับเลือกหลายคน - ที่ได้รับความไวว้างใจ
ให้ เป็นตัวแทนและเป็นปากเสียงของคุณในฐานะเป็นสมาชิก ตัวอย่าง
เช่น อาจจะเป็นตัวแทนฝ่ายการคุ้มครอง, ตัวแทนของแผนก, คณะ
กรรมการชมรม หรือคณะกรรมการในแผนกของคุณ หรือฝ่าย รับผิด
ชอบด้านการประกัน

ชมรม
ตามบริษัทหรือโรงงานที่มีลูกจ้างมากจะมีการจัดตั้งชมรม สมาชิกเลือก
คณะกรรมการที่เป็นตัวแทนของพวกเขาและปกป้องผลประโยชน์ของ
สมาชิกต่อนายจ้าง โดยปกติมีการตัดสินใจว่าจะให้ชมรมดำาเนินเรื่อง
อะไรบ้างในประชุมของสมาชิก ปัญหาที่พบบ่อยซึ่งชมรมได้จัดการอาจ
เป็นเรื่อง เช่น ค่าจ้าง/เงินเดือน การกำาหนดเวลางาน สภาพแวดล้อม
ในการทำางาน หรือการฝึกอบรม หากมีชมรมในที่ทำางานของคุณ คุณมี
โอกาสที่จะมีการส่วนร่วมในการ ตัดสินใจผ่านชมรม

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่หน้า 12
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ตัวแทนของแผนก
สถานที่ทำางานที่ไม่มีชมรมมักจะมีตัวแทนสหภาพ - ตัวแทนของแผนก
 สถานที่ทำางานที่ไม่มีตัวแทนสหภาพแรงงาน ทางแผนก IF Metall 
ประจำาพื้นที่จะมีหน้าที่รับผิดชอบในการติดต่อกับสมาชิกสหภาพ

แผนกในพื้นที่ของคุณ 
สมาชิกทุกคนเป็นสมาชิกของแผนก IF Metall ประจำาพ้ืนท่ีแห่งใดแห่ง
หน่ึง ซ่ึงต้ังอยู่ท่ัวประเทศ แผนกมีหน้าที่สนับสนุนกิจกรรมสหภาพใน
สถานที่ทำางานของภูมิภาค แผนกที่คุณอยู่นั้นขึ้นอยู่กับว่าคุณพำานัก
อาศัยหรือ ทำางานอยู่ในเทศบาลใด ตามแผนกธุรการแต่ละแผนกจะ
มีตัวแทนของสหภาพแรงงานและบุคลากรอื่นที่ได้รับการว่าจ้างให้
ทำางานช่วยเหลือเกี่ยวกับการเจจาต่อรอง กองทุนทดแทนการว่างงาน 
ค่าธรรมเนียมสมาชิก และอื่น ๆ 

ท่ี ifmetall.se มีข้อมูลติดต่อของแผนกของคุณ คุณสามารถปรับเว็บไซต์
เพ่ือจะรับเฉพาะเน้ือหาจากแผนกของคุณ เช่น ข่าว ข้อมูลเก่ียวกับการฝึก
อบรม และกิจกรรมต่าง ๆ

  คำาแนะนำา!  
 
  เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
• มีความกระตือรือร้นกับการมีส่วนร่วม อย่างเช่น การประชุมสมาชิก 
• ส่งข้อเสนอ (ข้อเสนอจากสมาชิก) ที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ชมรม หรือแผนก
• มีส่วนร่วมมากขึ้นด้วยการรับเลือกตั้งเป็นตัวแทน ติดต่อกับชมรมหรือแผนกของ

คุณ หากคุณสนใจ
• โปรดมีส่วนร่วมทางส่ือสังคมออนไลน์ของเรา: เฟซบุ๊ค อินสตาแกรม หรือทวิตเตอร์
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การฝึกอบรมฟรี
ความรู้ให้อำานาจและโอกาสในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ดังนั้น
เราลงทุนอย่างมากในการฝึกอบรมฟรีสำาหรับสมาชิก และตัวแทน ที่
ได้รับเลือกของเรา คุณมีสิทธิ์ลางานเพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรมทาง
สหภาพแรงงาน และโดยปกติคุณจะได้รับค่าชดเชยการสูญเสียรายได้
ในช่วงระยะเวลา ฝึกอบรม

คุณได้รับการประกัน 
ในฐานะเป็นสมาชิกของ IF Metall คุณได้รับประกันที่ดีและครอบคลุม
 คุณจะได้รับการประกันบางส่วนจากการเป็นสมาชิก และได้รับประกัน
ส่วนอื่นหากสถานที่ทำางานของคุณมีสัญญาข้อตกลงร่วม 

สัญญาข้อตกลงในการประกัน 
ทุกคนทที่ทำางานให้กับสถานทที่ทำางานที่มีสัญญาข้อตกลงร่วมได้รับ
การคุ้มครองจากการประกัน ประกันเหล่านี้สามารถให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินในกรณี เช่น หากคุณป่วยหรือบาดเจ็บในที่ทำางาน เมื่อคุณ
ลางานเพื่อเลี้ยงดูบุตรคุณยังสามารถได้รับเงินทดแทนเพิ่มเติมอีกด้วย
และเนื่องจากมีข้อตกลงจะเพิ่มเงินเข้าบำานาญของคุณ 
 
 

  คำาแนะนำา!  

• ดูหลักสูตรล่าสุดและสมัครฝึกอบรมโดยเข้าไปหน้าสมาชิกที่ ifmetall.se

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่หน้า 12
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ประกันภัยสมาชิก
ในการเป็นสมาชิกรวมถึงการประกันต่าง ๆ เช่น การประกันอุบัติเหตุ
ที่เกิดในยามว่าง การประกันชีวิตเพิ่มเติม และการประกันรายได้ที่ให้
เงินเพิ่มเติมนอกเนื้อจากเงินที่ได้จากกองทุนทดแทนการว่างงาน ใน
ฐานะสมาชิกใหม่ของสมาพันธ์แรงงาน คุณมีโอกาสด้วยเช่นกันที่จะซื้อ
ประกันต่าง ๆ แบบสมัครใจที่มีประโยชน์ รวมถึงประกันบ้านที่มี เงื่อนไข
ที่ดี การประกันสุขภาพและชีวิต และการประกันภัยคดีความ 

  คำาแนะนำา!  

• ที่ ifmetall.se คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกัน ที่รวมอยู่
ในการเป็นสมาชิกและการประกันที่สามารถซื้อเพิ่มได้โดยสมัครใจ 

• คุณต้องการเพิ่มความคุ้มครองประกันของคุณหรือไม่ ติดต่อกับ Folksam 
ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0771-950 950 
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ข้อเสนอสิทธิพิเศษและส่วนลด
สำาหรับสมาชิก 
ในฐานะเป็นสมาชิกของ IF Metall คุณจะได้รับส่วนลดและข้อเสนอ
สิทธิพิเศษที่ดีอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ การเดินทาง การ
บริการ และอื่น ๆ ข้อเสนอสิทธิพิเศษร่วมของเราได้รับการพัฒนาโดย
ความร่วมมือกับ LO Mervärde และเชื่อมโยงกับบัตรสมาชิกของคุณ
 (IF Metallkortet) 

• คุณสามารถรับสิทธิประโยชน์ได้อย่างง่าย ๆ ที่ lomervarde.se/
ifmetall 

• เพื่อใช้สิทธิพิเศษของบัตรสมาชิกของคุณ คุณต้องเข้าไปที่หน้า
สมาชิกที่ ifmetall.se 

  คำาแนะนำา! 

• นอกจากนี้ก็ยังมีข้อเสนอสิทธิพิเศษเฉพาะในพื้นที่ของคุณที่สามารถ รับสิทธิ
ประโยชน์ได้ด้วย โปรดปรึกษากับแผนกในพื้นที่ของคุณว่า คุณสามารถรับสิทธิ
ประโยชน์ใดบ้าง หรือเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของแผนกที่คุณหาได้ผ่าน ifmetall.se
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เราทำางานเพื่อสิ่งนี้
สหภาพที่เข้มแข็ง
ยิ่งเรามีสมาชิกในสหภาพมากขึ้นเท่าไหร่ เราก็ยิ่งมีอำานาจในการ
 ตัดสินใจมากขึ้น ดังนั้นจึงสำาคัญที่เรามีจำานวนหลายคน เพราะรวมกัน
เราจะแข็งแกร่ง 

สัญญาข้อตกลงที่เข้มแข็ง
สัญญาข้อตกลงร่วมเป็นข้อตกลงที่สำาคัญระหว่างสมาพันธ์แรงงาน
และนายจ้าง สหภาพแรงงานเจรจาให้เกิดสัญญาข้อตกลงเพื่อให้คุณ
มีเงื่อนไขที่ เป็นธรรม เงินชดเชยช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม การประกัน 
เวลาทำางานที่ดี ค่าจ้างที่ยุติธรรม และอี่น ๆ อีกมากมาย ยิ่งเรามีจำานวน
มากขึ้นเท่าไหร่ สัญญาข้อตกลงร่วมที่จะเกิดจากการเจรจาก็ยิ่งดีขึ้น

สังคมที่ดี
ในหน้าที่รับผิดชอบอีกอย่างหนึ่งที่รวมอยู่ในงานของสหพันธ์แรงงาน
ของเราคือการทำางานเพื่อสังคมที่มีความเป็นธรรม เป็นประชาธิปไตย
 และมีความเสมอภาค เป็นสังคมที่คุณและคนอื่นทุกคนมีสิทธิที่จะ
มีชีวิตที่ดีและปลอดภัย นั่นคือเราไม่ได้เรียกร้องเฉพาะเรื่องของเงิน
เดือนและเงื่อนไขของสภาพการทำางานที่ดีขึ้น แต่รวมถึงการตัดสินใจ
ทางการเมืองต่าง ๆ ที่จะเป็นผลดีต่อสมาชิกด้วย

งานที่มีการพัฒนา
เป้าหมายของเรา คือ คุณที่ทำางานในอุตสาหกรรมมีโอกาสที่จะมี
 ความก้าวหน้าในเรื่องงาน ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความสามารถ
 ที่คุณจำาเป็นต้องได้รับ รวมทั้งมีส่วนร่วมในที่ทำางานมากขึ้น เราทุ่มเท
ตลอดเวลาเพื่อชีวิตการทำางานที่ยั่งยืน
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สภาพแวดล้อมในการทำางานที่ดีขึ้น
ตัวแทนของสหภาพแรงงานที่คุ้มครองสภาพแวดล้อมที่ทำางานทำางาน
เพื่อให้นายจ้างจะทำาให้สภาพแวดล้อมในการทำางานดีขึ้นตลอดเวลา
 งานของพวกเขามีความสำาคัญมากเพื่อการป้องกันอุบัติเหตุร้ายแรง
 แต่ถ้ามีคนที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำางานหรือเผชิญกับปัญหาอื่น ๆ
 ในสถานที่ทำางาน ควรจะมีความรู้สึกว่าจะได้รับความช่วยเหลือจาก
สหภาพแรงงาน และจะได้รับการฟื้นฟูสุขภาพที่ดีเพื่อที่จะได้สามารถ
กลับมาทำางานได้

ความช่วยเหลือในการเปลี่ยนแปลง
 โลกเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและโดยการเป็นสมาชิกคุณจะได้รับ
ความปลอดภัยทั้งในการจ้างงานและการเปลี่ยนแปลง หากคุณทำางาน
ที่บริษัทที่มีสัญญาข้อตกลงร่วมและคุณถูกบอกเลิกจ้างงาน เนื่องจากมี
คนเกินงาน คุณในฐานะสมาชิกมีสิทธิ์ที่จะรับความช่วยเหลือมืออาชีพ
ในการหางานใหม่ 

การลดเวลางาน
เนื่องจากเราเข้าทำาสัญญาข้อตกลงร่วมกับนายจ้างเกี่ยวกับเงินบำานาญ
ประเภทงานไม่เต็มเวลาและนายจ้างจึงจ่ายเบี้ยบำานาญพิเศษให้คุณ
 คุณมีสิทธิ์ที่จะลดเวลาทำางานเมื่อคุณถึงอายุ 60 ปี นอกจากนี้เรายัง
ทำางานเพื่อให้พนักงานทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการลดเวลาทำางานอย่างน้อย
 100 ชั่วโมงต่อปี 
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สัญญาข้อตกลงของเรา 
สัญญาข้อตกลงท่ีเกิดข้ึนระหว่างองค์กรนายจ้างและ IF Metall เรียกว่า
สัญญาข้อตกลงร่วม ในสัญญาน้ันจะกำาหนด การจ่ายค่าแรงข้ันต่ำาและการ
ข้ึนเงินเดือน การชดเชยค่าล่วงเวลา การชดเชยการทำางานในช่วงเวลาท่ี
ไม่เหมาะสม ประกันและค่าจ้างในระหว่างเจ็บป่วย เงิน พักร้อนและค่าแรง
วันหยุด ฯลฯ หากคุณต้องการทราบว่าสัญญาข้อตกลงของคุณมีเน้ือหา
อย่างไร โปรดเย่ียมชมเราท่ี ifmetall.se 
ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมาย
และสัญญาตกลง 
ในสวีเดนมีกฎหมายตลาดแรงงานหลายฉบับเพ่ือประกันการจ้างงานของ
คุณ กฎหมายเหล่าน้ีจะเสริมด้วยสัญญาตกลงร่วมและท้ังสองกำาหนดสิทธิ 
และหน้าท่ีของคุณในท่ีทำางาน 

กฎหมายท่ีสำาคัญท่ีสุด:
• กฎหมายคุ้มครองการจ้างงาน (Lagen om anställningsskydd, LAS) 

ได้บัญญัติข้ึนเพ่ือให้จำากัดสิทธิของนายจ้างกรณีให้คนออกจากงาน
 โดยไม่มีเหตุอันควร

• กฎหมายว่าด้วยการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของลูกจ้าง
 (Medbestämmandelagen, MBL) ให้ลูกจ้างมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ของนายจ้างมากข้ึน

• กฎหมายว่าด้วยการต้ังผู้ท่ีได้รับความไว้วางใจให้เป็นตัว แทนของสมาชิก
สหภาพ ฯ (Förtroendemannalagen, FML) ให้ตัวแทนท่ีรับเลือกมีสิทธิ
ทำางานโดยได้รับค่าจ้างในเร่ืองเก่ียวกับ สภาพท่ีทำางานของตนเอง

• กฎหมายว่าด้วยสภาพแวดล้อมในการทำางาน (Arbetsmiljölagen, 
AML) มีเพ่ือป้องกันอันตรายต่อสุขภาพและอุบัติเหตุในท่ีทำางาน

บรรดากฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีสำาคัญคือ กฎหมายว่าด้วยการพักร้อน กฎหมาย
เก่ียวกับการเลือกปฏิบัติ กฎหมายเก่ียวกับการลาเพ่ือทำาหน้าท่ีพ่อแม่ และ
กฎหมายเก่ียวกับการลาหยุดเพ่ือการศึกษา
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กระบวนการประชาธิปไตยของเรา 
คณะกรรมการของสมาพันธ์แรงงานของ IF Metall มีหน้าที่นำาการ
ดำาเนินงานเข้าสู่สมาพันธ์ ทุก ๆ สามปีจะมีการประชุมใหญ่ และประชุม
นั้นจะกำาหนดวัตถุประสงค์ ของสมาพันธ์แรงงานและคณะกรรมการของ
 สมาพันธ์แรงงาน จะได้รับการเลือกตั้งโดยตัวแทนที่การประชุมใหญ่
 ตัวแทน(ที่การประชุมใหญ่)ก็ได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกของแต่ละ
แผนก การประชุมของสมาพันธ์แรงงานและคณะที่ปรึกษาเรื่องสัญญา
ข้อตกลงร่วม ซึ่งให้คำาแนะนำาแก่คณะกรรมการของสมาพันธ์แรงงาน
 และประชุมกันเป็นประจำา

ค่าธรรมเนียมสมาชิก 
ค่าธรรมเนียมสมาชิกที่จ่ายให้ IF Metall ขึ้นอยู่กับรายได้ของคุณ โดย
เฉลี่ยแล้วค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 1.5 เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนของคุณ แต่
ก็ยังมีค่าธรรมเนียมสูงสุดและขั้นต่ำาที่สามารถเรียกเก็บได้อีกเช่นกัน
 ที่ ifmetall.se คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ค่าธรรมเนียม
สมาชิกของคุณว่านำาไปใช้ทำาอะไรบ้าง
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ยินดีต้อนรับสู่ IF Metall เป็นแผ่นพับสำาหรับคุณที่เป็นสมาชิกใหม่
และอยากได้ความรู้มากขึ้นเกี่ยวกับสมาพันธ์แรงงาน 

โปรดเข้ามีส่วนร่วมในการกำาหนดแนวทางและเปลี่ยนแปลงโดยเข้า
ร่วมการประชุมสหภาพ มีส่วนร่วมทางสื่อสังคมออนไลน์ของเราหรือรับ
หน้าที่จากการมอบหมายโดยสหภาพ เรามีหลักสูตรที่ต่าง ๆ ฟรี ที่ให้
คุณได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ต่าง ๆและภาระผูกพันของคุณ ใน
ฐานะสมาชิกคุณจะได้รับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ อีกมากมาย อ่านข้อมูลเพิ่ม
เติมเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์เหล่านั้นในแผ่นพับเล่มนี้

อย่าลืมว่าคุณสามารถรับคำาแนะนำาจาก ตัวแทนที่ได้รับเลือกหรือ
พนักงานของเราได้ตลอดเวลา พวกเขามีหน้าที่ช่วยเหลือสมาชิก!

ยินดีต้อนรับเข้าเป็นสมาชิก!

 

โปรดติดตามเราทางสื่อสังคมออนไลน์ (โซเซียลมีเดีย):
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