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สวาลบารด์คอือะไร 

 

 

สวาลบารด์เป็นสถานทีท่ีอ่ยู่เหนือสุดทีม่ผีูอ้าศยัอยู่ประจ า ฤดหูนาวอาจมอีณุภมูติดิลบถงึ 30 องศา  

 

• สวาลบารด์เป็นหมู่เกาะ ซ ึง่ตัง้อยูร่ะหวา่ง 74 ถงึ 81 องศาของทางสว่นบนทศิเหนือ 

และระหวา่ง 10 ถงึ35 องศาทางดา้นทศิ    

   ตะวนัออก เป็นสถานทีม่ผูีอ้าศยัอยูท่ีท่างเหนือสดุของโลก 

• เกาะสปิทสบ์ารเ์กนเป็นเกาะทีใ่หญท่ีส่ดุทีส่วาลบารด์ 

และลองเยยีรเ์บยีนเป็นชมุชนทีใ่หญท่ีส่ดุ 

• สวาลบารด์ตัง้อยูน่อกเขตความตกลงของกลุม่เชงเกน 

คณุจ าเป็นตอ้งมวีซีา่เพือ่การเดนิทางไปกลบัจากสวาลบารด์ โดยที ่

   ผ่านแผ่นดนิใหญข่องประเทศนอรเ์วย ์

ถา้หากวา่คณุเป็นผูถ้อืสญัชาตใินประเทศทีจ่ าเป็นตอ้งมกีารขอวซีา่ 

• ถา้หากวา่คณุจะอาศยัอยูท่ีส่วาลบารด์ คณุจ าเป็นตอ้งเลีย้งดตูนเอง 

โดยทีม่เีงนิทุนสว่นตวั หรอืเงนิทุนจากผูเ้ลีย้งด ูไม่มกีาร 

   ใหค้วามชว่ยเหลอื เงนิสวสัดกิารสงัคมทีส่วาลบารด์  

• นายจา้งเป็นเจา้ของทีพ่กัของคนงานแทบจะทุกแห่งทีส่วาลบารด์ 

ในกรณีสว่นใหญค่ณุจ าเป็นตอ้งมงีานท าเพือ่ทีจ่ะมทีีพ่กั 



• อากาศทีส่วาลบารด์หนาว ฤดรูอ้นมอีณุหภมูเิฉลีย่อยูท่ี ่5 องศา 

สว่นฤดหูนาวอาจมตีดิลบถงึ 30 องศา จากเดอืนตลุาคม         

   จนถงึ เดอืนกมุภาพนัธเ์ป็นชว่งทีม่ดื  

• สาเหตทุีม่กีารกอ่ตัง้เมอืงลองเยยีรเ์บยีนขึน้ในปี 1906 

เป็นเพราะวา่มกีารท าเหมอืงถา่นหนิ ณ วนันี ้อตุสาหกรรมทีส่ าคญั 

   ทีส่ดุมสีามประเภทดงัตอ่ไปนี ้การท าเหมอืงแร ่การท่องเทีย่ว และการวจิยั 

ทีล่องเยยีรเ์บยีนมจี านวนผู ้

   อาศยัประมาณ 2100 คน   
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ผูว้า่ราชการจงัหวดั 

 

 

ส านักงานผูว้่าราชการจงัหวดัอยู่ทีแ่ชรร์งิงาทีล่องเยยีรเ์บยีน 

• ผูว้า่ราชการจงัหวดัเป็นตวัแทนสงูสดุของรฐับาล บนเกาะสวาลบารด์ 

• ผูว้า่ราชการจงัหวดัถกูแตง่ตัง้โดยรฐับาลแห่งประเทศนอรเ์วย ์

• ผูว้า่ราชการจงัหวดัเป็นผูก้ ากบัการต ารวจ 

และมอี านาจเสมอืนผูว้า่ราชการจงัหวดัในแผ่นดนิใหญข่องประเทศนอรเ์วย ์

• ผูว้า่ราชการจงัหวดัมอี านาจควบคมุทัง้หมู่เกาะเหลา่นี ้

และผูว้า่ราชการจงัหวดัไดท้ าการบรหิารในการบรกิารหน่วยกูช้พีที ่  

   สวาลบารด์  อยา่งเชน่เป็นผูท้ีม่สีทิธใิชก้ารบรกิารดา้นแฮลคิอปเตอร ์

และภาหนะประจ าต าแหน่งของผูว้า่ราชการจงัหวดั  

• ภาระหนา้ทีข่องผูว้า่ราชการจงัหวดัรวมถงึการสมรส การหยา่รา้ง และการแยกทางกนั 

ผูว้า่ราชการจงัหวดัท าหนา้ทีเ่ป็น 

   อยัการ และเป็นผูร้บัผดิชอบเกีย่วกบัการด าเนินคดกีารกระท าผดิกฎหมาย  

• ในส านักงานผูว้า่ราชการจงัหวดัมบีุคลากรทัง้หมด 37 บุคลากร 

ในส านักงานดงักลา่วมฝ่ีายต ารวจ ฝ่ายอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม  

   ฝ่ายบรหิาร และกลุม่พนักงานโดยทั่วไป  

คุณจ าเป็นตอ้งตดิตอ่สอบถามไปยงัส านกังานผูว้า่ราชการจงัหวดั 

หากคุณจะด าเนินการสิง่ตา่งๆดงัตอ่ไปนี ้

 • การแจง้ใหท้ราบเกีย่วกบัเหตกุารณฉุ์กเฉิน 

 • การแจง้ความในกรณีการกระท าผดิกฎหมาย 

 • กรณีการรอ้งขอวซีา่ การด าเนินการลว่งหนา้ไวถ้อืเป็นสิง่ส าคญั โดยอยา่งนอ้ย 2 

สปัดาหก์อ่นทีค่ณุจะออก 

                   เดนิทาง และคณุ จ าเป็นตอ้งตดิตอ่สอบถามดว้ยตนเอง ไดท้ี ่

ส านักงานผูว้า่ราชการจงัหวดั  



• กรณีการรอ้งขอบตัรอนุญาตในการครอบครองอาวธุ 

ในกรณีการซือ้หรอืการเชา่อาวธุ บรรดาชาวตา่งชาต ิ

   จ าเป็นตอ้งยืน่ใบรบัรองความประพฤตทิีด่โีดยใชภ้าษาองักฤษ 

หรอืในภาษานอรด์กิจากบา้นเกดิเมอืงนอนของ 

   ตนเอง  

• การลงทะเบยีนรถยนต ์และสกตูเตอร ์ 

• กรณีการรอ้งขออนุญาตดงันี ้เชน่ การลา่สตัว ์การตกปลา การจบัสตัว ์ 

• การแจง้ใหท้ราบเกีย่วกบัการเดนิทางนอกเขตปกครองที ่10 

(สว่นกลางของเกาะสปิทสบ์ารเ์กน)  

• 

การประทบัตราของแบบฟอรม์เกีย่วกบัการชดเชยคา่ภาษมูีลคา่เพิม่ของสิง่ของตา่ง ๆ 

ทีซ่ ือ้ในแผ่นดนิใหญ ่ 

ดขูอ้มูลเพิม่เตมิไดท้ีน่ี่ www.sysselmannen.no   

http://www.sysselmannen.no/


4 

 

กฎหมาย และขอ้บงัคบั 

 

 

ผูว้่าราชการจงัหวดัไดม้อี านาจทางดา้นต ารวจทีส่วาลบารด์  

 

• เน่ืองดว้ยวา่สวาลบารด์เป็นสว่นหน่ึงของประเทศนอรเ์วย ์

ดงัน้ันประมวลกฎหมายแห่งประเทสนอรเ์วยม์ผีลบงัคบัใชท้ี ่

   สวาลบารด์  

• ประมวลกฎหมายการบรกิารสวสัดกิารสงัคมไม่มผีลบงัคบัใช ้

น่ันหมายความวา่บุคคลทีอ่าศยัอยูท่ีส่วาลบารด์ไม่มสีทิธ ิ

   ไดร้บัเงนิประกนัสงัคม หรอืเงนิชว่ยเหลอืเกีย่วกบัทีพ่กัอาศยั 

มกีรณีเพยีงแคเ่ป็นขอ้ยกเวน้ทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิวา่งงานทีส่วาล 

   บารด์เท่าน้ัน  

• บุคคลทีอ่าศยัอยูท่ีส่วาลบารด์จ าเป็นตอ้งเลีย้งดตูนเอง โดยการใชเ้งนิทุนของตนเอง 

หรอืเงนิทุนของผูเ้ลีย้งด ู 

• สวาลบารด์ตัง้อยูน่อกเขตความตกลงกนัของเชงเกน 

หากคณุมาจากประเทศทีอ่ยูน่อกของเขตความตกลงกนัเชงเกน ซ ึง่ 

   จ าเป็นตอ้งขอวซีา่เพือ่เขา้สูป่ระเทศนอรเ์วย ์

คณุจ าเป็นตอ้งขอวซีา่ของประเทศนอรเ์วยทุ์กคร ัง้ทีค่ณุจะเดนิทางเขา้หรอืออก 

   จากสวาลบารด์ โดยตอ้งผ่านแผ่นดนิใหญข่องประเทศนอรเ์วย ์

ส าหรบัการเยีย่มบา้นเกดิเมอืงนอนของคณุคร ัง้ คณุ 

   จ าเป็นตอ้งมกีาร ประทบัตราหนังสอืเดนิทางสองคร ัง้ 

คร ัง้หน่ึงส าหรบัการเดนิทางขาออกโดยทีผ่่านประเทศนอรเ์วย ์และ 

   อกีคร ัง้หน่ึงส าหรบัการเดนิทางขาเขา้ 

คณุจ าเป็นตอ้งไปตดิตอ่ดว้ยตนเองทีส่ านักงานผูว้า่ราชการจงัหวดัเพือ่รอ้งขอวซีา่  

   อยา่งชา้ทีส่ดุสองสปัดาหก์อ่นทีค่ณุจะออกเดนิทาง  

• ชาวตา่งชาตทุิกคน ซึง่เดนิทางเขา้สูส่วาลบารด์จ าเป็นตอ้งยืน่หนังสอืเดนิทาง  



• ทางสวาลบารด์มกีฎหมายอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้มอยา่งเขม้งวดมาก 

อยา่งเชน่ไดม้กีารสงวนสตัว ์และพชืทัง้หมด ดงัน้ันจงึมกีาร 

   หา้ม ตอ่การ กอ่กวนสตัว ์และนก และการเด็ดดอกไม ้ 

• ทั่วสวาลบารด์มหีมขีาวขัว้โลก ซ ึง่สามารถเป็นอตัรายตอ่มนุษยไ์ด ้ 

หากคณุเดนินอกเขตชมุชนคณุจ าเป็นตอ้งพกปืนยิง่พล ุ 

   หรอือาวธุอยา่ง อืน่ทีค่ลา้ย ๆ กนั คณุควรจะมกีารพกปืนดว้ย 

หา้มพกปืนทีม่กีระสนุในล ากลอ้งปืนภายในเขตชมุชน  

• หา้มในการใชก้ าลงัทุกประเภทในประเทศนอรเ์วย ์ไม่อนุญาตในการตเีด็ก 

หรอืใชว้ธิอีืน่ท าโทษเด็กโดยการใชก้ าลงั ไม่วา่ 

   เป็นการอบรมสัง่สอนใหเ้ด็กมกีฎระเบยีบก็ตาม 

การท าโทษเด็กโดยการใชก้ าลงัสามารถท าให ้ไดร้บับทลงโทษอยา่งหนัก 

   ได ้ 

• หา้มขบัรถยนต ์สกดูเตอร ์หรอืรถจกัรยานยนตรใ์นกรณีทีค่ณุมนึเมา 

ขอ้ก าหนดของปรมิาณสรุาในเสน้เลอืดอยูท่ี ่0.2 ม ิ

   ลลิติร  

   ดขูอ้มูลเพิม่เตมิไดท้ีน่ี่ www.sysselmannen.no   

http://www.sysselmannen.no/
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วซีา่การอนุญาตใหพ้กัอาศยัอยู่ 

 

 
 
การอาศยัอยู่ทีส่วาลบารด์ไม่ไดห้มายความว่าคุณมสีทิธใินการพกัอาศยัอยู่ทีแ่ผ่นดนิใหญ่ของประเทศนอรเ์วย ์ 

 

• 

คณุไม่จ าเป็นตอ้งมวีซีา่การอนุญาตใหพ้กัอาศยัอยูใ่นประเทศนอรเ์วยเ์พือ่สามารถอาศยัอยู่

ทีส่วาลบารด์ได ้แตว่า่คณุ 

   จ าเป็นตอ้งสามารถ เลีย้งดตูนเองได ้โดยทีม่ทุีนสว่นตวั หรอืจากผูเ้ลีย้งด ู 

• 

การอาศยัอยูท่ีส่วาลบารด์ไม่ไดห้มายความวา่คณุมสีทิธใินการพกัอาศยัอยูท่ีแ่ผ่นดนิใหญ่

ของประเทศนอรเ์วย ์ถงึแมว้า่คณุ 

   ไดอ้าศยัอยูท่ีส่วาลบารด์ภายในระยะเวลาหลายปีก็ตาม  

คณุจะไม่ไดร้บัวซีา่การอนุญาตใหพ้กัอาศยัอยูท่ีป่ระเทศนอรเ์วย ์

   โดยอตัโนมตั ิหรอืไดร้บัสญัชาต ิ ของประเทศนอรเ์วย ์

สิง่เหลา่นีม้ผีลเชน่กนัส าหรบัชาวตา่งชาต ิทีไ่ดม้กีารสมรสกบัชาว 

   นอรเ์วย ์ 

• เด็กทีไ่ดเ้จรญิเตบิโตอยูท่ีล่องเยยีรเ์บยีน และเป็นชาวตา่งชาต ิ

ไม่มสีทิธทิีจ่ะไดร้บัวซีา่การอนุญาตใหพ้กัอาศยัอยูใ่น 

   แผ่นดนิใหญ ่ของประเทศนอรเ์วยโ์ดยอตัโนมตั ิ 

 



ดขูอ้มูลเพิม่เตมิไดท้ีน่ี่ www.udi.no   

http://www.udi.no/
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เทศบาลทอ้งถิน่ลองเยยีรเ์บยีน 

 

เทศบาลทอ้งถิน่ลองเยยีรเ์บยีนมสี านักงานในอาคารกจิการ (næringsbygget) 

• 

สามารถเปรยีบเทยีบเทศบาลทอ้งถิน่ลองเยยีรเ์บยีนเสมอืนเป็นเทศบาลในแผ่นดนิใหญข่อง

ประเทศนอรเ์วย ์ เทศบาล 

   ทอ้งถิน่ลองเยยีรเ์บยีนเป็นฝ่ายทีม่อี านาจในการบรหิารในเขตทอ้งถิน่ลองเยยีรเ์บยีน 

• เทศบาลทอ้งถิน่ไดท้ าการบรหิารโรงเรยีน โรงเรยีนอนุบาล โรงเรยีนวฒันธรรม 

โรงวฒันธรรม โรงภาพยนตร ์โรงกฬีา หอ 

   ศลิป์  หอ้งสมุด สโมสรเด็กและเยาวชน และการบรกิารใหแ้กเ่ด็กและเยาวชน 

หน่วยดบัเพลงิ หน่วยรกัษาความสงบ 

   โรงไฟฟ้า  

• เทศบาลทอ้งถิน่เป็นฝ่ายรบัผดิชอบเกีย่วกบัถนน น า้ปะปา สขุาภบิาล ระบบระบายน า้เสยี 

การจดัการในการวางแผนของ 

   พืน้ที ่

• ไดม้กีารเลอืกตัง้ของนักการเมอืงของเทศบาลทอ้งถิน่ลองเยยีรเ์บยีนทุก 4 ปี 

เทศบาลทอ้งถิน่ไดม้กีารลงมตเิกีย่วกบั 

   งบประมาณ ทางดา้นการเงนิ ท าตามจดุมุ่งหมายจากทางเบือ้งบน 

• ชาวตา่งชาตทิีม่อีายมุากกวา่ 18 ปีขึน้ไป (1) จะมสีทิธใินการเลอืกตัง้ 

หากชาวตา่งชาตเิหลา่น้ันไดอ้าศยัอยูท่ีล่องเยยีรเ์บยีน  

   หรอือกีอ าเภออืน่ ๆ ของประเทศนอรเ์วย ์ภายในระยะ 3 ปีสดุทา้ยกอ่นมวีนัเลอืกตัง้  

• ผูถ้อืสญัชาตขิองประเทศกลุม่นอรด์กิ 

จะมสีทิธเิทยีบเท่ากนักบัผูถ้อืสญัชาตนิอรเ์วยใ์นกรณีทีเ่กีย่วกบัการเลอืกตัง้ บุคคล 

   เหลา่นีจ้ าเป็นตอ้งม ีอายมุากกวา่ 18 ปีขึน้ 

และจ าเป็นตอ้งอาศยัอยูท่ีล่องเยยีรเ์บยีนมาแลว้อยา่งนอ้ย 4 สปัดาห ์ 

คณุจ าเป็นตอ้งไปตดิตอ่สอบถาม ยงัเทศบาลทอ้งถิน่ หากคณุจะด าเนินการสิง่ดงัตอ่ไปนี ้ 

 • การรอ้งขอสทิธกิารเขา้โรงเรยีนอนุบาล 



 • การรอ้งขอสทิธกิารเขา้โรงเรยีน 

 • การขอเปิดกจิการสว่นตวั 

 • การกอ่สรา้งใหม่ หรอืการตอ่เตมิ  

ดขูอ้มูลเพิม่เตมิไดท้ีน่ี่ www.lokalstyre.no  
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โรงเรยีนอนุบาล และโรงเรยีน 

 

โรงเรยีนลองเยยีรเ์บยีนไดม้กีารบรกิารทางดา้นการเรยีนการสอนในระดบัโรงเรยีนภาคบงัคบั 

ส าหรบัเด็กชาวตา่งชาตดิว้ยเชน่กนั 

 

• ทีล่องเยยีรเ์บยีนมโีรงเรยีนอนุบาลส าหรบัเด็กทีม่อีายรุะหวา่ง 1-5 ขวบ 

โปรดตดิตอ่สอบถามไปยงัเทศบาลทอ้งถิน่เพือ่รอ้ง 

   ขอสทิธใินการเขา้โรงเรยีนอนุบาล เวลาท าการตัง้แตเ่วลา  07.30 น. จนถงึ 16.30 น. 

จากวนัจนัทรจ์นถงึวนัศกุร ์

 • โรงเรยีนทีล่องเยยีรเ์บยีนมกีารเรยีนการสอนในระดบัโรงเรยีนภาคบงัคบั มแีผนก 

ของระดบัโรงเรยีนมธัยมปลาย และม ี

   ระบบกจิกรรม นอกเวลาเรยีน 

เด็กทีป่ระเทศนอรเ์วยจ์ะเร ิม่เขา้โรงเรยีนในฤดใูบไมร้ว่งของปีทีเ่ด็กมอีายคุรบ 6 ขวบ 

   บรบิูรณ ์ 

http://www.lokalstyre.no/


• 

เด็กชาวตา่งชาตไิดร้บัสทิธกิารเรยีนการสอนในระดบัโรงเรยีนมธัยมภาคบงัคบัตามกฎระเบี

ยบทีม่กีารระบุไวเ้ป็น 

   รายละเอยีด โปรดตดิตอ่สอบถามไปยงัโรงเรยีนลองเยยีรเ์บยีน 

ในกรณีทีต่อ้งใชบ้รกิารสทิธใินการขอเขา้โรงเรยีน 

• ผูส้มคัรคนตา่งชาตซิ ึง่เป็นผูถ้อืสทิธขิองเยาวชนเกีย่วกบัการศกึษา 

สามารถรบัสทิธใินการเรยีนทีโ่รงเรยีนมธัยมระดบัโรงเรยีนมธัยมตอนปลายทีส่วาลบารด์ได ้ 

ในกรณีทีผู่ส้มคัรคนดงักลา่วไดล้งทะเบยีนตามทะเบยีนผูอ้าศยั 

ผูส้มคัรคนตา่งชาตทิีม่อีายตุ ่ากวา่ ๑๘ ปี จ าเป็นตอ้งอาศยัอยูร่ว่มกบัผูป้กครองของตนเอง  

ผูส้มคัรคนตา่งชาต ิทีม่อีายเุกนิ ๑๘ ปีแลว้ 

และไม่ไดพ้กัอาศยัอยูร่ว่มกบัผูป้กครองของตนเอง 

จ าเป็นตอ้งมกีารลงทะเบยีนตามทะเบยีนผูอ้าศยัอาศยัภายในระยะเวลาก าหนดหมดเขตของ

วนัสมคัร ณ วนัที ่๑ กมุภาพนัธ ์ 

ไดม้เีงือ่นไขเพือ่ท าการรบัสมคัร 

วา่ผูส้มคัรคนน้ันจ าเป็นตอ้งมคีวามรูท้างดา้นภาษานอรเ์วยท์ีด่เีพยีงพอ 

ถงึจะไดร้บัผลประโยชนจ์ากการศกึษา 

โดยไม่จ าเป็นตอ้งมกีารศกึษาทางดา้นภาษาโดยตรงดว้ย 

 

ดขูอ้มูลเพิม่เตมิไดท้ีน่ี่ www.lokalstyre.no  
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เด็กและครอบครวั 

 

 

การบรกิารทางดา้นการศกึษาและจติวทิยา ใหค้ าแนะน าค าปรกึษาแกโ่รงเรยีน และโรงเรยีนอนุบาล 

หากมเีด็กทีต่อ้งการรบัความชว่ยเหลอืพเิศษ ทีโ่รงเรยีนอนุบาลก็จะไดม้กีารชว่ยเหลอืในเร ือ่งเหล่านี ้

พูลารฟ์ลอกเกนทีล่องเยยีรเ์บยีน 

• การบรกิารเด็กและครอบครวัทีอ่ยูภ่ายใตอ้ านาจของเทศบาลทอ้งถิน่ 

จะเป็นฝ่ายประกนัวา่เด็กและเยาวชนไดร้บับรกิารตาม 

   เงือ่นไขของการ เจรญิเตบิโตทีม่ ั่นคง 

เด็กทุกคนทีอ่าศยัอยูท่ีล่องเยยีรเ์บยีนจะไดร้บัความชว่ยเหลอื และการเลีย้งดตูามความ 

   จ าเป็นใหท้นัเวลา  

• การบรกิารเด็กและครอบครวัจะใหค้วามชว่ยเหลอื และมกีารสง่เสรมิแกเ่ด็ก เยาวชน 

และครอบครวั ในขณะทีม่ปัีญหาที ่

   บา้น การบรกิารเด็กและครอบครวัคณุสามารถยืน่เสนอขอค าแนะน า ค าปรกึษา 

และการวางมาตรการทางดา้นความ 

   ชว่ยเหลอือยา่งอืน่  

• ถา้หากวา่คณุตอ้งการรบัความชว่ยเหลอืดงักลา่วน้ัน หรอืรูจ้กัเด็กทีต่อ้งการสิง่เหลา่นี ้

โปรดตดิตอ่เทศบาลทอ้งถิน่ในกรณีที ่

   มคีวามตอ้งการขอรบัความชว่ยเหลอืดว่น 

โปรดโทรหาเจา้หนา้ทีต่ ารวจ/ผูว้า่ราชการจงัหวดั หมายเลขโทรศพัทด์งันี ้112 

• ไม่อนุญาตใหใ้ชร้ะบบในการตเีด็ก หรอืใชว้ธิอีืน่ๆท าโทษเด็กโดยการใชก้ าลงั 

ไม่วา่จะเป็นการอบรมสัง่สอนใหเ้ด็กใหม้ ี

   กฎระเบยีบก็ตาม 

การท าโทษเด็กโดยการใชก้ าลงัจะท าใหค้ณุไดร้บับทลงโทษอยา่งหนักได ้ 

• หากเด็กไดร้บัการใชก้ าลงั 

หรอืความบกพรอ่งอยา่งรา้ยแรงในสว่นของการใหก้ารเลีย้งดภูายในครอบครวั หน่วยงาน 



   บรกิารเด็กและครอบครวั จ าเป็นตอ้งขอรบัความชว่ยเหลอืจากทางศาล 

เพือ่พจิารณาวา่เด็กเหลา่น้ันจะไดอ้าศยัอยูท่ีบ่า้น 

   ตอ่ไปหรอืไม่  

• การบรกิารทางดา้นการศกึษาและจติวทิยา (พพีที)ี 

ใหค้ าแนะน าค าปรกึษาแกท่างโรงเรยีน และโรงเรยีนอนุบาล ในกรณีที ่

   บุตรของคณุ มปัีญหาอยา่งมากถงึขัน้ทีเ่ด็กคนน้ันตอ้งการรบัความชว่ยเหลอื 

ทางดา้นการเรยีนการสอนพเิศษ หรอื 

   การศกึษาพเิศษ ในการทีเ่ด็กเหลา่น้ันจะไดร้บัความชว่ยเหลอืดงักลา่ว ทางหน่วยงาน 

ทีใ่หก้ารบรกิารทางดา้นการศกึษา 

   และจติวทิยาจ าเป็นตอ้งตรวจสอบเด็กเหลา่น้ัน และตดิตอ่ ไปทีโ่รงเรยีน 

และโรงเรยีนอนุบาล เพือ่ขอความรว่มมอืทีด่กีบั 

   ผูป้กครอง ถอืวา่ เป็นสิง่ทีส่ าคญั  เกีย่วกบัการด าเนินการดงักลา่วน้ัน  

 

   ดขูอ้มูลเพิม่เตมิไดท้ีน่ี่ www.lokalstyre.no  
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การงานและภาษ ี

 

 

ชาวต่างชาตจิ าเป็นตอ้งมตีวัเลขประจ าตวัประชาชนแห่งประเทศนอรเ์วย ์เพือ่มสีทิธใินการท างานทีส่วาลบารด์  

• สวาลบารด์มทีะเบยีนราษฎรทอ้งถิน่ ซ ึง่ทุกคนจ าเป็นตอ้งมกีารลงทะเบยีนไว ้

ในขณะทีค่ณุยา้ยมาอยูท่ีส่วาลบารด์ คณุ 

   จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบไปยงัส านักงานภาษทีีส่วาลบารด์ อยา่งรวดเรว็ทีส่ดุ 

คณุจ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบในกรณีทีค่ณุไดม้ ี

   การยา้ยทีอ่ยูใ่หม่ภายในบรเิวณของเขตสวาลบารด์ 

และในกรณีทีค่ณุไดย้า้ยออกจากสวาลบารด์  

• คณุจ าเป็นตอ้งมตีวัเลขประจ าตวัประชาชนแหง่ประเทศนอรเ์วย ์

เพือ่มสีทิธใินการท างานทีส่วาลบารด์ สิง่เหลา่นีค้ณุ 

   สามารถ รอ้งขอไดท้ีส่ านักงานภาษ ีโดยทีค่ณุจ าเป็นตอ้งยืน่หนังสอืเดนิทาง 

หรอืบตัรประจ าตวัประชาชน  

• ทุกคนทีอ่าศยัอยูท่ีส่วาลบารด์อยา่งนอ้ย 12 

เดอืนจ าเป็นตอ้งช าระภาษใีหแ้กท่างสวาลบารด์ บุคคลดงักลา่วน้ันจ าเป็นตอ้ง 

   ยืน่  รายการรายได ้และการช าระภาษปีระจ าปีไปยงัส านักงานภาษทุีกๆปี  

• หากคณุไดอ้าศยัอยูท่ีส่วาลบารด์นอ้ยกวา่ 12 เดอืน 

คณุอาจมหีนา้ทีใ่นสว่นของการช าระภาษใีหแ้กท่างสวาลบารด์เชน่กนั  

   ส าหรบัคณุทีไ่ดร้บัเงนิเดอืน 

หรอืคณุเป็นผูท้ีม่รีายไดจ้ากการด ารงกจิการทีค่ณุเองชึง่ไดส้ะสมไวท้ีส่วาลบารด์ ในกรณีที ่

ใน 



   แตล่ะคร ัง้ทีค่ณุไดม้าอาศยัอยูท่ีส่วาลบารด์ โดยมกีารอาศยัอยูต่อ่เน่ืองกนันานคร ัง้ละ 30 

วนั  

• บุคคลทีไ่ดย้า้ยมาอยูท่ีส่วาลบารด์โดยตรงจากตา่งประเทศ 

ไดม้ขีอ้จ ากดัไวเ้กีย่วกบัหนา้ทีใ่นสว่นของการช าระภาษภีายใน 5  

   ปีแรก  ในกรณีดงักลา่วน้ันคณุไม่จ าเป็นตอ้งยืน่รายการ รายได ้

และการช าระภาษปีระจ าปี นอกเหนือจากขอ้ยกเวน้สองขอ้ 

   ดงันี ้คอื หากคณุไดท้ าธรุะกจิการสว่นตวั หรอืวา่ 

คณุเป็นเจา้ของอสงัหารมิทรพัยท์ีส่วาลบารด์ ในกรณีดงักลา่วน้ันคณุ 

   จ าเป็นตอ้งยืน่รายการรายได ้ และการช าระภาษปีระจ าปี 

• ตามกฎหลกัทีส่วาลบารด์คณุจ าเป็นตอ้งช าระภาษ ี8 เปอรเ์ซน็ตข์องรายได ้

สมาชกิของกองทุนประกนัสงัคมแห่งประเทศ 

   นอรเ์วย ์จ าเป็นตอ้งช าระเพิม่เตมิอกี 8.2 เปอรเ์ซน็ต ์

น่ันหมายความวา่เป็นเงนิอากรในการประกนัสงัคม รวมทัง้หมด 16.2  

   เปอรเ์ซน็ต ์ 

 

   ดขูอ้มูลเพิม่เตมิไดท้ีน่ี่ www.skatteetaten.no   
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กองทุนประกนัสงัคม 

 

การเป็นสมาชกิของกองทุนประกนัสงัคมท าใหม้สีทิธอิย่างเชน่ ดงัตอ่ไปนี ้

การรบัการรกัษาทีโ่รงพยาบาลตามขอ้บงัคบัทีถ่กูระบุไวใ้นรายละเอยีดว่าคุณตอ้งจา่ยเงนิเองเล็กนอ้ย 

• ชาวตา่งชาต ิซ ึง่ท างานใหแ้กน่ายจา้งจากประเทศนอรเ์วยท์ีส่วาลบารด์ 

และเป็นสมาชกิของกองทุนประกนัสงัคมแห่ง 

   นอรเ์วย ์บุคคลดงักลา่วนีจ้ าเป็นตอ้งช าระคา่อากรกองทุนประกนัสงัคม 

ไดม้กีารก าหนดการเป็นสมาชกิเหลา่นีใ้นระยะ 

   ภายใน 4 สปัดาหห์ลงัจากวนั ท างานวนัสดุทา้ย 

และโปรดทราบวา่สิง่เหล่านีส้ าคญัอยา่งมากถา้หากวา่คุณท างานแคใ่นชว่ง 

   ของงานตามฤดูกาล และถา้หากคุณไมม่งีานใหท้ านานกวา่ 4 สปัดาห ์

ในแตล่ะคร ัง้    

• ในกรณีทีค่ณุเป็นสมาชกิของกองทุนประกนัสงัคมแห่งนอรเ์วย ์

คณุมสีทิธไิดร้บัการบรกิารสาธารณะสขุแห่งนอรเ์วยต์าม 

   ขอ้บงัคบัทีถ่กูระบุไวใ้นรายละเอยีด คณุสามารถไดร้บัสทิธใินการไดร้บัเงนิป่วย 

เงนิของผูป้กครองในกรณีการตัง้ครรภ ์ 

   และการ คลอดบุตร เงนิคา่เลีย้งดบูุตร 

และวนัหยดุในกรณีทีค่ณุตอ้งอยูบ่า้นเพือ่ดแูลบตุรทีป่่วย  

• คูส่มรสและลกู ซ ึง่ถกูเลีย้งดจูากสมาชกิของกองทุนประกนัสงัคม 

จะไดร้บัสทิธริบัการบรกิารสาธารณะสขุ ในขณะที ่

   บุคคลดงักลา่วน้ันยงัคงอาศยัอยูท่ีส่วาลบารด์ 

แตโ่ปรดทราบวา่คูค่รองไมม่สีทิธดิงัทีก่ล่าวมานัน้  

• หากคณุไม่เป็นสมาชกิของกองทุนประกนัสงัคม 

คณุจ าเป็นตอ้งช าระคา่การบรกิารสาธารณะสขุ คา่คลอดบุตร และคา่การ 

   รบัการรกัษาทีโ่รงพยาบาลทัง้หมดดว้ยตนเอง      

• ชาวตา่งชาต ิซ ึง่เป็นสมาชกิของกองทุนประกนัสงัคมแห่งนอรเ์วย ์

ในขณะทีช่าวดงักลา่วน้ันเขา้มาอาศยัอยูท่ีส่วาลบารด์ 



   ยงัคง เก็บรกัษาการเป็นสมาชกิไว ้ได ้ 

 • ผูถ้อืสญัชาตใินประเทศกลุม่นอรด์กิเป็นสมาชกิของกองทุนประกนัสงัคมโดยอตัโนมตั ิ

โดยทีม่เีหตผุลทีส่อดคลอ้งกบั 

   อนุสญัญา แห่งประเทศกลุม่นอรด์กิ  

• อนุสญัญาแห่งเศรษฐกจิยโุรปไม่มผีลบงัคบัใชท้ีส่วาลบารด์ 

ดงัน้ันไม่สามารถน าเงนิบ านาญตา่ง ๆ ไปใชใ้นประเทศอืน่ที ่

   อยูใ่น เขตเศรษฐกจิยโุรป ส าหรบัเด็กทีไ่ม่ไดอ้าศยัอยูท่ีส่วาลบารด์ 

อยา่งเชน่เงนิคา่เลีย้งดบูุตร และเงนิชว่ยเหลอืประเภท 

   เงนิใหส้ าหรบัเด็กทีอ่ายรุะหวา่งหน่ึงถงึสองขวบ 

สทิธกิารรบัการบรกิารสารธารณะสขุขึน้อยูก่บัวา่บุคคลคนน้ันไดม้สีญัญา 

   การท างานทีส่วาล บารด์หรอืไม่  

• การทีเ่ป็นสมาชกิของกองทุนประกนัสงัคมแห่งนอรเ์วย ์

ไดม้กีารสะสมสทิธเิพือ่ไดร้บัเงนิบ านาญของผูเ้กษยีณอาย ุในกรณี 

  ทีเ่คยมรีายได ้และช าระภาษ/ีอากรกองทุนประกนัสงัคม     

ขอ้ก าหนดในการเกษยีรอายใุนประเทศ นอรเ์วย ์คอื มอีายคุรบ  

   67 ปี แตอ่าจ อนุมตัใิห ้เกษยีรอาย ุได ้ตอน อาย ุ62ปี ถา้บุคคล คน น้ัน 

เคยมรีายไดส้งูพอตามขอ้ก าหนด                           

ดขูอ้มูลเพิม่เตมิไดท้ีน่ี่ www.nav.no   

http://www.nav.no/
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สขุภาพ 

 

 

โรงพยาบาลลองเยยีรเ์บยีน 

 

• ทีล่องเยยีรเ์บยีนมโีรงพยาบาลทีม่ที ัง้แพทยท์างอายรุกรรม ผูพ้ยาบาล ศลัยแพทย ์

ทนัตแพทย ์นักกายภาพบ าบดั การบรกิาร 

   รกัษาสขุภาพภายในของทางบรษิทั  ผดงุครรภ ์

และผูพ้ยาบาลประจ าสถานีอนามยัและโรงเรยีน  

• ในโรงพยาบาลมสีถานีอนามยั ซ ึง่มผีดงุครรถ ์ผูพ้ยาบาลประจ าสถานีอนามยั และแพทย ์

ซ ึง่ท าการรกัษาดแูลผูท้ีต่ ัง้ครรภ ์ 

   และเด็กทีอ่าย ุ0-5 ขวบ 

ผูพ้ยาบาลประจ าสถานีอนามยัไดเ้ป็นฝ่ายรบัผดิชอบเกีย่วกบัการตดิตามเด็กและเยาวชนอ

าย ุ

   ระหวา่ง 6-20 ปี และไดม้ชีว่ง เวลาท าการในโรงเรยีนลองเยยีรเ์บยีน 

• การรบัการรกัษาทีโ่รงพยาบาลไม่มคีา่ใชจ้า่ยส าหรบัชาวเมอืงทีอ่ยูใ่นประเทศกลุม่นอรด์กิ 

รวมถงึทุกคนทีไ่ดร้บัการ 

   คุม้ครองจาก กองทุนประกนัสงัคมทีป่ระเทศนอรเ์วย ์

นอกเหนือจากน้ันแลว้บคุคลอืน่จ าเป็นตอ้งมปีระกนัภยัทีถ่กูตอ้งตาม 

   กฎหมาย หรอื ตอ้งมกีาร  ช าระคา่ใชจ้า่ยดว้ยตนเอง  

• บุคคลทีเ่คยพกัอาศยัอยูน่อกประเทศยโุรปตะวนัตก ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลยี ประเทศ 



   นิวซแีลนด ์และประเทศญีปุ่่ น ในการตรวจวณัโรคเป็นสิง่ส าคญั 

สิง่เหลา่นีร้วมถงึบุคคลทีจ่ะอาศยัอยูท่ีส่วาลบารด์มากกวา่  

   3 เดอืนขึน้ไป การตรวจสขุภาพดงักลา่วน้ันไม่มคีา่ใชจ้า่ย 

โปรดตดิตอ่กบัผูพ้ยาบาลประจ าสถานีอนามยัทีโ่รงพยาบาล เพือ่ 

   การขอนัดหมาย  

• ระบบแพทยป์ระจ าตวั ซ ึง่มผีลบงัคบัใชใ้นแผ่นดนิใหญข่องประเทศนอรเ์วย ์

จะไม่มผีลบงัคบัใชท้ีส่วาลบารด์  

 

   ดขูอ้มูลเพิม่เตมิไดท้ีน่ี่ www.unn.no   

http://www.unn.no/
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โบสถ ์วฒันธรรม และเวลาวา่ง 

 

โบสถส์วาลบารด์เปิดตลอดเวลา ไดม้กีารจดัคอนเสริต์และกจิกรรมทางดา้นวฒันธรรมอย่างอืน่ทีน่ี่  ภาพแสดงโดย 

ดอีาน่า สนีบเซอร ์

 

 • โบสถส์วาลบารด์ มหีนา้ทีใ่หก้ารบรกิารแกทุ่กคนทีอ่าศยัอยูท่ีส่วาลบารด์ 

โดยทีไ่ม่มกีารเลอืกสญัชาต ิหรอืกลุม่ 

   ของโบสถไ์หน ๆ ทัง้น้ัน โบสถเ์ปิดบรกิการตลอดเวลา 

คณุสามารถอา่นดขูอ้มูลเพิม่เตมิไดท้ี ่www.svalbardkirke.no  

• เทศบาลทอ้งถิน่ลองเยยีรเ์บยีนเป็นฝ่ายบรหิารโรงวฒันธรรม โดยทีม่โีรงภาพยนตร ์

หอ้งวฒันธรรม และรา้นกาแฟ และม ี  

   หอ้งสมุดโดยทีม่กีารบรกิารใหย้มืหนังสอื และภาพยนตรใ์นหลากหลายภาษา  

• ทีล่องเยยีรเ์บยีนมอีงกรณ ์ชมรม และสมาคมอยา่งมากมาย คณุสามารถเขา้รว่มรอ้งเพลง 

เลน่ดนตร ีเตน้ร า กฬีา และ 

   กจิกรรมอยา่งอืน่อกีมากมายไดท้ีน่ี่  

• สโมสรยมินาสตกิสวาลบารด์เป็นสโมสรกฬีาของลองเยยีรเ์บยีน 

ไดม้กีารบรกิารอยา่งมากมายส าหรบัเด็ก และผูใ้หญ ่อา่นดู 

   ขอ้มูลเพิม่เตมิในเว็บเพจดงันี ้www.svalbardturn.no  

• ในโรงสวาลบารด์มสีระวา่ยน า้ ซ ึง่ไดเ้ปิดท าการทุกวนั 

• สโมสรเยาวชนเป็นการบรกิารส าหรบัเด็กและเยาวชนระหวา่ง อาย ุ11-18 ปี 

โดยทีไ่ม่มคีา่ใชจ้า่ยใดๆ เวลาท าการอา่นดใูน 

   เว็บเพจของ เทศบาลทอ้งถิน่ และเฟสบุค๊ 

• เยาวชนทีล่องเยยีรเ์บยีน (Ung i Longyearbyen) 

ไดเ้ป็นฝ่ายจดังานใหญง่านเล็กใหแ้กเ่ยาวชนอยา่งมากมาย อยา่งเชน่คา่ย 

http://www.svalbardkirke.no/
http://www.svalbardturn.no/


   สวาลบารด์ (Camp Svalbard) ชว่งเวลาฤดรูอ้น และฤดหูนาว การเลน่ดนตร ี

(LybLan) และการแข่งขนัทางดา้นศลิปะ  

   (Ungdommens kulturmønstring)  

• การบรกิารทัง้หมดของเยาวชนทีล่องเยยีรเ์บยีน (Ung i Longyearbyen) งดของมนืเมา 

บุหร ี ่ยาเหน็บ ทุกคร ัง้จะมผูีใ้หญอ่ยู ่

   รว่มดว้ย  

• หอศลิป์สวาลบารด์ (Galleri Svalbard) และศนูยศ์ลิปินลองเยยีรเ์บยีน 

(Longyearbyen kunstnersenter) ตัง้อยูท่ีนี่บเียน ไดม้ ี

   การแสดงศลิปกรรม และเปิดโอกาสใหศ้ลิปินเชา่สถานทีท่ างานไดท้ีน่ั่น  

 

   ดขูอ้มูลเพิม่เตมิไดท้ีน่ี่ www.lokalstyre.no  

http://www.lokalstyre.no/
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รายการหมายเลขโทรศพัท ์และอเีมล ์

 

ชือ่ หมายเลขโทรศพัท ์ อเีมล ์

เทศบาลทอ้งถิน่ลองเยยีรเ์บยีน 79 02 21 50 postmottak@lokalstyre.no  

โรงพยาบาลลองเยยีรเ์บยีน 79 02 42 00 post@unn.no  

ส านักงานนาฟลองเยยีรเ์บยีน 55 55 33 33 anne.margrethe.krogseth@nav.no 

โบสถป์ระจ าสวาลบารด์ 79 02 55 60 prest@svalbardkirke.no  

ส านักงานภาษีสวาลบารด์ 79 02 36 70 svalbard@skatteetaten.no  

สโมสรยมินาสตกิสวาลบารด์ 79 02 13 33 post@svalbardturn.no  

ผูว้า่ราชการจงัหวดั 79 02 43 00 firmapost@sysselmannen.no  

 

 

 
 

mailto:postmottak@lokalstyre.no
mailto:post@unn.no
mailto:arnt.vegar.jensen@nav.no
mailto:prest@svalbardkirke.no
mailto:svalbard@skatteetaten.no
mailto:post@svalbardturn.no
mailto:firmapost@sysselmannen.no

