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สวาลบาร์ดคืออะไร

สวาลบาร์ดเป็ นสถานที่ที่อยูเ่ หนือสุ ดที่มีผอู ้ าศัยอยูป่ ระจา ฤดูหนาวอาจมีอุณภูมิติดลบถึง 30 องศา

• สวาลบาร์ดเป็ นหมูเ่ กาะ ซึ่งตั้งอยูร่ ะหว่าง 74 ถึง 81 องศาของทางส่วนบนทิศเหนือ และระหว่าง 10 ถึง35 องศาทางด้านทิศ
ตะวันออก เป็ นสถานที่มีผอู ้ าศัยอยูท่ ี่ทางเหนือสุดของโลก
• เกาะสปิ ทส์บาร์เกนเป็ นเกาะที่ใหญ่ที่สุดที่สวาลบาร์ด และลองเยียร์เบียนเป็ นชุมชนที่ใหญ่ที่สุด
• สวาลบาร์ดตั้งอยูน่ อกเขตความตกลงของกลุ่มเชงเกน คุณจาเป็ นต้องมีวซี ่าเพื่อการเดินทางไปกลับจากสวาลบาร์ด โดยที่
ผ่านแผ่นดินใหญ่ของประเทศนอร์เวย์ ถ้าหากว่าคุณเป็ นผูถ้ ือสัญชาติในประเทศที่จาเป็ นต้องมีการขอวีซ่า
• ถ้าหากว่าคุณจะอาศัยอยูท่ ี่สวาลบาร์ด คุณจาเป็ นต้องเลี้ยงดูตนเอง โดยที่มีเงินทุนส่วนตัว หรื อเงินทุนจากผูเ้ ลี้ยงดู ไม่มีการ
ให้ความช่วยเหลือ เงินสวัสดิการสังคมที่สวาลบาร์ด
• นายจ้างเป็ นเจ้าของที่พกั ของคนงานแทบจะทุกแห่งที่สวาลบาร์ด ในกรณี ส่วนใหญ่คุณจาเป็ นต้องมีงานทาเพื่อที่จะมีที่พกั
• อากาศที่สวาลบาร์ดหนาว ฤดูร้อนมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยูท่ ี่ 5 องศา ส่วนฤดูหนาวอาจมีติดลบถึง 30 องศา จากเดือนตุลาคม
จนถึง เดือนกุมภาพันธ์เป็ นช่วงที่มืด
• สาเหตุที่มีการก่อตั้งเมืองลองเยียร์เบียนขึ้นในปี 1906 เป็ นเพราะว่ามีการทาเหมืองถ่านหิ น ณ วันนี้ อุตสาหกรรมที่สาคัญ
ที่สุดมีสามประเภทดังต่อไปนี้ การทาเหมืองแร่ การท่องเที่ยว และการวิจยั ที่ลองเยียร์เบียนมีจานวนผู ้
อาศัยประมาณ 2100 คน
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ผูว้ า่ ราชการจังหวัด

สานักงานผูว้ า่ ราชการจังหวัดอยูท่ ี่แชร์ริงงาที่ลองเยียร์เบียน

• ผูว้ า่ ราชการจังหวัดเป็ นตัวแทนสูงสุดของรัฐบาล บนเกาะสวาลบาร์ด
• ผูว้ า่ ราชการจังหวัดถูกแต่งตั้งโดยรัฐบาลแห่งประเทศนอร์เวย์
• ผูว้ า่ ราชการจังหวัดเป็ นผูก้ ากับการตารวจ และมีอานาจเสมือนผูว้ า่ ราชการจังหวัดในแผ่นดินใหญ่ของประเทศนอร์เวย์
• ผูว้ า่ ราชการจังหวัดมีอานาจควบคุมทั้งหมูเ่ กาะเหล่านี้ และผูว้ า่ ราชการจังหวัดได้ทาการบริ หารในการบริ การหน่วยกูช้ ีพที่
สวาลบาร์ด อย่างเช่นเป็ นผูท้ ี่มีสิทธิใช้การบริ การด้านแฮลิคอปเตอร์ และภาหนะประจาตาแหน่งของผูว้ า่ ราชการจังหวัด
• ภาระหน้าที่ของผูว้ า่ ราชการจังหวัดรวมถึงการสมรส การหย่าร้าง และการแยกทางกัน ผูว้ า่ ราชการจังหวัดทาหน้าที่เป็ น
อัยการ และเป็ นผูร้ ับผิดชอบเกี่ยวกับการดาเนินคดีการกระทาผิดกฎหมาย
• ในสานักงานผูว้ า่ ราชการจังหวัดมีบุคลากรทั้งหมด 37 บุคลากร ในสานักงานดังกล่าวมีฝ่ายตารวจ ฝ่ ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ฝ่ ายบริ หาร และกลุ่มพนักงานโดยทัว่ ไป
คุณจาเป็ นต้ องติดต่ อสอบถามไปยังสานักงานผู้ว่าราชการจังหวัด หากคุณจะดาเนินการสิ่งต่ างๆดังต่ อไปนี้
• การแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับเหตุการณ์ฉุกเฉิ น
• การแจ้งความในกรณี การกระทาผิดกฎหมาย
• กรณี การร้องขอวีซ่า การดาเนินการล่วงหน้าไว้ถือเป็ นสิ่ งสาคัญ โดยอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนที่คุณจะออก
เดินทาง และคุณ จาเป็ นต้องติดต่อสอบถามด้วยตนเอง ได้ที่ สานักงานผูว้ า่ ราชการจังหวัด
• กรณี การร้องขอบัตรอนุญาตในการครอบครองอาวุธ ในกรณี การซื้อหรื อการเช่าอาวุธ บรรดาชาวต่างชาติ
จาเป็ นต้องยืน่ ใบรับรองความประพฤติที่ดีโดยใช้ภาษาอังกฤษ หรื อในภาษานอร์ดิกจากบ้านเกิดเมืองนอนของ
ตนเอง
• การลงทะเบียนรถยนต์ และสกูตเตอร์
• กรณี การร้องขออนุญาตดังนี้ เช่น การล่าสัตว์ การตกปลา การจับสัตว์
• การแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการเดินทางนอกเขตปกครองที่ 10 (ส่วนกลางของเกาะสปิ ทส์บาร์เกน)
• การประทับตราของแบบฟอร์มเกี่ยวกับการชดเชยค่าภาษีมูลค่าเพิ่มของสิ่ งของต่าง ๆ ที่ซ้ือในแผ่นดินใหญ่
ดูขอ้ มูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ www.sysselmannen.no
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กฎหมาย และข้อบังคับ

ผูว้ า่ ราชการจังหวัดได้มีอานาจทางด้านตารวจที่สวาลบาร์ด

• เนื่องด้วยว่าสวาลบาร์ดเป็ นส่วนหนึ่งของประเทศนอร์เวย์ ดังนั้นประมวลกฎหมายแห่งประเทสนอร์เวย์มีผลบังคับใช้ที่
สวาลบาร์ด
• ประมวลกฎหมายการบริ การสวัสดิการสังคมไม่มีผลบังคับใช้ นัน่ หมายความว่าบุคคลที่อาศัยอยูท่ ี่สวาลบาร์ดไม่มีสิทธิ
ได้รับเงินประกันสังคม หรื อเงินช่วยเหลือเกี่ยวกับที่พกั อาศัย มีกรณี เพียงแค่เป็ นข้อยกเว้นที่มีสิทธิได้รับเงินว่างงานที่สวาล
บาร์ดเท่านั้น
• บุคคลที่อาศัยอยูท่ ี่สวาลบาร์ดจาเป็ นต้องเลี้ยงดูตนเอง โดยการใช้เงินทุนของตนเอง หรื อเงินทุนของผูเ้ ลี้ยงดู
• สวาลบาร์ดตั้งอยูน่ อกเขตความตกลงกันของเชงเกน หากคุณมาจากประเทศที่อยูน่ อกของเขตความตกลงกันเชงเกน ซึ่ง
จาเป็ นต้องขอวีซ่าเพื่อเข้าสู่ประเทศนอร์เวย์ คุณจาเป็ นต้องขอวีซ่าของประเทศนอร์เวย์ทุกครั้งที่คุณจะเดินทางเข้าหรื อออก
จากสวาลบาร์ด โดยต้องผ่านแผ่นดินใหญ่ของประเทศนอร์เวย์ สาหรับการเยีย่ มบ้านเกิดเมืองนอนของคุณครั้ง คุณ
จาเป็ นต้องมีการ ประทับตราหนังสื อเดินทางสองครั้ง ครั้งหนึ่งสาหรับการเดินทางขาออกโดยที่ผา่ นประเทศนอร์เวย์ และ
อีกครั้งหนึ่งสาหรับการเดินทางขาเข้า คุณจาเป็ นต้องไปติดต่อด้วยตนเองที่สานักงานผูว้ า่ ราชการจังหวัดเพื่อร้องขอวีซ่า
อย่างช้าที่สุดสองสัปดาห์ก่อนที่คุณจะออกเดินทาง
• ชาวต่างชาติทุกคน ซึ่งเดินทางเข้าสู่สวาลบาร์ดจาเป็ นต้องยืน่ หนังสื อเดินทาง
• ทางสวาลบาร์ดมีกฎหมายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวดมาก อย่างเช่นได้มีการสงวนสัตว์ และพืชทั้งหมด ดังนั้นจึงมีการ
ห้าม ต่อการ ก่อกวนสัตว์ และนก และการเด็ดดอกไม้
• ทัว่ สวาลบาร์ดมีหมีขาวขั้วโลก ซึ่งสามารถเป็ นอัตรายต่อมนุษย์ได้ หากคุณเดินนอกเขตชุมชนคุณจาเป็ นต้องพกปื นยิง่ พลุ
หรื ออาวุธอย่าง อื่นที่คล้าย ๆ กัน คุณควรจะมีการพกปื นด้วย ห้ามพกปื นที่มีกระสุนในลากล้องปื นภายในเขตชุมชน
• ห้ามในการใช้กาลังทุกประเภทในประเทศนอร์เวย์ ไม่อนุญาตในการตีเด็ก หรื อใช้วธิ ีอื่นทาโทษเด็กโดยการใช้กาลัง ไม่วา่
เป็ นการอบรมสัง่ สอนให้เด็กมีกฎระเบียบก็ตาม การทาโทษเด็กโดยการใช้กาลังสามารถทาให้ ได้รับบทลงโทษอย่างหนัก
ได้
• ห้ามขับรถยนต์ สกูดเตอร์ หรื อรถจักรยานยนตร์ในกรณี ที่คุณมึนเมา ข้อกาหนดของปริ มาณสุราในเส้นเลือดอยูท่ ี่ 0.2 มิ
ลิลิตร
ดูขอ้ มูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ www.sysselmannen.no
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วีซ่าการอนุญาตให้พกั อาศัยอยู่

การอาศัยอยูท่ ี่สวาลบาร์ดไม่ได้หมายความว่าคุณมีสิทธิ ในการพักอาศัยอยูท่ ี่แผ่นดินใหญ่ของประเทศนอร์เวย์

• คุณไม่จาเป็ นต้องมีวซี ่าการอนุญาตให้พกั อาศัยอยูใ่ นประเทศนอร์เวย์เพื่อสามารถอาศัยอยูท่ ี่สวาลบาร์ดได้ แต่วา่ คุณ
จาเป็ นต้องสามารถ เลี้ยงดูตนเองได้ โดยที่มีทุนส่วนตัว หรื อจากผูเ้ ลี้ยงดู
• การอาศัยอยูท่ ี่สวาลบาร์ดไม่ได้หมายความว่าคุณมีสิทธิในการพักอาศัยอยูท่ ี่แผ่นดินใหญ่ของประเทศนอร์เวย์ ถึงแม้วา่ คุณ
ได้อาศัยอยูท่ ี่สวาลบาร์ดภายในระยะเวลาหลายปี ก็ตาม คุณจะไม่ได้รับวีซ่าการอนุญาตให้พกั อาศัยอยูท่ ี่ประเทศนอร์เวย์
โดยอัตโนมัติ หรื อได้รับสัญชาติ ของประเทศนอร์เวย์ สิ่ งเหล่านี้มีผลเช่นกันสาหรับชาวต่างชาติ ที่ได้มีการสมรสกับชาว
นอร์เวย์
• เด็กที่ได้เจริ ญเติบโตอยูท่ ี่ลองเยียร์เบียน และเป็ นชาวต่างชาติ ไม่มีสิทธิที่จะได้รับวีซ่าการอนุญาตให้พกั อาศัยอยูใ่ น
แผ่นดินใหญ่ ของประเทศนอร์เวย์โดยอัตโนมัติ
ดูขอ้ มูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ www.udi.no
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เทศบาลท้องถิ่นลองเยียร์เบียน

เทศบาลท้องถิ่นลองเยียร์เบียนมีสานักงานในอาคารกิจการ (næringsbygget)

• สามารถเปรี ยบเทียบเทศบาลท้องถิ่นลองเยียร์เบียนเสมือนเป็ นเทศบาลในแผ่นดินใหญ่ของประเทศนอร์เวย์ เทศบาล
ท้องถิ่นลองเยียร์เบียนเป็ นฝ่ ายที่มีอานาจในการบริ หารในเขตท้องถิ่นลองเยียร์เบียน
• เทศบาลท้องถิ่นได้ทาการบริ หารโรงเรี ยน โรงเรี ยนอนุบาล โรงเรี ยนวัฒนธรรม โรงวัฒนธรรม โรงภาพยนตร์ โรงกีฬา หอ
ศิลป์ ห้องสมุด สโมสรเด็กและเยาวชน และการบริ การให้แก่เด็กและเยาวชน หน่วยดับเพลิง หน่วยรักษาความสงบ
โรงไฟฟ้า
• เทศบาลท้องถิ่นเป็ นฝ่ ายรับผิดชอบเกี่ยวกับถนน น้ าปะปา สุขาภิบาล ระบบระบายน้ าเสี ย การจัดการในการวางแผนของ
พื้นที่
• ได้มีการเลือกตั้งของนักการเมืองของเทศบาลท้องถิ่นลองเยียร์เบียนทุก 4 ปี เทศบาลท้องถิ่นได้มีการลงมติเกี่ยวกับ
งบประมาณ ทางด้านการเงิน ทาตามจุดมุ่งหมายจากทางเบื้องบน
• ชาวต่างชาติที่มีอายุมากกว่า 18 ปี ขึ้นไป (1) จะมีสิทธิในการเลือกตั้ง หากชาวต่างชาติเหล่านั้นได้อาศัยอยูท่ ี่ลองเยียร์เบียน
หรื ออีกอาเภออื่น ๆ ของประเทศนอร์เวย์ ภายในระยะ 3 ปี สุดท้ายก่อนมีวนั เลือกตั้ง
• ผูถ้ ือสัญชาติของประเทศกลุ่มนอร์ดิก จะมีสิทธิเทียบเท่ากันกับผูถ้ ือสัญชาตินอร์เวย์ในกรณี ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง บุคคล
เหล่านี้จาเป็ นต้องมี อายุมากกว่า 18 ปี ขึ้น และจาเป็ นต้องอาศัยอยูท่ ี่ลองเยียร์เบียนมาแล้วอย่างน้อย 4 สัปดาห์
คุณจาเป็ นต้องไปติดต่อสอบถาม ยังเทศบาลท้องถิ่น หากคุณจะดาเนินการสิ่ งดังต่อไปนี้
• การร้องขอสิ ทธิการเข้าโรงเรี ยนอนุบาล
• การร้องขอสิ ทธิการเข้าโรงเรี ยน
• การขอเปิ ดกิจการส่วนตัว
• การก่อสร้างใหม่ หรื อการต่อเติม
ดูขอ้ มูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ www.lokalstyre.no

.
คุณจาเป็ นต้องมีอายุครบ 18 ปี บริ บูรณ์ภายในระยะเวลาปลายปี ของปี การเลือกตั้ง
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โรงเรี ยนอนุบาล และโรงเรี ยน

โรงเรี ยนลองเยียร์เบียนได้มีการบริ การทางด้านการเรี ยนการสอนในระดับโรงเรี ยนภาคบังคับ สาหรับเด็กชาวต่างชาติดว้ ยเช่นกัน

• ที่ลองเยียร์เบียนมีโรงเรี ยนอนุบาลสาหรับเด็กที่มีอายุระหว่าง 1-5 ขวบ โปรดติดต่อสอบถามไปยังเทศบาลท้องถิ่นเพื่อร้อง
ขอสิ ทธิในการเข้าโรงเรี ยนอนุบาล เวลาทาการตั้งแต่เวลา 07.30 น. จนถึง 16.30 น. จากวันจันทร์จนถึงวันศุกร์
• โรงเรี ยนที่ลองเยียร์เบียนมีการเรี ยนการสอนในระดับโรงเรี ยนภาคบังคับ มีแผนก ของระดับโรงเรี ยนมัธยมปลาย และมี
ระบบกิจกรรม นอกเวลาเรี ยน เด็กที่ประเทศนอร์เวย์จะเริ่ มเข้าโรงเรี ยนในฤดูใบไม้ร่วงของปี ที่เด็กมีอายุครบ 6 ขวบ
บริ บูรณ์
• เด็กชาวต่างชาติได้รับสิ ทธิการเรี ยนการสอนในระดับโรงเรี ยนมัธยมภาคบังคับตามกฎระเบียบที่มีการระบุไว้เป็ น
รายละเอียด โปรดติดต่อสอบถามไปยังโรงเรี ยนลองเยียร์เบียน ในกรณี ที่ตอ้ งใช้บริ การสิ ทธิในการขอเข้าโรงเรี ยน
• ผูส้ มัครคนต่างชาติซ่ ึงเป็ นผูถ้ ือสิ ทธิของเยาวชนเกี่ยวกับการศึกษา
สามารถรับสิ ทธิในการเรี ยนที่โรงเรี ยนมัธยมระดับโรงเรี ยนมัธยมตอนปลายที่สวาลบาร์ดได้
ในกรณี ที่ผสู ้ มัครคนดังกล่าวได้ลงทะเบียนตามทะเบียนผูอ้ าศัย ผูส้ มัครคนต่างชาติที่มีอายุต่ากว่า ๑๘ ปี
จาเป็ นต้องอาศัยอยูร่ ่ วมกับผูป้ กครองของตนเอง
ผูส้ มัครคนต่างชาติ ที่มีอายุเกิน ๑๘ ปี แล้ว และไม่ได้พกั อาศัยอยูร่ ่ วมกับผูป้ กครองของตนเอง
จาเป็ นต้องมีการลงทะเบียนตามทะเบียนผูอ้ าศัยอาศัยภายในระยะเวลากาหนดหมดเขตของวันสมัคร ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์
ได้มีเงื่อนไขเพื่อทาการรับสมัคร ว่าผูส้ มัครคนนั้นจาเป็ นต้องมีความรู ้ทางด้านภาษานอร์เวย์ที่ดีเพียงพอ
ถึงจะได้รับผลประโยชน์จากการศึกษา โดยไม่จาเป็ นต้องมีการศึกษาทางด้านภาษาโดยตรงด้วย
ดูขอ้ มูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ www.lokalstyre.no
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เด็กและครอบครัว

การบริ การทางด้านการศึกษาและจิตวิทยา ให้คาแนะนาคาปรึ กษาแก่โรงเรี ยน และโรงเรี ยนอนุบาล หากมีเด็กที่ตอ้ งการรับความช่วยเหลือพิเศษ
ที่โรงเรี ยนอนุบาลก็จะได้มีการช่วยเหลือในเรื่ องเหล่านี้ พูลาร์ฟลอกเกนที่ลองเยียร์เบียน

• การบริ การเด็กและครอบครัวที่อยูภ่ ายใต้อานาจของเทศบาลท้องถิ่น จะเป็ นฝ่ ายประกันว่าเด็กและเยาวชนได้รับบริ การตาม
เงื่อนไขของการ เจริ ญเติบโตที่มนั่ คง เด็กทุกคนที่อาศัยอยูท่ ี่ลองเยียร์เบียนจะได้รับความช่วยเหลือ และการเลี้ยงดูตามความ
จาเป็ นให้ทนั เวลา
• การบริ การเด็กและครอบครัวจะให้ความช่วยเหลือ และมีการส่งเสริ มแก่เด็ก เยาวชน และครอบครัว ในขณะที่มีปัญหาที่
บ้าน การบริ การเด็กและครอบครัวคุณสามารถยืน่ เสนอขอคาแนะนา คาปรึ กษา และการวางมาตรการทางด้านความ
ช่วยเหลืออย่างอื่น
• ถ้าหากว่าคุณต้องการรับความช่วยเหลือดังกล่าวนั้น หรื อรู ้จกั เด็กที่ตอ้ งการสิ่ งเหล่านี้ โปรดติดต่อเทศบาลท้องถิ่นในกรณี ที่
มีความต้องการขอรับความช่วยเหลือด่วน โปรดโทรหาเจ้าหน้าที่ตารวจ/ผูว้ า่ ราชการจังหวัด หมายเลขโทรศัพท์ดงั นี้ 112
• ไม่อนุญาตให้ใช้ระบบในการตีเด็ก หรื อใช้วธิ ีอื่นๆทาโทษเด็กโดยการใช้กาลัง ไม่วา่ จะเป็ นการอบรมสัง่ สอนให้เด็กให้มี
กฎระเบียบก็ตาม การทาโทษเด็กโดยการใช้กาลังจะทาให้คุณได้รับบทลงโทษอย่างหนักได้
• หากเด็กได้รับการใช้กาลัง หรื อความบกพร่ องอย่างร้ายแรงในส่วนของการให้การเลี้ยงดูภายในครอบครัว หน่วยงาน
บริ การเด็กและครอบครัว จาเป็ นต้องขอรับความช่วยเหลือจากทางศาล เพื่อพิจารณาว่าเด็กเหล่านั้นจะได้อาศัยอยูท่ ี่บา้ น
ต่อไปหรื อไม่
• การบริ การทางด้านการศึกษาและจิตวิทยา (พีพีที) ให้คาแนะนาคาปรึ กษาแก่ทางโรงเรี ยน และโรงเรี ยนอนุบาล ในกรณี ที่
บุตรของคุณ มีปัญหาอย่างมากถึงขั้นที่เด็กคนนั้นต้องการรับความช่วยเหลือ ทางด้านการเรี ยนการสอนพิเศษ หรื อ
การศึกษาพิเศษ ในการที่เด็กเหล่านั้นจะได้รับความช่วยเหลือดังกล่าว ทางหน่วยงาน ที่ให้การบริ การทางด้านการศึกษา
และจิตวิทยาจาเป็ นต้องตรวจสอบเด็กเหล่านั้น และติดต่อ ไปที่โรงเรี ยน และโรงเรี ยนอนุบาล เพื่อขอความร่ วมมือที่ดีกบั
ผูป้ กครอง ถือว่า เป็ นสิ่ งที่สาคัญ เกี่ยวกับการดาเนินการดังกล่าวนั้น
ดูขอ้ มูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ www.lokalstyre.no
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การงานและภาษี

ชาวต่างชาติจาเป็ นต้องมีตวั เลขประจาตัวประชาชนแห่งประเทศนอร์ เวย์ เพื่อมีสิทธิ ในการทางานที่สวาลบาร์ด

• สวาลบาร์ดมีทะเบียนราษฎรท้องถิ่น ซึ่งทุกคนจาเป็ นต้องมีการลงทะเบียนไว้ ในขณะที่คุณย้ายมาอยูท่ ี่สวาลบาร์ด คุณ
จาเป็ นต้องแจ้งให้ทราบไปยังสานักงานภาษีที่สวาลบาร์ด อย่างรวดเร็ วที่สุด คุณจาเป็ นต้องแจ้งให้ทราบในกรณีที่คุณได้มี
การย้ายที่อยูใ่ หม่ภายในบริ เวณของเขตสวาลบาร์ด และในกรณีที่คุณได้ยา้ ยออกจากสวาลบาร์ด
• คุณจาเป็ นต้องมีตวั เลขประจาตัวประชาชนแห่งประเทศนอร์เวย์ เพื่อมีสิทธิในการทางานที่สวาลบาร์ด สิ่ งเหล่านี้คุณ
สามารถ ร้องขอได้ที่สานักงานภาษี โดยที่คุณจาเป็ นต้องยืน่ หนังสื อเดินทาง หรื อบัตรประจาตัวประชาชน
• ทุกคนที่อาศัยอยูท่ ี่สวาลบาร์ดอย่างน้อย 12 เดือนจาเป็ นต้องชาระภาษีให้แก่ทางสวาลบาร์ด บุคคลดังกล่าวนั้นจาเป็ นต้อง
ยืน่ รายการรายได้ และการชาระภาษีประจาปี ไปยังสานักงานภาษีทุกๆปี
• หากคุณได้อาศัยอยูท่ ี่สวาลบาร์ดน้อยกว่า 12 เดือน คุณอาจมีหน้าที่ในส่วนของการชาระภาษีให้แก่ทางสวาลบาร์ดเช่นกัน
สาหรับคุณที่ได้รับเงินเดือน หรื อคุณเป็ นผูท้ ี่มีรายได้จากการดารงกิจการที่คุณเองชึ่งได้สะสมไว้ที่สวาลบาร์ด ในกรณี ที่ ใน
แต่ละครั้งที่คุณได้มาอาศัยอยูท่ ี่สวาลบาร์ด โดยมีการอาศัยอยูต่ ่อเนื่องกันนานครั้งละ 30 วัน
• บุคคลที่ได้ยา้ ยมาอยูท่ ี่สวาลบาร์ดโดยตรงจากต่างประเทศ ได้มีขอ้ จากัดไว้เกี่ยวกับหน้าที่ในส่วนของการชาระภาษีภายใน 5
ปี แรก ในกรณี ดงั กล่าวนั้นคุณไม่จาเป็ นต้องยืน่ รายการ รายได้ และการชาระภาษีประจาปี นอกเหนือจากข้ อยกเว้นสองข้ อ
ดังนี้ คือ หากคุณได้ทาธุระกิจการส่วนตัว หรื อว่า คุณเป็ นเจ้าของอสังหาริ มทรัพย์ที่สวาลบาร์ด ในกรณี ดงั กล่าวนั้นคุณ
จาเป็ นต้องยืน่ รายการรายได้ และการชาระภาษีประจาปี
• ตามกฎหลักที่สวาลบาร์ดคุณจาเป็ นต้องชาระภาษี 8 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ สมาชิกของกองทุนประกันสังคมแห่งประเทศ
นอร์เวย์ จาเป็ นต้องชาระเพิ่มเติมอีก 8.2 เปอร์เซ็นต์ นัน่ หมายความว่าเป็ นเงินอากรในการประกันสังคม รวมทั้งหมด 16.2
เปอร์เซ็นต์
ดูขอ้ มูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ www.skatteetaten.no
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กองทุนประกันสังคม

การเป็ นสมาชิกของกองทุนประกันสังคมทาให้มีสิทธิ อย่างเช่น ดังต่อไปนี้
การรับการรักษาที่โรงพยาบาลตามข้อบังคับที่ถูกระบุไว้ในรายละเอียดว่าคุณต้องจ่ายเงินเองเล็กน้อย

• ชาวต่างชาติ ซึ่งทางานให้แก่นายจ้างจากประเทศนอร์เวย์ที่สวาลบาร์ด และเป็ นสมาชิกของกองทุนประกันสังคมแห่ง
นอร์เวย์ บุคคลดังกล่าวนี้จาเป็ นต้องชาระค่าอากรกองทุนประกันสังคม ได้มีการกาหนดการเป็ นสมาชิกเหล่านี้ในระยะ
ภายใน 4 สัปดาห์ หลังจากวัน ทางานวันสุดท้าย และโปรดทราบว่าสิ่งเหล่ านีส้ าคัญอย่ างมากถ้ าหากว่ าคุณทางานแค่ ในช่ วง
ของงานตามฤดูกาล และถ้ าหากคุณไม่ มงี านให้ ทานานกว่ า 4 สัปดาห์ ในแต่ ละครั้ง
• ในกรณี ที่คุณเป็ นสมาชิกของกองทุนประกันสังคมแห่งนอร์เวย์ คุณมีสิทธิได้รับการบริ การสาธารณะสุขแห่งนอร์เวย์ตาม
ข้อบังคับที่ถูกระบุไว้ในรายละเอียด คุณสามารถได้รับสิ ทธิในการได้รับเงินป่ วย เงินของผูป้ กครองในกรณี การตั้งครรภ์
และการ คลอดบุตร เงินค่าเลี้ยงดูบุตร และวันหยุดในกรณี ที่คุณต้องอยูบ่ า้ นเพื่อดูแลบุตรที่ป่วย
• คู่สมรสและลูก ซึ่งถูกเลี้ยงดูจากสมาชิกของกองทุนประกันสังคม จะได้รับสิทธิรับการบริ การสาธารณะสุข ในขณะที่
บุคคลดังกล่าวนั้นยังคงอาศัยอยูท่ ี่สวาลบาร์ด แต่โปรดทราบว่ าคู่ครองไม่ มสี ิทธิดงั ทีก่ ล่ าวมานั้น
• หากคุณไม่เป็ นสมาชิกของกองทุนประกันสังคม คุณจาเป็ นต้องชาระค่าการบริ การสาธารณะสุข ค่าคลอดบุตร และค่าการ
รับการรักษาที่โรงพยาบาลทั้งหมดด้วยตนเอง
• ชาวต่างชาติ ซึ่งเป็ นสมาชิกของกองทุนประกันสังคมแห่งนอร์เวย์ ในขณะที่ชาวดังกล่าวนั้นเข้ามาอาศัยอยูท่ ี่สวาลบาร์ด
ยังคง เก็บรักษาการเป็ นสมาชิกไว้ ได้
• ผูถ้ ือสัญชาติในประเทศกลุ่มนอร์ดิกเป็ นสมาชิกของกองทุนประกันสังคมโดยอัตโนมัติ โดยที่มีเหตุผลที่สอดคล้องกับ
อนุสญ
ั ญา แห่งประเทศกลุ่มนอร์ดิก
• อนุสญ
ั ญาแห่งเศรษฐกิจยุโรปไม่มีผลบังคับใช้ที่สวาลบาร์ด ดังนั้นไม่สามารถนาเงินบานาญต่าง ๆ ไปใช้ในประเทศอื่นที่
อยูใ่ น เขตเศรษฐกิจยุโรป สาหรับเด็กที่ไม่ได้อาศัยอยูท่ ี่สวาลบาร์ด อย่างเช่นเงินค่าเลี้ยงดูบุตร และเงินช่วยเหลือประเภท
เงินให้สาหรับเด็กที่อายุระหว่างหนึ่งถึงสองขวบ สิ ทธิการรับการบริ การสารธารณะสุขขึ้นอยูก่ บั ว่าบุคคลคนนั้นได้มีสญ
ั ญา
การทางานที่สวาล บาร์ดหรื อไม่
• การที่เป็ นสมาชิกของกองทุนประกันสังคมแห่งนอร์เวย์ ได้มีการสะสมสิ ทธิเพื่อได้รับเงินบานาญของผูเ้ กษียณอายุ ในกรณี
ที่เคยมีรายได้ และชาระภาษี/อากรกองทุนประกันสังคม ข้อกาหนดในการเกษียรอายุในประเทศ นอร์เวย์ คือ มีอายุครบ
67 ปี แต่อาจ อนุมตั ิให้ เกษียรอายุ ได้ ตอน อายุ 62ปี ถ้าบุคคล คน นั้น เคยมีรายได้สูงพอตามข้อกาหนด
ดูขอ้ มูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ www.nav.no
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สุขภาพ

โรงพยาบาลลองเยียร์เบียน

• ที่ลองเยียร์เบียนมีโรงพยาบาลที่มีท้ งั แพทย์ทางอายุรกรรม ผูพ้ ยาบาล ศัลยแพทย์ ทันตแพทย์ นักกายภาพบาบัด การบริ การ
รักษาสุขภาพภายในของทางบริ ษทั ผดุงครรภ์ และผูพ้ ยาบาลประจาสถานีอนามัยและโรงเรี ยน
• ในโรงพยาบาลมีสถานีอนามัย ซึ่งมีผดุงครรถ์ ผูพ้ ยาบาลประจาสถานี อนามัย และแพทย์ ซึ่งทาการรักษาดูแลผูท้ ี่ต้ งั ครรภ์
และเด็กที่อายุ 0-5 ขวบ ผูพ้ ยาบาลประจาสถานีอนามัยได้เป็ นฝ่ ายรับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามเด็กและเยาวชนอายุ
ระหว่าง 6-20 ปี และได้มีช่วง เวลาทาการในโรงเรี ยนลองเยียร์เบียน
• การรับการรักษาที่โรงพยาบาลไม่มีค่าใช้จ่ายสาหรับชาวเมืองที่อยูใ่ นประเทศกลุ่มนอร์ดิก รวมถึงทุกคนที่ได้รับการ
คุม้ ครองจาก กองทุนประกันสังคมที่ประเทศนอร์เวย์ นอกเหนือจากนั้นแล้วบุคคลอื่นจาเป็ นต้องมีประกันภัยที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย หรื อ ต้องมีการ ชาระค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง
• บุคคลที่เคยพักอาศัยอยูน่ อกประเทศยุโรปตะวันตก ประเทศสหรัฐอเมริ กา ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศ
นิวซีแลนด์ และประเทศญี่ปนุ่ ในการตรวจวัณโรคเป็ นสิ่ งสาคัญ สิ่ งเหล่านี้รวมถึงบุคคลที่จะอาศัยอยูท่ ี่สวาลบาร์ดมากกว่า
3 เดือนขึ้นไป การตรวจสุขภาพดังกล่าวนั้นไม่มีค่าใช้จ่าย โปรดติดต่อกับผูพ้ ยาบาลประจาสถานีอนามัยที่โรงพยาบาล เพื่อ
การขอนัดหมาย
• ระบบแพทย์ประจาตัว ซึ่งมีผลบังคับใช้ในแผ่นดินใหญ่ของประเทศนอร์เวย์ จะไม่มีผลบังคับใช้ที่สวาลบาร์ด
ดูขอ้ มูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ www.unn.no
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โบสถ์ วัฒนธรรม และเวลาว่าง

โบสถ์สวาลบาร์ดเปิ ดตลอดเวลา ได้มีการจัดคอนเสิ ร์ตและกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมอย่างอื่นที่นี่ ภาพแสดงโดย ดีอาน่า สนีบเซอร์

• โบสถ์สวาลบาร์ด มีหน้าที่ให้การบริ การแก่ทุกคนที่อาศัยอยูท่ ี่สวาลบาร์ด โดยที่ไม่มีการเลือกสัญชาติ หรื อกลุ่ม
ของโบสถ์ไหน ๆ ทั้งนั้น โบสถ์เปิ ดบริ กการตลอดเวลา คุณสามารถอ่านดูขอ้ มูลเพิ่มเติมได้ที่ www.svalbardkirke.no
• เทศบาลท้องถิ่นลองเยียร์เบียนเป็ นฝ่ ายบริ หารโรงวัฒนธรรม โดยที่มีโรงภาพยนตร์ ห้องวัฒนธรรม และร้านกาแฟ และมี
ห้องสมุดโดยที่มีการบริ การให้ยมื หนังสื อ และภาพยนตร์ในหลากหลายภาษา
• ที่ลองเยียร์เบียนมีองกรณ์ ชมรม และสมาคมอย่างมากมาย คุณสามารถเข้าร่ วมร้องเพลง เล่นดนตรี เต้นรา กีฬา และ
กิจกรรมอย่างอื่นอีกมากมายได้ที่นี่
• สโมสรยิมนาสติกสวาลบาร์ดเป็ นสโมสรกีฬาของลองเยียร์เบียน ได้มีการบริ การอย่างมากมายสาหรับเด็ก และผูใ้ หญ่ อ่านดู
ข้อมูลเพิ่มเติมในเว็บเพจดังนี้ www.svalbardturn.no
• ในโรงสวาลบาร์ดมีสระว่ายน้ า ซึ่งได้เปิ ดทาการทุกวัน
• สโมสรเยาวชนเป็ นการบริ การสาหรับเด็กและเยาวชนระหว่าง อายุ 11-18 ปี โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เวลาทาการอ่านดูใน
เว็บเพจของ เทศบาลท้องถิ่น และเฟสบุ๊ค
• เยาวชนที่ลองเยียร์เบียน (Ung i Longyearbyen) ได้เป็ นฝ่ ายจัดงานใหญ่งานเล็กให้แก่เยาวชนอย่างมากมาย อย่างเช่นค่าย
สวาลบาร์ด (Camp Svalbard) ช่วงเวลาฤดูร้อน และฤดูหนาว การเล่นดนตรี (LybLan) และการแข่งขันทางด้านศิลปะ
(Ungdommens kulturmønstring)
• การบริ การทั้งหมดของเยาวชนที่ลองเยียร์เบียน (Ung i Longyearbyen) งดของมืนเมา บุหรี่ ยาเหน็บ ทุกครั้งจะมีผใู ้ หญ่อยู่
ร่ วมด้วย
• หอศิลป์ สวาลบาร์ด (Galleri Svalbard) และศูนย์ศิลปิ นลองเยียร์เบียน (Longyearbyen kunstnersenter) ตั้งอยูท่ ี่นีบีเยน ได้มี
การแสดงศิลปกรรม และเปิ ดโอกาสให้ศิลปิ นเช่าสถานที่ทางานได้ที่นนั่
ดูขอ้ มูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ www.lokalstyre.no
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รายการหมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์
ชื่ อ
เทศบาลท้องถิ่นลองเยียร์เบียน
โรงพยาบาลลองเยียร์เบียน
สานักงานนาฟลองเยียร์เบียน
โบสถ์ประจาสวาลบาร์ด
สานักงานภาษีสวาลบาร์ด
สโมสรยิมนาสติกสวาลบาร์ด
ผูว้ า่ ราชการจังหวัด

หมายเลขโทรศัพท์
79 02 21 50
79 02 42 00
55 55 33 33
79 02 55 60
79 02 36 70
79 02 13 33
79 02 43 00

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

