
สหภาพแรงงาน 
และเดนมาร์กโมเดล 
ดแูลสิทธิของพวกเราทกุคน

สิทธิของเรา 
ในประเทศเดนมาร์ก

          

ฉันช่ือ ฟาริยา แอนเดอร์เซ่น เป็นคนไทยโดยกาํเนิด
ฉันย้ายมาอยู่ประเทศเดนมาร์ก ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1984 
งานของฉันคือเป็นคนทาํแซนวิช
ฉันได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนลกูจ้างมานานกว่า 10 ปี
และฉันเป็นสมาชิกสหภาพ  3 เอฟด้วย 

สิทธิของลูกจ้าง 
ในประเทศไทย  

ในประเทศไทย นายจ้างเป็นผู้พิจารณาค่าจ้างของคุณ
นายจ้างยงัมีบทบาทสาํคัญ ในกรณีท่ีคุณโชคร้าย
ประสบอุบัติเหตใุนท่ีทาํงาน –
หากคุณได้นายจ้างท่ีมีเมตตา
คุณอาจมีทางออกท่ีดีสาํหรับปัญหานี้
แต่ถ้าโชคร้ายคุณกต้็องพ่ึงตวัเอง
ถ้าคุณลกูไล่ออก สิทธิของคุณ – พูดง่ายๆ ว่า –
ไม่มีเลย
 
 
 

ในเดนมาร์ก ลูกจา้งมีสิทธิมากมายซ่ึงสิทธิทั้งหมดนั้น
เกิดจากสหภาพแรงงาน และส่ิงท่ีเราเรียกวา่
เดนมาร์กโมเดล

ตลาดแรงงานเดนมาร์ก เป็นท่ีรู้จกักนัดีวา่
มีวิธีบริหารจดัการแบบพิเศษ ท่ีน่ีนายจา้ง
และตวัลูกจา้งเอง เป็นผูต้กลงเร่ือง สภาพการทาํงาน
ค่าจา้ง และสิทธิต่างๆ

สหภาพแรงงาน ซ่ึงเป็นตวัแทนของลูกจา้ง
ทาํหนา้ท่ีเป็นศูนยก์ลาง ของตลาดแรงงานเดนมาร์ก
สามารถช่วยคุณไดห้ลายเร่ืองเช่น สหภาพ

ช่วยคุณเม่ือคุณถูกไล่ออก•
 

• เจรจาต่อรองค่าจ้าง สภาพการทาํงาน 
และดแูลให้ทุกอย่างเป็นไปตามข้อตกลง

• ช่วยคุณในกรณีประสบอุบัตเิหตุ 
ที่เกิดจากการทาํงาน 
หรือบาดเจบ็จากการทาํงาน 

• ปกป้อง และบังคับใช้ สิทธิอันพงึได้ของสมาชิก  
ทุกคน ในตลาดแรงงาน

ดงันั้น ส่ิงสาํคญัท่ีคุณตอ้งทาํคือ
สมคัรเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน

ขอใหท้าํเหมือนฉนั การเขา้ร่วมเป็นสมาชิก
จะช่วยรักษาสิทธิของตวัคุณเอง และเพื่อนร่วมงาน

  ขอแสดงความนบัถือ
  ฟาริยา แอนเดอร์เซ่น

ถา้อยากทราบวา่สหภาพแรงงานใดเก่ียวขอ้งกบัสายงานของคุณไปท่ี
www.lo.dk
และเข้าตามลาํดับนี้ : Kontakt  LO’s medlemmer  Forbund 
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ประสบอุบัติเหตใุนท่ีทาํงาน –
หากคุณได้นายจ้างท่ีมีเมตตา
คุณอาจมีทางออกท่ีดีสาํหรับปัญหานี้
แต่ถ้าโชคร้ายคุณกต้็องพ่ึงตวัเอง
ถ้าคุณลกูไล่ออก สิทธิของคุณ – พูดง่ายๆ ว่า –
ไม่มีเลย
 
 
 

ในเดนมาร์ก ลูกจา้งมีสิทธิมากมายซ่ึงสิทธิทั้งหมดนั้น
เกิดจากสหภาพแรงงาน และส่ิงท่ีเราเรียกวา่
เดนมาร์กโมเดล

ตลาดแรงงานเดนมาร์ก เป็นท่ีรู้จกักนัดีวา่
มีวิธีบริหารจดัการแบบพิเศษ ท่ีน่ีนายจา้ง
และตวัลูกจา้งเอง เป็นผูต้กลงเร่ือง สภาพการทาํงาน
ค่าจา้ง และสิทธิต่างๆ

สหภาพแรงงาน ซ่ึงเป็นตวัแทนของลูกจา้ง
ทาํหนา้ท่ีเป็นศูนยก์ลาง ของตลาดแรงงานเดนมาร์ก
สามารถช่วยคุณไดห้ลายเร่ืองเช่น สหภาพ

ช่วยคุณเม่ือคุณถูกไล่ออก•
 

• เจรจาต่อรองค่าจ้าง สภาพการทาํงาน 
และดแูลให้ทุกอย่างเป็นไปตามข้อตกลง

• ช่วยคุณในกรณีประสบอุบัตเิหตุ 
ที่เกิดจากการทาํงาน 
หรือบาดเจบ็จากการทาํงาน 

• ปกป้อง และบังคับใช้ สิทธิอันพงึได้ของสมาชิก  
ทุกคน ในตลาดแรงงาน

ดงันั้น ส่ิงสาํคญัท่ีคุณตอ้งทาํคือ
สมคัรเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน

ขอใหท้าํเหมือนฉนั การเขา้ร่วมเป็นสมาชิก
จะช่วยรักษาสิทธิของตวัคุณเอง และเพื่อนร่วมงาน

  ขอแสดงความนบัถือ
  ฟาริยา แอนเดอร์เซ่น

ถา้อยากทราบวา่สหภาพแรงงานใดเก่ียวขอ้งกบัสายงานของคุณไปท่ี
www.lo.dk
และเข้าตามลาํดับนี้ : Kontakt  LO’s medlemmer  Forbund 

สหภาพแรงงาน 
และเดนมาร์กโมเดล 
ดแูลสิทธิของพวกเราทกุคน

สิทธิของเรา 
ในประเทศเดนมาร์ก

          

ฉันช่ือ ฟาริยา แอนเดอร์เซ่น เป็นคนไทยโดยกาํเนิด
ฉันย้ายมาอยู่ประเทศเดนมาร์ก ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1984 
งานของฉันคือเป็นคนทาํแซนวิช
ฉันได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนลกูจ้างมานานกว่า 10 ปี
และฉันเป็นสมาชิกสหภาพ  3 เอฟด้วย 

สิทธิของลูกจ้าง 
ในประเทศไทย  

ในประเทศไทย นายจ้างเป็นผู้พิจารณาค่าจ้างของคุณ
นายจ้างยงัมีบทบาทสาํคัญ ในกรณีท่ีคุณโชคร้าย
ประสบอุบัติเหตใุนท่ีทาํงาน –
หากคุณได้นายจ้างท่ีมีเมตตา
คุณอาจมีทางออกท่ีดีสาํหรับปัญหานี้
แต่ถ้าโชคร้ายคุณกต้็องพ่ึงตวัเอง
ถ้าคุณลกูไล่ออก สิทธิของคุณ – พูดง่ายๆ ว่า –
ไม่มีเลย
 
 
 

ในเดนมาร์ก ลูกจา้งมีสิทธิมากมายซ่ึงสิทธิทั้งหมดนั้น
เกิดจากสหภาพแรงงาน และส่ิงท่ีเราเรียกวา่
เดนมาร์กโมเดล

ตลาดแรงงานเดนมาร์ก เป็นท่ีรู้จกักนัดีวา่
มีวิธีบริหารจดัการแบบพิเศษ ท่ีน่ีนายจา้ง
และตวัลูกจา้งเอง เป็นผูต้กลงเร่ือง สภาพการทาํงาน
ค่าจา้ง และสิทธิต่างๆ

สหภาพแรงงาน ซ่ึงเป็นตวัแทนของลูกจา้ง
ทาํหนา้ท่ีเป็นศูนยก์ลาง ของตลาดแรงงานเดนมาร์ก
สามารถช่วยคุณไดห้ลายเร่ืองเช่น สหภาพ

ช่วยคุณเม่ือคุณถูกไล่ออก•
 

• เจรจาต่อรองค่าจ้าง สภาพการทาํงาน 
และดแูลให้ทุกอย่างเป็นไปตามข้อตกลง

• ช่วยคุณในกรณีประสบอุบัตเิหตุ 
ที่เกิดจากการทาํงาน 
หรือบาดเจบ็จากการทาํงาน 

• ปกป้อง และบังคับใช้ สิทธิอันพงึได้ของสมาชิก  
ทุกคน ในตลาดแรงงาน

ดงันั้น ส่ิงสาํคญัท่ีคุณตอ้งทาํคือ
สมคัรเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน

ขอใหท้าํเหมือนฉนั การเขา้ร่วมเป็นสมาชิก
จะช่วยรักษาสิทธิของตวัคุณเอง และเพื่อนร่วมงาน

  ขอแสดงความนบัถือ
  ฟาริยา แอนเดอร์เซ่น

ถา้อยากทราบวา่สหภาพแรงงานใดเก่ียวขอ้งกบัสายงานของคุณไปท่ี
www.lo.dk
และเข้าตามลาํดับนี้ : Kontakt  LO’s medlemmer  Forbund 

สหภาพแรงงาน 
และเดนมาร์กโมเดล 
ดแูลสิทธิของพวกเราทกุคน

สิทธิของเรา 
ในประเทศเดนมาร์ก

          

ฉันช่ือ ฟาริยา แอนเดอร์เซ่น เป็นคนไทยโดยกาํเนิด
ฉันย้ายมาอยู่ประเทศเดนมาร์ก ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1984 
งานของฉันคือเป็นคนทาํแซนวิช
ฉันได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนลกูจ้างมานานกว่า 10 ปี
และฉันเป็นสมาชิกสหภาพ  3 เอฟด้วย 

สิทธิของลูกจ้าง 
ในประเทศไทย  

ในประเทศไทย นายจ้างเป็นผู้พิจารณาค่าจ้างของคุณ
นายจ้างยงัมีบทบาทสาํคัญ ในกรณีท่ีคุณโชคร้าย
ประสบอุบัติเหตใุนท่ีทาํงาน –
หากคุณได้นายจ้างท่ีมีเมตตา
คุณอาจมีทางออกท่ีดีสาํหรับปัญหานี้
แต่ถ้าโชคร้ายคุณกต้็องพ่ึงตวัเอง
ถ้าคุณลกูไล่ออก สิทธิของคุณ – พูดง่ายๆ ว่า –
ไม่มีเลย
 
 
 

ในเดนมาร์ก ลูกจา้งมีสิทธิมากมายซ่ึงสิทธิทั้งหมดนั้น
เกิดจากสหภาพแรงงาน และส่ิงท่ีเราเรียกวา่
เดนมาร์กโมเดล

ตลาดแรงงานเดนมาร์ก เป็นท่ีรู้จกักนัดีวา่
มีวิธีบริหารจดัการแบบพิเศษ ท่ีน่ีนายจา้ง
และตวัลูกจา้งเอง เป็นผูต้กลงเร่ือง สภาพการทาํงาน
ค่าจา้ง และสิทธิต่างๆ

สหภาพแรงงาน ซ่ึงเป็นตวัแทนของลูกจา้ง
ทาํหนา้ท่ีเป็นศูนยก์ลาง ของตลาดแรงงานเดนมาร์ก
สามารถช่วยคุณไดห้ลายเร่ืองเช่น สหภาพ

ช่วยคุณเม่ือคุณถูกไล่ออก•
 

• เจรจาต่อรองค่าจ้าง สภาพการทาํงาน 
และดแูลให้ทุกอย่างเป็นไปตามข้อตกลง

• ช่วยคุณในกรณีประสบอุบัตเิหตุ 
ที่เกิดจากการทาํงาน 
หรือบาดเจบ็จากการทาํงาน 

• ปกป้อง และบังคับใช้ สิทธิอันพงึได้ของสมาชิก  
ทุกคน ในตลาดแรงงาน

ดงันั้น ส่ิงสาํคญัท่ีคุณตอ้งทาํคือ
สมคัรเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน

ขอใหท้าํเหมือนฉนั การเขา้ร่วมเป็นสมาชิก
จะช่วยรักษาสิทธิของตวัคุณเอง และเพื่อนร่วมงาน

  ขอแสดงความนบัถือ
  ฟาริยา แอนเดอร์เซ่น

ถา้อยากทราบวา่สหภาพแรงงานใดเก่ียวขอ้งกบัสายงานของคุณไปท่ี
www.lo.dk
และเข้าตามลาํดับนี้ : Kontakt  LO’s medlemmer  Forbund 

สหภาพแรงงาน 
และเดนมาร์กโมเดล 
ดแูลสิทธิของพวกเราทกุคน

สิทธิของเรา 
ในประเทศเดนมาร์ก

          

ฉันช่ือ ฟาริยา แอนเดอร์เซ่น เป็นคนไทยโดยกาํเนิด
ฉันย้ายมาอยู่ประเทศเดนมาร์ก ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1984 
งานของฉันคือเป็นคนทาํแซนวิช
ฉันได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนลกูจ้างมานานกว่า 10 ปี
และฉันเป็นสมาชิกสหภาพ  3 เอฟด้วย 

สิทธิของลูกจ้าง 
ในประเทศไทย  

ในประเทศไทย นายจ้างเป็นผู้พิจารณาค่าจ้างของคุณ
นายจ้างยงัมีบทบาทสาํคัญ ในกรณีท่ีคุณโชคร้าย
ประสบอุบัติเหตใุนท่ีทาํงาน –
หากคุณได้นายจ้างท่ีมีเมตตา
คุณอาจมีทางออกท่ีดีสาํหรับปัญหานี้
แต่ถ้าโชคร้ายคุณกต้็องพ่ึงตวัเอง
ถ้าคุณลกูไล่ออก สิทธิของคุณ – พูดง่ายๆ ว่า –
ไม่มีเลย
 
 
 

ในเดนมาร์ก ลูกจา้งมีสิทธิมากมายซ่ึงสิทธิทั้งหมดนั้น
เกิดจากสหภาพแรงงาน และส่ิงท่ีเราเรียกวา่
เดนมาร์กโมเดล

ตลาดแรงงานเดนมาร์ก เป็นท่ีรู้จกักนัดีวา่
มีวิธีบริหารจดัการแบบพิเศษ ท่ีน่ีนายจา้ง
และตวัลูกจา้งเอง เป็นผูต้กลงเร่ือง สภาพการทาํงาน
ค่าจา้ง และสิทธิต่างๆ

สหภาพแรงงาน ซ่ึงเป็นตวัแทนของลูกจา้ง
ทาํหนา้ท่ีเป็นศูนยก์ลาง ของตลาดแรงงานเดนมาร์ก
สามารถช่วยคุณไดห้ลายเร่ืองเช่น สหภาพ

ช่วยคุณเม่ือคุณถูกไล่ออก•
 

• เจรจาต่อรองค่าจ้าง สภาพการทาํงาน 
และดแูลให้ทุกอย่างเป็นไปตามข้อตกลง

• ช่วยคุณในกรณีประสบอุบัตเิหตุ 
ที่เกิดจากการทาํงาน 
หรือบาดเจบ็จากการทาํงาน 

• ปกป้อง และบังคับใช้ สิทธิอันพงึได้ของสมาชิก  
ทุกคน ในตลาดแรงงาน

ดงันั้น ส่ิงสาํคญัท่ีคุณตอ้งทาํคือ
สมคัรเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน

ขอใหท้าํเหมือนฉนั การเขา้ร่วมเป็นสมาชิก
จะช่วยรักษาสิทธิของตวัคุณเอง และเพื่อนร่วมงาน

  ขอแสดงความนบัถือ
  ฟาริยา แอนเดอร์เซ่น

ถา้อยากทราบวา่สหภาพแรงงานใดเก่ียวขอ้งกบัสายงานของคุณไปท่ี
www.lo.dk
และเข้าตามลาํดับนี้ : Kontakt  LO’s medlemmer  Forbund 


