
 

 

 

 

เงินสนับสนุนค่าเลี้ยงชีพ 

(Försörjningsstöd) 
และความช่วยเหลือส าหรับการด าเนินชีพโดยทั่วไป 

(och bistånd till livsföring i övrigt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าถามและค าตอบที่เราคัดสรรมาบางประเด็น 

  



 

 

ทุกคนที่อาศัยอยู่ใน 

เทศบาลสเตริมซุนด์ 

   มีสิทธ์ิที่จะได้รับความม่ันคงพื้นฐาน 

    ทางเศรษฐกิจ 

 

 

 

 

 

 

ผู้ที่อยู่หรืออาศัยในเทศบาล 

และไม่สามารถเลี้ยงชีพได้โดยทางอื่น 

อาจมีสิทธิ์ได้รับเงนิสนับสนุนคา่เลี้ยงชีพ 

หรือความช่วยเหลือทางดา้นเศรษฐกจิได ้

  



เงินสนับสนุนค่าเลีย้งชีพ 

เงินสนับสนุนคา่เลี้ยงชีพครอบคลุมถึงสิ่งใดบ้าง 

เงินสนับสนุนค่าเลี้ยงชีพ แบ่งออกเป็นสองส่วน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล และคา่ใช้จ่ายร่วมกันใน

ครัวเรือน 

ซึ่งในส่วนของค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล จะครอบคลมุถึง อาหาร  เสื้อผ้าและรองเท้า  กิจกรรมยามว่าง

และการละเล่น  รวมถึงผลติภัณฑ์ด้านสุขอนามยั 

ในส่วนของค่าใช้จ่ายร่วมกันในครัวเรือน จะครอบคลมุถึง วัสดสุิ้นเปลืองที่ใช้แลว้หมดไป  

หนังสือพมิพร์ายวัน  โทรศพัท์  ตลอดจนค่าธรรมเนียมทีวี 

 

เงินสนับสนุนคา่เลี้ยงชีพจะต้องเพียงพอส าหรับใช้จ่ายสิ่งใดบ้าง 

อาหาร – ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า มีการท าอาหารเองที่บ้านทุกมื้อ ยกเว้นอาการกลางวันซ่ึงรับประทานที่

โรงเรียน 

เสื้อผ้าและรองเท้า – เสื้อผ้าที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน 

กิจกรรมยามว่างและการละเล่น  – ยกตัวอย่างเช่น บัตรเข้าชมภาพยนต์  หนังสือการ์ตูน  ของเลน่  

อุปกรณ์กีฬา  และอื่นๆ 

ผลิตภัณฑ์ด้านสุขอนามยั – ที่ใช้ประจ าวัน เช่น สบู ่ ยาสฟีัน  ผลิตภัณฑ์ส าหรบัผม ฯลฯ 

วัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้แล้วหมดไป – ผลิตภัณฑ์ที่จ าเปน็ส าหรับการดูแลรกัษาที่อยู่อาศัย  และ

ผลิตภัณฑ์ดูแลเสื้อผ้า 

หนังสือพิมพร์ายวนั  โทรศัพท์  ค่าธรรมเนียมทีวี – การบอกรับหนังสือพมิพร์ายวัน  

ค่าธรรมเนียมลกูค้ารายเดอืนและค่าธรรมเนียมการใช้งานทีวีและโทรศัพท ์

  



เงินชดเชยส าหรับค่าใช้จ่ายอย่างอื่น ท่ีเทศบาลจะอนุมัตใิห้ มีอะไรบ้าง 

ทางเทศบาลจะอนุมัติใหเ้งินชดเชยให้ส าหรับค่าใช้จ่ายที่สมเหตสุมผล ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ต่อเนื่อง 

ส าหรับที่อยู่อาศัย  ประกันภัยบ้าน  ไฟฟ้าในครัวเรือน  ค่าใช้จ่ายในการฝากเลี้ยงเด็ก  ค่าเดินทางไป

ท างาน  ตลอดจนค่าธรรมเนียมส าหรับสหภาพแรงงานและกองทุนเงินทดแทนกรณีว่างงาน 

ความช่วยเหลือส าหรับการด าเนินชีพโดยทั่วไปคอือะไร 

เพื่อให้ท่านสามารถด าเนินชีวิตได้ในระดับที่สมเหตุสมผล ทางเทศบาลอาจจะอนมุัติเงินชดเชยให้

ส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนเป็นครั้งคราว เช่น  ค่ารักษาพยาบาลและค่ายา  ค่าทันตกรรม  แว่นตา  

เครื่องใช้ในบ้าน  และค่าใช้จ่ายส าหรับการติดต่อพบปะกับบุตร 

ท่านจะสามารถมีทรัพยส์ินได้หรือไม่ 

ผู้ที่มเีงินฝากในธนาคาร หรอืมีทรพัยส์ินอย่างอื่นที่สามารถท าการขายได้โดยง่าย ไม่สามารถที่จะขอ

ความช่วยเหลอืจากทางเทศบาลได้  ทั้งนี้ผูก้ินเงินบ านาญอันเนื่องมาจากความชราภาพ สามารถมี

เงินทุนเก็บได้เป็นจ านวนเทยีบเท่ากับร้อยละ 50 ของจ านวนพื้นฐาน (basbelopp) 

ท่านจะต้องแจ้งรายละเอยีดใดบ้าง 

ผู้ที่ท าการขอเงินสนับสนุนค่าเลี้ยงชีพ จะต้องแจ้งรายละเอยีดเกีย่วกับรายได้ของตน ตลอดจน

ค่าใช้จ่าย และรายละเอียดอื่นๆ ในแบบฟอร์มที่จัดไว้  ซึ่งท่านจะต้องสามารถยนืยันข้อมลูดังกล่าวได้ 

และท่านจะต้องให้ความยนิยอมเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ด้วย 

หลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นกับข้อมูลทีท่่านได้แจ้งไว้ 

เราจะบันทึกรายละเอียดเกีย่วกับตัวท่านไว้ในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์  ซึ่งทุกปีปฏิทินท่านจะสามารถ

ท าหนังสือขอคัดส าเนารายละเอยีดข้อมลูส่วนบุคคลทีม่ีบันทึกไวเ้กี่ยวกับตัวท่านได้ ปีละหนึ่งครั้ง  

บันทึกต่างๆ จะถูกเก็บไว้ในแฟ้มข้อมลูของท่าน  ซึ่งทา่นมีสิทธิ์ที่จะอ่านบันทกึเหล่านั้นได้  ข้อมูล

ทั้งหมดที่มเีกี่ยวกับตัวท่าน เป็นข้อมลูที่เป็นความลับ  นั่นหมายความว่าผู้ที่ไม่มีอ านาจจะไม่สามารถ

ดูข้อมูลดังกล่าวได้ หากท่านมิได้ให้ความยินยอม  เจ้าหน้าที่ของส านักงานบริการสังคมทุกคนมี

หน้าที่ต้องเก็บรกัษาความลับ 

 



 

เมื่อท่านมาพบเจ้าหนา้ที ่ท่านต้องน าสิ่งใดมาบ้าง 

เมื่อมาพบเจ้าหน้าที่ ใหท้่านน าบัตรประจ าตัว  รายละเอียดเกี่ยวกับรายได้  ใบเรยีกเก็บค่าเช่า  

ใบเสร็จรับเงิน  และหลักฐานอื่นๆ ที่ใช้ยืนยันข้อมูลของท่านมาด้วย 

หากท่านเป็นผู้ว่างงาน 

ท่านจะต้องลงชื่อเป็นผู้ตอ้งการหางาน ณ ส านกังานจัดหางาน ท่านจึงจะได้รับเงินสนับสนุนค่าเลี้ยง

ชีพ  โดยท่านจะต้องสามารถแสดงได้ว่า ท่านกระตือรอืร้นที่จะสมัครงานทีท่่านมสีิทธิส์มัคร  และ

พร้อมที่จะท างานเมือ่ถูกเรยีกตัว 

ท่านสามารถขอยมืเงินจากทางเราไดห้รือไม ่

ท่านไมส่ามารถกู้ยมืเงินจากส านักงานบรกิารสังคมได ้แต่ในบางกรณี เราอาจจะอนุมัติให้มีการ 

ส ารองจ่ายเงินสิทธิประโยชน์ (förskott på förmån) ให้ท่านล่วงหน้าได้  ซึ่งหมายความว่า เงิน

สงเคราะห์ทีอ่นุมัติไปนัน้ เป็นเงินที่ทางส านักงานไดส้ ารองจ่ายไปก่อนล่วงหน้า ส าหรับเงินบ านาญ  

เงินทดแทนกรณเีจ็บป่วย (sjukpenning) หรือค่าทดแทนอื่นๆ ในลกัษณะคล้ายกนั ดังนั้นส านักงาน

บริการสังคมจึงมสีิทธิท์ี่จะเรียกเก็บเงินดังกล่าวคืนได ้โดยการเรียกเก็บจากส านักงานประกันสังคม

โดยตรง 

ท่านต้องขายรถยนต์ หรอืขายเปน็เศษเหล็กหรือไม่ 

หากรถยนต์มมีูลค่าไม่เกนิจ านวนพื้นฐาน (basbelopp) และท่านจ าเปน็ต้องใช้รถคันดังกล่าวเพื่อหา

เลี้ยงชีพ หรือเพื่อการด าเนนิชีวิตโดยทั่วไป เช่น ท่านจ าเป็นต้องมีรถยนต์เนือ่งจากโรคภัยไข้เจ็บ  

ความทุพพลภาพ  หรือเพื่อไปรับไปส่งลูกที่สถานรับเลีย้งเด็ก  หรือด้วยเหตุผลทางภูมิศาสตร์  ท่านก็

ไม่จ าเป็นต้องขายรถเพื่อทีจ่ะมีสิทธิ์ขอรับเงินสนับสนนุค่าเลี้ยงชีพได ้
 

สกูตเตอร์หิมะซึ่งท่านได้ช าระเงินแล้ว – ไม่ว่าจะช าระทั้งหมดหรือแค่บางส่วน – ถือว่าเป็นเงินทุน

สะสม เชน่เดียวกนักับ มอเตอร์ไซค ์รถคาราวาน (husvagn) อสังหาริมทรัพย์ อาวุธ ฯลฯ  



หากท่านแจ้งข้อมูลไม่ครบ หรอืไม่ถูกต้อง จะเกดิอะไรขึน้ 

ท่านอาจจะต้องช าระเงินคืน และเสี่ยงที่จะถูกแจ้งความในข้อหาฉ้อโกง 

 

ท่านจะอุทธรณ์ค าตัดสินได้อย่างไร 

หากท่านต้องการอุทธรณ์ค าตัดสินที่ท่านได้รับ ให้ท่านเขียนถึงคณะกรรมการสังคม 

(Socialnämnden) ภายในสามสัปดาห์ นับต้ังแต่วันที่ท่านได้รับทราบค าตัดสิน หากคณะกรรมการฯ 

ไม่เปลีย่นแปลงค าตัดสินตามที่ท่านปรารถนา ทางคณะกรรมการฯ จะส่งเอกสารต่อไปยังศาล

ปกครอง เพื่อการพิจารณาต่อไป  ซึ่งท่านจะได้รับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้จากเจ้าหน้าที่

สังคมสงเคราะห์ของท่าน 

 

 

 

 

  ค าอุทธรณ ์

ส่งไปยังที่อยู่นี้ ภายในสามสัปดาห ์

Socialnämnden 

Box 199 

833 22 Strömsund 



 

  

 

หมายเลขโทรศัพท์  

ของส านกังานบรกิารสังคม 

สเตริมซนุด์ (Strömsund) 

0670 – 163 20 

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 12.00 น. 

 

 

อีเมล์: familjeomsorgen@stromsund.se 

 

ท่านสามารถเข้าชมเว็บไซต์ของเราได้ที่

www.stromsund.se 

และเลือก ”Stöd, vård och omsorg” 

 

mailto:familjeomsorgen@stromsund.se
http://www.stromsund.se/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักงานบรหิารงานด้านการดูแลพยาบาลและสังคม 

Box 199, 833 22 Strömsund 

โทร. 0670 – 163 20 

 

เว็บไซต์: www.stromsund.se 

อีเมล์: familjeomsorgen@stromsund.se 
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