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เงินเดือนเม่ือป่วย / เงินป่วย (Sjuklön/sjukpenning)

• ปกติเม่ือคุณป่วย นายจา้งจะเป็นผูจ่้ายเงินป่วยให ้ในช่วง 14 วนัแรกของการป่วย  

หลงัจากนั้น กรมประกนัสงัคมจะเป็นผูจ่้ายเงินป่วยให ้ แต่อาจมีนายจา้งบางรายท่ีไม่

จ่ายเงินป่วยใหใ้นช่วง 14 วนัแรกของการป่วย คุณกส็ามารถยืน่เร่ืองขอเงินป่วยกบั

กรมประกนัสงัคมไดท้างเวบไซดข์องกรมประกนัสงัคม  (försäkringskassan)

• แต่ในช่วงวนัท่ี 1 สิงหาคม - 31 ธนัวาคม 2020 รัฐบาลมีการจดังบประมาณในการ

ช่วยนายจา้งจ่ายเงินป่วยเป็นบางส่วน (ก่อนหนา้น้ีช่วงเดือนเมษายนถึงกรกฎาคม

รัฐบาลจ่ายทั้งหมด)

• เงนชดเชยจะไดป้ระมาณ 80%ของเงินเดือน แต่สูงสุด 804 kr ต่อวนั



เงินเดือนเม่ือป่วย / เงินป่วย (Sjuklön/sjukpenning)

• ปกติหากป่วยเกิน 7 วนัตอ้งยืน่ใบรับรองแพทย ์ แต่ในสถานการณ์ปัจจุบนัท่ีมีการ

แพร่ของเช้ือโควดิ 19 ผูป่้วยไม่จาํเป็นตอ้งยืน่ใบรับรองแพทยใ์นช่วง 21 วนัแรก

ของการป่วย

• เงินชดเชยสาํหรับบุคคลท่ีมีความเส่ียงต่อการติดเช้ือโควดิ 19 โดยไม่สามารถทาํ

งานจากบา้นได ้และจาํเป็นตอ้งหยดุอยูบ่า้นเพื่อป้องกนัการติดเช้ือ ( ชดเชยสูงสุด 

90 วนั และมีผลระหวา่งวนัท่ี 1 กรกฎาคม - 31  ธนัวาคม )

• นอกจากน้ียงัมีสวสัดิการการชดเชยกรณีเจบ็ป่วยจากการเป็นผูติ้ดเช้ือหรือติดโรคท่ี

เส่ียงต่อการแพร่กระจายของเช้ืออีกดว้ย (เช่น ติดเช้ือ Covid-19  เป็นตน้)



เงินชดเชยการบาดเจบ็ระยะยาว จากการทาํงาน  

( Livränta )    

• แพทยต์อ้งลงความคิดเห็นวา่การบาดเจบ็ของคุณมีผลกระทบต่อรายไดอ้ยา่งนอ้ย  1 ปี

• เงินชดเชยท่ีจะไดข้ึ้นอยูก่บัจาํนวนรายไดท่ี้สูญเสียไปเน่ืองจากการบาดเจบ็ท่ีเกิดข้ึน 

(inkomstförlust) โดยคาํนวณเปรียบเทียบ ระหวา่งรายไดก่้อนหนา้การบาดเจบ็ และ

รายไดห้ลงัจากการบาดเจบ็ แต่สูงสุดคือ 354 750 kr สาํหรับปี 2020



เงินชดเชยเม่ือลาพกัร้อน (Semesterlön/Semesterersättning)  

• คุณสามารถลาพกัร้อนได ้25 วนั ต่อปี หากคุณเป็นพนกังานประจาํและทาํงานมา

แลว้อยา่งนอ้ย 1 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน จนถึงวนัท่ี 31 มีนาคมของปีถดัไป  

• จาํนวนเงินลาพกัร้อนท่ีไดข้ึ้นอยูก่บัรายไดข้องเรารวมถึงสญัญาขอ้ตกลงต่างๆท่ี

ระบุไวใ้นสญัญาการทาํงานของเราดว้ย

• โดยปกติหากไม่ไดเ้ป็นพนกังานประจาํจะไดเ้งินพกัร้อน 12% ของเงินเดือน

• สาํหรับพนกังานประจาํ ตอ้งเอาวนัลาพกัร้อนออกอยา่งนอ้ย 20 วนัต่อปี และ

สามารถเกบ็สะสมได ้5 วนัต่อปี สะสมไดสู้งสุดต่อเน่ือง 5 ปี 



การขอลาหยดุงานโดยไม่ไดรั้บเงินเดือน (Tjänstledighet)

• ผูท่ี้เป็นลูกจา้ง สามารถขอลาหยดุงานได ้มากกวา่  25 วนั แต่สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน 

ต่อปี แต่ยงัคงมีการคงไวซ่ึ้งตาํแหน่งการทาํงานอยูเ่หมือนเดิม 

• การลาแบบน้ีเป็นการลาโดย ไม่ไดรั้บเงินเดือน การลาลกัษณะน้ี อาจเป็นการลา 

เพื่อไปทาํกิจกรรม อยา่งอ่ืน เช่น การลาไปศึกษาต่อ การลาไปทาํภาระกิจอ่ืนท่ี

สาํคญั ทั้งน้ีตอ้งมีการแจง้และผา่นการเห็นชอบจากนายจา้งดว้ยเช่นกนั 



สิทธิในการไดรั้บคูปองและส่วนลดสาํหรับกิจกรรมต่างๆ

•คูปองการเขาฟสเนตเพื่อออกกําลังกายในเวลา
วาง
•สวนลดตางๆในฐานะพนักงาน



คําถาม?



ประกนัการวา่งงาน 

(Arbetslöshetskassa/A-kassa) 

• ลูกจา้งและเจา้ของกิจการสามารถไดรั้บเงินชดเชยการวา่งงาน เป็นระยะเวลา 300 วนั

• หากในวนัท่ี 300 ผูท่ี้ไดรั้บเงินชดเชยมีบุตรทีอายตุ ํ่ากวา่ 18 ปี จะไดว้นัเพิ่มมาอีก 150 วนั รวมเป็น 

450 วนั 

• ตอ้งเป็นผูว้า่งงานและอาจเป็นหรือไม่เป็นสมาชิกของประกนัการวา่งงานกไ็ด ้(A-kassa)

• หากเป็นสมาชิกครบตามระยะเวลากาํหนด ( 3 เดือน ) จะไดรั้บเงินชดเชยประมาณ 80% 

ของเงินเดือนในช่วง 100 วนัแรก แต่สูงสุดวนัละ  1200 kr 

• หากไม่ไดเ้ป็นสมาชิกหรือเป็นไม่ครบกาํหนด จะไดรั้บเงินชดเชนพื้นฐาน ( สูงสุด 510kr ต่อวนั 

ตํ่าสุด 255 kr ต่อวนั ในช่วง 13 เมษายน2020-3 มกราคม 2021)

• รายละเอียดเพิ่มเติมเป็นภาษาไทย คู่มือ A-kassa สาํหรับคนไทยในสวเีดน 

https://drive.google.com/file/d/1IfsSNp1z9SIJePUICHHX7grcgrOQKH4k/view 

https://drive.google.com/file/d/1IfsSNp1z9SIJePUICHHX7grcgrOQKH4k/view


สหภาพแรงงาน

(Fackförbund/ Facket) 

• บริการใหค้าํปรึกษาดา้นกฎหมายแรงงงาน

• ใหค้วามช่วยเหลือลูกจา้งกรณีเกิดขอ้พิพาทยก์บันายจา้ง

• เสียค่าสมาชิกรายเดือน 

• หากท่านเป็นสมาชิกหากท่านเจบ็ป่วย หรือวา่งงานท่านอาจมีสิทธ์ิไดเ้งินชดเชย

เพิ่มมากข้ึนกวา่ปกติ 

** โปรดติดต่อสหภาพแรงงานท่ีท่านเป็นสมาชิกเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม



ความแตกต่างของสหภาพแรงงาน (Facket)

 และประกนัการตกงาน (A-kassa)

 
Facket =  สหภาพแรงงาน

A-kassa = ประกนัชดเชยการวา่งงาน

 *** Facket และ A-kassa ไม่ใช่องคก์รเดียวกนั และมีหนา้ท่ีคนละอยา่ง แต่มกัใชช่ื้อ

ร่วมกนัหรือคลา้ยๆกนั สาเหตุเน่ืองจาก สององคก์รน้ีมกัทาํงานร่วมกนั

 และมีหน่วยงานอ่ืนๆท่ีตอ้งติดต่อร่วมกนัเสมอ เพราะฉะนั้นเวลาจะสมคัรสมาชิก

โปรดดูใหล้ะเอียดวา่ กาํลงัสมคัรเป็นสมาชิก Facket หรือ A-kassa 



สญัญาความตกลงร่วม (Kollektivavtal)

• เป็นสญัญาท่ีทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษรระหวา่งองคก์รของฝ่ายลูกจา้ง และองคก์รของ
ฝ่ายนายจา้ง หรือกบันายจา้งรายใดรายหน่ึงโดยเฉพาะ เก่ียวกบัเร่ืองเงินเดือน 
เง่ือนไขการวา่จา้ง การประกนัต่างๆ เช่น การประกนัการเจบ็ป่วย การไดรั้บบาดเจบ็
จากการทาํงาน การทาํงานล่วงเวลา บาํนาญ และการเสียชีวติ หรือประกนัการถูก
บอกเลิกจา้ง เป็นตน้ 



สญัญาความตกลงร่วม (Kollektivavtal)

• การทาํสญัญาความตกลงร่วมน้ีไม่ไดเ้ป็นขอ้บงัคบัทางกฎหมายวา่นายจา้งทุกรายจะ

ตอ้งทาํ เพราะฉะนั้น จึงมีนายจา้งท่ีเขา้ร่วมหรืออาจจะไม่เขา้ร่วมกไ็ด ้แต่ขอ้ดีของ

การท่ีลูกจา้งทาํงานกบันายจา้งท่ีเขา้ร่วมสญัญาน้ีคือ เม่ือนายจา้งตกลงทาํสญัญา

ความตกลงร่วมน้ีแลว้นายจา้งจะตอ้งปฎิบติัตามขอ้ตกลง ท่ีระบุในสญัญาดงักล่าว

 (เช่น เร่ืองการข้ึนเงินเดือนประจาํปี เป็นตน้ )  และลูกจา้งเองกจ็ะไดรั้บความอุ่นใจ

ในเร่ืองของเง่ือนไขการวา่จา้งต่างๆ ตามท่ีกล่าวมา และลูกจา้งยงัสามารถมีส่วน

ร่วมในการตดัสินใจต่างๆในองคก์รอีกดว้ย 



            A B

มีสัญญาตกลงรวม 
(kollektivavtal)

ไมมีสัญญาตกลงรวม 
(kollektivavtal)

สหภาพแรงงาน (Facket)

- พักงาน
- ลดชั่วโมงงาน
- ลดเงินเดือน
- ถูกไลออก
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ประสบการณ์ท่ีพบบ่อยเก่ียวกบัการทาํงานในสวเีดน

ของคนไทย

 • ไม่กลา้ถามคาํถามท่ีสาํคญัและเป็นประโยชนต่์อตวัเองเวลาไปสมัภาษณ์งาน  

• ไม่ใหค้วามสนใจกบัสญัญาการจา้งงานมากนกัหรือไม่กลา้ทวงถามถึงสญัญาการทาํ

งาน  

• เซ็นเอกสารโดยท่ีไม่ทราบวา่คือเอกสารอะไร/ ไม่พยายามทาํความเขา้ใจกบัเน้ือหา

ในเอกสารนั้นใหล้ะเอียดถ่ีถว้นก่อนท่ีจะเซ็น

• การส่ือสารท่ีผดิพลาดเพราะภาษา 



คําถาม?


