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คาํนํา 
โบรชวัร์นี* มีเนื*อหาเกี2ยวกบักฎหมายประกนัสงัคม กฎหมายประกนัสงัคมในที2นี*หมายถึงกฎเกณฑเ์กี2ยวกบั
สิ2งของใด ๆ และเงิน (ผลประโยชน์) ที2คุณสามารถยื2นขอจาก NAV ไดห้ากคุณป่วยหรือมีการเจบ็ป่วยใน

ครอบครัว 

โบรชวัร์นี*จะใหภ้าพรวมสิ2งต่าง ๆ และเงินที2 NAV มีขอ้เสนอให ้นอกจากนี*ยงัจะใหภ้าพรวมวา่คุณและ NAV 

มีสิทธิและหนา้ที2อะไรบา้ง 

โบรชวัร์จดัทาํขึ*นสาํหรับโครงการหนึ2งของ JURK เรียกวา่โครงการทูตกฎหมาย (Jussambassadør-

prosjektet) ในโครงการทูตกฎหมาย เรามีสตรีอาสาสมคัรจากสมาคมสตรีไทยและโปแลนดซึ์2งไดรั้บการ

ฝึกอบรมในหวัขอ้สาํคญั ๆ ที2พวกเขาจะไดถ่้ายทอดการเรียนรู้เพิ2มเติมไปยงัเครือข่ายสตรีของพวกเขา โบร

ชวัร์จดัทาํขึ*นเพื2อใหส้อดคลอ้งกบัคาํบรรยายของทูตกฎหมาย (Jussambassadør) โบรชวัร์จึงอ่านไดโ้ดยที2ไม่

ตอ้งฟังการบรรยาย  

โครงการทูตกฎหมายไดรั้บเงินสนบัสนุนจากคณะกรรมการการรวมเป็นอนัหนึ2งอนัเดียวกนัและความ

หลากหลาย (IMDi) เราขอขอบคุณสาํหรับเงินสนบัสนุนที2เราไดรั้บสาํหรับการจดัหลกัสูตรและทาํโบรชวัร์  

เราขอขอบคุณบรรดา Jussambassadør ของเราซึ2งเป็นกลุ่มผูห้ญิงที2ทาํงานที2สาํคญัมาก ทั*งพวกเราที2ทาํงานใน 

JURK ยงัไดเ้รียนรู้มากมายจากการทาํงานกบับรรดา Jussambassadør  

หากคุณมีคาํถามเพิ2มเติมหลงัจากอ่านโบรชวัร์คุณสามารถติดต่อ JURK หรือ NAV  

โบรชวัร์มีใหอ่้านในภาษานอร์เวย ์โปแลนดแ์ละไทย  

ออสโล, กนัยายน 2563  

 

ขอแสดงความนบัถือ  

Veronika Wiese 
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JURK (คาํแนะนําทางกฎหมายสําหรับผู้หญิง) ใหค้าํแนะนาํทางกฎหมายฟรีแก่ทุกคนที2นิยามตวัเองวา่เป็น

ผูห้ญิง คุณสามารถคน้หาขอ้มูลเกี2ยวกบัเราไดที้2เวบ็ไซต:์ www.jurk.no  

 

คุณสามารถโทรหาเราไดที้2 22 84 29 50 หรือมาหาเราที2 Skippergata 23, 0154 Oslo  

คุณสามารถส่งเคสของคุณมาใหเ้ราทางอิเลก็ทรอนิกส์ไดต้ลอดเวลา! คุณสามารถส่งมาที2  

www.jurk.no à" Send oss din sak! " 
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 1.0 บทนํา 

 1.1 กฎหมายประกนัสังคมคืออะไร? 
 กฎหมายประกนัสงัคมในที2นี* เราหมายถึงกฎเกณฑเ์กี2ยวกบัสิ2งของและเงินที2คุณสามารถ

สมคัรไดจ้าก NAV หากคุณป่วยหรือมีการเจบ็ป่วยในครอบครัว 
 

 1.2 การเป็นสมาชิกในโครงการประกนัสังคมแห่งชาต ิ
 
 
 
คุณอาศัยหรือทาํงาน

ในนอร์เวย์ 

กฎต่าง ๆ ที2เราเขียนไวใ้นโบรชวัร์นี* ใชก้บัคุณที2เป็นสมาชิกของโครงการประกนัสังคม

แห่งชาติ 

หากคุณอาศยัหรือทาํงานในนอร์เวย ์โดยทั2วไปแลว้คุณเป็นสมาชิกของ folketrygden 

หากคุณยา้ยไปต่างประเทศเพื2ออาศยัอยูที่2นั2น บ่อยครั* งมกัหมายความว่าคุณไม่สามารถ
รับสิ2งของหรือเงินช่วยเหลือจาก NAV ไดอี้กต่อไป บางครั* งมีขอ้ยกเวน้สําหรับกฎนี*

ตวัอยา่งเช่นหากคุณกาํลงัจะไปเขต EEA คุณสามารถถาม NAV ไดว้า่มีขอ้ยกเวน้ใดบา้ง
ที2เกี2ยวขอ้งกบัคุณ  

เมื2อคุณเป็นสมาชิกของโครงการประกันสังคมแห่งชาติคุณมีสิทธิและหน้าที2ตาม

พระราชบญัญติัการประกนัสังคมแห่งชาติ (folketrygdloven) ในโบรชวัร์นี* คุณสามารถ

อ่านเกี2ยวกับสิทธิและหน้าที2บางประการภายใต้พระราชบัญญัติการประกันสังคม

แห่งชาติ 
 1.3 วตัถุประสงค์ของโบรชัวร์ 
 
 
 
 

เป้าหมายของเราในโบรชวัร์นี* คือการมองภาพรวมของสิ2งต่าง ๆ และเงินช่วยเหลือที2 

NAV มีขอ้เสนอให ้และเพื2อบอกวา่คุณและ NAV มีสิทธิและหนา้ที2อะไรบา้ง  

เราไม่คิดวา่ทุกคนที2อ่านโบรชวัร์นี*จะมีประสบการณ์ทุกอยา่งตามที2เราเขียนถึง อยา่งไรก็

ตามเราเลือกที2จะใชค้าํวา่ "คุณ" ตลอดทั*งโบรชวัร์เพื2อใหคุ้ณอ่านไดง่้ายขึ*น  

แมว้า่เราจะพยายามเขียนดว้ยภาษาง่าย ๆ กย็งัคงเป็นอะไรที2เขา้ใจยากได ้ 
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หากมีบางสิ2งที2คุณไม่เขา้ใจคุณสามารถติดต่อ JURK เพื2อขอขอ้มูลเพิ2มเติมหรือขอ
คาํอธิบายได ้

 2.0 NAV 

 2.1 NAV คือใคร? 
สํานักงานของรัฐ 
 
 
 
สิทธิและหน้าทีE 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

NAV เป็นสาํนกังานของรัฐที2จะช่วยใหคุ้ณมีเงินหรือสิ2งของต่าง ๆ หากคุณตอ้งการ 

ตวัอยา่งเช่น NAV จะช่วยใหคุ้ณไดรั้บเงินหรือสิ2งของต่าง ๆ หากคุณออกจากงาน มีลูก

หรือป่วย 

ในขณะเดียวกนั NAV กใ็หสิ้ทธิต่าง ๆ มากมายซึ2งทาํใหคุ้ณมีหนา้ที2บางอยา่ง หนา้ที2คือ

สิ2งที2คุณตอ้งทาํ เพื2อใหคุ้ณไดรั้บสิ2งต่าง ๆ และเงินจาก NAV คุณอาจตอ้งทาํอะไร

บางอยา่งกลบัคืนมา และถา้คุณไม่ทาํตามหนา้ที2คุณกอ็าจไม่มีสิทธิb เหมือนคนอื2น ๆ 

ในโบรชวัร์นี* เราจะบอกเกี2ยวกบัสิ2งต่าง ๆ และเงินช่วยเหลือที2 NAV มีขอ้เสนอให ้และ

สิทธิและหนา้ที2อะไรบา้งที2คุณและ NAV มี  

NAV ยงัเสนอสิ2งของและเงินอื2น ๆ ซึ2 งเราไม่ไดเ้ขียนถึงในโบรชวัร์นี*  หากคุณสงสยัวา่

คุณมีสิทธิb ไดรั้บอะไรบา้งจาก NAV คุณสามารถติดต่อสาํนกังาน NAV ในพื*นที2ของคุณ 

 2.2 ตดิต่อ NAV 
55 55 33 33 หากตอ้งการความช่วยเหลือจาก NAV คุณสามารถโทรหา NAV ไดที้2หมายเลขโทรศพัท ์

55 55 33 33 นอกจากนี* คุณยงัสามารถไปที2สาํนกังาน NAV ที2ใกลที้2สุดได ้มีสาํนกังาน 

NAV ในเขตเทศบาลและเขตทั*งหมด คุณจะหาภาพรวมของสาํนกังาน NAV ทั*งหมดได้

ที2 www.nav.no 

 2.3 หน้าทีE NAV มต่ีอคุณ 
หน้าทีEให้คาํแนะนํา 
 
 
 
 
 

NAV มีหนา้ที2ใหค้าํแนะนาํ นั2นหมายความวา่พวกเขามีหนา้ที2อธิบายใหคุ้ณทราบวา่คุณ

มีสิทธิและหนา้ที2อะไรบา้ง นอกจากนี*ยงัจะบอกวธีิการขอความช่วยเหลือจากพวกเขา  
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สิทธิในการใช้ล่าม 
 
 
 
หน้าทีEในการรักษา

ความลบั 

คุณมีสิทธิb ไดรั้บคาํแนะนาํดงักล่าว 

ตวัอยา่งที2 1: หากคุณโทรหา NAV และถามวา่คุณอาจมีสิทธิb ไดรั้บเงินหรือไม่เพราะคุณ

ตกงาน NAV จะตอ้งบอกคุณใหท้ราบเกี2ยวกบัเงินที2คุณสามารถสมคัรขอได ้

 

ตวัอยา่งที2 2: หากคุณไม่เขา้ใจเนื*อหาของจดหมายที2คุณไดรั้บจาก NAV NAV ตอ้ง

อธิบายสิ2งที2อยูใ่นจดหมายใหคุ้ณทราบ 

 

NAV มีหนา้ที2ใหข้อ้มูลที2คุณเขา้ใจได ้คุณสามารถหาล่ามไดห้ากจาํเป็น โดยรัฐเป็นฝ่ายที2

ตอ้งจ่ายค่าล่าม 

 

NAV มีหนา้ที2รักษาความลบั นั2นหมายความวา่พวกเขาจะไม่บอกคนอื2นวา่รู้อะไร

เกี2ยวกบัคุณ 

 
 2.4 หน้าทีEทีEคุณมต่ีอ NAV  
หน้าทีEให้ข้อมูล  
 
 
 
 
 
ยืEนเอกสารทีEจําเป็น

ทัLงหมด 
 
 
 
 
 
 
 
รายงานการ

เปลีEยนแปลง 
 
 

เมื2อคุณยื2นคาํร้องขอสิ2งของหรือเงินจาก NAV คุณมีหนา้ที2ใหข้อ้มูล นั2นหมายความวา่

คุณตอ้งบอกทุกอยา่งที2 NAV ขอใหคุ้ณบอก ซึ2 งเป็นสิ2งที2จาํเป็นสาํหรับ NAV ในการ

มอบสิ2งของและเงินใหก้บัผูที้2ตอ้งการ ไม่ใช่ใหก้บัผูที้2ไม่มีสิทธิb ไดรั้บความช่วยเหลือ

ดงักล่าว 

 

คุณตอ้งยื2นเอกสารทั*งหมดที2จาํเป็นสาํหรับ NAV เพื2อใหส้ามารถประเมินเคสของคุณได ้

ทุกสิ2งที2คุณพดูกบั NAV ควรเป็นความจริง หากคุณไม่ใหข้อ้มูล NAV ตามที2 NAV 

ตอ้งการ พวกเขาอาจตดัสินวา่คุณจะไม่ไดรั้บสิ2งของและเงินที2คุณตอ้งการได ้

 

NAV จะระบุขอ้มูลที2ตอ้งการจากคุณในจดหมาย สิ2งสาํคญัคือคุณตอ้งอ่านทุกอยา่งที2อยู่

ในจดหมายจาก NAV หากคุณยงัสงสยัวา่พวกเขาตอ้งการขอ้มูลประเภทใด คุณสามารถ

โทรหา NAV และสอบถามได ้

 

หากคุณไดรั้บเงินจาก NAV และมีการเปลี2ยนแปลงในชีวติ คุณมีหนา้ที2บอก NAV 

เกี2ยวกบัการเปลี2ยนแปลง  
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การเรียกร้องการคืน

เงนิ                     

ดว้ยวธีิดงักล่าวของคุณจะไดรั้บการจดัการอยา่งเหมาะสมและคุณจะไดรั้บเงินใน

ปริมาณที2เหมาะสม 

 
ตวัอยา่งที2 1: คุณตอ้งรายงานไปยงั NAV วา่คุณมีรายไดม้ากกวา่หรือนอ้ยกวา่ที2 NAV รู้ 

 

ตวัอยา่งที2 2: คุณตอ้งรายงานต่อ NAV หากคุณกาํลงัจะไปต่างประเทศ 

 

หากคุณไดรั้บเงินจาก NAV ที2คุณไม่มีสิทธิb  NAV สามารถเรียกร้องเงินคืนได ้

ตวัอยา่งเช่นอาจเป็นเพราะคุณไม่ไดใ้หข้อ้มูลที2ถูกตอ้งกบั NAV หรือมีการเปลี2ยนแปลง

ที2สาํคญัเกิดขึ*นในชีวติของคุณโดยที2คุณไม่ไดบ้อก NAV ใหท้ราบ 
 2.5 การพจิารณากรณใีน NAV   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณสามารถอ่านเพิ2มเติมเกี2ยวกบัสิ2งที2 NAV ทาํเมื2อพิจารณาเคสของคุณ 

1. คุณยื2นคาํร้องเพื2อรับเงินหรือสิ2งของจาก NAV 

2. คุณไดรั้บคาํตอบจาก NAV ในคาํตดัสิน คาํตดัสินคือจดหมายเกี2ยวกบัสิ2งที2 NAV ได้

ตดัสินใจในเคสของคุณ คุณสามารถร้องเรียนเกี2ยวกบัสิ2งที2 NAV ตดัสินใจได ้

กาํหนดเวลาสาํหรับการร้องเรียนมกัจะเป็นระยะเวลาหกสปัดาห์ 

3. คุณร้องเรียนต่อผูที้2ส่งจดหมายใหคุ้ณ (NAV Førsteinstans) 

4. หาก NAV Førsteinstans ไม่เปลี2ยนการตดัสินใจ พวกเขาจะส่งเรื2องร้องเรียนของคุณ

ไปยงั NAV Klageinstans ซึ2 งจะพิจารณาการตดัสินใจอีกครั* ง 

5. หากคุณไม่เห็นดว้ยกบั NAV Klageinstans ขั*นตอนต่อไปคือการส่งคดีไปยงัศาล

ประกนัสงัคม (อุทธรณ์) ศาลประกนัสงัคมมีลกัษณะคลา้ยกบัศาล ระยะเวลาอุทธรณ์

มกัจะเป็นหกสปัดาห์ 

6. หากคุณส่งคดีของคุณไปยงัศาลประกนัสงัคม NAV Klageinstans จะพิจารณาคาํ

ตดัสินอีกครั* ง หาก NAV Klageinstans ไม่เปลี2ยนใจคาํร้องเรียนของคุณจะถูกส่งต่อไป

ยงัศาลประกนัสงัคมซึ2งจะพิจารณาคดีของคุณ 
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ระยะเวลา

พจิารณา 

7. หากคุณไม่เห็นดว้ยกบัสิ2งที2ศาลประกนัสงัคมกล่าวคุณสามารถส่งต่อคดีไปยงัศาล

อุทธรณ์ได ้

 
 
สิEงสําคญัทีEควรทราบ: 

คุณตอ้งใหข้อ้มูลที2จาํเป็นในกรณี ขอ้มูลนั*นตอ้งถูกตอ้ง 

 

เวลาในการพิจารณาคดีที2 NAV นั*นแตกต่างกนั (หลากหลายต่างกนัไป) เวลาที2 NAV ใช้

จะขึ*นอยูก่บัประเภทของสิ2งของหรือเงินที2คุณยื2นสมคัรขอ คุณสามารถอ่านเพิ2มเติม

เกี2ยวกบัระยะเวลาในการพิจารณาคดีไดที้2 www.nav.no 

  
 2.6 การร้องเรียน NAV  
 
 
 
 
ร้องเรียนเกีEยวกบั

บริการ 
 
 
 
อุทธรณ์คาํตัดสิน / 

สิEงทีE NAV ได้

ตัดสินใจ 

 
 
 
 
 
 
ขอเวลาเพิEมเติมใน

การร้องเรียน NAV 

 
 

หากคุณไม่ชอบความช่วยเหลือที2คุณไดรั้บจาก NAV คุณสามารถร้องเรียนได ้

 

หากคุณพบพนกังานที2 NAV ในทางที2ไม่ดี หรือคุณไดรั้บขอ้มูลไม่ดีพอ คุณสามารถส่ง

เรื2องร้องเรียนเกี2ยวกบับริการ คุณสามารถทาํไดบ้นเวบ็ไซตข์อง NAV 

 

หากคุณไดรั้บคาํตดัสิน (จดหมาย) ที2คุณไม่เห็นดว้ยคุณสามารถอุทธรณ์ได ้คุณสามารถ

ส่งเรื2องร้องเรียนไดที้2เวบ็ไซตข์อง NAV  

NAV มีหนา้ที2ช่วยเหลือคุณหากคุณตอ้งการร้องเรียนคาํตดัสิน 

การตดัสินใจทั*งหมดจาก NAV มีกาํหนดระยะเวลาองเรียน หากคุณไม่ร้องเรียนภายใน

กาํหนดเวลานี* คุณจะไม่มีสิทธิb ร้องเรียนอีกต่อไป 

JURK สามารถช่วยคุณร้องเรียนคาํตดัสินไดห้ากทางเราเห็นดว้ยวา่คาํตดัสินนั*นผดิ 

หากคุณไม่มีเวลาร้องเรียนก่อนกาํหนดที2คุณไดรั้บจาก NAV คุณสามารถถาม NAV ได้

วา่คุณจะขอระยะเวลาร้องเรียนมากขึ*นไดห้รือไม่ (การยบัย ั*งระยะเวลาร้องเรียนที2หมด

ลง) คุณสามารถทาํไดโ้ดยโทรหา NAV หรือเขียนถึง NAV 
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ความช่วยเหลือทาง

กฎหมายฟรี 

(Fri rettshjelp) 

ตวัอย่าง:  

 
ในคดีอุทธรณ์ภายใตพ้ระราชบญัญติัการประกนัสงัคมแห่งชาติและในการอุทธรณ์ต่อ

ศาลประกนัสงัคมคุณสามารถไดรั้บความช่วยเหลือทางกฎหมายฟรี (fri rettshjelp) ซึ2 ง

หมายความวา่คุณจะไดรั้บความช่วยเหลือฟรีจากทนายความหากคุณยื2นเรื2องร้องเรียน 

การช่วยเหลือนี* ใชไ้ดก้บัคุณที2มีรายไดน้อ้ยกวา่ 246,000 โครนต่อปี หากคุณมีการเงิน

ร่วมกบัคนอื2น เช่น คนที2คุณแต่งงานดว้ยจะไดรั้บการช่วยเหลือกกต่็อเมื2อพวกคุณที2มี

รายไดร้วมนอ้ยกวา่ 369,000 โครนต่อปี 

 
 3.0 สิทธิประโยชน์ในการได้เงนิเจ็บป่วย (sykepenger)  
 3.1 บทนํา 
 ในบทนี* คุณจะไดรู้้วา่กฎใดใชเ้มื2อคุณป่วยหรือไดรั้บบาดเจบ็และคุณตอ้งทาํอะไรเพื2อรับ

ผลประโยชน์จากการเจบ็ป่วย 

 

บทที2 8 ของพระราชบญัญติัการประกนัภยัแห่งชาติระบุวา่คุณมีสิทธิไดรั้บสวสัดิการ

NAV (ที2ไหน) 

(ที2อยู)่ 

(วนัที2) 

การยบัยัLงระยะเวลาร้องเรียนทีEหมดลง/FRISTAVBRYTENDE KLAGE  

ขา้พเจา้, (ชื2อของคุณ), ตอ้งการร้องเรียนคาํตดัสินจาก NAV ของ(วนัที2ที2ระบุ

บนจดหมายจาก  NAV) เกี2ยวกบั (สิ2งที2 NAV ไดต้ดัสินไป).  

ในคาํตดัสินจาก NAV นั*นมีกาํหนดระยะเวลาอุทธรณ์คือ (จาํนวนสปัดาห์วา่มีกี2

สปัดาห์) ขา้พเจา้ตอ้งการระยะเวลาในการร้องเรียนมากกวา่นี*  

 

ขอแสดงความนบัถือ 

(ชื2อของคุณ) 
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เจบ็ป่วยหรือไม่และในกรณีใดบา้งที2คุณมีสิทธิไดรั้บนี* 
 3.2 เงนิเจบ็ป่วย (Sykepenger) คืออะไร? 
คุณป่วยหรือ

บาดเจ็บ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAV ตัดสินใจว่าคุณ

จะได้รับเงนิเท่าไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณสามารถรับ

ผลประโยชน์การ

เจ็บป่วยเป็นเวลา

หนึEงปี 

เงินเจบ็ป่วยจะชดเชยเงินที2คุณไดรั้บตามปกติจากเจา้นายของคุณเมื2อคุณไม่สามารถ

ทาํงานไดเ้นื2องจากความเจบ็ป่วยหรือการบาดเจบ็ NAV เป็นผูที้2ตดัสินวา่คุณมีสิทธิ

ไดรั้บผลประโยชน์จากเงินเจบ็ป่วยหรือไม่ 

 

คุณสามารถถาม NAV ไดว้า่กฎใดที2ใชก้บัคุณและคุณจะไดรั้บประโยชน์จากเงินเจบ็ป่วย

มากแค่ไหน มีกฎที2แตกต่างกนัไปซึ2งขึ*นอยูก่บัประเภทของงานที2คุณมีหรือสถานการณ์

ที2คุณอยู ่ตวัอยา่งเช่น มีกฎระเบียบที2แตกต่างกนัสาํหรับพนกังาน ผูที้2ทาํอาชีพอิสระและ

ฟรีแลนซ์ 

 

พนักงาน คือ บุคคลที2ทาํงานใหแ้ละไดรั้บค่าจา้งจากเจา้นาย ผูป้ระกอบอาชีพอิสระคือ

บุคคลที2ทาํงานดว้ยบญัชีของตวัเองและมีความเสี2ยงของตนเอง ฟรีแลนซ์คือบุคคลที2

ไดรั้บค่าจา้งสาํหรับการทาํงานโดยไม่ตอ้งเป็นลูกจา้งประจาํหรือชั2วคราวของเจา้นาย 

 

 
เมื2อ NAV จะประเมินวา่คุณจะไดรั้บประโยชน์จากเงินเจบ็ป่วยมากแค่ไหนพวกเขาจะ

พิจารณาจากรายไดข้องคุณ หากคุณเป็นพนกังาน NAV จะพิจารณารายไดข้องคุณ

ในช่วงสามเดือนที2ผา่นมา หรือ 12 เดือนที2ผา่นมา เช่นเดียวกบัคุณในฐานะฟรีแลนซ์ เมื2อ 

NAV จะประเมินวา่เงินเจบ็ป่วยของคุณในฐานะผูป้ระกอบอาชีพอิสระจะไดม้ากเพียงใด

นั*น ตามกฎทั2วไปแลว้พวกเขาจะพิจารณารายไดข้องคุณในช่วงสามปีที2ผา่นมา 

ตามกฎทั2วไปคุณไม่มีสิทธิไดรั้บมากกวา่ 6 เท่าของจาํนวนเงินพื*นฐานของการ

ประกนัสงัคมแห่งชาติ (G) จาก NAV จาํนวนเงินพื*นฐาน ณ วนัที2 1 พฤษภาคม 2562 คือ 

99,858 โครน 

 

คุณสามารถลาป่วยพร้อมผลประโยชน์จากเงินเจบ็ป่วยเป็นเวลาหนึ2งปี หากคุณยงัคงป่วย

หลงัจากผา่นไปหนึ2งปี อาจจะยื2นคาํขอเงินระหวา่งรองาน(arbeidsavklaringspenger) คุณ

สามารถอ่านเกี2ยวกบัค่าค่าลดหยอ่นการทาํงานไดใ้นบทถดัไปของโบรชวัร์ 
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 3.3 คุณมสิีทธิLได้รับผลประโยชน์จากเงนิเจบ็ป่วยหรือไม่?  
เงืEอนไข = 
ข้อกาํหนดทีEต้องมี 

คุณมีสิทธิb ไดรั้บผลประโยชน์จากเงินเจบ็ป่วยหากคุณมีคุณสมบติัตรงตามเงื2อนไขบาง

ประการ เงื2อนไขคือขอ้กาํหนดที2ตอ้งมีเพื2อใหคุ้ณไดรั้บเงินหรือสิ2งของจาก NAV 

เงื2อนไขจะเหมือนกนัสาํหรับทุกคนที2อาศยัอยูใ่นนอร์เวย ์

 
คุณอาจมีสิทธิไดรั้บผลประโยชน์จากเงินเจบ็ป่วยหากกรณีทั*งหมดนี*ตรงกบัคุณ: 

 

- คุณเป็นสมาชิกของประกนัสงัคมแห่งชาติ (folketrygden) โดยทั2วไปหากคุณอาศยัหรือ

ทาํงานในนอร์เวยคุ์ณเป็นสมาชิกของประกนัสงัคมแห่งชาติ 

- คุณทาํงานมาแลว้อยา่งนอ้ยสี2สปัดาห์ก่อนที2คุณจะไดรั้บรายงานวา่ป่วย หากคุณลาออก

จากงานหนึ2งสปัดาห์ก่อนที2จะป่วย โดยหลกัการแลว้คุณจะไม่มีสิทธิไดรั้บผลประโยชน์

จากเงินเจบ็ป่วย คุณสามารถถาม NAV ไดว้า่มีขอ้ยกเวน้ใดบา้งที2เขา้กบักรณีของคุณ 

- คุณไม่สามารถทาํงานไดเ้นื2องจากป่วยหรือไดรั้บบาดเจบ็ ปัญหาทางสงัคมหรือ

เศรษฐกิจไม่ทาํใหคุ้ณไดรั้บผลประโยชน์จากเงินเจบ็ป่วย 

- คุณสูญเสียรายไดเ้นื2องจากคุณไม่ไดท้าํงาน โดยปกติคุณจะเสียภาษีจากรายไดนี้*  

- รายไดข้องคุณอยา่งนอ้ย 50% ของจาํนวนเงินพื*นฐานในโครงการประกนัสงัคม

แห่งชาติ (G) จาํนวนเงินพื*นฐาน ณ วนัที2 1 พฤษภาคม 2562 คือ 99,858 โครน 

- กรณีคุณอยูใ่นนอร์เวย ์สามารถทาํขอ้ยกเวน้ได ้เช่น หากคุณอยูใ่นพื*นที2 EEA คุณควร

ถาม NAV ทุกครั* งวา่คุณมีสิทธิไดรั้บผลประโยชน์จากเงินเจบ็ป่วยหรือไม่หากคุณกาํลงั

จะไปต่างประเทศ 

 
ตวัอยา่งที2 1: 

ปกติลิซ่าจะทาํงานในร้านขายของชาํในออสโล ตอนนี* เธอกลบับา้นจากที2ทาํงานเพราะ

ขาหกั ลิซ่าสูญเสียรายไดใ้นช่วงที2เธอไม่สามารถทาํงานไดเ้นื2องจากกระดูกหกัจึงไดรั้บ

ผลประโยชน์จากเงินเจบ็ป่วย 
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ตวัอยา่งที2 2: 

Truls เป็นพยาบาลจบใหม่ สปัดาห์นี* เขาควรจะไดเ้ริ2มงานใหม่ที2โรงพยาบาล แต่ Truls 

นอนอยูบ่นเตียงดว้ยอาการเจบ็คอ Truls สูญเสียรายไดเ้พราะเขาไม่ไดท้าํงานเนื2องจาก

ป่วย Truls จึงไม่ไดรั้บผลประโยชน์จากเงินเจบ็ป่วยเพราะเขาไม่ไดท้าํงานก่อนที2จะป่วย 

ขอ้กาํหนดวา่การทาํงานเป็นเวลาอยา่งนอ้ยสี2สปัดาห์ก่อนที2คุณจะป่วยนั*นเขม้งวด 
 3.4 ยืEนคาํร้องขอเงนิเจบ็ป่วยได้อย่างไร?  
 
 
 
 
 
 
รายงานตนเอง 
 
 
 
 
 
ลาป่วย 
 
 
 
 
 

เพื2อใหไ้ดรั้บสิทธิประโยชน์การเจบ็ป่วยคุณตอ้งส่งรายงานตนเองหรือรายงานการลา

ป่วยใหก้บัเจา้นายของคุณและใบสมคัรเพื2อรับผลประโยชน์เงินเจบ็ป่วยกบั NAV 

 

การส่งรายงานตวัเอง (egenmelding) หมายความวา่คุณบอกเจา้นายของคุณเองวา่คุณไม่

อยูท่าํงานเนื2องจากความเจบ็ป่วยหรือการบาดเจบ็โดยไม่ตอ้งใหค้าํยนืยนัจากแพทยแ์ก่

เจา้นายของคุณ (ใบรับรองแพทย)์ 

 

การลาป่วย (Sykmelding) เป็นรายงานจากแพทยข์องคุณวา่คุณไม่ไดท้าํงานเนื2องจาก

ความเจบ็ป่วย สิทธิในผลประโยชน์เงินเจบ็ป่วยเริ2มตน้ในวนัที2เจา้นายของคุณไดรั้บแจง้

วา่คุณป่วย ดงันั*นคุณตอ้งแจง้ใหเ้จา้นายของคุณทราบโดยเร็วที2สุดเมื2อคุณป่วย 

เมื2อสิ*นสุดระยะเวลาการลาป่วย คุณจะตอ้งยื2นขอผลประโยชน์จากเงินเจบ็ป่วย หากลา

ป่วยนานกวา่ 31 วนัคุณสามารถส่งใบสมคัรเพื2อรับผลประโยชน์เงินเจบ็ป่วยก่อนที2คุณ

จะหายป่วยอีกครั* ง  

หากคุณส่งบนัทึกการป่วยแบบดิจิทลัคุณจะไดรั้บขอ้ความจาก NAV เมื2อถึงเวลาพร้อม

กรอกใบสมคัรเพื2อรับผลประโยชน์เงินเจบ็ป่วย ในขอ้ความจะมีลิงกไ์ปยงัแอปพลิเคชนั

แบบดิจิทลั คุณเขา้สู่ระบบและส่งใบสมคัรจาก www.nav.no คุณยงัสามารถยื2นขอ

ผลประโยชน์จากเงินเจบ็ป่วยแบบกระดาษไดอี้กดว้ย  

คุณสามารถขอความช่วยเหลือจาก NAV เพื2อขอรับเงินเจบ็ป่วย 
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 3.5 หน้าทีEพเิศษเมืEอคุณได้รับผลประโยชน์จากเงนิเจบ็ป่วย 
 
 
 

เข้าร่วมในกจิกรรมทีE

เกีEยวข้องกบังาน 

 

 

ลาป่วยบางส่วน 

 

 

 

 

แผนการตดิตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เข้าร่วมในการ

สนทนากบั NAV 

และหัวหน้าของคุณ 

 
 
 
 
 

นอกเหนือจากภาระหนา้ที2ที2คุณมีต่อ NAV ซึ2 งกล่าวถึงในบทที2 2.4 แลว้ยงัมีอีกหลาย

อยา่งที2คุณตอ้งทาํเมื2อคุณไดรั้บผลประโยชน์จากเงินเจบ็ป่วย: 

เพื2อใหไ้ดรั้บสิทธิประโยชน์เมื2อเจบ็ป่วยคุณตอ้งพยายามทาํกิจกรรมที2 NAV (กิจกรรมที2

เกี2ยวขอ้งกบังาน) เสนอใหเ้ร็วที2สุดและไม่เกิน 8 สปัดาห์ อยา่งไรกต็ามมนัไม่จาํเป็นหาก

เหตุผลทางการแพทยข์ดัขวางกิจกรรมดงักล่าว  

หากคุณสามารถทาํงานประจาํไดบ้า้ง แต่ไม่ใช่ทั*งหมดคุณลาป่วยเพียงบางส่วน ซึ2 ง

หมายความวา่คุณตอ้งทาํงานใหม้ากที2สุดเท่าที2จะทาํไดขึ้*นอยูก่บัความเจบ็ป่วยของคุณ

และสิ2งที2เป็นไปไดใ้นการทาํงานของคุณ 

 

ภายใน 4 สปัดาห์คุณและหวัหนา้ควรวางแผนซึ2งอธิบายวา่คุณจะกลบัไปทาํงานโดยเร็ว

ที2สุดไดอ้ยา่งไร ภายใน 7 สปัดาห์เจา้นายของคุณตอ้งเชิญคุณเขา้ร่วมการสนทนา

เกี2ยวกบัเนื*อหาของแผนและคุณคิดวา่มนัเป็นไปอยา่งไรบา้ง 

ภายใน 26 สปัดาห์ NAV จะเชิญคุณและหวัหนา้ของคุณเขา้ร่วมการสนทนาเกี2ยวกบัสิ2งที2

ตอ้งทาํเพื2อใหคุ้ณทาํงานไดอี้กครั* ง แพทยข์องคุณจะตอ้งเขา้ร่วมดว้ยหาก NAV 

ตดัสินใจเช่นนั*น หากคุณป่วยมาเป็นเวลานาน NAV จะตรวจสอบวา่คุณสามารถทาํงาน

ที2อื2นไดห้รือไม่ 

 

สิ2งสาํคญัคือคุณตอ้งเขา้ร่วมในการสนทนาที2เจา้นายของคุณและ NAV เชิญคุณเขา้
ร่วม หากคุณไม่เขา้ร่วมในการสนทนาดงักล่าวที2คุณไดรั้บเชิญคุณอาจสูญเสียสิทธิb ใน

เงินเจบ็ป่วย 

คุณสามารถกลบัไปทาํงานก่อนที2การลาป่วยจะสิ*นสุดลงได ้คุณสามารถตกลงกบัเจา้นาย

ของคุณได ้คุณไม่จาํเป็นตอ้งถามแพทยห์รือ NAV เมื2อคุณส่งใบสมคัรเพื2อขอเงิน

เจบ็ป่วย ใหเ้ขียนใบสมคัรนั*นเมื2อคุณเริ2มมาทาํงานอีกครั* ง 
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 4.0 สิทธิ)ในเงนิระหว่างรองาน
(arbeidsavklaringspenger) 

 4.1 บทนํา  
 ในบทนี* คุณจะไดว้า่ใชก้ฎใดเมื2อคุณตอ้งการความช่วยเหลือในการทาํงานและสิ2งที2คุณ

ตอ้งทาํเพื2อรับเงินระหวา่งรองาน 

 

บทที2 11 ของพระราชบญัญติัการประกนัสงัคมแห่งชาติระบุวา่คุณมีสิทธิb ไดรั้บเงิน

ระหวา่งรองานหรือไม่และในกรณีใดบา้งที2คุณมีสิทธิb ไดรั้บเงินนี* 
 4.2 เงนิระหว่างรองานคืออะไร

(arbeidsavklaringspenger) 
คุณต้องการความ

ช่วยเหลือจาก NAV 

เพืEอไปทาํงาน

หรือไม่? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงินระหวา่งรองานอาจเป็นไปไดห้ลงัจากไดเ้งินเจบ็ป่วยหนึ2งปี เงินระหวา่งรองานจะทาํ

ใหคุ้ณมั2นใจไดว้า่จะมีรายไดใ้นระยะเวลาจาํกดั หากคุณเจบ็ป่วยหรือบาดเจบ็และ

ตอ้งการความช่วยเหลือจาก NAV เพื2อกลบัไปทาํงาน เป้าหมายกคื็อเพื2อใหคุ้ณสามารถ

หาหรือรักษางานไวไ้ดใ้นช่วงที2ไดเ้งินระหวา่งรองาน 

NAV สามารถช่วยคุณไดเ้ช่นกนัดงัตวัอยา่งต่อไปนี*  

- การสนบัสนุนหรือคาํแนะนาํในการหาหรือรักษางาน 

- ช่วยตามความตอ้งการของคุณ 

- สอนและการฝึกอบรมการทาํงาน 

คุณสามารถรับรายได ้66 เปอร์เซ็นตข์องรายไดคุ้ณในปีสุดทา้ยก่อนที2คุณจะป่วยหรือ

สามปีสุดทา้ยก่อนที2คุณจะป่วย คุณมีสิทธิb อยา่งนอ้ย 2 เท่าของจาํนวนเงินพื*นฐานของ

การประกนัสงัคมแห่งชาติ (G) จาก NAV  

จาํนวนเงินพื*นฐาน ณ วนัที2 1 พฤษภาคม 2562 คือ 99,858 โครน คุณไม่มีสิทธิไดรั้บ

มากกวา่ 6 เท่าของจาํนวนเงินพื*นฐานของการประกนัสงัคมแห่งชาติ (G) จาก NAV 

 

สิ2งที2คุณไดรั้บขึ*นอยูก่บัภาษีที2คุณจ่ายและเปอร์เซ็นตที์2คุณทาํงาน คุณสามารถถาม NAV 

วา่คุณจะไดรั้บเงินเท่าไหร่  
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ระยะเวลา: 

คุณสามารถรับเงนิ

ระหว่างรองานเป็น

เวลา 3 ปี 

คุณสามารถรับเงินระหวา่งรองานไดต้ราบเท่าที2จาํเป็นสาํหรับคุณในการรับการรักษาที2

จาํเป็นเพื2อฟื* นตวัหรือทาํกิจกรรมอื2น ๆ ก่อนที2คุณจะสามารถทาํงานได ้ตามกฎทั2วไปคุณ

ไม่สามารถรับเงินระหวา่งรองานไดน้านเกินสามปี  

 

 

 4.3 คุณมสิีทธิLรับเงนิระหว่างรองานหรือไม่ 
เงืEอนไข = 

ข้อกาํหนดทีEต้องมี 

คุณอาจมีสิทธิb ไดรั้บเงินระหวา่งรองานหากคุณมีคุณสมบติัตรงตามเงื2อนไข เงื2อนไขคือ

ขอ้กาํหนดที2ตอ้งมีเพื2อใหคุ้ณไดรั้บเงินหรือสิ2งของจาก NAV  

เงื2อนไขจะเหมือนกนัสาํหรับทุกคนที2อาศยัอยูใ่นนอร์เวย ์

คุณอาจมีสิทธิb ไดรั้บเงินระหวา่งรองานหากที2กล่าวทั*งหมดนี*ตรงกบัคุณ:   

- คุณเป็นสมาชิกของ folketrygden มาแลว้อยา่งนอ้ยสามปี 

- คุณอาศยัหรือพาํนกัอยูใ่นนอร์เวย ์คุณยงัสามารถรับเงินระหวา่งรองานไดห้ากคุณอยู่

ต่างประเทศและไดรั้บความช่วยเหลือทางการแพทยห์รือเขา้ร่วมกิจกรรมตามขอ้ตกลง

กบั NAV คุณสามารถถาม NAV วา่คุณมีสิทธิb ไดรั้บเงินระหวา่งรองานหรือไม่หากคุณ

อยูต่่างประเทศ 

- คุณมีอายรุะหวา่ง 18 ถึง 67 ปี 

- โอกาสในการทาํงานของคุณลดลงอยา่งนอ้ยครึ2 งหนึ2ง (50 เปอร์เซ็นต)์ และสาเหตุที2คุณ

ไม่สามารถทาํงานไดคื้อคุณป่วยหรือไดรั้บบาดเจบ็ NAV จะพดูคุยกบัคุณเกี2ยวกบั

สุขภาพ การศึกษาและโอกาสในการทาํงานของคุณ NAV จะดูวา่มีอะไรที2เจา้นายของ

คุณสามารถทาํไดเ้พื2อใหคุ้ณกลบัไปทาํงานของคุณเองหรือวา่คุณสามารถทาํงานที2อื2นได ้

- คุณตอ้งการความช่วยเหลือจากแพทยห์รือ NAV เพื2อใหส้ามารถรักษางานของคุณหรือ

หางานใหม่ได ้จะตอ้งมีโอกาสที2คุณจะไดท้าํงานอีกครั* งหลงัการรักษา มาตรการที2

มุ่งเนน้การทาํงานหรือการติดตามผลจาก NAV 

 

 

 
 4.4 ยืEนขอเงนิระหว่างรองานอย่างไร?  
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คาํร้องต่อ NAV 

 

 

 

ลงทะเบียนเป็นผู้หา

งาน 

 

 

คาํตัดสิน 

 
 
 
 
 
 
  

เพื2อใหไ้ดรั้บเงินระหวา่งรองานคุณตอ้งส่งใบสมคัรไปยงั NAV ดว้ยตวัเอง คุณสามารถ

ส่งใบสมคัรเพื2อขอรับเงินระหวา่งรองานทางดิจิทลับนเวบ็ไซตข์อง NAV www.nav.no 

หรือเป็นกระดาษ 
 
ก่อนที2คุณจะยื2นขอเงินระหวา่งรองานคุณตอ้งลงทะเบียนเป็นคนหางาน ในการ

ลงทะเบียนเป็นผูห้างานคุณตอ้งเขา้สู่ระบบดว้ยรหสัอิเลก็ทรอนิกส์บนเวบ็ไซตข์อง 

NAV 

 

หากคุณยื2นขอเงินระหวา่งรองาน NAV จะประเมินวา่คุณมีสิทธิb ไดรั้บเงินระหวา่งรองาน

หรือไม่ เมื2อ NAV ไดท้าํการตดัสินใจคุณจะไดรั้บคาํตอบในการตดัสินใจ คาํตดัสินระบุ

สิ2งที2 NAV ไดต้ดัสินใจในกรณีของคุณและคุณมีสิทธิและหนา้ที2อะไรบา้ง 

 

หากคุณไม่เห็นดว้ยกบัสิ2งที2 NAV ไดต้ดัสินใจคุณสามารถร้องเรียนกบั NAV ได ้อ่าน

เพิ2มเติมเกี2ยวกบัการร้องเรียน NAV ไดใ้นโบรชวัร์บทที2 2.6 

 
 
 

 4.5 หน้าทีEพเิศษเมืEอคุณได้รับเงนิระหว่างรองาน 
 
 
 
 
หน้าทีEทาํกจิกรรม 
 
 
 
หน้าทีEในการรายงาน 
 
 
 
 
 
 
 

นอกเหนือจากหนา้ที2ที2คุณมีต่อ NAV ซึ2 งกล่าวถึงในบทที2 2.4 แลว้ยงัมีอีกหลายสิ2งที2คุณ

ตอ้งทาํเมื2อคุณไดรั้บเงินระหวา่งรองาน: 

 

คุณตอ้งมีส่วนร่วมอยา่งแขง็ขนัในกระบวนการเขา้สู่การทาํงาน คุณและ NAV สามารถ

ตกลงกนัไดว้า่คุณจะมีส่วนร่วมทาํอะไร ปกติจะเป็น NAV ที2จะตอ้งวางแผนกบักิจกรรม 

(สิ2งที2คุณตอ้งทาํ) และสิ2งที2คุณตอ้งปฏิบติัตาม 

 

คุณตอ้งใหข้อ้มูลเกี2ยวกบัสุขภาพและโอกาสในการทาํงานของคุณทุก ๆวนัที2 14ตอ้งให้

ขอ้มูลโดยใชบ้ตัรรายงาน(meldekort) หรือโดยไปที2 NAV สิ2งสาํคญัคือบตัรรายงานจะ

ถูกตอ้งและส่งไปตามกาํหนด 
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การติดตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 

หากคุณไม่ทาํตามที2 NAV ขอใหคุ้ณทาํคุณอาจสูญเสียสิทธิb ในเงินระหวา่งรองาน การ

สูญเสียสิทธิb นี* จะเกิดขึ*นหากคุณไม่เปิดเผยขอ้มูลความตอ้งการของ NAV และขอ้มูลทุก 

ๆ สองสปัดาห์ 

 

 

 

NAV จะคุยกบัคุณเป็นประจาํเมื2อคุณไดรั้บเงินระหวา่งรองาน NAV ตอ้งการทราบวา่

การรักษาที2คุณไดรั้บช่วยไดห้รือไม่ หรือสิ2งอื2น ๆ ที2ทาํใหคุ้ณดีขึ*น หากคุณยงัไม่ดีขึ*น 

NAV จะดูวา่มีสิ2งอื2นที2สามารถทาํใหคุ้ณดีขึ*นไดห้รือไม่ 

เงินระหวา่งรองานอาจเป็นอนัตกไป(ไม่ไดเ้งินนี* ) หรือลดลงหากคุณมีสิทธิไดรั้บสิทธิ

หรือประโยชน์อื2น ๆ หากคุณมีคาํถามเกี2ยวกบัเรื2องนี* ติดต่อ NAV ได ้

คุณสามารถรับเงินระหวา่งรองานในช่วงที2 NAV ประเมินใบสมคัรของคุณสาํหรับ

ผลประโยชน์ความพิการ อ่านเกี2ยวกบัสิทธิประโยชน์สาํหรับคนพิการในโบรชวัร์บท

ถดัไป 

 5.0 สิทธิประโยชน์สําหรับคนพกิาร 
 5.1 บทนํา 
 ในบทนี* คุณจะไดรู้้วา่กฎใดใชก้บัคุณและสิ2งที2คุณตอ้งทาํเพื2อรับผลประโยชน์ความพิการ 

บทที2 12 ของพระราชบญัญติัการประกนัสงัคมแห่งชาติระบุวา่คุณมีสิทธิไดรั้บ

ผลประโยชน์คนพิการหรือไม่และในกรณีใดบา้งที2คุณมีสิทธิไดรั้บเงินนี*  

 5.2 ประโยชน์ความพกิารคืออะไร 
โอกาสในการมี

รายได้ของคุณลดลง

อย่างถาวรเกดิ

เนืEองจากการ

เจ็บป่วยหรือการ

บาดเจ็บหรือไม่? 
 
 
 

ผลประโยชน์สาํหรับคนพิการจะช่วยใหคุ้ณมั2นใจไดว้า่จะมีเงินเมื2อโอกาสในการได้

เงินเดือนลดลงอยา่งถาวรเนื2องจากความเจบ็ป่วยหรือการบาดเจบ็ ผลประโยชน์ความ

พิการจะแทนที2รายไดที้2คุณสูญเสียไปเนื2องจากการเจบ็ป่วยหรือการบาดเจบ็อยา่งถาวร 

ไม่วา่คุณจะไดรั้บผลประโยชน์ดา้นความพิการ 100 เปอร์เซ็นตห์รือผลประโยชน์ความ

พิการบางส่วนนั*นขึ*นอยูก่บัความสามารถในการทาํงานของคุณ มนัจะดีหากคุณทาํงาน

ใหม้ากที2สุดเท่าที2จะทาํได ้
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คุณสามารถได้เงนิ

เท่าไหร่? 

ตวัอยา่ง: หากคุณมีโอกาสไดท้าํงานเช่น 40 เปอร์เซ็นต ์คุณสามารถไดรั้บสิทธิ

ประโยชน์สาํหรับคนพิการ 60 เปอร์เซ็นต ์

เมื2อ NAV ประเมินจาํนวนเงินที2คุณจะไดรั้บจากผลประโยชน์ความพิการ พวกเขาจะดู

รายไดข้องคุณในช่วงหา้ปีที2ผา่นมาก่อนที2คุณจะป่วยหรือไดรั้บบาดเจบ็ รายไดเ้ฉลี2ยใน

สามปีที2ดีที2สุดที2คุณสร้างรายไดถื้อเป็นเกณฑ ์คุณจะไดรั้บ 66 เปอร์เซ็นตข์องรายไดนี้* ใน

สวสัดิการความพิการ หากคุณมีรายไดน้อ้ยหรือไม่มีเลยคุณกมี็สิทธิb ไดรั้บเงินเช่นกนั 

จาํนวนเงินที2คุณจะไดรั้บนั*นขึ*นอยูก่บัหลาย ๆ อยา่ง เช่น คุณมีรายไดอื้2นหรือมีลูก คุณ

สามารถถาม NAV วา่คุณจะไดรั้บเงินเท่าไหร่ 

 5.3 คุณมสิีทธิได้รับสวสัดกิารความพกิารหรือไม่? 
เงืEอนไข = 
ข้อกาํหนดทีEต้องมี 

คุณสามารถไดรั้บสิทธิประโยชน์สาํหรับความพิการหากคุณมีคุณสมบติัตามเงื2อนไข 

เงื2อนไขคือขอ้กาํหนดที2ตอ้งมีเพื2อใหคุ้ณไดรั้บเงินหรือสิ2งของจาก NAV เงื2อนไขจะ
เหมือนกนัสาํหรับทุกคนที2อาศยัอยูใ่นนอร์เวย ์

 

คุณอาจมีสิทธิไดรั้บผลประโยชน์ความพิการหากทั*งหมดนี*ตรงกบัคุณ:  

- คุณเป็นสมาชิกของโครงการประกนัสงัคมแห่งชาติในช่วงสามปีที2ผา่นมาก่อนที2คุณจะ

ป่วย 

- คุณยงัคงเป็นสมาชิกของโครงการประกนัสงัคมแห่งชาติ 

- คุณมีอายรุะหวา่ง 18 ถึง 67 ปี 

- คุณไดรั้บบาดเจบ็หรือเจบ็ป่วยอยา่งถาวร ปัญหาทางสงัคมหรือเศรษฐกิจไม่ทาํใหคุ้ณ

ไดรั้บผลประโยชน์ดา้นความพิการ 

- ความสามารถในการทาํงานของคุณลดลงอยา่งนอ้ยครึ2 งหนึ2ง (50 เปอร์เซ็นต)์ และ

สาเหตุหลกัที2คุณไม่สามารถทาํงานไดคื้อความเจบ็ป่วยหรือการบาดเจบ็  

NAV จะพดูคุยกบัคุณเกี2ยวกบัสุขภาพ การศึกษาและโอกาสในการทาํงานของคุณ 

โอกาสในการหารายไดใ้นงานใด ๆ ที2คุณสามารถทาํไดห้ลงัจากที2คุณป่วยหรือไดรั้บ

บาดเจบ็นั*นเทียบกบัโอกาสทางรายไดที้2คุณมีก่อนที2คุณจะป่วยหรือบาดเจบ็ 

- มีการใชม้าตรการการรักษาที2เหมาะสมและ 
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มุ่งเนน้การทาํงาน 

 
 5.4 ขอสิทธิประโยชน์สําหรับคนพกิารได้อย่างไร 
 เพื2อใหไ้ดรั้บสิทธิประโยชน์ความพิการโอกาสในการทาํงานของคุณจะตอ้งไดรั้บการ

พิจารณา คุณตอ้งทาํตามมาตรการที2มุ่งเนน้การทาํงานและการรักษาที2เหมาะสม ตอ้ง

ไดรั้บการลงบนัทึกโดยแพทย ์

คุณสามารถยื2นขอผลประโยชน์สาํหรับคนพิการทางอิเลก็ทรอนิกส์ไดที้2เวบ็ไซต ์

www.nav.no (ดูบริการออนไลน์ Ditt NAV) หากคุณเคยอาศยัอยูใ่นต่างประเทศหรือมี

บุตรที2อายตุ ํ2ากวา่ 18 ปีคุณตอ้งส่งใบสมคัรทางไปรษณีย ์

สิ2งสาํคญัคือคุณตอ้งส่งเอกสารที2จาํเป็นดว้ย คุณสามารถถาม NAV วา่พวกเขาตอ้งการ

ขอ้มูลใดในการประเมินการสมคัรเพื2อรับสิทธิประโยชน์สาํหรับคนพิการ นอกจากนี* คุณ

ยงัสามารถขอความช่วยเหลือและคาํแนะนาํจาก NAV เพื2อยื2นขอผลประโยชน์สาํหรับ

คนพิการ 

 

 6.0 สิทธิประโยชน์เงนิว่างงาน (dagpenger)  
 6.1 บทนํา  
 ในบทนี* คุณจะไดรู้้วา่กฎใดบา้งที2ใชก้บัคุณเมื2อคุณไม่มีงานทาํและสิ2งที2คุณตอ้งทาํเพื2อรับ

เงินวา่งงาน 

บทที2 4 ของพระราชบญัญติัการประกนัสงัคมแห่งชาติระบุวา่คุณมีสิทธิไดรั้บสวสัดิการ

การวา่งงานหรือไม่และในกรณีใดบา้งที2ทาํใหคุ้ณมีสิทธิไดรั้บเงินนี*  

 
 6.2 อะไรคือเงนิว่างงาน?  
คุณไม่มีงาน? ผลประโยชน์จากเงินวา่งงานคือเงินที2คุณจะไดรั้บเมื2อคุณไม่มีงานทาํ คุณไม่จาํเป็นตอ้ง

ป่วยเพื2อรับเงินชดเชยการวา่งงาน. 

เมื2อ NAV ประเมินวา่คุณจะไดรั้บผลประโยชน์จากการวา่งงานเท่าใด พวกเขาจะดู

รายไดข้องคุณในช่วง 12 เดือนที2ผา่นมาหรือ 36 เดือนที2ผา่นมา ตามกฎทั2วไป จุดเริ2มตน้ 
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คือคุณจะไดรั้บ 62.4% ของรายไดก่้อนหกัภาษี เงินที2คุณไดรั้บขึ*นอยูก่บัเปอร์เซ็นตที์2คุณ

ไม่มีงานทาํ 

คุณไม่มีสิทธิไดรั้บมากกวา่ 6 เท่าของจาํนวนเงินพื*นฐานของการประกนัสงัคมแห่งชาติ 

(G) จาก NAV จาํนวนเงินพื*นฐาน ณ วนัที2 1 พฤษภาคม 2562 คือ 99,858 โครนิคุณ

สามารถถาม NAV วา่คุณมีสิทธิไดรั้บเงินเท่าไร  

 
 6.3 คุณมสิีทธิได้รับสวสัดกิารเงนิว่างงานหรือไม่ 
เงืEอนไข = 
ข้อกาํหนดทีEต้องมี 

คุณอาจมีสิทธิไดรั้บสวสัดิการเงินวา่งงานหากคุณมีคุณสมบติัตรงตามเงื2อนไข เงื2อนไข

คือขอ้กาํหนดที2ตอ้งมีเพื2อใหคุ้ณไดรั้บเงินหรือสิ2งของจาก NAV เงื2อนไขจะเหมือนกนั

สาํหรับทุกคนที2อาศยัอยูใ่นนอร์เวย ์ 

 

คุณอาจมีสิทธิb ไดรั้บผลประโยชน์การวา่งงานหากทั*งหมดนี*ตรงกบัคุณ:   

- คุณพาํนกัอยูใ่นนอร์เวย ์อาจมีขอ้ยกเวน้สาํหรับการพาํนกัในพื*นที2 EEA และเขตอื2น ๆ 

คุณตอ้งถาม NAV วา่มีขอ้ยกเวน้ใด ๆ ที2เกี2ยวขอ้งกบัคุณหรือไม่ 

- คุณอายนุอ้ยกวา่ 67 ปี 

- คุณมีรายไดใ้นช่วงสิบสองเดือนที2ผา่นมาซึ2งเทียบเท่าอยา่งนอ้ย 1.5 เท่าของจาํนวนเงิน

พื*นฐานในโครงการประกนัสงัคมแห่งชาติ (1.5 G) หรือรายไดใ้นช่วง 36 เดือนที2ผา่นมา

ซึ2งเทียบเท่ากบั 3 เท่าของจาํนวนเงินพื*นฐานในโครงการประกนัสงัคมแห่งชาติ (3 G) 

จาํนวนเงินพื*นฐาน ณ วนัที2 1 พฤษภาคม 2562 คือ 99,858 โครน หากคุณเรียนไดรั้บการ

ฝึกอบรมหรือทาํงานโดยไม่มีรายได ้โดยหลกัการแลว้คุณจะไม่มีสิทธิไดรั้บสวสัดิการ

เงินวา่งงาน 

- คุณไม่ไดรั้บรายไดเ้นื2องจากคุณไม่มีงานทาํและชั2วโมงการทาํงานปกติจะลดลงอยา่ง

นอ้ย 50 เปอร์เซ็นต ์

- คุณกาํลงัมองหางาน คุณตอ้งการทาํงานทุกประเภทในที2ต่าง ๆ ในนอร์เวยต์ราบเท่าที2

คุณและครอบครัวมีสุขภาพที2ดีพอที2จะทาํเช่นนั*น 

 
หากคุณลาออกเองหรือถูกเลิกจา้งคุณจะมีเวลารอรับสวสัดิการเงินวา่งงานนานขึ*น  
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ซึ2 งหมายความวา่คุณตอ้งรอถึงหกเดือนก่อนจึงจะสามารถรับสวสัดิการวา่งงานได ้เป็น

เพราะ NAV เชื2อวา่เป็นเพราะของคุณเองที2ไม่มีงานทาํและไม่มีรายได ้

 

 
 6.4 ขอสวสัดกิารเงนิว่างงานอย่างไร? 
คนหางาน เพื2อใหส้ามารถรับเงินวา่งงานไดคุ้ณตอ้งลงทะเบียนเป็นคนหางานและส่งใบสมคัร

ขอรับสวสัดิการวา่งงานไปยงั NAV ในการลงทะเบียนเป็นผูห้างานคุณตอ้งเขา้สู่ระบบ

ดว้ยรหสัอิเลก็ทรอนิกส์บนเวบ็ไซตข์อง NAV 

หากคุณไดย้ื2นขอเงินวา่งงาน NAV จะประเมินวา่คุณมีสิทธิไดรั้บสวสัดิการการวา่งงาน

หรือไม่ เมื2อ NAV ไดท้าํการตดัสินใจคุณจะไดรั้บคาํตอบในการตดัสินใจ (จดหมาย) 

การตดัสินใจระบุสิ2งที2 NAV ไดต้ดัสินใจในกรณีของคุณและคุณมีสิทธิและหนา้ที2

อะไรบา้ง คุณสามารถรับผลประโยชน์การวา่งงานไดเ้ร็วที2สุดโดยนบัจากวนัที2คุณ

ลงทะเบียนเป็นคนหางานและส่งใบสมคัรขอรับเงินวา่งงาน 

หากคุณไม่เห็นดว้ยกบัสิ2งที2 NAV ไดต้ดัสินใจคุณสามารถร้องเรียนกบั NAV ได ้อ่าน

เพิ2มเติมเกี2ยวกบัการร้องเรียน NAV ไดใ้นโบรชวัร์บทที2 2.6 

สิ2งสาํคญั! หากคุณมีส่วนรับผดิชอบคุณตกงาน โดยทั2วไปคุณจะไม่ไดรั้บผลประโยชน์

การวา่งงานในช่วง 12 สปัดาห์แรกของการไดเ้งินวา่งงาน 

คุณมีสิทธิb ไดรั้บความช่วยเหลือจาก NAV เพื2อหางานเมื2อคุณลงทะเบียนเป็นคนหางาน

แลว้ 

 
 6.5 หน้าทีEพเิศษเมืEอคุณได้รับเงนิว่างงาน 
 
 
 
 
หน้าทีEในการรายงาน 
 
 
 

นอกเหนือจากภาระหนา้ที2ที2คุณมีต่อ NAV ซึ2 งไดก้ล่าวไวใ้นบทที2 2.4 แลว้ยงัมีอีกหลาย

สิ2งที2คุณตอ้งทาํเมื2อคุณไดรั้บเงินวา่งงาน: 

หากตอ้งการไดรั้บสิทธิประโยชน์กรณีวา่งงานคุณตอ้งลงทะเบียนเป็นคนหางานกบั 

NAV คุณตอ้งระบุวา่คุณเป็นคนหางานทุก ๆ สองสปัดาห์ ขอ้มูลนั*นตอ้งใหโ้ดยใชบ้ตัร

รายงาน (meldekort) หรือโดยไปที2 NAV จะเป็น NAV ที2ตดัสินใจวา่จะรายงานอยา่งไร 

สิ2งสาํคญัคือบตัรรายงานจะถูกตอ้งและส่งไปเมื2อเป็นเวลาอนัควร 
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คนหางาน 

 

หากคุณไม่เปิดเผยขอ้มูลตามความตอ้งการของ NAV และขอ้มูลที2ขอทุก ๆ สองสปัดาห์

คุณอาจสูญเสียสิทธิb ในการรับเงินวา่งงาน 

 

คุณจะสูญเสียสิทธิในเงินวา่งงานหากคุณไม่ไดเ้ป็นผูห้างานจริง ๆ อีกต่อไป 

 

 7.0 รายการจดจาํในเรื@องของกฎหมายประกนัสังคม 
 สิ2งสาํคญัที2ควรคาํนึงถึงในกฎหมายประกนัสงัคม: 

- สิ2งสาํคญัคือคุณตอ้งอ่านทุกสิ2งที2อยูใ่นจดหมายจาก NAV 

- คุณตอ้งบอกทุกอยา่งที2 NAV ขอใหคุ้ณบอก 

- คุณตอ้งส่งเอกสารทั*งหมดที2จาํเป็นสาํหรับ NAV เพื2อใหส้ามารถประเมินกรณี

ของคุณได ้

- คุณตอ้งบอก NAV เกี2ยวกบัการเปลี2ยนแปลงที2เกิดขึ*นในชีวติของคุณ 

- เป็นสิ2งสาํคญัที2คุณตอ้งตอบ NAV ก่อนหมดกาํหนดในจดหมาย กาํหนดส่งคือ

วนัสุดทา้ยที2 NAV ไดรั้บการตอบกลบัจากคุณ 

- ถาม NAV หากคุณมีคาํถามใด ๆ ! 

 
 8.0 สรุป 
 ตอนนี* เราไดใ้หภ้าพรวมของสิทธิต่าง ๆ และหนา้ที2หลายประการที2คุณและ NAV มี เรา

หวงัวา่ขอ้มูลนี*จะช่วยคุณได ้

 

หากมีบางสิ2งที2คุณไม่ไดรั้บคาํตอบในโบรชวัร์นี* คุณสามารถติดต่อ JURK ได ้

หาก JURK ไม่สามารถช่วยคุณได ้JURK จะพยายามแนะนาํคุณใหรู้้จกักบัคนที2สามารถ

ช่วยคุณได ้

 

คุณสามารถโทรหา JURK ไดที้2 22 84 29 50 หรือมาหาเราที2  
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Skippergata 23, 0154 Oslo 

 
หากคุณมีคดีคุณสามารถส่งใหเ้ราทางอิเลก็ทรอนิกส์ไดต้ลอดเวลา! คุณสามารถทาํไดที้2 

www.jurk.no  à " Send oss din sak!" 
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