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ค ำน ำ 

โบรชวัร์น้ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัรัฐสวสัดิการ เม่ือพดูถึงรัฐสวสัดิการเราหมายความวา่ รัฐนอร์เวยจ์ะดูแลประชากรในประเทศ 

ทุกคนใหมี้ชีวติท่ีปลอดภยัมากเท่าท่ีจะเป็นไปได ้และทุกคนจะไดรั้บความช่วยเหลือหากพวกเขาตอ้งการ 

โบรชวัร์น้ีจะกล่าวถึงภาพรวมของบริการท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีรัฐสวสัดิการเสนอให ้

ภาพรวมดงักล่าวจะใหภ้าพรวมเก่ียวกบัสิทธิและหนา้ท่ีท่ีคุณมีในฐานะพลเมืองในประเทศนอร์เวยด์ว้ยเช่นกนั 

โบรชวัร์ถูกท าข้ึนส าหรับโครงการของ JURK ซ่ึงมีช่ือวา่โครงการตวัแทนกฎหมาย (Jussambassadør-projektet)  

ในโครงการตวัแทนกฎหมาย 

เรามีอาสาสมคัรจากสมาคมสตรีไทยและโปแลนดซ่ึ์งไดรั้บการฝึกอบรมในหวัขอ้ส าคญัโดยท่ีพวกเขาจะน าไปถ่ายทอดกบัเค

รือข่ายสตรีของพวกเขาต่อไป โบรชวัร์ไดรั้บการออกแบบมาใหเ้หมาะสมกบัการบรรยายของบรรดาตวัแทนกฎหมายเหล่าน้ี 

โบรชวัร์อ่านเขา้ใจไดง่้ายโดยไม่ตอ้งฟังค าบรรยายมาก่อน  

โครงการตวัแทนกฎหมายน้ี ไดรั้บเงินสนบัสนุนจากคณะกรรมการบูรณาการและความหลากหลาย (IMDi) 

เราขอขอบคุณส าหรับเงินท่ีเราไดรั้บเพื่อจดัท าหลกัสูตรและท าโบรชวัร์ 

เราอยากขอบคุณตวัแทนกฎหมายของเราอีกดว้ย กลุ่มผูห้ญิงยอดเยีย่มผูซ่ึ้งท างานส าคญั พวกเราซ่ึงท างานใน JURK 

เรียนรู้มากมายจากการท างานกบัตวัแทนกฎหมายของเราเช่นกนั 

หากคุณมีค าถามเพ่ิมเติมหลงัจากอ่านโบรชวัร์แลว้ คุณสามารถติดต่อ JURK หรือหน่วยงานช่วยเหลืออ่ืน ๆ 

ท่ีเราเขียนไวใ้นโบรชวัร์น้ีได ้

โบรชวัร์มีใหเ้ป็นภาษานอร์เวย ์โปแลนดแ์ละไทย 

กรุงออสโล, ตุลาคม 2561 

ขอแสดงความนบัถือ 

อิงเงะบอร์ก เฟยลดส์ตาด ์

ท่ีปรึกษาช านาญการและหวัหนา้โครงการตวัแทนกฎหมาย (Jussambassadør-projektet) 
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JURK – Juridisk rådgivning for kvinner (ค าแนะน าทางกฎหมายส าหรับผูห้ญิง) 

ใหค้  าแนะน าทางกฎหมายฟรีแก่ทุกคนท่ีนิยามตวัเองวา่เป็นผูห้ญิง คุณสามารถหาขอ้มูลเก่ียวกบัเราไดจ้ากเวบ็ไซต:์ 

www.jurk.no 

คุณสามารถโทรหาเราไดท่ี้หมายเลข 22 84 29 50 หรือมาหาเราท่ี Skippergata 23, 0154 Oslo 

คุณสามารถส่งคดีของคุณใหเ้ราทางอิเลก็ทรอนิกส์ไดเ้สมอ! โดยคุณสามารถส่งมาไดท่ี้ www.jurk.no   

"ส่งเร่ืองของคุณใหเ้รา!" 

Brosjyren er laget i oktober 2018. 
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1. บทน ำ 
1.1. วตัถุประสงค์ของโบรชัวร์ 
เป้าหมายของเราในโบรชวัร์น้ีคือการใหภ้าพรวมของรัฐสวสัดิการและบอกถึงสิทธิและหนา้ท่ี

ต่าง ๆ ท่ีประชากรมีในรัฐสวสัดิการ 

เราไม่คิดวา่ทุกคนท่ีอ่านโบรชวัร์น้ีมีประสบการณ์ทุกอยา่งเก่ียวกบัส่ิงท่ีเราเขียนถึง 

อยา่งไรก็ตามเราเลือกท่ีจะใชค้  าวา่ "คุณ" 

ไวใ้นทั้งโบรชวัร์เพื่อท าใหภ้าษาง่ายข้ึนส าหรับคุณผูอ่้าน 

ถึงแมว้า่เราพยายามเขียนดว้ยภาษาท่ีง่าย แต่ก็ยอ่มมีบางอยา่งท่ียากท่ีจะเขา้ใจ 

ถา้มีบางส่ิงท่ีคุณไม่เขา้ใจ คุณมาสามารถติดต่อ JURK 

เพื่อขอรับขอ้มูลหรือค าอธิบายเพ่ิมเติมได ้

 

2. รัฐสวสัดิกำร 
2.1. รัฐสวสัดกิำรคอือะไร 

นอร์เวยเ์ป็นรัฐสวสัดิการ 

นัน่หมายความวา่รัฐตอ้งดูแลใหพ้ลเมืองในประเทศมีชีวติท่ีปลอดภยัมากเท่าท่ีจะเป็นไปได ้

และทุกคนจะไดรั้บความช่วยเหลือหากพวกเขาตอ้งการ 

รัฐสวสัดิการเสนอใหบ้ริการแก่ผูอ้ยูอ่าศยัตั้งแต่เกิดและจวบจนตลอดชัว่ชีวติ 

หน่ึงในจ านวนบริการต่าง ๆ ไดแ้ก่ การดูแลสุขภาพเม่ือคลอด 

ขอ้เสนอเก่ียวกบัโรงเรียนอนุบาล โรงเรียนและการสนบัสนุนดา้นเศรษฐกิจ (การเงิน) 

หากคุณเสียงานหรือเจบ็ป่วย 

ส ำหรับทุกคน  รัฐสวสัดิการมีไวส้ าหรับทุกคนท่ีอาศยัอยูใ่นนอร์เวย ์

ฟรี หลาย ๆ บริการท่ีรัฐสวสัดิการยืน่ขอ้เสนอใหเ้ป็นบริการฟรี 

บริการฟรีน้ีใชก้บัโรงพยาบาลและโรงเรียน 
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ส่วนหักของตวัเอง ส าหรับบริการบางประเภทคุณจะตอ้งจ่ายส่วนหกั ส่วนหกัของตวัเอง (egenandel)  

เราหมายความวา่คุณตอ้งจ่ายค่าบริการบางส่วนดว้ยตวัเอง 

ในขณะท่ีรัฐครอบคลุมค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือให ้

 

 

สิทธิและหน้ำทีต่่ำง ๆ ในขณะเดียวกนัขณะท่ีรัฐสวสัดิการใหสิ้ทธิต่าง ๆ มากมายแก่ประชาชน 

มนัก็ท าใหป้ระชาชนมีหนา้ท่ีต่าง ๆ ตามมา (ส่ิงท่ีประชาชนตอ้งท า) 

การท่ีคุณจะไดรั้บบริการต่าง ๆ คุณอาจตอ้งท าอะไรบางอยา่งกลบัคืน 

และถา้คุณไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีของคุณ คุณอาจไม่ไดรั้บสิทธ์ิเช่นเดียวกบัคนอ่ืน ๆ 

ภำษ ี เพื่อใหรั้ฐสวสัดิการสามารถปฏิบติังาน รัฐไดต้อ้งมีเงิน 

วธีิหน่ึงท่ีรัฐสวสัดิการไดรั้บเงินก็คือทุกคนในนอร์เวยท่ี์ท างานตอ้งจ่ายภาษี 

คุณมีหนา้ท่ีจ่ายภาษีถา้คุณมีงานท า เงินภาษีนอกจากถูกใชใ้นการใหบ้ริการอ่ืน ๆ แลว้ 

ก็ถูกใชส้ าหรับโรงเรียนฟรีและโรงพยาบาลฟรีนัน่เอง 

 

2.2. รัฐสวสัดกิำรก่อขึน้อย่ำงไร 
รัฐสวสัดิการประกอบดว้ยหลาย ๆ หน่วยงานและหลาย ๆ สถาบนั 

หน่ึงหน่วยงานหรือหน่ึงสถาบนัเป็นสถานท่ีท่ีท างานเก่ียวกบัเร่ืองเฉพาะเจาะจงหรือหวัขอ้เฉพ

าะเจาะจง หน่วยงานหรือสถาบนัสามารถใหห้น่ึงบริการหรือหลายบริการแก่ประชากร 

ตวัอยา่งของหน่วยงาน คือ รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข 

และตวัอยา่งของสถาบนัคือโรงเรียน หน่วยงานคุม้ครองเด็ก  

NAV (หน่วยงานบริหารแรงงานและสวสัดิการของนอร์เวย)์ และโรงพยาบาลหลาย ๆ แห่ง 

รูปภาพในหนา้ถดัไปเป็นภาพรวมของหน่วยงานบางส่วนท่ีส าคญั ๆ และสถาบนัต่าง ๆ 

ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของรัฐสวสัดิการ 

ดา้นบนสุด คุณเห็นภาพรัฐบาลและรัฐสภา ซ่ึงจะเป็นผูต้ดัสินใจวา่รัฐจะใชเ้งินอยา่งไร 

พวกเขายงัตดัสินใจดว้ยวา่เราจะมีหน่วยงาน / สถาบนัใดบา้ง 

ดา้นล่างรัฐสภาและรัฐบาลคือกระทรวงและคณะกรรมการต่าง ๆ กระทรวงหน่ึง ๆ 

น าโดยรัฐมนตรีวา่การกระทรวงท่ีเป็นสมาชิกของรัฐบาล 
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ตวัอยา่งเช่นรัฐมนตรีวา่การกระทรวงเด็กและความเสมอภาคเป็นรัฐมนตรีวา่การกระทรวงซ่ึงเ

ป็นประธานของกระทรวงเด็กและความเสมอภาค บรรดากระทรวงและคณะกรรมการต่าง ๆ 

ท างานเก่ียวกบัหลากหลายประเดน็ ตวัอยา่งเช่น เก่ียวกบัสุขภาพและเก่ียวกบัการท างาน 

 

 

กระทรวงและคณะกรรมการมีหนา้ท่ีรับผิดชอบใหแ้น่ใจวา่ สถาบนัต่าง ๆ 

ท่ีอยูภ่ายใตก้ารปกครองของตนถกูปกครองในทางท่ีดี สถาบนัเหล่าน้ีประกอบดว้ย 

บา้นพกัคนชรา โรงพยาบาล และหน่วยงานคุม้ครองเด็ก 

นอกจากน้ียงัมีหน่วยงาน/สถาบนัต่าง ๆ มากกวา่ท่ีวาดลงบนภาพ 

แต่บรรดาหน่วยงาน/สถาบนัซ่ึงปรากฏในภาพมีความส าคญัมากท่ีสุดส าหรับรัฐสวสัดิการ 

รัฐสวสัดิการสามารถถูกเรียกในช่ืออ่ืน ๆ ได ้ตวัอยา่งเช่น รัฐสวสัดิการถูกเรียกวา่ "สาธารณะ" 

หรือ "บริการสาธารณะ" 
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2.3. ใครสำมำรถรับบริกำรจำกรัฐสวสัดกิำรได้? 

กฎเกณฑห์ลกัคือคุณตอ้งอาศยัอยูใ่นนอร์เวย ์

ถา้คุณยา้ยท่ีต่างประเทศเพ่ืออาศยัอยูท่ี่นัน่ 

มนัมกัหมายความวา่คุณไม่สามารถรับบริการจากรัฐสวสัดิการไดอี้กต่อไป 

บางคร้ังก็มีขอ้ยกเวน้ส าหรับกฎน้ีเช่นกนั 

ยิง่ไปกวา่นั้น อาจมีภาระหนา้ท่ีหรือกฎต่าง ๆ 

ท่ีคุณตอ้งปฏิบติัตามเพื่อท่ีจะไดรั้บบริการจากรัฐสวสัดิการ 

โดยอาจจะเป็นเง่ือนไขหรือขอ้ก าหนดท่ีคุณตอ้งปฏิบติัตามเพื่อรับบริการจากรัฐสวสัดิการ 

เราจะกล่าวถึงขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัส่ิงเหล่าน้ีในบทต่อไป 

2.4. บริกำรส ำคญัทีรั่ฐสวสัดกิำรเสนอให้ 

ในโบรชวัร์น้ีเราจะพดูถึงกบับรรดาบริการท่ีส าคญัท่ีสุดบางส่วนท่ีรัฐสวสัดิการน าเสนอ ไดแ้ก่: 

บริการจากหน่วยงานบริหารแรงงานและสวสัดิการของนอร์เวย ์(NAV) 

บริการดา้นสุขภาพและการดูแล 

แพทยป์ระจ าตวั 

บริการทางการแพทยน์อกเวลาท าการ 

ศูนยสุ์ขภาพ 

ขอ้เสนอเก่ียวกบังาน 

ความช่วยเหลือในการหางาน 

โครงการส่งเสริมคุณวฒิุ 

ขอ้เสนอถา้คุณถูกเลือกปฏิบติั 

การจดัการทางสงัคม 

เงินส าหรับความยากจน 

การสนบัสนุนช่วยเหลือเร่ืองท่ีอยูอ่าศยั 

ขอ้เสนอแก่ครอบครัว 

โรงเรียนอนุบาล 
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การคุม้ครองเด็ก 

ขอ้เสนอหากคุณก าลงัประสบการใชค้วามรุนแรง 

ความช่วยเหลือดา้นกฎหมายฟรี 

บริการส าคญัท่ีรัฐสวสัดิการมีแตเ่ราไม่ไดเ้ขียนในโบรชวัร์น้ี: 

 

 

 

 

ขอ้เสนอแก่ครอบครัว 

กิจกรรมหลงัเลิกเรียน(SFO) 

การศึกษา 

โรงเรียนฟรี 

มหาวทิยาลยัฟรี 

3. หน่วยงำนบริหำรแรงงำนและสวสัดิกำรของนอร์เวย์ (NAV) 
3.1. ค ำน ำ 

NAV เป็นหน่วยงานรัฐท่ีจะช่วยคุณดว้ยเงินช่วยเหลือ หรือ ส่ิงต่าง ๆ หากคุณตอ้งการ  

NAV ยงัพยายามท่ีจะช่วยใหคุ้ณไดง้านอีกดว้ย ถา้คุณไม่สามารถหางานดว้ยตวัคุณเอง  

เราจะไม่กล่าวถึงทุกอยา่งท่ีคุณสามารถไดรั้บความช่วยเหลือจาก NAV 

เราจะพดูเพียงเลก็นอ้ยเก่ียวกบัสิทธิท่ีคุณมีกบั NAV 

และพดูเพียงเลก็นอ้ยเก่ียวกบัหนา้ท่ีท่ีคุณและ NAV มีต่อกนั 

3.2. สิทธิต่ำง ๆ กบั NAV 

NAV มีขอ้เสนอสิทธิประโยชน์ท่ีส าคญัมากมาย (เงินและส่ิงของ) แก่ประชากรในนอร์เวย ์

คุณอาจไดรั้บสิทธิประโยชน์บางอยา่งเหล่าน้ีในชีวติของคุณ 
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เงือ่นไข ทุกคนไม่สามารถไดรั้บบรรดาสิทธิประโยชนท์ั้งหมดท่ี NAV เสนอให ้

มนัจะมีค่าใชจ่้ายมากเกินไปส าหรับรัฐสวสัดิการ 

ดงันั้นคุณตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดบางประการเพ่ือใหไ้ดสิ้ทธิประโยชน์จาก NAV 

เง่ือนไขเป็นขอ้ก าหนดท่ีตอ้งปรากฏเพื่อใหคุ้ณไดรั้บสิทธิประโยชน์จาก NAV 

เง่ือนไขเหล่าน้ีเหมือนกนัส าหรับทุกคนท่ีอาศยัอยูใ่นนอร์เวย ์

ตวัอยา่งท่ี 1: เพื่อท่ีจะไดรั้บเงินสงเคราะห์บุตรจาก NAV คุณตอ้งมีบุตรท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี  

น่ีเป็นเง่ือนไขท่ีจะไดรั้บเงินสงเคราะห์บุตรคือคุณมีบุตรอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี 

ถา้คุณไม่เขา้เง่ือนไขขอ้น้ี คุณจะไม่ไดรั้บเงินสงเคราะห์บุตร 

ตวัอยา่งท่ี 2: ในการไดรั้บเงินบ านาญจาก NAV คุณตอ้งมีอายคุรบ 62 ปีบริบูรณ์ 

น่ีเป็นเง่ือนไขท่ีคุณตอ้งมีอายคุรบ 62 ปี หากคุณอาย ุ60 

ปีคุณจะไม่สามารถไดรั้บเงินบ านาญได ้

 

NAV แยกความแตกต่างระหวา่งสิทธิประโยชน์ท่ีคุณจะไดรั้บหากคุณมีเง่ือนไขตรงตามท่ีระบุ 

และสิทธิประโยชนท่ี์คุณอาจจะไดรั้บหากคุณมีเง่ือนไขตรงตามท่ีระบุ 

สิทธิประโยชน์ส่วนใหญ่ท่ี NAV เสนอใหน้ั้น คุณจะไดรั้บหากคุณปฏิบติัตรงตามเง่ือนไขต่าง 

ๆ ตามท่ีก าหนด 

เงินสงเคราะห์บุตรเป็นตวัอยา่งของสิทธิประโยชนท่ี์คุณจะไดรั้บหากคุณมีคุณสมบติัตามเง่ือน

ไขท่ีก าหนด เง่ือนไขในการรับเงินสงเคราะห์บุตรคือคุณ: 

1. มีบุตรท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี 

2. บุตรอาศยัอยูก่บัท่านถาวร 

3. บุตรอาศยัอยูใ่นนอร์เวย ์

ถา้เง่ือนไขครบทั้งสามขอ้น้ี คุณจะไดรั้บเงินสงเคราะห์บุตรจาก NAV 

การมีสิทธิไดรั้บประโยชนเ์ป็นหน่ึงตวัอยา่งของสิทธิประโยชนท่ี์คุณสามารถไดรั้บจาก NAV 

ถึงแมว้า่คุณจะปฏิบติัตามเง่ือนไขไดค้รบถว้นเพื่อใหไ้ดสิ้ทธิประโยชน์  

NAV ก็ประเมินไดอ้ยูดี่วา่พวกเขาคิดวา่คุณจะไดรั้บพิจารณาใหไ้ดสิ้ทธิประโยชน์หรือไม่  

หาก NAV ไม่คิดวา่คุณตอ้งการไดรั้บสิทธิประโยชน์ 

มนัอาจส่งผลใหคุ้ณไม่ไดรั้บประโยชน์น้ีก็เป็นได ้
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คุณไม่มีสิทธ์ิโดยอตัโนมติัท่ีจะไดรั้บสิทธิประโยชน์ 

ถึงแมว้า่จะปฏิบติัตามเง่ือนไขครบถว้นก็ตาม 

ข้อยกเว้น บางคร้ังคุณอาจไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขทั้งหมดส าหรับการไดรั้บสิทธิประโยชน์จาก NAV แลว้ 

อยา่งไรก็ตาม อาจมีขอ้ยกเวน้ท่ีท าใหคุ้ณไม่ไดรั้บสิทธิประโยชน์อยูดี่ ขอ้ยกเวน้คือกฎท่ีบอกวา่ 

ไม่วา่อยา่งไรก็ตาม คุณไม่สามารถไดรั้บสิทธิประโยชน์ ดว้ยเหตผุลแตกต่างกนัหลายประการ 

คุณตอ้งถาม NAV วา่มีขอ้ยกเวน้ใดท่ีเก่ียวขอ้งกบักรณีของคุณ 

 คุณสามารถอ่านเพ่ิมเติมเก่ียวกบัเง่ือนไขท่ีตอ้งปฏิบติัเพื่อใหไ้ดสิ้ทธิประโยชน์ จาก NAV 

ในเวบ็ไซตข์อง NAV เอง นอกจากน้ียงัมีขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้ยกเวน้เหล่าน้ีดว้ย 

 

3.3. หน้ำทีท่ีคุ่ณมต่ีอ NAV 

หน้ำทีใ่ห้ข้อมูล เม่ือคุณสมคัรขอรับสิทธิประโยชน์จาก NAV คุณมีหนา้ท่ีใหข้อ้มูล 

นัน่หมายความวา่คุณตอ้งบอกทุกอยา่งให ้NAV ทราบหาก NAV ถามคุณ 

น่ีเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นส าหรับ NAV 

เพื่อใหส้ามารถประเมินไดว้า่ใครมีสิทธิไดรั้บประโยชน์และใครท่ีไม่มีสิทธ์ิไดรั้บประโยชน ์

ยืน่เอกสำรที ่ คุณตอ้งส่งมอบเอกสารทั้งหมดท่ีจ าเป็นเพื่อท่ี NAV จะไดป้ระเมินกรณีของคุณได ้ทุกส่ิงท่ี 

จ ำเป็นทั้งหมด คุณใหข้อ้มูลกบั NAV จะตอ้งเป็นความจริง ถา้คุณไม่ใหร้ายละเอียดตามท่ี NAV ตอ้งการ  

NAV สามารถตดัสินใจไดว้า่คุณจะไม่ไดรั้บสิทธิประโยชนต์ามท่ีคุณตอ้งการ 

 รายละเอียดระบุในบรรดาจดหมายจาก NAV วา่ขอ้มูลใดท่ีพวกเขาตอ้งการจากคุณ  

หากคุณยงัคงมีขอ้สงสยัวา่ขอ้มูลใดท่ี NAV ตอ้งการ คุณสามารถโทรถาม NAV ได ้

บอกเกีย่วกบักำร หากคุณไดรั้บเงินจาก NAV และเกิดการเปล่ียนแปลงชีวติคุณข้ึน คุณมีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งแจง้ 

เปลีย่นแปลงในชีวติคุณ ให ้NAV ทราบเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงนั้น ๆ 

 หากท่ีผา่นมาคุณไดรั้บเงินจาก NAV โดยท่ีคุณไม่มีสิทธิไดรั้บนั้น NAV 

อาจเรียกเงินจ านวนนั้นคืนได ้ตวัอยา่งเช่น อาจเป็นเพราะคุณไม่ไดใ้หข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งกบั NAV 

หรือเกิดการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัข้ึนในชีวติของคุณโดยท่ีคุณไม่ไดบ้อกให ้NAV 

ทราบเก่ียวกบัเร่ืองนั้น 
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3.4. หน้ำทีท่ี ่NAV มต่ีอคุณ 

หน้ำทีใ่ห้ค ำแนะน ำ NAV มีหนา้ท่ีใหค้  าแนะน า 

นัน่หมายความวา่พวกเขามีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งอธิบายวา่คุณมีสิทธิใดและหนา้ท่ีใด NAV 

จะตอ้งบอกวธีิด าเนินการเพื่อยืน่ค  าร้องขอความช่วยเหลือจากพวกเขาอีกดว้ย 

และคุณเองมีสิทธ์ิท่ีจะไดรั้บค าแนะน าดงักล่าว 

สิทธิใช้ล่ำม NAV มีหนา้ท่ีใหข้อ้มูลท่ีคุณเขา้ใจ คุณสามารถใชล่้ามไดถ้า้จ าเป็น 

รัฐเองจะเป็นผูจ่้ายเงินส าหรับล่าม 

 NAV มีหนา้ท่ีรักษาความลบั 

นัน่หมายความวา่พวกเขาจะไม่บอกส่ิงท่ีพวกเขารู้เก่ียวกบัคุณใหค้นอ่ืนทราบ 

 

 

 

 

3.5. กำรร้องเรียน NAV 

 หากคุณไม่พอใจกบัความช่วยเหลือท่ีไดรั้บจาก NAV คุณสามารถร้องเรียนได ้

ร้องเรียนกำรให้บริกำร หากคุณพบกบัพนกังานของ NAV ท่ีปฏิบติัไม่ดี หรือคุณไม่ไดรั้บขอ้มูลเพียงพอ 

คุณสามารถยืน่เร่ืองร้องเรียนเก่ียวกบับริการได ้คุณสามารถร้องเรียนไดใ้นเวบ็ไซตข์อง NAV 

ร้องเรียนค ำตดัสิน หากคุณไดรั้บค าตดัสิน (จดหมาย) ท่ีคุณไม่เห็นดว้ย คุณสามารถร้องเรียนเร่ืองค าตดัสินนั้นได ้

คุณสามารถยืน่เร่ืองไดท่ี้เวบ็ไซตข์อง NAV  

NAV มีหนา้ท่ีแนะน าคุณ หากคุณจะร้องเรียนค าตดัสิน 

 ค าตดัสินทั้งหมดของ NAV มีก าหนดเวลา หากคุณไม่ไดร้้องเรียนภายในระยะเวลาดงักล่าว 

คุณจะไม่มีสิทธ์ิร้องเรียนอีกต่อไป 

 JURK สามารถช่วยคุณร้องเรียนค าตดัสินได ้หากเราเห็นวา่มนัไม่ถูกตอ้ง 
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4. สุขภำพ 

4.1. ค ำน ำ 
 ทุกคนท่ีอาศยัอยูใ่นนอร์เวยต์อ้งดูแลสุขภาพของตนเอง 

ผูป้กครองมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการดูแลสุขภาพบุตรของตนเอง 

 รัฐมีหนา้ท่ีรับผิดชอบใหทุ้กคนในประเทศไดรั้บการดูแลสุขภาพท่ีดี 

และใหทุ้กคนไดรั้บความช่วยเหลือเม่ือพวกเขาตอ้งการ 

คุณมีสิทธ์ิไดรั้บความช่วยเหลือดา้นการแพทยเ์ม่ือคุณตอ้งการ 

 

 

 

 

 

4.2. สิทธิได้รับควำมช่วยเหลอืด้ำนกำรแพทย์ทีจ่ ำเป็น 

กฎเกณฑ์หลกั ทุกคนท่ีอาศยัในนอร์เวยมี์สิทธิท่ีจะไดรั้บความช่วยเหลือดา้นการแพทยภ์าพท่ีจ าเป็น 

 ตวัอยา่งเช่น 

ความช่วยเหลือดา้นการแพทยท่ี์จ าเป็นอาจเป็นไปไดว้า่แพทยข์องคุณจะท าการตรวจสอบคุณห

ากคุณป่วย หรือใหย้าถา้คุณมีอาการป่วยท่ีตอ้งไดรั้บการรักษาดว้ยยา 

หากคุณประสบอบุติัเหตุและท าใหแ้ขนหรือขาหกั คุณจะไดรั้บความช่วยเหลือเช่นกนั 

 บางคร้ังผูป่้วยและแพทยอ์าจเห็นไม่ตรงกนัวา่อะไรคือความช่วยเหลือดา้นการแพทยท่ี์จ าเป็น 

เม่ือเกิดกรณีน้ีจะน ากฎหลกัมาใช ้นัน่คือ 

แพทยเ์ป็นผูต้ดัสินใจวา่อะไรคือความช่วยเหลือดา้นการแพทยท่ี์จ าเป็น 

 ทนัตแพทย(์หมอฟัน)ไม่ฟรีส าหรับผูใ้หญ่ คุณตอ้งจ่ายค่าใชจ่้ายเองทั้งหมด 

มีแต่ขอ้ยกเวน้บางประการซ่ึงท าใหคุ้ณจ่ายนอ้ยลง 

ซ่ึงอาจเป็นกรณีหากคุณมีโรคหรือไดรั้บบาดเจบ็ 
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4.3. คุณสำมำรถได้รับควำมช่วยเหลอืด้ำนกำรแพทย์ได้จำกทีไ่หน 

4.3.1. แพทยป์ระจ าตวั (fastlege) 

แพทย์ประจ ำตวั ทุกคนท่ีอาศยัในนอร์เวยมี์สิทธิมีแพทยป์ระจ าตวั (fastlege) 

ควำมเจบ็ป่วยทำง แพทยป์ระจ าตวั หรือ แพทยเ์วชปฏิบติัทัว่ไป (องักฤษ: general practitioner, GP) คือแพทยท่ี์ 

ร่ำงกำยและจติใจ คุณมีขอ้ตกลงถาวรเพื่อรับความช่วยเหลือจากแพทยค์นนั้น 

แพทยป์ระจ าตวัจะประเมินวา่คุณตอ้งการความช่วยเหลือแบบใดและคุณสามารถรับความช่วยเ

หลือแบบใดได ้หากคุณตอ้งการความช่วยเหลือมากกวา่ท่ีแพทยป์ระจ าตวัสามารถช่วยได ้

แพทยป์ระจ าตวัสามารถส่งตวัคุณต่อ ตวัอยา่งเช่น ส่งตวัคุณไปโรงพยาบาลหรือนกัจิตวทิยาได ้

แพทยป์ระจ าตวัสามารถช่วยคุณถา้คุณมีความเจ็บป่วยทางกายและอาการป่วยทางจิตใจได ้

หน้ำทีรั่กษำควำมลบั แพทยป์ระจ าตวัของคุณมีหนา้ท่ีเก็บรักษาความลบัของคุณ 

ค่ำใช้จ่ำย เม่ือคุณไปพบแพทยป์ระจ าตวั รัฐเป็นผูจ่้ายค่าใชจ่้ายส่วนใหญ่ 

โดยทัว่ไปคุณมกัจะตอ้งจ่ายส่วนหกัของตวัเอง 

 ส าหรับการนดัพบแพทยป์ระจ าตวัโดยปกติ ส่วนหกัของตวัเองจะประมาณ 200 

โครน(ราคาท่ีคุณตอ้งช าระเอง) 

ถา้คุณตรวจเลือดหรือใชบ้ริการในท านองคลา้ยกนัก็อาจมีค่าใชจ่้ายเพ่ิมข้ึน 

 

 คุณไม่จ าเป็นตอ้งจ่ายเงินมากกวา่ 2,258 โครน 

ในช่วงระยะเวลาหน่ึงปีท่ีคุณมีนดัพบแพทยป์ระจ าตวัและแพทยน์อกเวลาท าการ 

(ยอดค่าธรรมเนียมของปี พ.ศ. 2561) คุณดูรายช่ือรวมของ 

แพทยป์ระจ าตวัทั้งหมดในนอร์เวยไ์ดท่ี้เวบ็ไซตน้ี์: 

 https://minhelse.helsenorge.no/bytte-fastlege 

 

4.3.2. บริการทางการแพทยน์อกเวลาท าการ 
(Legevakt) 

 หากพบแพทยป์ระจ าตวัปิดท าการและคุณตอ้งการความช่วยเหลือเร่งด่วน 

คุณสามารถไปใชบ้ริการทางการแพทยน์อกเวลาท าการได ้
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 ท่ีบริการทางการแพทยน์อกเวลาท าการคุณจะพบผูเ้ช่ียวชาญดา้นสุขภาพ ตวัอยา่งเช่น 

แพทยห์รือพยาบาลท่ีจะช่วยเหลือคุณ 

คุณตอ้งจ่ายส่วนหกัของตวัเองถา้คุณไดรั้บความช่วยเหลือจากบริการทางการแพทยน์อกเวลา

ท าการ 

 คุณสามารถโทรหาบริการทางการแพทยน์อกเวลาท าการไดท่ี้เบอร์ 116 117 

ไม่มีค่าใชจ่้ายในการโทร 

4.3.3. กรณีตอ้งการความช่วยเหลือดา้นการแพทยฉุ์
กเฉิน 

 หากคุณตอ้งการความช่วยเหลือเร่งด่วนและไม่สามารถไปหาบริการทางการแพทยน์อกเวลา 

ท าการ คุณสามารถโทรหาเบอร์ 113 ได ้หลงัจากนั้นคุณจะไดพ้ดูคุยกบัผูเ้ช่ียวชาญดา้นสุขภาพ 

เช่น แพทยห์รือพยาบาล ไม่มีค่าใชจ่้ายในการโทรหาเบอร์ 113 

 ผูเ้ช่ียวชาญดา้นสุขภาพจะประเมินสถานการณ์และตดัสินใจวา่จะตอ้งท าอยา่งไรเพ่ือ 

ช่วยเหลือคุณ ตวัอยา่งเช่น พวกเขาสามารถขบัรถพยาบาลไปส่งคุณถึงโรงพยาบาลได ้

4.3.4. โรงพยาบาล 
ท่ีโรงพยาบาลคุณจะไดรั้บการรักษาโรค 

โดยปกติแลว้คุณตอ้งไดรั้บการส่งตวัจากแพทยป์ระจ าตวัของคุณเพื่อเขา้รับการรักษาท่ีโรงพยา

บาล คุณสามารถสอบถามแพทยป์ระจ าตวัของคุณเก่ียวกบัเร่ืองน้ีได ้

 

ค่ำใช้จ่ำย ถา้คุณเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาล 

การรักษาท่ีคุณไดรั้บจากโรงพยาบาลนั้นฟรีไม่มีค่าใชจ่้าย 

การเขา้รับการรักษาหมายถึงวา่คุณพกัคา้งคืนท่ีโรงพยาบาล 

หากคุณไปท่ีโรงพยาบาลในช่วงเวลากลางวนั เช่นในการเก็บตวัอยา่งหรือการตรวจโรค 

บ่อยคร้ังคุณมกัจะตอ้งจ่าย 

ส่วนหกัของตวัเอง 

 

4.4. สิทธิในควำมช่วยเหลอืด้ำนกำรแพทย์ระหว่ำงตั้งครรภ์และคลอดบุตร 
สิทธิได้รับกำรดูแล สตรีมีทอ้งหรือตั้งครรภทุ์กรายมีสิทธิไดรั้บความช่วยเหลือดา้นการแพทยพิ์เศษ  
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ระหว่ำงตั้งครรภ์ (การดูแลครรภ)์ คุณจะไดรั้บค าแนะน าและการแนะแนวทางเม่ือคุณก าลงัตั้งครรภ ์

เพื่อส่ิงท่ีดีท่ีสุดส าหรับคุณและเดก็ในครรภ ์

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นสุขภาพจะคอยควบคุมดูแลแน่ใจวา่ทุกอยา่งยงัดีอยูก่บัคุณและลูกนอ้ยในทอ้งข

องคุณ 

แพทย์ประจ ำตวั เม่ือคุณตั้งครรภคุ์ณสามารถขอรับความช่วยเหลือทางการแพทยไ์ดจ้ากแพทยป์ระจ าตวัได ้

ศูนย์สุขภำพ หรือจากพยาบาลผดุงครรภไ์ดท่ี้ศูนยสุ์ขภาพ 

ศูนยสุ์ขภาพเป็นสถานท่ีท่ีผูเ้ช่ียวชาญดา้นสุขภาพท างานเพื่อช่วยสตรีมีครรภ ์เด็กและวยัรุ่น 

ศูนยสุ์ขภาพจะมีอยูใ่นทุก ๆ  

เขตเทศบาล(kommune) 

 ความช่วยเหลือดา้นการแพทยร์ะหวา่งตั้งครรภน์ั้นฟรี 

นอกจากน้ียงัมีการใหบ้ริการโดยอาสาสมคัรอีกดว้ย 

ซ่ึงคุณสามารถเลือกไดเ้องวา่คุณตอ้งการความช่วยเหลือน้ีหรือไม่ 

4.4.1. สิทธิท าแทง้ 
 ในประเทศนอร์เวยเ์รามีสิทธิตดัสินใจท าแทง้ไดด้ว้ยตนเอง ซ่ึงหมายความวา่สตรีมีครรภทุ์ก ๆ 

คนสามารถตดัสินใจไดว้า่จะยติุการตั้งครรภ ์(ท าแทง้) หรือไม่ 

พอ่ของเด็กในทอ้งไม่สามารถตดัสินใจแทนไดว้า่จะฝ่ายหญิงจะท าแทง้ไดห้รือไม่ 

 หากคุณเลือกท่ีจะท าแทง้ คุณไม่จ าเป็นตอ้งใหเ้หตผุลวา่ท าไม 

 ระยะเวลาจนถึงอาทิตยท่ี์สิบสองของการตั้งครรภ ์

คุณสามารถท าแทง้ไดโ้ดยบอกแพทยป์ระจ าตวัของคุณวา่คุณตอ้งการท าแทง้ 

คุณสามารถไปโรงพยาบาลโดยตรงเพื่อท าแทง้ไดเ้ช่นกนั 

คุณไม่จ าเป็นตอ้งท าการนดัหมายล่วงหนา้ 

 หากคุณตั้งครรภม์ากกวา่ 12 สปัดาห์ โรงพยาบาลจะพิจารณาวา่คุณสามารถท าแทง้ไดห้รือไม่ 

 หากกรณีอายคุรรภห์ลงัจาก 18 สปัดาห์ คุณสามารถท าแทง้ไดเ้ฉพาะในบางสถานการณ์ 

ตวัอยา่งเช่น หากการตั้งครรภน์ั้นเป็นอนัตรายต่อชีวติของคุณหรือเด็กในทอ้งของคุณ 

ค ำแนะน ำเกีย่วกบั หากคุณตอ้งการค าแนะน าและการแนะแนวทางเก่ียวกบัการท าแทง้ หรือตอ้งการใครสกัคน 
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กำรท ำแท้ง เพื่อพดูคุยดว้ย 

คุณสามารถคุยกบัแพทยป์ระจ าตวัของคุณหรือผูเ้ช่ียวชาญดา้นสุขภาพท่ีโรงพยาบาล 

ค ำแนะน ำหำกคุณรักษำ แพทยป์ระจ าตวัของคุณหรือผูเ้ช่ียวชาญดา้นสุขภาพจะช่วยเหลือคุณเช่นกนั 

เดก็ในท้องไว้

 หากคุณสงสยัวา่ความช่วยเหลือและการสนบัสนุนแบบใดท่ีคุณเรียกร้องสิทธิจากรัฐ

ไดห้ากคุณเลือกท่ีจะมีลูก 

ค ำแนะน ำหลงักำรท ำแท้ง ถา้คุณประสบปัญหาหลงัจากท าแทง้แลว้ คุณมารถติดต่อแพทยป์ระจ าตวัของคุณ  

ศูนยสุ์ขภาพ หรือ โรงพยาบาล เพือ่พดูคุยกบัใครสกัคน 

ฟรี การท าแทง้ท าไดฟ้รีไม่มีค่าใชจ่้าย 

 

4.5. สิทธิของเดก็ในกำรรับควำมช่วยเหลอืทำงกำรแพทย์ 
 เด็กมีสิทธิดา้นสุขภาพมากกวา่ผูใ้หญ่ 

 เด็กมีสิทธิตรวจสุขภาพ การตรวจสุขภาพหมายความวา่เด็กและพอ่แม่พบแพทย ์ 

พยาบาลผดุงครรภ ์พยาบาลประจ าโรงเรียนหรือพยาบาลทัว่ไป 

พวกเขาตรวจสอบวา่เด็กมีความเป็นอยูท่ี่ดี และมีพฒันาการตามปกติและไม่มีโรคใด ๆ 

พอ่แม่สามารถถามค าถามเก่ียวกบัการดูแลลูกได ้

เพื่อใหลู้กมีความเป็นอยูท่ี่ดีท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นได ้

 หากมีอะไรผิดปกติกบัเด็ก พอ่แม่จะไดรั้บความช่วยเหลือ 

 

 

 

 

ศูนย์สุขภำพ การตรวจสุขภาพท าท่ีศูนยสุ์ขภาพต่าง ๆ 
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บริกำรด้ำนสุขภำพ เม่ือเด็กเร่ิมเขา้โรงเรียน เด็ก ๆ จะไดรั้บการดูแลสุขภาพท่ีศูนยบ์ริการของโรงเรียนแทน 

ในโรงเรียน  

ฟรี

 เด็กและวยัรุ่นสามารถขอความช่วยเหลือไดฟ้รีท่ีศูนยสุ์ขภาพและท่ีศูนยบ์ริการสุขภา

พของโรงเรียน 

หน้ำที ่ พอ่แม่มีหนา้ท่ีใหเ้ด็กตรวจสุขภาพ 

ซ่ึงหมายความวา่พอ่แม่ไม่สามารถเลือกไดว้า่จะใหเ้ด็กตรวจสุขภาพหรือไม่ 

 หากพอ่แม่ปฏิเสธท่ีจะไปตรวจสุขภาพกบัลูก 

ศูนยสุ์ขภาพอาจติดต่อส านกังานคุม้ครองและสวสัดิการเด็ก 

แพทย์ประจ ำตวั เด็กทุกคนมีสิทธิท่ีจะมีแพทยป์ระจ าตวั ผูท่ี้มีความรับผิดชอบของบิดามารดา (foreldreansvar) 

เป็นผูเ้ลือกแพทยป์ระจ าตวัส าหรับเด็กจนกวา่เด็กมีอาย ุ16 ปี 

ถา้บุคคลท่ีมีความรับผิดชอบของบิดามารดาไม่ไดเ้ลือกแพทยป์ระจ าตวัใหเ้ด็ก 

เด็กมกัไดรั้บแพทยค์นเดียวกนักบัมารดา 

ฟรี แพทยป์ระจ าตวัส าหรับเด็กอายตุ  ่ากวา่ 16 ปีนั้นฟรี ไม่มีค่าใชจ่้าย 

4.6. คณะผู้ตรวจกำรส ำหรับคนไข้ (Pasient- og brukerombudet) 

คณะผู้ตรวจกำรส ำหรับ ผูต้รวจการ (ตวัแทน) ส าหรับคนไข ้สามารถใหค้ าแนะน า การแนะแนวทางหรือขอ้มูลเก่ียวกบั 

คนไข้ บริการดา้นสุขภาพ 

พวกเขายงัสามารถช่วยคุณเร่ืองการร้องเรียนไดห้ากคุณคิดวา่คุณไดรั้บการรักษาท่ีแย ่

ตวัอยา่งเช่น แพทยป์ระจ าตวัของคุณ 

ฟรี ทุกความช่วยเหลือจากคณะผูต้รวจการส าหรับคนไข ้(Pasient- og brukerombudet) บริการฟรี 

ไม่มีค่าใชจ่้าย ทุกคนท่ีท างานร่วมกบัคณะผูต้รวจการฯ มีหนา้ท่ีรักษาความลบั 

 คณะผูต้รวจการส าหรับคนไขมี้อยูใ่นทุกเขตปกครอง (fylke) 

คุณสามารถคน้หาท่ีอยูแ่ละหมายเลขโทรศพัทข์องตวัแทนในเขตของคุณไดจ้ากเวบ็น้ี: 

 https://helsenorge.no/pasient-og-brukerombudet. 
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5. กำรท ำงำน 

กฎเกณฑ์หลกั รัฐสวสัดิการมีหนา้ท่ีอ านวยความสะดวกใหทุ้กคนท่ีสามารถท างานไดมี้งานท า 

5.1. หำงำนท ำอย่ำงไร 

5.1.1. สมคัรงาน 

 ส่ิงแรกท่ีคุณตอ้งท าเพื่อใหไ้ดง้านคือการสมคัรงาน ต าแหน่งงานสามารถหาดูไดท่ี้ 

www.finn.no และ www.nav.no. 

5.1.2. รับความช่วยเหลือจาก NAV 

 หากคุณไม่พบงานดว้ยตวัเอง ส านกังาน NAV 

ในเขตเทศบาลของคุณจะพยายามช่วยคุณหางาน พวกเขามีหนา้ท่ีช่วยคุณในเร่ืองน้ี 

 NAV สามารถช่วยคุณ เช่น ช่วยโดยการสมคัรงาน หรือโดยการเขียนใบสมคัร หรือ CV 

โปรแกรมส่งเสริม NAV ยงัมีขอ้เสนอท่ีเรียกวา่โปรแกรมส่งเสริมคุณวฒิุ (Kvalifiseringsprogrammet (KVP)) 

คุณวุฒ ิ น่ีคือหลกัสูตรท่ีจะเตรียมตวัคุณ (ใหพ้ร้อม) เพื่อใหไ้ดง้าน 

นอกจากน้ีคุณจะไดรั้บการแนะแนวทางเก่ียวกบัการเงินและท่ีอยูอ่าศยัในหลกัสูตรอีกดว้ย 

 โปรแกรมส่งเสริมคุณวฒิุ (Kvalifiseringsprogrammet) โดยปกติมกัใชเ้วลาหน่ึงปี 

คุณตอ้งเขา้พบและเขา้ร่วมหลกัสูตรทุกวนั ยกเวน้วนัเสาร์และอาทิตย ์(37.5 ชัว่โมงต่อสปัดาห์) 

คุณจะไดรั้บเงินเดือนประมาณ 194,000 โครน ในช่วงระยะเวลาหน่ึงปี 

 หากตอ้งการทราบวา่คุณสามารถเขา้ร่วมโปรแกรมฯ ไดห้รือไม่ คุณสามารถติดต่อส านกังาน 

NAV ในทอ้งท่ีของคุณ 
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6. กำรเลอืกปฏิบัติหรือกำรแบ่งแยก 
6.1. ค ำน ำ 

 รัฐสวสัดิการมีหนา้ท่ีในการปกป้องประชาชนจากการถูกเลือกปฏิบติั 

การเลือกปฏิบติัเป็นส่ิงผิดกฎหมาย 

 การเลือกปฏิบติัมีลกัษณะสามประการ: 

1. คุณไดรั้บการปฏิบติัท่ีแยม่ากกวา่คนอ่ืน 

2. ไม่มีเหตุผลท่ีดีพอในการกระท าดงักล่าว 

3. คุณไดรั้บการปฏิบติัท่ีดอ้ยกวา่คนอ่ืนเพราะหน่ึงในเหตขุองการเลือกปฏิบติั  

เหตเุหล่าน้ี ไดแ้ก่ ศาสนา ผิวพรรณ สญัชาติ หรือชาติพนัธ์ุโดยก าเนิด เพศ ความเช่ือ 

ความทุพพลภาพ หรือลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกบัท่ีกล่าวมาน้ี 

   การเลือกปฏิบติัอยา่งผิดกฎหมายตอ้งมีลกัษณะทั้งสามท่ีกล่าวมาน้ี 

ตวัอยา่ง: 

ถา้คุณไม่ไดง้านท่ีคุณสมคัรเพราะคุณก าลงัตั้งครรภก็์เป็นการเลือกปฏิบติัท่ีผิดกฎหมาย 

ค่ำเสียหำยและกำรเยยีวยำ คุณอาจมีสิทธิไดรั้บค่าเสียหายและการเยยีวยา (เงิน) ถา้คุณถูกเลือกปฏิบติั 

ถา้คุณก าลงัประสบกบัการเหยยีดผิวเหยยีดเช้ือชาติหรือการเลือกปฏิบติัอยา่งรุนแรงอ่ืน ๆ 

หน่วยงานหรือบุคคลท่ีเลือกปฏิบติัอาจไดรั้บโทษทางอาญาพร้อมถูกปรับหรือจ าคุก 

6.2. คุณจะท ำอย่ำงไรถ้ำคุณประสบกบักำรเลอืกปฏบิัต ิ

   หากคุณประสบกบัส่ิงท่ีคุณคิดวา่เป็นการเลือกปฏิบติัคุณสามารถติดต่อ: 
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คณะผู้ตรวจกำรควำมเสมอภำคและกำรเลอืกปฏบิัต ิ(Likestillings- og 

diskrimineringsombudet (LDO)) 

LDO เป็นสถาบนัในรัฐสวสัดิการ 

พวกเขาท างานเพื่อความเท่าเทียมกนัและต่อตา้นการเลือกปฏิบติั 

พวกเขาสามารถใหค้  าแนะน าแก่คุณไดห้ากคุณก าลงัมีหรือสงสยัวา่คุณเคยประสบกบัการเลือก

ปฏิบติัหรือไม่ การขอความช่วยเหลือจาก LDO ไม่มีค่าใชจ่้ายใด ๆ 

คุณสามารถโทรหา LDO ไดท้างโทรศพัทท่ี์: 23 15 73 00 

คณะกรรมกำรวนิิจฉัยกำรเลอืกปฏิบัต ิ(Diskrimineringsnemnda (DN)) 

DN เป็นส่วนหน่ึงของรัฐสวสัดิการ 

น่ีคือศาลประเภทหน่ึงท่ีสามารถบอกไดว้า่มีใครถูกเลือกปฏิบติัหรือไม่ 

หากคุณคิดวา่คุณถูกเลือกปฏิบติั คุณสามารถยืน่เร่ืองร้องเรียนต่อ DN ได ้ 

ไม่มีค่าใชจ่้ายใด ๆ ในการส่งค าร้องเรียนไปยงั DN 

DN จะอ่านค าร้องเรียนของคุณและพิจารณาวา่คุณถูกเลือกปฏิบติัหรือไม่ หาก DN 

เช่ือวา่คุณถูกเลือกปฏิบติั พวกเขาอาจตดัสินใจวา่คุณจะไดรั้บค่าเสียหายหรือค่าเยยีวยา (เงิน) 

JURK 

JURK สามารถช่วยคุณประเมินวา่คุณถูกเลือกปฏิบติัหรือไม่ 

ถา้เราเช่ือวา่คุณถูกเลือกปฏิบติัในท่ีท างาน เราสามารถช่วยคุณบอกเจา้นายของคุณได ้

นอกจากน้ีเรายงัสามารถช่วยคุณเขียนค าร้องเรียนไปยงัคณะกรรมการวนิิจฉยัการเลือกปฏิบติั 

(DN)ได ้

 

7. ปัญหำทำงเศรษฐกจิ (กำรเงิน) 
7.1. ค ำน ำ 

บางคร้ังคุณอาจพบวา่คุณไม่มีเงินพอท่ีจะไปต่อ 

บางทีคุณอาจไม่สามารถจ่ายค่าเช่าหรือค่าไฟฟ้าได ้

หากคุณมีปัญหาการเงิน คุณสามารถขอความช่วยเหลือจากรัฐสวสัดิการได ้

ทุกคนในนอร์เวยมี์สิทธิไดรั้บการประกนัสงัคมและมีมาตรฐานการครองชีพท่ีน่าพอใจ 
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นัน่หมายความวา่ ตวัอยา่งเช่น คุณจะไดรั้บความช่วยเหลือในการใชจ่้ายส าหรับส่ิงท่ี 

จ าเป็นจริง ๆ หากคุณจดัการไม่ไดด้ว้ยตวัคุณเอง 

7.2. ควำมช่วยเหลอืทำงกำรเงนิจำก NAV 

คุณสามารถรับผลประโยชนเ์ป็นเงินต่าง ๆ จาก NAV หากคุณมีสถานะการเงินท่ีไม่ดี 

เพื่อใหไ้ดภ้าพรวมของสิทธิประโยชน์ทั้งหมดท่ีคุณสามารถรับจาก NAV 

คุณสามารถอ่านไดท่ี้เวบ็ไซตข์อง NAV หรือโดยการโทร หรือเขา้ไปสอบถาม 

หมายเลขโทรศพัทข์อง NAV คือ  

55 55 33 33 

7.2.1. ความช่วยเหลือการเงินดา้นสงัคม 

สิทธิประโยชน์ส าคญัท่ี NAV สามารถใหก้บัผูท่ี้มีเงินนอ้ย 

คือความช่วยเหลือการเงินดา้นสงัคมความช่วยเหลือการเงินดา้นสงัคมคือเงินท่ีคุณจะไดรั้บจาก 

NAV ถา้คุณไม่มีเงินจ่ายทุกส่ิง 

ส าคญั ๆ ท่ีสุดท่ีคุณตอ้งการ และไม่มีโอกาสท่ีจะไดรั้บเงินดว้ยวธีิอ่ืน 

ความช่วยเหลือการเงินดา้นสงัคมสามารถถูกน าไปใชจ่้ายค่าอาหาร เส้ือผา้ ค่าไฟฟ้า หรือ 

ค่าโทรศพัทไ์ด ้

การจะไดรั้บความช่วยเหลือการเงินดา้นสงัคม คุณตอ้งยืน่ใบสมคัร  

NAV สามารถช่วยคุณเขียนใบสมคัรได ้

เงนิช่วยเหลอืในกรณ ี สิทธิประโยชน์อ่ืนท่ีคุณสามารถรับไดจ้าก NAV คือ "เงินช่วยเหลือในกรณีพิเศษ" น่ีเป็นเงินท่ี 

พเิศษ คุณสามารถยืน่ขอได ้

ถา้คุณลงเอยดว้ยสถานการณ์ทางการเงินท่ียากล าบากอยา่งกระทนัหนัและคุณไม่มีเงินจ่าย 

 ตวัอยา่ง: ท่อร่ัวในอพาร์ตเมนตข์องคุณ ถา้คุณไม่ซ่อมท่อ 

พ้ืนในอพาร์ตเมนตข์องคุณจะถูกท าลาย คุณตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือจากช่างประปาเพ่ือซ่อม 

แต่คุณไม่มีเงินจ่ายช่างประปา 

 คุณสามารถยืน่ใบสมคัรไปยงั NAV 

หากคุณตอ้งการความช่วยเหลือทางการเงินในกรณีฉุกเฉินเช่นน้ี NAV 

ไม่ไดมี้หนา้ท่ีใหเ้งินจ านวนน้ี 

แต่จะพิจารณาวา่มนัสมเหตุสมผลพอท่ีคุณจะไดรั้บความช่วยเหลือหรือไม่ 
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7.2.2. ค าแนะน าดา้นการเงิน 

 หากการเงินคุณไม่ดีและไม่ทราบวา่จะท าอยา่งไร คุณสามารถขอรับค าแนะน าทางการเงินจาก 

NAV ได ้ตวัอยา่งเช่น 

พวกเขาสามารถใหเ้คลด็ลบัและค าแนะน าวา่คุณสามมารถท าอะไรหากคุณไม่สามารถช าระค่า

ใชจ่้ายต่าง ๆ ได ้

 หากคุณตอ้งการค าแนะน าทางการเงินจาก NAV คุณสามารถโทรหรือเขา้ไปสอบถามท่ี NAV  

7.3. หนีสิ้น 

 หากคุณมีใบแจง้หน้ีจ านวนมากท่ีคุณไม่สามารถจ่ายได ้และมีหน้ีสินจ านวนมาก 

คุณยงัสามารถขอความช่วยเหลือจากรัฐสวสัดิการ หน้ี หมายถึง การท่ีคุณติดคา้งเงิน 

กำรให้ค ำปรึกษำ คุณสามารถรับค าแนะน าจาก NAV หากคุณมีหน้ีสินเป็นจ านวนมาก ตวัอยา่งเช่น NAV  

เกีย่วกบัหนี ้ สามารถใหภ้าพรวมเก่ียวกบัของหน้ีของคุณ 

กำรจดักำรช ำระหนี ้ NAV ยงัสามารถช่วยคุณในการท าขอ้ตกลงการช าระหน้ีโดยสมคัรใจ (frivillig gjeldsordning) 

โดยสมคัรใจ การช าระหน้ีโดยสมคัรใจเป็นขอ้ตกลงกบับุคคลท่ีคุณติดคา้งหน้ีเงิน 

เพื่อท่ีจะแบ่งช าระหน้ีเป็นงวด ๆ ในช่วงระยะเวลาหน่ึง เม่ือระยะเวลาดงักล่าวสุดสุดลง 

ส่วนท่ีเหลือของหน้ีจะถูกลบ  

คุณสามารถท าขอ้ตกลงการช าระหน้ีโดยสมคัรใจไดห้ากเจา้หน้ีคุณตอ้งการ 

กำรช ำระหนีภ้ำคบังคบั บางคร้ังคนท่ีไม่สามารถช าระหน้ีของตวัเอง จะไดรั้บการบงัคบัช าระหน้ี (tvungen 

gjeldsordning) 

 การช าระหน้ีภาคบงัคบัเป็นขอ้ตกลงในการช าระหน้ีใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปไดใ้น 

ช่วงเวลาหน่ึง  เม่ือครบก าหนดระยะเวลาน้ีหน้ีท่ีเหลือจะถูกลบ 

การจดัหน้ีท่ีวา่เป็นการบงัคบันั้น หมายความวา่เจา้หน้ีคุณตอ้งเขา้ร่วมการจดัการน้ีดว้ย 
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 คุณจะไดรั้บการช าระหน้ีภาคบงัคบัไดเ้พียงคร้ังเดียวในชีวติ 

นอกจากน้ียงัมีเง่ือนไขท่ีเขม้งวดอ่ืน ๆ ส าหรับการช าระหน้ีภาคบงัคบั ไดแ้ก่ : 

 1. คุณตอ้งมีปัญหาหน้ีท่ีร้ายแรง 

2. หน้ีดงักล่าวตอ้งไม่ใช่หน้ีสดใหม่ 

 

เจ้ำพนักงำนบังคบัหนีสิ้น เจา้พนกังานบงัคบัหน้ีสิน (namsmannen) และศาลเป็นผูต้ดัสินใจวา่บุคคลใดจะไดรั้บ 

การบงัคบัช าระหน้ีหรือไม่ 

เจา้พนกังานบงัคบัหน้ีสินเป็นส านกังานภาครัฐท่ีช่วยเรียกร้องเงินจากบรรดาผูท่ี้เป็นหน้ีเงิน 

เจา้พนกังานบงัคบัหน้ีสินช่วยคนท่ีตอ้งการจดัการช าระหน้ีเช่นกนั 

 คุณสามารถติดต่อเจา้พนกังานบงัคบัหน้ีสินในเขตเทศบาล(kommune)ท่ีคุณอาศยัอยูเ่พ่ือทราบ

ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการจดัการหน้ี 

นอกจากน้ีพวกเขายงัช่วยคุณไดถ้า้คุณตอ้งการยืน่ค  าร้องขอรับการจดัการหน้ี 

 JURK สามารถช่วยคุณได ้หากคุณมีค าถามเก่ียวกบัเจา้พนกังานบงัคบัหน้ีสิน หน้ี 

หรือการจดัการหน้ี 

 

8. ทีอ่ยู่อำศัย 
 หากคุณไม่สามารถจ่ายค่าท่ีพกั หรือไม่สามารถหาบา้นได ้รัฐสวสัดิการสามารถช่วยคุณได ้

8.1. ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ (Husbanken) 

 ธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นสถาบนัของรัฐท่ีเป็นส่วนหน่ึงของรัฐสวสัดิการ 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์จะใหก้ารสนบัสนุนผูท่ี้ไม่มีเงินเพียงพอ 

ในการจ่ายค่าใชจ่้ายเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั 

เงนิสนับสนุนทีพ่กัอำศัย หากคุณไม่มีเงินพอท่ีจะจ่ายค่าเช่า คุณสามารถรับเงินจาก Husbanken  

เงินน้ีเรียกวา่เงินสนบัสนุนดา้นท่ีอยูอ่าศยั (bostøtte) 



 25 

 หากตอ้งการไดรั้บเงินสนบัสนุนดา้นท่ีอยูอ่าศยัคุณตอ้งยืน่ใบสมคัร 

คุณสามารถขอรับเงินสนบัสนุนดา้นท่ีอยูอ่าศยัไดท่ี้เวบ็ไซตข์องธนาคาร: 

https://husbanken.no/bostotte/kan-jeg-faa-bostotte/ 

 นอกจากน้ีคุณยงัสามารถส่งใบสมคัรไปท่ีส านกังานบา้นพกัอาศยั (boligkontoret)  

ในเขตเทศบาล / ต าบลท่ีคุณอาศยัอยู ่หรือท่ีส านกังาน NAV ในทอ้งท่ีของคุณ 

 ธนาคารอาคารสงเคราะห์จะพิจารณาวา่คุณมีเงินเดือนต ่าและค่าท่ีพกัสูงพอท่ีจะไดเ้งินสนบัสนุ

นดา้นท่ีอยูอ่าศยั ไม่ใช่วา่ทุกคนท่ีสมคัรจะไดเ้งินสนบัสนุนดา้นท่ีอยูอ่าศยั 

 

เงนิกู้ยมืเร่ิมต้น หากคุณไม่ไดรั้บเงินกูจ้ากธนาคารทัว่ไปเพ่ือซ้ือบา้น 

คุณอาจจะไดรั้บเงินกูจ้ากธนาคารอาคารสงเคราะห์ (Husbanken) 

คุณตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนบางประการเพื่อใหไ้ดรั้บเงินกูจ้ากธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

เงินกูน้ี้เรียกวา่เงินกูย้มืเร่ิมตน้ (startlån) 

 คุณสามารถติดต่อส านกังานบา้นพกัอาศยั (boligkontoret) ในเขตเทศบาลท่ีคุณอาศยัอยูไ่ด ้

หากคุณสงสยัวา่คุณจะไดรั้บเงินกูเ้ร่ิมตน้หรือไม่ หรือหากคุณจะยืน่ค  าร้องขอเงินกูย้มืเร่ิมตน้ 

 หากคุณมีขอ้สงสยัเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์จากธนาคารอาคารสงเคราะห์คุณสามารถติดต่อ 

JURK ได ้

8.2. บ้ำนพกัอำศัยของเทศบำล (kommunal bolig) 
 ถา้คุณไม่สามารถหาบา้นดว้ยตวัคุณเอง คุณสามารถขอความช่วยเหลือจากรัฐสวสัดิการ 

ในการหาบา้นได ้

บ้ำนพกัอำศัยของเทศบำล บา้นพกัของเทศบาลคือบา้นท่ีสามารถเช่าไดใ้นราคาถูกกวา่บา้นเช่าของเอกชน 

แต่ละเทศบาลมีกฎท่ีแตกต่างกนัวา่ใครจะไดบ้า้นพกัของเทศบาล 

ในบางแห่งมีคนจ านวนมากท่ีตอ้งการบา้นพกัของเทศบาล 

บ่อยคร้ังมีนอ้ยคนท่ีไดบ้า้นพกัเทศบาล ดงันั้นเทศบาลจะตอ้งเลือกผูท่ี้ตอ้งการบา้นพกัมากท่ีสุด 

คุณจึงอาจไม่ไดรั้บสิทธิบา้นพกัของเทศบาล 

NAV หรือส ำนักงำน หากตอ้งการทราบวา่คุณสามารถรับบา้นพกัของเทศบาลหรือไม่ คุณสามารถติดต่อ NAV หรือ 

บ้ำนพกัอำศัย ส านกังานบา้นพกัอาศยั (boligkontoret) ในเขตเทศบาลของคุณ 
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บ้ำนพกัของเอกชน คุณยงัสามารถขอ ใหพ้วกเขาช่วยในการหาบา้นพกัในตลาดเช่าเอกชนไดเ้ช่นกนั  

ถา้คุณตอ้งการ 

 

 

 

 

 

 

8.3. ทีอ่ยู่อำศัยช่ัวครำว 
 หากคุณไม่มีท่ีอยูอ่าศยัและมีความจ าเป็นเร่งด่วนส าหรับบา้นพกั 

เทศบาลจะช่วยคุณหาท่ีพกัชัว่คราว 

 คุณสามารถโทรหา NAV หรือไปท่ีส านกังาน NAV ในทอ้งท่ีของคุณได ้

หากคุณตอ้งการท่ีอยูช่ัว่คราวอยา่งเร่งด่วน 

 

9. ครอบครัว 
9.1. ค ำน ำ 

 คู่ครองท่ีอยูด่ว้ยกนัไม่วา่จะแต่งงานหรือไม่ 

ส่วนใหญ่จะเป็นผูก้  าหนดวา่พวกเขาจะใชชี้วติอยา่งไร 

หากพวกเขามีบุตรดว้ยกนัก็จะเป็นแม่และพอ่ท่ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบต่อลูก 

และเพื่อใหเ้ด็กมีช่วงเวลาท่ีปลอดภยัและดี ครอบครัวสามารถตดัสินใจไดว้า่จะเล้ียงลูกอยา่งไร 

ในขณะเดียวกนัก็มีกฎท่ีใชร้ะหวา่งคู่สมรส คู่ท่ีอยูกิ่นกนัโดยไม่ไดแ้ต่งงานกนั(samboer) 

และระหวา่งพอ่แม่กบัลูก กฎเหล่าน้ีท าใหคุ้ณไม่สามารถตดัสินใจไดทุ้กอยา่งตามอ าเภอใจ 

หน้ำทีต่่ำง ๆ ตวัอยา่งเช่น บางคร้ังครอบครัวมีหนา้ท่ีรับความช่วยเหลือจากรัฐสวสัดิการ  

หรือท าส่ิงต่าง ๆ ในลกัษณะท่ีถูกก าหนดไว ้
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สิทธิต่ำง ๆ  ครอบครัวมีสิทธิมากมายอีกดว้ย และจะไดรั้บความช่วยเหลือจากรัฐสวสัดิการ 

หากพวกเขาตอ้งการ 

 

9.2. หน้ำทีแ่ละสิทธิต่ำง ๆ ในชีวติคู่ 

9.2.1. ภาระหนา้ท่ีบ ารุงรักษาค ้าจุน 
(underholdsplikt) 

เม่ือคนสองคนแตง่งานกนั พวกเขามีหนา้ท่ีสนบัสนุนกนัและกนั น่ีเรียกวา่หนา้ท่ี 

บ ารุงรักษาค ้าจุน (underholdsplikt) การสนบัสนุนคือการท่ีคู่สมรสมีส่ิงท่ีจ าเป็น เช่น  

อาหารและท่ีอยูอ่าศยั 

หากคู่สมรสของท่านไม่ช่วยเหลือในการสนบัสนุนท่าน 

ท่านสามารถเรียกร้องเงินจากคู่สมรสได ้NAV สามารถช่วยคุณเรียกร้องเงินจ านวนน้ีได ้

คุณสามารถติดต่อ NAV หากคุณมีขอ้สงสยัเก่ียวกบัหนา้ท่ีบ ารุงรักษาค ้าจุน (underholdsplikt) 

9.2.2. สิทธิในการหยา่ร้าง 
ทุกคนท่ีแต่งงานแลว้มีสิทธ์ิหยา่ร้าง 

การหยา่ร้างหมายถึงการยติุการสมรสและคู่สมรสไม่สมรสกนัอีกต่อไป 

คุณไม่จ าเป็นตอ้งใหเ้หตผุลวา่ท าไมคุณตอ้งการหยา่ร้าง 

คู่สมรสอีกฝ่ายไม่จ าเป็นตอ้งเห็นดว้ยกบัการหยา่ร้าง 

กำรไกล่เกลีย่ หากคุณและคู่สมรสของคุณมีบุตรท่ีอายตุ  ่ากวา่ 16 ปี 

พวกคุณตอ้งเขา้พบเพื่อท าการไกล่เกล่ียก่อนท่ีพวกคุณจะหยา่ได ้

การไกล่เกล่ียคือการท่ีคุณและคู่สมรสของคุณตกลงวา่ใครท่ีจะมีหนา้ท่ีรับผิดชอบต่อลูก 

เด็กจะอาศยัอยูท่ี่ไหน และส่ิงอ่ืน ๆ ท่ีมีความส าคญัต่อเด็ก 

ผู้ว่ำรำชกำรมณฑล ในการหยา่ร้างคุณตอ้งยืน่ค  าร้องต่อผูว้า่ราชการมณฑล (Fylkesmannen)  

ผูว้า่ราชการมณฑลเป็นสถาบนัท่ีอยูใ่นรัฐสวสัดิการซ่ึงดูแลแต่ละเทศบาล(kommune) 

ใหด้ าเนินการตามแนวทางท่ีก าหนด และเป็นผูมี้หนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัการเร่ืองค าร้อง 

และการร้องเรียนต่าง ๆ 

 คุณสามารถด าเนินการยืน่ค  าร้องเพ่ือหยา่ไดส้องวธีิ: 
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กำรแยกกนัอยู่ 1. คุณสามารถส่งใบสมคัรส าหรับการแยกกนัอยู ่(separasjon) ไปยงั Fylkesmannen 

ในขณะเดียวกนัท่ีคุณยา้ยออกจากคู่สมรสของคุณ 

การแยกกนันั้นคุณทั้งสองตอ้งอยูส่องท่ีต่างกนั  

หลงัจากหน่ึงปีของการแยกกนัอยู ่พวกคุณสามารถยืน่ค  าร้องเพื่อขอหยา่ร้างได ้

กำรหย่ำร้ำง 2. คุณและคู่สมรสของคุณสามารถยา้ยออกจากกนัไดโ้ดยไม่ตอ้งยืน่ขอการแยกกนัอยู ่

หลงัจากผา่นไปสองปีพวกคุณสามารถยืน่ค าร้องขอหยา่ต่อผูว้า่ราชการมณฑลได ้

ฟรี การยืน่ค  าร้องขอแยกกนัอยู ่/ การหยา่ร้าง นั้นฟรีไม่มีค่าใชจ่้าย 

 หากคุณสงสยัเก่ียวกบัการท่ีคุณจะหยา่และสงสยัวา่จะท าอยา่งไรไดบ้า้ง คุณสามารถขอ 

ความช่วยเหลือและค าแนะน าจากหลายแห่งไดท่ี้: 

 

 

ส ำนักงำนให้ค ำปรึกษำ ส านกังานใหค้ าปรึกษาครอบครัว (familievernkontor) เป็นส านกังานภาครัฐท่ีใหค้  าแนะน า 

ครอบครัว และความช่วยเหลือถา้คุณอยูใ่นสถานการณ์ท่ียากล าบากในครอบครัวของคุณ 

คุณสามารถขอค าแนะน าและช่วยเหลือในกรณีท่ีคุณสงสยัวา่จะหยา่ดีหรือไม่ 

หรือตอ้งการความช่วยเหลือหลงัจากการหยา่ 

นอกจากน้ีคุณยงัท าการไกล่เกล่ียท่ีส านกังานใหค้ าปรึกษาครอบครัวอีกดว้ย  

คุณสามารถมาคนเดียว มาพร้อมกบัคู่สมรส / คู่ครองท่ีไม่ไดส้มรส(samboer) 

หรือมาทั้งครอบครัวก็ได ้

การรับความช่วยเหลือจากส านกังานใหค้ าปรึกษาครอบครัวไม่มีค่าใชจ่้ายใด ๆ 

Skilsmisser.no ท่ีเวบ็ www.skilsmisser.no คุณพบค าแนะน าและการแนะแนวทางเก่ียวกบัการหยา่ 

และการแบ่งลูก 

หมอประจ ำตวั

 หมอประจ าตวัของคุณสามารถช่วยคุณไดห้ากคุณตอ้งการใครบางคนพดูคุยดว้ยเก่ียว

กบัการหยา่ร้าง เช่น นกัจิตวทิยา 
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JURK JURK สามารถช่วยคุณไดห้ากคุณสงสยัวา่จะแบ่งส่ิงของและเงินอยา่งไรหลงัจากการหยา่ 

นอกจากน้ีเรายงัสามารถช่วยเหลือคุณ 

หากคุณมีค าถามเก่ียวกบัลูกและลูกจะอยูก่บัใครหลงัจากการหยา่ร้าง 

 

9.3. หน้ำทีแ่ละสิทธิในฐำนะผู้ปกครอง 
 หากคุณมีลูก คุณจะมีสิทธิและหนา้ท่ีบางอยา่งตามมา 

 ควำมรับผดิชอบของบิดำมำรดำ 

สิทธิและหน้ำทีต่่ำง ๆ ความรับผิดชอบของบิดามารดา คือ สิทธิและหนา้ท่ีของพอ่แม่ในการตดัสินใจเก่ียวกบับุตร 

ของตนจนกวา่พวกเขาจะอาย ุ18 ปี 

 ความรับผิดชอบของบิดามารดา หมายถึง คุณมีหนา้ท่ีในการดูแลลกูใหดี้ ตวัอยา่งเช่น 

คุณมีหนา้ท่ีสนบัสนุนบุตรหลานของคุณ ซ่ึงหมายความวา่คุณตอ้งใหอ้าหารเด็ก เส้ือผา้  

และส่ิงอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับเด็กเพื่อท่ีเด็กจะมีชีวติท่ีดี 

 ความรับผิดชอบของผูป้กครองหมายความเช่นกนัวา่คุณมีสิทธิท่ีจะตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ 

ส าหรับลูก 

 หากพอ่แม่อาศยัอยูด่ว้ยกนั ไม่วา่จะแต่งงานหรือไม่ก็ตาม 

พอ่แม่ยอ่มมีความรับผิดชอบของบิดามารดาร่วมกนั หากพอ่แม่แยกทางกนั 

กฎเกณฑห์ลกัก็คือพวกเขามีความรับผิดชอบของบิดามารดาร่วมกนั 

พอ่แม่สามารถตกลงกนัไดว้า่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะมีความรับผิดชอบของบิดามารดาแต่เพียงผูเ้ดีย

ว ถา้พอ่แม่ตกลงกนัไม่ได ้

ศาลอาจตดัสินใหฝ่้ายใดฝ่ายหน่ึงเท่านั้นท่ีจะมีความรับผดิชอบของบิดามารดา 

 ทีอ่ยู่อำศัยถำวรและกำรอยู่ร่วมกนั 

 หากพอ่แม่แยกทางกนั พวกเขาจะตอ้งตกลงวา่ลูกจะอยูท่ี่ไหน 

สถานท่ีท่ีเด็กอาศยัอยูเ่ป็นท่ีท่ีเด็กนั้นมี "ท่ีอยูอ่าศยัถาวร" (fast bosted) 

เด็กสามารถอาศยัอยูก่บัพอ่แม่ทั้งสองคนเท่า ๆ กนัได ้และจะเรียกวา่มี "ท่ีอยูอ่าศยัร่วมกนั" 

(delt bosted) 
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 ผูป้กครองฝ่ายท่ีเด็กอาศยัอยูด่ว้ยถาวรนั้น สามารถตดัสินใจฝ่ายเดียวได ้ตวัอยา่งเช่น 

ใหอ้ยูท่ี่ไหนก็ไดใ้นประเทศ และจะใหเ้ด็กไปโรงเรียนอนุบาลไหน 

 แมว้า่พอ่แม่ไดแ้ยกทางจากกนัแลว้ พอ่แม่ทั้งสองยงัมีสิทธิท่ีจะอยูก่บัลูก น่ีเรียกวา่  

การอยูร่่วมกนั (samvær) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ำเลีย้งดูบุตร เม่ือพอ่แม่ไม่ไดอ้ยูก่บัเด็ก 

เธอหรือเขาจะตอ้งจ่ายเงินใหก้บัผูป้กครองฝ่ายท่ีเด็กอาศยัอยูด่ว้ยถาวร เงินน้ีเรียกวา่ 

ค่าเล้ียงดูบุตร (barnebidrag) 

 ค่าเล้ียงดูบุตรจะจ่ายเดือนละคร้ัง บิดามารดาสามารถตกลงกนัไดว้า่จะจ่ายค่าเล้ียงดูบุตรเท่าไหร่ 

หากพอ่แม่ตกลงจ านวนค่าเล้ียงดูกนัไม่ได ้NAV สามารถช่วยในการตดัสินใจวา่จะจ่าย 

เงินค่าเล้ียงดูจ านวนเท่าไหร่ NAV ยงัช่วยคุณเรียกร้องเงินดงักล่าวไดอี้กดว้ย 
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ค ำถำม หากคุณมีค าถามเก่ียวกบัความรับผิดชอบของบิดามารดา ท่ีอยูอ่าศยัถาวร 

หรือการอยูร่่วมกนัคุณสามารถขอความช่วยเหลือจากส านกังานใหค้ าปรึกษาครอบครัว 

ทนายความ หรือ JURK 

 หากคุณมีค าถามเก่ียวกบัค่าเล้ียงดูบุตร กรุณาติดต่อ NAV หรือ JURK 

9.3.1.  สิทธิในโรงเรียนอนุบาล 
 โรงเรียนอนุบาลเป็นสถานท่ีท่ีเดก็ไปใชเ้วลาอยูใ่นตอนกลางวนัก่อนท่ีจะเร่ิมเขา้ 

โรงเรียนประถม เด็กทุกคนท่ีมีอายตุั้งแต่หน่ึงปีข้ึนไปมีสิทธิไดท่ี้เรียนในโรงเรียนอนุบาล 

 ผูท่ี้ท างานในโรงเรียนอนุบาลเป็นผูท่ี้ไดรั้บการศึกษาเพื่อท่ีจะมาดูแลเด็ก ๆ 

พวกเขาจะช่วยใหเ้ด็กพฒันาตวัเองและเรียนรู้ในทางท่ีดี 

หากเด็กมีปัญหาเก่ียวกบัภาษาหรือส่ิงอ่ืน ๆ 

เด็กก็มีสิทธิไดรั้บความช่วยเหลือพิเศษจากผูท่ี้ท างานในโรงเรียนอนุบาล 

 โรงเรียนอนุบาลจะร่วมมือกบับิดามารดา 

 การใหเ้ด็กเขา้โรงเรียนอนุบาลนั้นมีค่าใชจ่้าย หากครอบครัวนั้นมีสถานะการเงินไม่ดี 

ก็มีกฎเกณฑท่ี์ช่วยใหค้รอบครัวจ่ายเงินนอ้ยลง 

บางครอบครัวอาจไดท่ี้เรียนในโรงเรียนอนุบาลฟรี 

 หากคุณสงสยัวา่คุณไม่ตอ้งจ่ายเงินเพื่อใหลู้กเขา้โรงเรียนอนุบาลหรือไม่ หรือจ่ายนอ้ยกวา่ได ้ 

ก็สามารถส่งใบสมคัรได ้โดยส่งไปยงัเขตเทศบาลท่ีคุณอาศยัอยู ่

9.3.2.  สิทธิกบั NAV ต่อครอบครัว 

 NAV มีสิทธิประโยชน์หลายอยา่ง (เงิน) ท่ีครอบครัวสามารถรับได ้

 ตวัอยา่งเช่นคุณอาจมีสิทธิไดรั้บ: 

- เงิน ถา้คุณดูแลลูกคนเดียว 

- เงินช่วยเหลือผูป้กครอง (เงิน ถา้คุณไม่ท างานเพ่ือมาดูแลเด็กแรกเกิด) 

- เงินสงเคราะห์บุตร (เงินท่ีคุณไดรั้บจาก NAV จนกวา่เด็กอาย ุ18 ปี) 

- เงินสดสนบัสนุน (เงินใหพ้อ่แม่ท่ีมีบุตรอายรุะหวา่ง 1 ถึง 2 ขวบท่ียงัไม่เขา้โรงเรียนอนุบาล) 
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หากคุณสงสยัวา่คุณมีสิทธิรับประโยชน์อะไรบา้งจาก NAV โปรดติดต่อส านกังาน NAV  

ในทอ้งท่ีของคุณ 

9.4. หน่วยงำนสวสัดกิำรและคุ้มครองเดก็ (Barnevernet) 

9.4.1. หน่วยงานสวสัดิการและคุม้ครองเด็กคืออะไร? 

ช่วยเหลอืเดก็ หน่วยงานสวสัดิการและคุม้ครองเด็กเป็นส่วนหน่ึงของรัฐสวสัดิการ 

พวกเขามีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการช่วยเหลือ และสนบัสนุนเด็ก เยาวชนและครอบครัว 

เม่ือมีสถานการณ์ยากล าบากท่ีบา้น หรือเด็กตอ้งการความช่วยเหลือดว้ยเหตผุลอ่ืน ๆ 

ตวัอยา่งเช่น  

อาจเป็นไดว้า่เด็กมีปัญหาท่ีโรงเรียน มีปัญหาดา้นพฤติกรรม หรือมีปัญหายาเสพติด 

ช่วยเหลอืพ่อแม่ หน่วยงานสวสัดิการและคุม้ครองเด็กมีเพ่ือช่วยพอ่แม่ผูป้กครองเช่นกนั 

คุณสามารถติดต่อหน่วยงานสวสัดิการและคุม้ครองเด็กได ้หากคุณตอ้งการความช่วยเหลือ 

หรือค าแนะน า 

หรือหากคุณรู้จกัเด็กสกัคนท่ีประสบปัญหาอยู ่

ฟรี การขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานสวสัดิการและคุม้ครองเด็กเป็นสิทธิท่ีพอ่แม่ทุกคนมี  

การรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานสวสัดิการและคุม้ครองเด็กจึงฟรี 
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9.4.2.  

หน่วยงานสวสัดิการและคุม้ครองเด็กท าอะไ
รบา้ง 

หน่วยงานสวสัดิการและคุม้ครองเด็กและงานท่ีพวกเขาจะน าทางวา่อะไรคือส่ิงท่ีดีท่ีสุด 

ส าหรับเด็ก เป้าหมายของหน่วยงานสวสัดิการและคุม้ครองเด็ก คือ 

การท่ีเด็กทุกคนควรมีความเป็นอยูท่ี่ดี เพื่อใหเ้ด็กสามารถท ากิจกรรมต่าง ๆ ได ้

สิทธิและหน้ำที ่  หน่วยงานสวสัดิการและคุม้ครองเด็กมีสิทธิท่ีจะตรวจสอบวา่เด็กมีความเป็นอยูท่ี่ดีหรือไม่  

ทีจ่ะตรวจสอบ ตวัอยา่งเช่น พวกเขาสามารถพดูคุยกบัเด็กตามล าพงั หรือพดูคุยกบัคนอ่ืน ๆ ท่ีรู้จกัเด็ก  

หากมีเหตผุลท่ีเช่ือไดว้า่เด็กมีความเป็นอยูไ่ม่ดี 

หน่วยงานสวสัดิการและคุม้ครองเด็กมีหนา้ท่ีตรวจสอบวา่เด็กมีความเป็นอยูอ่ยา่งไร 

พอ่แม่ไม่สามารถปฏิเสธหน่วยงานสวสัดิการและคุม้ครองเด็กไม่ใหต้รวจสอบความเป็นอยูข่อ

งเด็กได ้

มำตรกำรช่วยเหลอื หากพอ่แม่เห็นดว้ยกบัหน่วยงานสวสัดิการและคุม้ครองเด็ก หน่วยงานฯ สามารถช่วยเด็ก 

หรือพอ่แม่ไดห้ลายวธีิต่างกนั ส่ิงน้ีเรียกวา่ มาตรการช่วยเหลือ (hjelpetiltak) 

 ตวัอยา่ง มาตรการช่วยเหลือ เช่น 

อาจเป็นไปไดว้า่บิดามารดาไดรั้บค าแนะน าและการแนะแนวทางจากหน่วยงานสวสัดิการและ

คุม้ครองเด็ก หรือวา่หน่วยงานฯ ไปช่วยเหลือถึงท่ีบา้น 

พอ่แม่ยงัสามารถไดรั้บเงินถา้สถานะการเงินส่งผลต่อความเป็นอยูข่องลูก ตวัอยา่งเช่น 

เงินจากหน่วยงานสวสัดิการและคุม้ครองเด็ก สามารถน ามาใชจ่้ายเพ่ือวนัหยดุพกัผอ่น  

หรือท ากิจกรรมยามวา่งส าหรับเดก็ 

ค ำตดัสินภำคบังคบั หน่วยงานสวสัดิการและคุม้ครองเด็กสามารถตดัสินเร่ืองต่าง ๆ ไดโ้ดยท่ีพอ่แม่ไม่เห็นดว้ย  

ส่ิงน้ีเรียกวา่ค าตดัสินภาคบงัคบั(tvangsvedtak) 

กรณีน้ีอาจเกิดข้ึนไดห้ากบิดามารดาปฏิเสธท่ีจะใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานสวสัดิการและคุ้

มครองเด็ก และหากมีปัญหาใหญ่ ๆ  

ในครอบครัวท่ีอาจเป็นอนัตรายตอ่เด็ก ตวัอยา่งท่ีรู้จกักนัดีท่ีสุดของค าตดัสินภาคบงัคบั คือ 

เม่ือหน่วยงานสวสัดิการและคุม้ครองเด็กเอาเด็กมาดูแล ทั้งระยะสั้นหรือ ระยะยาวนานข้ึน 

โดยท่ีไม่ตอ้งใหพ้อ่แม่ของเด็กเห็นพอ้งกบัเร่ืองน้ี 
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ทนำยควำม หากหน่วยงานสวสัดิการและคุม้ครองเด็กตดัสินใจอะไรบางอยา่งโดยท่ีพอ่แม่ไม่เห็นดว้ย 

พอ่แม่มีสิทธิไดรั้บความช่วยเหลือจากทนายความ 

การรับความช่วยเหลือจากทนายความในสถานการณ์เช่นน้ีฟรี ไม่มีค่าใชจ่้าย 

 

 

9.4.3.  
การร้องเรียนหน่วยงานสวสัดิการและคุม้คร
องเด็ก 

กำรร้องเรียน แม่ พอ่ หรือเด็ก สามารถร้องเรียนเก่ียวกบัส่ิงท่ีหน่วยงานสวสัดิการและคุม้ครองเด็ก 

ไดต้ดัสินไป 

 การร้องเรียนท าโดยการส่งค าร้องเรียนไปยงัผูว้า่ราชการมณฑล 

 หากคุณมีขอ้สงสยัเก่ียวกบัหน่วยงานสวสัดิการและคุม้ครองเด็ก 

หรือเก่ียวกบัส่ิงท่ีหน่วยงานสวสัดิการและคุม้ครองเด็กท าและคุณไม่ตอ้งการพดูคุยกบัหน่วยงา

นสวสัดิการและ- 

คุม้ครองเด็ก คุณสามารถพดูคุยกบัส านกังานใหค้ าปรึกษาครอบครัว (familievernkontor) 

ทนายความ หรือ พดูคุยกบั JURK 

 

10. ควำมรุนแรง 
10.1. ส้ัน ๆ เกีย่วกบัควำมรุนแรงคอือะไร 

 ความรุนแรง คือ ใครบางคนจะท าร้ายคุณโดยเจตนา คุณอาจถูกท าร้ายทาง 

กายภาพ (ทางร่างกาย) ถูกท าร้ายทางจิตใจ (ในความรู้สึก) ทางเพศ 

(ท่ีคุณตอ้งท าเร่ืองทางเพศในส่ิงท่ีคุณไม่ตอ้งการ) หรือทางเศรษฐกิจ 

(ท่ีคนอ่ืนควบคุมเงินของคุณ) 

 ความรุนแรงทุกประเภทเป็นส่ิงตอ้งหา้ม 

ทั้งการใชค้วามรุนแรงตอ่เด็กทั้งหมดเป็นส่ิงตอ้งหา้มเช่นกนั 
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 การตีลูกเป็นส่ิงผิดกฎหมายเสมอ 

นอกจากน้ีการใชค้วามรุนแรงในการเล้ียงดูยงัผิดกฎหมายอีกดว้ย การลูบหรือตีเบา ๆ 

อยา่งระมดัระวงัจึงอาจเป็นส่ิงผิดกฎหมายและถูกลงโทษทางอาญาได ้

 หากคุณคิดวา่เด็กถูกใชค้วามรุนแรงคุณตอ้งบอกหน่วยงานสวสัดิการและคุม้ครองเด็ก 

คุณสามารถแจง้โดยไม่ระบุช่ือ (โดยไม่บอกวา่คุณเป็นใคร) 

 หากคุณตอ้งการเรียนรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกบัวธีิการเล้ียงดูลูกของคุณดว้ยวธีิท่ีดี 

ก็จะมีหลกัสูตรหลายแห่งในประเทศ 

สอบถามไดท่ี้ศูนยสุ์ขภาพของส านกังานสวสัดิการและคุม้ครองเดก็ 

หรือท่ีส านกังานใหค้ าปรึกษาครอบครัวในทอ้งท่ีท่ีคุณอาศยัอยู ่

 

10.2. คุณ / 

ลูกของคุณสำมำรถขอรับควำมช่วยเหลอืได้จำกทีไ่หนหำกก ำลงัประสบกบัควำ
มรุนแรง? 

10.2.1. ค าน า 
 มีหลายท่ีท่ีคุณหรือลูกของคุณสามารถขอความช่วยเหลือได ้หากพวกคุณเป็นเหยือ่ของ 

ความรุนแรง ดา้นล่างเป็นภาพรวมของขอ้เสนอบางประการท่ีมีอยู ่

 นอกจากน้ีคุณยงัสามารถอ่านเพ่ิมเติมเก่ียวกบัสถานท่ีท่ีคุณสามารถขอความช่วยเหลือไดท่ี้ 

www.dinutvei.no คุณสามารถติดต่อ JURK ไดเ้ช่นกนั 

หากคุณถูกใชค้วามรุนแรงและตอ้งการความช่วยเหลือ 

10.2.2.  ศูนยพ์กัพิงฉุกเฉิน (Krisesenter) 

 ศูนยพ์กัพิงฉุกเฉิน คือ ท่ีท่ีคุณและ / 

หรือลูกของคุณสามารถไปพบไดห้ากพวกคุณเป็นเหยือ่ของความรุนแรง 

ท่ีศูนยพ์กัพิงฉุกเฉินพวกคุณสามารถพกัไดร้ะยะหน่ึง อาจจะหลายวนัหรือหลายเดือน 

 คุณสามารถขอค าแนะน าและความช่วยเหลือจากผูท่ี้ท างานท่ีนัน่ไดห้ากคุณอาศยัอยูใ่น 

ศูนยพ์กัพิงฉุกเฉิน 

นอกจากน้ีคุณยงัสามารถรับค าแนะน าและความช่วยเหลือแมคุ้ณจะไม่ไดอ้ยูท่ี่นัน่อีกดว้ย 

ทั้งผูห้ญิง ผูช้ายและเด็กสามารถรับความช่วยเหลือจากศูนยพ์กัพิงฉุกเฉิน 

ผูห้ญิงและผูช้ายจะอาศยัอยูต่่างศูนยก์นั 
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 การขอความช่วยเหลือและพกัท่ีศูนยพ์กัพิงฉุกเฉินไม่มีค่าใชจ่้ายใด ๆ 

 คุณสามารถไปท่ีศูนยพ์กัพิงฉุกเฉินโดยไม่ตอ้งนดัหมายกบัผูท่ี้ท างานท่ีนัน่ 

 ท่ี https://dinutvei.no/hjelptilbud คุณจะพบภาพรวมของศูนยพ์กัพิงฉุกเฉินท่ีต่าง ๆ  

ทัว่ทั้งประเทศนอร์เวย ์

10.2.3.  หน่วยรับมือการล่วงละเมิด 
(Overgrepsmottak) 

 หากคุณถูกใชค้วามรุนแรง หรือถูกล่วงละเมิดทางเพศ 

คุณสามารถรับความช่วยเหลือดา้นการแพทยท่ี์หน่วยรับมือการล่วงละเมิด (Overgrepsmottak) 

ท่ีแผนกดงักล่าวมีแพทยแ์ละพยาบาลท าหนา้ท่ีอยู ่แมว้า่การล่วงละเมิดจะเกิดมานานแลว้ 

คุณสามารถขอความช่วยเหลือ 

กบัหน่วยรับมือการล่วงละเมิดได ้

 คุณสามารถมาท่ีหน่วยรับมือการล่วงละเมิดไดโ้ดยไม่ตอ้งนดัหมาย และการบริการก็ฟรี  

หน่วยรับมือการล่วงละเมิดบางแห่งเปิดใหบ้ริการตลอด 24 ชัว่โมง 

 ผูท่ี้ท างานท่ีนัน่มีหนา้ท่ีเก็บรักษาความลบั 

 ถา้คุณอยูไ่กลจากหน่วยรับมือการล่วงละเมิดท่ีใกลท่ี้สุด 

คุณสามารถไปท่ีศูนยบ์ริการทางการแพทยน์อกเวลาท าการ (Legevakt) แทนได ้

 ภาพรวมท่ีอยูข่องหน่วยรับมือการล่วงละเมิดพบไดใ้นเวบ็ไซต ์www.dinutvei.no/hjelptilbud 

10.2.4.  DIXI 

 ศูนยต์่อตา้นการข่มขืนดีซี (DIXI Ressurssenter) 

เป็นบริการฟรีส าหรับผูห้ญิงและผูช้ายท่ีมีประสบการณ์การถูกข่มขืน 

คุณสามารถขอความช่วยเหลือไดเ้ช่นกนัถา้คุณเป็นบุคคลใกลชิ้ด เช่น 

ถา้คุณเป็นแม่หรือนอ้งสาวของเหยือ่ท่ีเคยถูกข่มขืน 

 ท่ีศูนยฯ์ คุณสามารถพดูคุยกบัผูท่ี้ผา่นการฝึกอบรม คุณสามารถเขา้ร่วมการสนทนากลุ่ม 

กบัผูอ่ื้นท่ีเคยถูกข่มขืนไดอี้กดว้ย คุณสามารถรับความช่วยเหลือฟรีจากทนายความ  

ผูท่ี้ท างานท่ีนัน่มีหนา้ท่ีเก็บรักษาความลบั 

 หมายเลขโทรศพัทติ์ดต่อคือ: 22 44 40 50/930 58 070 
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10.2.5.  SMISO 

 ท่ีศูนยต์่อตา้นการร่วมประเวณีระหวา่งญาติดว้ยกนัและการล่วงละเมิดทางเพศ (SMISO)  

คุณสามารถขอความช่วยเหลือไดถ้า้คุณเคยถูกล่วงละเมิดทางเพศจากคนในครอบครัวหรือญาติ 

หรือการล่วงละเมิดทางเพศรูปแบบอ่ืน ๆ 

คุณสามารถขอความช่วยเหลือไดเ้ช่นหากคุณเป็นคนใกลชิ้ดกบัเหยือ่ ท่ี SMISO 

คุณสามารถสนทนากบัผูเ้ช่ียวชาญได ้นอกจากน้ีคุณยงัสามารถพดูคุยกบัคนอ่ืน ๆ 

ท่ีมีประสบการณ์ถูกล่วงละเมิดเช่นกนั 

 การขอความช่วยเหลือไม่มีค่าใชจ่้ายใด ๆ คุณอาจไม่ระบุช่ือเม่ือติดต่อศูนยฯ์ ศูนยฯ์ 

มีหนา้ท่ีรักษาความลบั 

 

ศูนย ์SMISO มีอยูใ่นทุก ๆ มณฑล ในเวบ็ไซตน้ี์คุณจะพบภาพรวมของทุกศูนย ์SMISO  

ทัว่ทั้งประเทศนอร์เวย:์ https://fmso.no/finn-et-senter/ 

คุณสามารถโทรหา SMISO ได ้พวกเขาจะรับโทรศพัทต์ลอด 24 ชัว่โมง  

หมายเลขโทรศพัทคื์อ: 800 57 000 

10.2.6.  ศูนยช่์วยเหลือเหยือ่อาชญากรรม 
(Støttesenter for kriminalitetsutsatte) 

ท่ีศูนยช่์วยเหลือเหยือ่อาชญากรรมคุณสามารถขอความช่วยเหลือไดถ้า้คุณอยากแจง้ความด าเนิ

นคดีกบัต ารวจ 

ผูท่ี้ท างานท่ีน่ีสามารถใหก้ารสนบัสนุนคุณไดห้ากกรณีกลายเป็นคดีความในศาล 

พวกเขาสามารถใหข้อ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีอ่ืน ๆ ท่ีคุณสามารถขอความช่วยเหลือได ้

เช่น วธีิการยืน่ค  าร้องเพ่ือเรียกร้องค่าเสียหายหากคุณเป็นเหยือ่ของความรุนแรง 

คุณสามารถอ่านเพ่ิมเติมเก่ียวกบัศูนยช่์วยเหลือเหยือ่อาชญากรรมไดท่ี้: www.dinutvei.no 

10.2.7.  ต ารวจ 
ต ารวจสามารถช่วยคุณไดห้ากคุณตกเป็นเหยือ่ของความรุนแรง 

พวกเขาสามารถช่วยคุณไดถ้า้คุณตอ้งการการคุม้กนัหรือตอ้งการแจง้ความ 

คุณสามารถติดต่อสถานีต ารวจทอ้งท่ีไดท่ี้หมายเลข 02800 

หากตอ้งการความช่วยเหลือฉุกเฉินกรุณาโทร 112 
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11. ควำมช่วยเหลอืทำงกฎหมำยฟรี (Fri rettshjelp) 
หากคุณตอ้งการความช่วยเหลือจากทนายความ แต่ไม่มีเงินจ่ายค่าทนายความ 

ในบางกรณีคุณจะไดรั้บความช่วยเหลือเพ่ือจ่ายค่าทนายความทั้งหมดหรือบางส่วน 

ส่ิงน้ีเรียกวา่ความช่วยเหลือดา้นกฎหมายฟรี (Fri rettshjelp) 

11.1. ปรำศจำกควำมจ ำเป็นในกำรตรวจสอบ 

ในบางกรณีคุณจะไดรั้บความช่วยเหลือฟรีจากทนายความโดยไม่ค านึงถึงวา่คุณจะมีรายไดเ้ท่า

ไร หรือทรัพยสิ์นเท่าไหร่ ส่ิงน้ีเรียกวา่ 

"ความช่วยเหลือทางกฎหมายฟรีโดยไม่จ าเป็นตอ้งตรวจสอบ" (fri rettshjelp uten 

behovsprøving) 

ความช่วยเหลือทางกฎหมายฟรีโดยไม่จ าเป็นตอ้งมีการตรวจสอบรับในกรณี: 

- คดีท่ีเหยือ่ความรุนแรงเรียกร้องค่าเสียหายจากผูก้ระท าความผิด 

- คดีของหน่วยงานสวสัดิการและคุม้ครองเด็ก (Barnevernet) 

- คดีของการแต่งงานแบบถูกบงัคบั 

- กรณีท่ีคุณคิดจะแจง้ความคดีข่มขืน 

นอกจากน้ีในกรณีประเภทอ่ืน ๆ บางกรณีนอกเหนือจากท่ีระบุดา้นบน  

คุณก็ขอรับความช่วยเหลือดา้นกฎหมายฟรีไดเ้ช่นกนั 

11.2. กรณีจ ำเป็นต้องตรวจสอบ 

ในบางกรณีคุณสามารถขอรับความช่วยเหลือจากทนายความหากคุณมีรายไดต้่อปี 

ต ่ากวา่ก าหนด ในกรณีเหล่าน้ีคุณตอ้งจ่ายส่วนของตวัเองเพื่อรับความช่วยเหลือจากทนายความ 

ส่ิงน้ีเรียกวา่ "ความช่วยเหลือทางกฎหมายฟรีโดยจ าเป็นตอ้งตรวจสอบ" (fri rettshjelp med 

behovsprøving) 

หากคุณโสด (ไม่ไดแ้ต่งงานหรืออยูร่่วมกนักบัคู่ครองท่ีไม่สมรส (samboer)) 

คุณสามารถขอความช่วยเหลือในกรณีเหล่าน้ี ถา้คุณมีรายไดน้อ้ยกวา่ 246,000 โครนต่อปี 

คุณตอ้งไม่มีทรัพยสิ์นเกิน 100,000 โครน 

คุณสามารถรับความช่วยเหลือทางกฎหมายฟรีโดยจ าเป็นตอ้งตรวจสอบเม่ือเป็นกรณีดงัน้ี: 

- การแต่งงานและลูก 
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- การขบัไล่และการบอกเลิกจากบา้นพกัท่ีคุณอาศยัอยู ่

- การลาออกจากงาน 

- การร้องเรียนในคดีเก่ียวกบัความปลอดภยั 

นอกจากน้ีในกรณีอ่ืน ๆ บางกรณีนอกเหนือจากท่ีระบุไวด้า้นบน 

ก็ขอความช่วยเหลือดา้นกฎหมายฟรีไดเ้ช่นกนั 

 

 

 

 

 

 

ผู้ว่ำรำชกำรมณฑล หากคุณสงสยัวา่กรณีใดบา้งท่ีคุณจะไดรั้บความช่วยเหลือดา้นกฎหมายฟรี 

คุณสามารถติดต่อผูว้า่ราชการมณฑล (Fylkesmannen) 

JURK   คุณสามารถขอความช่วยเหลือจาก JURK ไดเ้ช่นกนั 

    

11.3. ขอควำมช่วยเหลอืด้ำนกฎหมำยฟรีอย่ำงไร 
ทนายความสามารถตรวจสอบไดว้า่คุณมีสิทธ์ิไดรั้บความช่วยเหลือดา้นกฎหมายฟรีหรือไม่แล

ะยืน่ค  าร้องขอในนามของคุณได ้คุณจะพบรายช่ือทนายความไดจ้ากเวบ็ไซต ์

www.advokatenhjelperdeg.no 

นอกจากน้ีคุณยงัสามารถยืน่ค  าร้องขอความช่วยเหลือดา้นกฎหมายฟรีไดท่ี้ผูว้า่ราชการมณฑล 

(Fylkesmannen) เช่นกนั 

JURK สามารถช่วยคุณไดห้ากคุณมีค าถามเก่ียวกบัความช่วยเหลือดา้นกฎหมายฟรี 
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12. สรุป 
ตอนน้ีเราไดใ้หข้อ้มูลภาพรวมเก่ียวกบัสิทธิและหนา้ท่ีมากมายท่ีคุณมีในรัฐสวสัดิการ 

เราหวงัวา่ขอ้มูลเหล่าน้ีจะเป็นประโยชน์กบัคุณ 

นอกจากน้ียงัมีขอ้เสนอและบริการอ่ืน ๆ ในรัฐสวสัดิการ 

แต่ส่ิงท่ีเราพดูถึงในโบรชวัร์น้ีเป็นบางส่วนในบรรดาหวัขอ้ท่ีส าคญัท่ีสุด 

หากมีส่ิงใดท่ีคุณไม่ไดค้  าตอบจากโบรชวัร์น้ี โปรดติดต่อ JURK  

หาก JURK ไม่สามารถช่วยเหลือคุณได ้JURK จะพยายามส่งคุณตอ่ไปใหค้นท่ี 

สามารถช่วยคุณได ้

คุณสามารถโทรติดต่อ JURK ไดท่ี้หมายเลข 22 84 29 50 หรือมาหาเราท่ี  

Skippergata 23, 0154 Oslo 
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Telefon: 
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Juridisk rådgivning for kvinner
Skippergata 23
0154 Oslo

www.jurk.no
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