ความช่ วยเหลือด้ านการศึกษาจากรั ฐบาลสวีเดน
เพื่อ การศึกษา ใน สวีเดน
ส�ำหรับคุณที่เป็ นคนต่างสัญชาติ

C S N FA K TA B L A D T H A I L Ä N D S K A

ในเอกสารให้ ข้อมูลนี ้ คุณสามารถจะอ่ านเกี่ยวกับว่ ามีคน
สั ญชาติ อะไรบ้ างที่ ได้ สิทธิ ขั้นพื น้ ฐานต่ อการได้ รับความ
ช่ วยเหลือ ด้ านการศึกษาของสวีเดน (ความช่ วยเหลือด้ าน
การศึกษา, เงินชดเชยในการเรี ยนรุ้ ฝึกงาน และเงินช่ วย
การเล่ าเรี ยน) ส�ำหรั บการศึกษาที่ สวีเดน ให้ คำ� นึงว่ าข้ อมูล
ในเอกสารนีเ้ ป็ นข้ อมูลส�ำหรั บคนทั่วไป ไม่ ใช่ เอกสารทาง
กฎหมาย

ความช่ วยเหลือด้ านการศึกษาจากรั ฐบาล
สวีเดน
เมื่อคุณยื่นใบค�ำร้องขอความช่วยเหลือด้านการศึกษาจาก
รัฐบาลสวีเดน ทางคณะกรรมการช่วยเหลือการศึกษาส่ วน
กลาง (CSN) ก็จะพิจารณาว่าคุณมีสิทธิข้ นั พื้นฐานใน
การที่จะได้รับตามบทกฎหมาย หรื อจะดูวา่ คุณมีสญ
ั ชาติ
เทียบเท่ากับสัญชาติสวีเดน เมื่ออ้างถึงสิ ทธิของ สมาพันธ์
ยุโรป (EU) ถ้าคณะกรรมการช่วยเหลือการศึกษาส่ วน
กลางลงมติ ใ ห้ คุ ณ มี สิ ท ธิ ข้ ัน พื้ น ฐานในการที่ จ ะได้รั บ
ความความช่วยเหลือ ด้านการศึกษาของสวีเดน หรื อลงมติ
ว่าคุณมี สิทธิ เที ยบเท่ากับสัญชาติ สวีเดนโดยอ้างถึ งสิ ทธิ
ของสหพันธ์ยโุ รป ทางเราจะมีการพิจารณาด้วยว่าคุณมี
คุณสมบัติอื่นๆครบตามเงื่อนไขที่สามารถจะได้รับความ
ช่วยเหลือด้านการศึกษานี้จากรัฐบาลหรื อไม่

ใครมีสิทธิตามกฎหมายของสวีเดน
คุณจะมีสิทธิ ข้ นั พื้นฐานในการที่จะได้รับความช่วยเหลือ
ด้า นการศึ ก ษาถ้า คุ ณ อาศัย อยู่ท่ี ส วี เ ดนและมี คุ ณ สมบัติ
อย่าง
น้อยหนึ่งอย่างตามที่ได้ต้ งั เงื่อนไขไว้ตามแต่ละ
หัวข้อต่อไปนี้

คุณมีใบอนุญาติให้ อยู่ท่ สี วีเดนอย่ างถาววร
ถ้าคุ ณได้รับใบอนุ ญาติ ให้อยู่ท่ี สวีเดนได้อย่างถาวรจาก
ฝ่ ายตรวจคนเข้าเมือง คุณก็จะมีสิทธิที่จะได้รับความช่วย
เหลือด้าการศึกษาจากรัฐบาลสวีเดน
คุณมีบุตรกับคนสัญชาติสวีเดนและมีใบอนุญาติให้
อยู่สวีเดนที่ยังไม่ หมดอายุ
ถ้าคุณมีบุตรกับคนสัญชาติสวีเดน และคุณอยูด่ ว้ ยกันที่
สวีเดน
คุณก็จะมีสิทธิที่จะได้ความช่วยเหลือด้านการ
ศึกษา จากรัฐบาลสวีเดนและคุณต้องมีใบอนุญาติให้อยู่
ที่สวีเดนเนื่ องจากการมีความสัมพันธ์เกี่ ยวโยงกับคนใน
ครอบครัวซึ่ง เป็ นคนสัญชาติสวีเดนที่ยงั ไม่หมดอายุ
คุณมีสถานะเป็ นผู้ลีภ้ ยั หรื อสถานะคล้ ายๆกัน ใน
สวีเดน
ถ้าทางฝ่ ายตรวจคนเข้าเมืองได้ลงมติวา่ คุณเป็ นผูล้ ้ ีภยั , เป็ น
ผูท้ ี่ควรจะได้รับการปกป้ อง หรื อได้รับใบอนุญาติ ให้อยู่
สวีเดน เนื่องจากสถานะการที่สะเทือนใจได้ง่าย คุณก็จะ
สมารถมีสิทธิ ได้รับความช่วยเหลือด้านการศึกษา จาก
รัฐบาลสวีเดน คุณที่เป็ นผูล้ ้ ีภยั ไม่มีสิทธิที่จะได้ความช่วย
เหลือด้านการศึกษา
คุณมีสิทธิพำ� นักอาศัยอยู่ท่ สี วีเเดน และมีความ
สัมพันธ์ เกี่ยวโยงด้ านครอบครั วกับผู้ท่ มี ีสัญชาติ
สวีเดน
ถ้าคุณมีสิทธิพำ� นักอาศัยอยูท่ ี่สวีเดน และมีความสัมพันธ์
เกียวโยงด้านครอบครัวกับผูท้ ี่มีสญ
ั ชาติสวีเดน
คุณ
สามารถจะได้รับ การช่วยเหลือด้านการศึกษาจากรัฐบาล

สวีเดน โดยปกติคุณจะมีสิทธิในการได้รับ ใบอนุญาติให้
อยูท่ ี่สวีเดน ถ้า:
ั ชาติของประเทศในสมาพันธ์ยโุ รป (EU)
• คุณมีสญ
หรื อของประเทศสมาพันธ์ดา้ นเศรฐกิจในยุโรป (EES)
หรื อประเทศสวิส
• แต่ ง งานหรื ออยู่ด้ว ยกัน กับ คู่ ค รองที่ มี สั ญ ชาติ ข อง
ประเทศในสมาพันธ์ยโุ รป หรื อของประเทศสมาพันธ์
ด้านเศรฐกิจ ในยุโรป หรื อ ของประเทศสวิส (ไม่ใช่คน
สวีเดน) ที่มีสิทธิพำ� นักอาศัยในสวีเดน
คุณจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับประเทศสวีเดนได้ ถ้า:
• คุณได้ทำ� งานที่สวีเดนมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี
• ได้แต่งงาน หรื อ อยูค่ รองคู่กบั คนสวีเดนมาแล้วอย่าง
น้อย 2 ปี
ถ้าคุณได้ทำ� งานที่นี่
คุณต้องได้ทำ� งานอย่างน้อยที่สุด
เป็ นงานครึ่ งเวลาเไม่ต่ำ� กว่าสองปี และคุณได้อยูท่ ี่สวีเดน
ตลอดเวลานั้นด้วย เวลาการท�ำงานเริ่ มนับตั้งแต่วนั แรกที่
คุณเริ่ มมาอยูท่ ี่สวีเดนครั้งล่าสุ ด งานนับรวมถึง
• การได้รับการว่าจ้างในสวีเดน
• ท�ำงานกิจการของตนเอง ที่ได้จดทะเบียนกิจการงานที่
สวีเดน
• การอยูบ่ า้ นดูแลบุตรของตนเอง ที่อายุต่ำ� กว่า 10 ขวบ
• ได้จดทะเบี ยนการเป็ นคนตกงานกับฝ่ ายแรงงานของ
สวีเดน (ARBETSFÖRMEDLING)
• ได้มีส่วนในการรับการอบรมหรื อการเรี ยนที่เกี่ยวพันธ์
กับตลาดแรงงาน

ความช่ วยเหลือด้ านการศึกษาของรั ฐบาลสวีเดน คืออะไร?
ความช่วยเหลือด้านการศึกษาอาจจะเป็ นการช่วยเหลือด้านการเรี ยน เงินชดเชยการเรี ยน หรื อ
เงินช่วยการศึกษาเล่าเรี ยน
ความช่ วยเหลือในการศึกษา
ความช่วยเหลือในการศึกษาเป็ นการให้ฟรี ๆส�ำหรับคุณที่เรี ยนในระดับมัธยมปลาย ที่สถาบัน
การศึกษาผูใ้ หญ่ หรื อมหาวิทยาลัยส�ำหรับประชาชนทัว่ ไป คุณสามารถได้รับความช่วยเหลือ
ด้านการศึกษาจนถึงฤดูใบไม้ผลิปีที่คุณอายุครบ 20 ปี
เงินชดเชยการฝึ กงานเพื่อการเรี ยนรู้
เงินชดเชยการฝึ กงานเพื่อการเรี ยนรู ้ ให้ฟรี ๆส�ำหรับคุณที่เรี ยนรู ้หรื อฝึ กงานในระดับมัธยม
ปลาย คุณสามารถจะได้รับเงินชดเชยจนถึงภาคฤดูใบไม้ผลิปีที่คุณอายุครบ 20 ปี

เงินช่ วยเหลือในการเล่ าเรี ยน
เงินช่วยเหลือในการเล่าเรี ยนเป็ นเงินที่ให้ฟรี และให้ยมื ที่คุณยืน่ ค�ำร้องขอยืมได้ เมื่อคุณเรี ยน
ที่มหาวิทยาเปิ ดส�ำหรับผูใ้ หญ่ สถาบันการศึกษาผูใ้ หญ่ สถาบันการศึกษาวิชาชีพ สถาบัน
อุดมศึกษา หรื อมหาวิทยาลัย คุณเลือกได้เองว่าคุณต้องการเฉพาะเงินที่ให้ฟรี ๆ หรื อ คุณจะยืม
ด้วย ในการที่จะได้รับความช่วยเหลือด้านการศึกษาจากรัฐบาล คุณจะต้องมีคุณสมบัติตามที่
ก�ำหนดไว้ คุณสามารถอ่านเกี่ยวกัยคุณสมบัติเหล่านั้นได้ที่ www.csn.se

• การเรี ยนภาษาสวีเดนส�ำหรับคนต่างชาติ (SFI) หรื อ
เรี ย นภาษาสวี เ ดนในระดับ สู ง ของการศึ ก ษาระดับ
ประถมศึกษา
• เวลาที่ คุณได้รับเงินชดเชยจากการเจ็บป่ วย เวลาที่ได้
เงินชดเชยกิจกรรมจากประกันสังคม และรวมถึงอื่นๆ
ที่คล้ายคลึงกัน
ถ้าคุณแต่งงาน หรื ออยูร่ ่ วมกับคู่ครองที่มีสญ
ั ชาติสวีเดน
คุ ณจะต้องได้อยู่ร่วมกันที่ สวีเดนอย่งน้อยเป็ นเวลาสอง
ปี ระยะเวลาที่ส้ นั กว่านั้นจะเป็ นที่ยอมรับ ถ้าคุณได้อยู่
ด้วยกันมาสี่ ปี และได้อยูด่ ว้ ยกันอย่างน้อยหนึ่งปี ที่สวีเดน
การมี ความสัมพันธ์ เกี่ ยวโยงกับประเทศสวีเดนก็ทำ� ให้
คุณมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือ ถ้าคุณได้ใช้ชีวติ ร่ วมกับ
คนที่มี สัญชาติต่างชาติอย่างน้อยสองปี ในสวีเดน และ
สามี, ภรรยา หรื อคู่ครองของคุณ ก็ได้มีสิทธิรับความ
ช่วยเหลือ ในการศึกษาจากรัฐบาลสวีเดนตามบทบัญญัติ
ของกฎหมายสวีเดนแล้ว ระยะเวลาที่ส้ นั กว่าที่กำ� หนด
สามารถเป็ นที่ ยอมรับได้ ถ้าคุณทั้งสองมีบุตรด้วยกัน
คุณอายุต่ำ� กว่ า 20 ปี เมื่อคุณย้ ายมาอยู่สวีเดน
ถ้าคุณอายุนอ้ ยกว่า 20 ปี ตอนที่คุณมาถึงสวีเดนเพื่อมาอยู่
ที่นี่ คุณก็มีสิทธิที่จะไดัรับความช่วยเหลือด้านการศึกษา
จาก รัฐบาลสวีเดน ถ้า:
• คุณมีสิทธิในการพ�ำนักอาศัยในสวีเดน และบิดาหรื อ
มารดาของคุณได้ทำ� งานในสวีเดน อ่านเพิ่มเติมเรื่ อง
การมีสิทธิพำ� นักอาศัย และมีอะไรบ้างที่ถือว่าเป็ นงาน
ในตอนที่ผา่ นมา
• คุ ณและบิ ด าหรื อมารดาของคุ ณ มี ใบอนุ ญ าติ ให้อยู่ที่
สวีเดนที่ยงั ไม่หมดอายุเนื่ องจากมีความสัมพันธ์เกี่ ยว
โยงกับบุคคลที่อยูใ่ นสวีเดน
• คุ ณ ไ ด้ ถู ก จั ด ใ ห้ อ ยู่ อ า ศั ย ใ น ค ร อ บ ค รั ว ที่ ท า ง
สังคมสงเคราะห์ได้จดั หาให้ หรื อสถาบันของรัฐบาล
สวีเดน
• คุณได้มีผูป้ กครองที่ ถูกต้องตามกฎหมายตามที่ ได้รับ
การแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติวา่ ด้วยบิดามารดาและ ผู ้
ปกครองที่ถกู ต้องตามกฎหมาย

ใครบ้ างที่จะสามารถมีสทิ ธิเทียบเท่ ากับคน
สัญชาติสวีเดน ตามกฎหมายของสมาพันธ์ ยโุ รป
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คุณสามารถจะมีสิทธิเทียบเท่ากับคนสัญชาติสวีเดน ถ้า
คุณมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งตามเงื่อนไขต่อไปนี้:
คุณท�ำงานหรื อได้ ทำ� งานในสวีเดน
คุณที่มีสญ
ั ชาติของประเทศในสมาพันธ์ยโุ รป หรื อสมา
พันธ์ดา้ นเศรฐกิจยุโรป (EU/EES-land) หรื อของประ
เทศสวิส สามารถเทียบเท่าเหมือนกับมีสญ
ั ชาติสวีเดน ถ้า
คุณอพยพเข้ามาในประเทศสวีเดนในฐานะลูกจ้าง หรื อ
เจ้าของ กิจการ ของตัวเอง
ในการที่จะตัดสิ นว่าคุณเป็ นลูกจ้างหรื อเจ้าของกิจการ
ของตัวเองในสวีเดน
คุณจะต้องได้ทำ� งานมานานพอ
เพียงและ หลายชัว่ โมงพอต่อสัปดาห์ นอกจากนั้นคุณจะ
ต้องท�ำงานต่อในขณะที่คุณศึกษา เพื่อที่จะจัดให้เป็ นงาน
ตามที่เอ่ยถึงได้ คุณจ�ำเป็ นต้องมีหรื อเคยมีการว่าจ้างใน
สวีเดน คุณจะต้องมีหรื อ ได้มีการรับเงินเดือน หรื อได้ค่า
ตอบแทนในการ ท�ำงานของคุณ

ส�ำหรับคุณที่เป็ นเจ้าของกิจการเอง
จะต้องมีแบบ
รายการเสี ยภาษีของกิจการหรื อบริ ษทั และได้จดทะเบียน
กับ ส�ำนักงานเสี ยภาษี นอกจากนั้นคุณจะต้องท�ำงานใน
กิจการของคุณอย่างกระตือรื อร้น
ผูท้ ี่ได้หยุดท�ำงานแล้วสามารถจะมีสถานะเป็ นลูกจ้าง
หรื อเจ้าของกิจการที่อพยพเข้ามาในสวีเดนได้ในบางกรณี
โดยปกติคุณสามารถมีสถานะนั้นได้ต่อไปอีกระยะหนึ่ ง
ถ้าคุณมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้:
• คุณเรี ยนหรื อจะเรี ยนสายวิชาชีพ และเนื้อหาวิชาที่คุณ
ศึกษามีความสัมพันธ์กบั งานของคุณที่สวีเดน
• คุณอาจจะหยุดท�ำงานชัว่ คราวในบางครั้ง เนื่องจาก
สาเหตุของโรคภัยไข้เจ็บหรื ออุบตั ิเหตุ
• คุ ณ ได้ก ลายเป็ นคนตกงานในสวี เ ดนด้ว ยความไม่
สมัครใจ และได้ไปจดทะเบียนเป็ นผูห้ างาน กับ
ส�ำนักงานจัดหางาน
คุณเป็ นญาติของผู้ท่ มี ีสัญชาติของประเทศในสมา
พันธ์ ยุโรปหรื อสมาพันธ์ ด้านเศรฐกิจของยุโรป หรื อ
ประเทศสวิส ที่ทำ� งานในสวีเดน
คุ ณ ซึ่ งเป็ นญาติ ข องผูท้ ี่ มี สั ญ ชาติ ใ นประเทศสมาพัน ธ์
ยุโรป หรื อสมาพันธ์ดา้ นเศรษฐกิจในยุโรป หรื อประเทศส
วิส ซึ่ งได้มาอยูส่ วีเดนในฐานะที่อพยพเข้ามาเป็ นผูร้ ับจ้าง
หรื อเจ้าของกิจการ สามารถเทียบเท่าให้เป็ นคนสัญชาติ
สวีเดน:
คุณสามารถนับเป็ นญาติได้ ถ้าคุณเป็ น:
• สามี, ภรรยา, คู่ครองที่อยูด่ ว้ ยกัน
• บุตรที่อายุต่ำ� กว่า 21 ปี
และในบางกรณี ถ้ าคุณเป็ น
• ผูท้ ี่ตอ้ งอาศัยความช่วยเหลือในการด�ำรงชี วิตจากบิดา
หรื อมารดา
• ผูท้ ี่ตอ้ งอาศัยความช่วยเหลือจากบุตรในการด�ำรงชีวติ
คุณที่แต่งงานและะอยูก่ ินด้วยกัน หรื อเป็ นคู่ครอง กับคนที่
มีสญ
ั ชาติสวีเดน ซึ่งโดยปกติไม่สามารถนับเป็ นญาติกบั ผู ้
ที่มีสญ
ั ชาติในประเทศสมาพันธ์ยโุ รป มันขึ้นกับว่าธรรมา
ดาแล้วคนสัญชาติสวีเดนจะใม่เป็ นผูอ้ พยพ เข้าประเทศ
ตนเอง แต่อย่างไรก็ตาม ผูท้ ี่มีสญ
ั ชาติสวีเดนอาจจะถูกนับ
เป็ นผูอ้ พยพเข้ามาเป็ นลูกจ้างหรื อเป็ นเจ้าของกิจการ ใน
บางกรณี ตามกฎของสมาพันธ์ยโุ รป ถ้าเขาและครอบครัว
ใช้สิทธิในการที่จะมีอิสระในการย้ายไปมาและยูอ่ าศัย ใน
ประเทศใดประเทศหนึ่งของสมาพันธ์ยโุ รป / สมาพันธ์
ด้านเศรษฐกิจในยุโรป หรื อประเทศสวิส และหลังจากนั้น
ได้อพยพกลับมาอยูแ่ ละท�ำงานที่สวีเดน
คุณมีสิทธิพำ� นักอาศัยอยู่ในสวีเดนอย่ างถาวร
คุณที่มีสญ
ั ชาติของประเทศในสหพันธ์ยโุ รป / สหพันธ์
ด้านเศรษฐกิจในยุโรป สามารถเทียบเท่ากับคนสัญชาติ
สวีเดน
ได้ถา้ คุณคุณมีใบอนุญาติให้อยูท่ ี่สวีเดนอย่าง
ถาวร ถ้าคุณอยูท่ ี่สวีเดนอย่างน้อนห้าปี ติดต่อกันอย่างถูก
กฎหมาย โดยปกติ คุณก็จะได้ใบอนุญาติให้อยูส่ วีเดน
ได้อย่างถาวร คุณที่ไม่มีใบอนุญาติให้อยูอ่ ย่างถาวรใน
ประเทศ สมาพันธ์ยโุ รป / ประเทศในสมาพันธ์ดา้ นเศรษฐ
กิจใของยุโรป แต่เป็ นญาติกบั คนเหล่านั้น (ไม่ใช่คน
สวีเดน) ก็สามารถนับเทียบเป็ นสัญชาติสวีเดนได้ ถ้าคุณ

ไดรับบัตรให้อยูอ่ ย่างถาวรจากฝ่ ายตรวจคนเข้าเมือง คุณ
สามารถมีใบอนุ ญาติ ให้อยู่อย่างถาวรถ้าคุณเป็ นญาติ กบั
คนที่มีสญ
ั ชาติในประเทศสมาพันธ์ยโุ รป / ประเทศ สมา
พันธ์ดา้ นเศรษฐกิจในยุโรป (ไม่ใช่คนสวีเดน) และคุณ
ทั้งสองได้อยูท่ ี่สวีเดน โดยถูกกฎหมาย ติดต่อกัน อย่าง
น้อยห้าปี ในบางกรณี คุณจะได้รับสิ ทธิอยูอ่ ย่างถาวรก่อน
ก�ำหนด ให้ติดต่อกับคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือ
ด้านการศึกษาส่ วนกลาง เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้
คุณมีสถานะเป็ นผู้อยู่อาศัย
• คุณสามารถเทียบเท่าให้เป็ นคนสัญชาติสวีเดน ถ้าคุณ
มีสัญชาติ ในประเทศที่ อยู่นอกกลุ่มประเทศสมาพันธ์
ยุโรปและ
• ได้รับใบอนุ ญาติให้อยู่อาศัยจากฝ่ ายตรวจคนเข้าเมือง
เนื่องจากคุณมีสถานะเป็ นผูอ้ ยูอ่ าศัยในสวีเดน หรื อใน
ประเทศอื่นในสมาพันธ์ยโุ รป
กฎเกณฑ์ พเิ ศษ
มันมีกฎพิเศษส�ำหรับคุณที่เป็ นบุตรของนักวิจยั ที่เป็ นแขก
ของสวีเดน บุตรของคนสัญชาติตุรกีที่ทำ� งานในสวีเดน
หรื อญาติของคนที่มีบตั รสี ฟ้าของสมาพันธ์ยโุ รป
ใน
สวีเดน ใหัคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษา
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ข้ อมูลเพิ่มเติม
คุณหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการช่วยเหลือการศึกษา, เงิน
ชดเชยการเรี ยนรู ้งานโดยการฝึ กงาน และเงินช่วยเหลือ
การเล่าเรี ยนได้ที่ www.csn.se คุณสามารถอ่านเกี่ยวกับ
การยื่นค�ำร้องขอความช่วยเหลือด้านการศึกษาที่เว็บไซท์
นี้ได้ดว้ ย ถ้าคุณต้องการพูดกับคณะกรรมการที่ให้ความ
ช่วยเหลือด้านการศึกษา ใหัโทรไปที่ 0771-276 000 ใน
วันราชการ เวลา 8:00-6:30

ประเทศในสมาพันธ์ ยุโรป (EU)
เบลเยีย่ ม บุลกาเรี ย ไซปรัส เดนมาร์ก เอสท์ลานด์
ฟิ นแลนด์ ฝรั่งเศส กรี ก ไอรแลนด์ อิตาลี่ โครเอเซี่ยน
เล็ทแลนด์ ลิทาวัน ลักเซ็มเบอร์ก มัล่ ตา เนเธ่อแลนด์
โปแลนด์ ปอตุเกส รู มาเนีย สโลวาเกียน สโลเวเนี่ยน
สเปน อังกฤษ เช็คโกสโลวาเกียน เยอรมัน ฮังการี่ และ
ออสเตรี ย

