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คู่มือ A-Kassa กองทุนประกันการว่างงาน : เรื่องต้องรู้คู่คนทำงานนี้ จัดทำขึ้นโดย
โครงการไทยไวส์ (ThaiIWISE) เนื่องจากรัฐบาลสวีเดนได้มีมาตรการพิเศษเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบในการทำงานและการขาดรายได้ในช่วงวิกฤติ Covid-19 ซึง่ หนึง่ ในนโยบายเหล่านัน้
ก็คือ นโยบายเฉพาะกิจของกองทุนประกันการว่างงาน (A-Kassa) โดยเป็นนโยบายที่ประกาศ
ให้ใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 13 เมษายน 2020 - 3 มกราคม 2021 ซึง่ ขัน้ ตอนการเข้าถึงสวัสดิการนีม้ คี วามแตกต่าง
จากขัน้ ตอนปกติ ทำให้ตงั้ แต่เดือนมีนาคมทีผ่ า่ นมาโครงการไทยไวส์ได้รบั คำถาม และคำร้องขอให้ชว่ ย
อธิบายถึงขัน้ ตอนการเข้ารับสวัสดิการนีอ้ ย่างต่อเนือ่ ง เราจึงได้จดั ทำคูม่ อื ฉบับนีข้ นึ้ เพือ่ ให้เกิดประโยชน์
ในวงกว้างต่อไป จนกว่าการประกาศใช้นโยบายเฉพาะกิจนี้จะสิ้นสุดลง หรือมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ
ทั้งนี้ผู้ใช้คู่มือจำเป็นต้องติดตามข่าวสารจากทางภาครัฐอย่างต่อเนื่องประกอบด้วย เพราะ
นโยบายต่าง ๆ อาจะเปลีย่ นแปลงได้ตลอดเวลาตามสถานการณ์ทเี่ กิดขึน้
คู่มือฉบับนี้เขียนขึ้นให้กับเจ้าของกิจการ และ ลูกจ้าง เพื่อเป็นคู่มือแบบง่ายในการสมัครเป็น
สมาชิก และการขอรับสวัสดิการจากกองทุนประกันการว่างงาน โดยข้อมูลทัง้ หมดอ้างอิงมาจากหน่วยงาน
ภาครัฐของสวีเดน
ไทยไวส์ขอขอบคุณทีมงานทีม่ สี ว่ นร่วมในการจัดทำคูม่ อื A-Kassa โดยเฉพาะ คุณพลอยไพลิน ชามัฌ
ผูร้ า่ งคูม่ อื คุณพจนีย์ ธารประดับ ผูเ้ รียบเรียงและจัดทำรูปเล่ม คุณพรทิพย์ เหลืองปราการ ให้ความกรุณา
ตรวจทานความถูกต้องของข้อมูล
ทัง้ นี้ ทีมงานไทยไวส์ขอขอบพระคุณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ทีใ่ ห้การสนับสนุน
การจัดทำคู่มือฉบับนี้อย่างเป็นทางการ
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ทำไมทุกคนที่ทำงานในสวีเดน จะต้องรู้จัก A-Kassa
เพราะ A-Kassa หรือ Arbetslöshetskassan คือ กองทุนประกันการว่างงาน หรือประกันที่เข้า
มาชดเชยรายได้ในขณะที่เราว่างงาน ลองจินตนาการดูว่า เกิดวันหนึ่งคุณตกงานแบบไม่คิดฝัน แล้วอาจจะยังหา
งานใหม่ไม่ได้ง่าย ๆ ระหว่างนั้นใครจะช่วยเหลือเรื่องรายได้
A-Kassa คือคำตอบ !
โดย A-Kassa แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1. Grundförsäkring(ประกันพืน้ ฐาน) ประกันพืน้ ฐานนี้ สำหรับผูท้ ไ่ี ม่ได้สมัครเป็นสมาชิก A–Kassa
ใดๆ ไว้เลย หรือเป็นสมาชิกแต่ยงั ไม่ครบระยะเวลาทีก่ าํ หนดตามเงือ่ นไขการเป็นสมาชิก แต่กจ็ ะ
ยังได้รับเงินประกันพื้นฐานในกรณีตกงาน โดยผู้ยื่นขอเงินประกันต้องมีอายุครบ 20 ปี ขึ้นไป
2. Inkomstbaserad ersättning (ประกันทีส่ มั พันธ์และสอดคล้องกับรายได้) คือ ประกันทีจ่ า่ ยให้
กับ ผู้ที่เป็นสมาชิก A-Kassa ที่มีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขการเป็นสมาชิก เงื่อนไขหลักและเงื่อนไข
การทํางาน อย่างครบถ้วน
มี A-Kassa กี่กองทุนในประเทศสวีเดน
A–Kassa หรือกองทุนประกันการว่างงาน มีหลากหลายกองทุนมาก โดยแบ่งออกตามสาขาอาชีพเป็นหลัก เช่น
สำหรับผูท้ ที่ ำงานในกิจการโรงแรมและร้านอาหาร สมัครได้ทกี่ องทุนประกันการว่างงานในกิจการโรงแรมและร้านอาหาร
HRAK (Hotell - och restauranganställdas a-kassa) เป็นต้น กองทุนประกันการว่างงานในประเทศสวีเดน มี
กองทุนหลักๆ ประมาณ 25 กองทุน โดยท่านสามารถค้นหากองทุนทีเ่ หมาะสมกับสาขาอาชีพของท่านได้ทเี่ ว็บไซต์
https://www.sverigesakassor.se/ หรือ ท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิกกับ Alfakassa (https://www.alfakassan.se/) ได้
เพราะ Alfakassan รับสมัครสมาชิกจากทุกสาขาอาชีพ และรับสมัครบุคคลทีไ่ ม่ได้มงี านทําอีกด้วย
การสมัครเป็นสมาชิก A-Kassa นัน้ เป็นไปด้วยความสมัครใจ และมีคา่ ธรรมเนียม ซึง่ ต้องจ่ายเป็นรายเดือน
โดยแต่ละ A-Kassa จะมีค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกันออกไป ผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการ และ ผู้ที่เป็นลูกจ้างสามารถ
สมัครเป็นสมาชิก A-Kassa ได้เหมือนกัน ผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการมีสิทธิ์ขอเงินชดเชยประกันการตกงานได้
เช่นเดียวกันกับลูกจ้างทุกประการ
(โปรดติดต่อ A-Kassa ที่ท่านต้องการเป็นสมาชิกเพื่อสอบถามเพิ่มเติม เกี่ยวกับค่าธรรมเนียม)

ข้อแนะนำ
ผูท้ ท่ี ำงานอยูใ่ นประเทศสวีเดน ไม่วา่ จะเป็นพนักงานลูกจ้าง หรือเจ้าของกิจการ
ควรจะสมัครสมาชิก Arbetslöshetskassan (A-Kassa) หรือกองทุนประกันการว่างงานเพื่อ
ที่ท่านจะได้รับเงินชดเชยตามเงื่อนไขต่าง ๆ เมื่อท่านว่างงาน หรือตกงาน
หรือผู้ที่มีแผนจะทำงานในอนาคต ก็ควรจะสมัครเป็นสมาชิก A-Kassa ไว้
เพื่อเป็นการสะสมระยะเวลาการเป็นสมาชิกตามเงื่อนไข ซึ่งจะมีผลกับจำนวนเงิน
ชดเชยที่จะได้รับ เช่น เมื่อเป็นสมาชิกครบ 3 เดือน ก็จะมีโอกาสได้รับเงินชดเชย
มากกว่าคนที่มีอายุสมาชิกน้อยกว่าที่กำหนดในเงื่อนไข หรือผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก



ขั้นตอนการขอรับเงินชดเชยจากกองทุนประกันการว่างงาน ( A-Kassa)

สำหรับลูกจ้าง

เงื่อนไขการรับเงินชดเชยจากกองทุนประกันการว่างงาน (A-Kassa) มีอะไรบ้าง ?

*** เงื่อนไขนี้เป็นเงื่อนไขชั่วคราว
มีผลบังคับใช้ระหว่างวันที่ 13 เมษายน 2020 - 3 มกราคม 2021 เท่านัน้ ***
เมื่อท่านเป็นลูกจ้างที่บริษัทแห่งหนึ่ง แล้วเกิดเหตุให้ต้องว่างงาน และต้องการได้รับเงินชดเชยจากกองทุน
ประกันการว่างงาน ( A-Kassa) ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
1. ติดต่อกับสำนักงานจัดหางาน (Arbetsförmedlingen) ตามขัน้ ตอนในเงือ่ นไขหลัก (Grundvillkoren)
เพือ่ ลงทะเบียนเป็นผูว้ า่ งงาน และทางสำนักงานจัดหางานจะส่งข้อมูลนีใ้ ห้กบั กองทุนประกัน
การว่างงาน ( A-Kassa)

เงื่อนไขหลัก
(Grundvillkoren)

1. ต้องลงทะเบียนเป็นผู้ว่าง
งานกับสํานักงานจัดหา		
งาน(Arbetsförmedlingen)
ในวันแรกของการตกงาน 		
โดยติดต่อได้ที่ https://		
arbetsformedlingen.se/

2. ยืนยันกับสำนักงานจัดหางาน
ว่าท่านสามารถทํางานได้		
อย่างน้อย 3 ชม./วัน
รวม 17 ชม/ สัปดาห์



3. พร้อมทีจ่ ะทำงานตาม		
ทีส่ ำนักงานจัดหางาน
เสนอให้ได้

2. ทำการตรวจสอบคุณสมบัตกิ ารทำงานของตัวท่านเอง ตามเงือ่ นไขการทํางาน (Arbetsvillkor)
เมือ่ ท่านดำเนินการลงทะเบียนเป็นผูว้ า่ งงานกับทางสำนักงานจัดหางานและแจ้งความประสงค์วา่
ท่านต้องการทำงานเรียบร้อยแล้ว ท่านก็จะต้องตรวจสอบคุณสมบัตขิ องท่านตามเงือ่ นไขการทํางาน
(Arbetsvillkor ) เพื่อให้ทราบว่าจะสามารถได้เงินชดเชยการตกงานตามเงื่อนไขใด

เงื่อนไขการทํางาน
(Arbetsvillkor)
ตามรายละเอียดข้อ 1 หรือ 2
ข้อใดข้อหนึ่ง

1. ก่อนการว่างงาน
- ท่านต้องเคยทํางานมาแล้ว 6
		 เดือน (โดยไม่จําเป็นต้องต่อ
		 เนื่องกัน) ในรอบ 12 เดือนที่
		 ผ่านมา
- และท่านต้องมีชั่วโมงทํางาน
		 ใน 6 เดือนนี้ อย่างน้อย 60
		 ชั่วโมงต่อเดือน

2. ก่อนการว่างงาน
- ท่านต้องเคยทํางานต่อเนื่อง
		 กันมาเป็นเวลา 6 เดือนติดต่อกัน 		
		 ในช่วง 12 เดือนที่ผ่าน
- และท่านต้องมีชั่วโมงทํางานรวม		
		 ของทั้ง 6 เดือนนี้ อย่างน้อย 420 		
		 ชั่วโมง และในแต่ละเดือนต้อง		
		 ประกอบไปด้วยชั่วโมงการทํางาน
		 อย่างน้อย 40 ชั่วโมง

เมือ่ ท่านดำเนินการตามขัน้ ตอนกับสำนักงานจัดหางาน (Arbetsförmedlingen) และ ตรวจสอบคุณสมบัตกิ าร
ทำงานของตัวเองแล้ว ขั้นต่อไปให้ติดต่อกับ A–Kassa ที่ตัวเองเป็นสมาชิกอยู่ หรือแม้ว่าท่านจะไม่ได้เป็นสมาชิก
A–Kassa ใดอยู่ก่อน ก็ให้สมัครได้ทันที



					

ขั้นตอนการขอรับเงินชดเชยจากกองทุนประกันการว่างงาน แบ่งออกเป็น 2 กรณีคือ
1. กรณีที่ท่านเป็นสมาชิก A–Kassa อยู่แล้ว
2. กรณีที่ท่านไม่ได้เป็นสมาชิก A–Kassa

ขั้นตอนการดำเนินการกับ
A-Kassa
ในกรณีที่ท่านเป็นสมาชิก

ท่านจะได้รับเงินชดเชยประกันการตกงานจาก
A-Kassa ประเภท Inkomstbaserad ersättning
หรือประกันทีส่ มั พันธ์ และสอดคล้องกับรายได้
จะต้องเป็นสมาชิก A-Kassa มาแล้ว เป็นระยะ
เวลาอย่างน้อย 3 เดือน

1. ล็อกอินเข้าไปที่ Mina sidor บน
เว็บไซต์ของ A-Kassa ที่ท่านเป็น
สมาชิก
2. กรอกแบบฟอร์มขอเงินชดเชย
ประกันการตกงาน โดยค้นหา
แบบฟอร์มดังกล่าวที่เมนู
Ansökan om ersättning

ขั้นตอนการดำเนินการกับ
A-Kassa
ในกรณีที่ท่านไม่ได้เป็นสมาชิก

สมัครสมาชิกกับ A-Kassa ทีต่ รงกับสายอาชีพ
ของท่าน โดยสมัครได้ทางเว็บไซต์ของแต่ละ
A-Kassa (โปรดตรวจสอบกับทาง A-kassa ที่
ท่านต้องการสมัครเป็นสมาชิกก่อนว่า รับ
สมาชิกที่ทํางานในสายงานของท่านหรือไม่)
*โดยในกรณีนี้ ท่านจะได้เงินชดเชยประกันการ
ว่างงานในแบบพื้นฐาน

หากท่านไม่แน่ใจว่าท่านควรสมัครเป็นสมาชิก
A-Kassa ในสาขาอาชีพหรือสายงานใด
ท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิกกับ Alfakassa
(https://www.alfakassan.se/) ได้เนือ่ งจาก
Alfakassan รับสมัครสมาชิกจากทุกสาขา
อาชีพและรับสมัครบุคคลทีไ่ ม่มงี านทําอีกด้วย



หลังจากนี้ ให้ท่านเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาของ A–Kassa ดังต่อไปนี้
1. Arbetsgivarintyg คือ ใบรับรองการทํางาน ทีร่ ะบุจาํ นวนชัว่ โมงการทํางานและรายได้ของผูข้ อเงินประกัน
ชดเชยการตกงาน ในรอบ 12 เดือน หรือ 1 ปี ก่อนการว่างงาน รวมไปถึงสาเหตุของการออกจากงาน
ความคิดเห็น หรือการประเมินผลการทํางานของผูข้ อเงินประกันชดเชยการตกงานด้วย
ในกรณีทใ่ี นรอบ 12 เดือนทีผ่ า่ นมานีม้ ชี ว่ งเวลาทีท่ า่ นลาป่วย ลาดูแลบุตร ลาเรียนหนังสือเต็มเวลา หรือ
เหตุอน่ื ๆ ทีจ่ าํ เป็นทีท่ าํ ให้ทา่ นไม่สามารถทํางานได้ ท่านก็สามารถส่งรายงานการทํางานและรายได้ของ
ท่านในช่วงระยะเวลาก่อนหน้านัน้ แทน โดยให้ทา่ นแจ้งกับ A-kassa ให้ทราบเกีย่ วกับข้อมูลดังกล่าว
ทัง้ นี้ A-kassa จะเป็นผูพ้ จิ ารณาและแจ้งให้ทา่ นทราบว่าท่านสามารถส่งใบรายงานในช่วงก่อนหน้านัน้ ได้
ตัง้ แต่ชว่ งเดือนใดบ้าง
หากท่านทําการขอเงินชดเชยประกันการตกงานแบบออนไลน์ผ่านทาง Mina sidor กับทางเว็บไซต์ของ
A-Kassa ทีท่ า่ นสังกัด ท่านก็สามารถขอใบรับรองการทํางานดังกล่าวไปพร้อม ๆ กับการกรอกเอกสารขอเงินชดเชยการ
ตกงาน(Ansökan om ersättning) โดยท่านสามารถกดขอใบรับรองในเว็บไซต์ได้ทเ่ี มนู “Begär om arbetsgivarintyg”��
หรือ ขอใบรับรองนายจ้างได้เช่นกัน
ทัง้ นีท้ า่ นสามารถตรวจสอบว่านายจ้างของท่านส่งเอกสารดังกล่าวกลับมาให้ทา่ นหรือยังได้ทาง Mina sidor
หรือ Arbetsgivarintyg.nu เมื่อท่านได้รับใบรับรองการทํางานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านส่งต่อเอกสารนี้ ไปยัง
A-Kassa ที่ท่านเป็นสมาชิกอยู่ (ท่านสามารถส่งได้ทั้งทางออนไลน์และทางไปรษณีย์ รวมไปถึงสามารถถ่ายรูป
หรือสแกนเอกสารดังกล่าว แล้วดาวน์โหลดไฟล์ส่งทาง Mina sidor ของท่านได้เช่นกัน)



ตัวอย่าง Arbetsgivarintyg









2. เอกสารอืน่ ๆ เช่น เอกสารสัญญาการจ้างงาน เอกสารรับรองการเจ็บป่วย หรือใบรับรองแพทย์ เป็นต้น
ทัง้ นีแ้ ล้วแต่วา่ ทาง A-Kassa จะต้องการให้ทา่ นส่งเอกสารอะไรไปเพิม่ เติม ท่านสามารถตรวจสอบได้วา่
มีเอกสารอะไรบ้างที่ A-Kassa ต้องการ โดยการล็อกอินเข้าไปที่ Mina sidor บนเว็บไซต์ของ A-Kassa
ที่ท่านเป็นสมาชิกอยู่ และ เข้าไปที่เมนู “Att göra”
3. Aktivitetsrapport คือใบรายงานการสมั ค รงานที ่ ท ่ า นต้ อ งส่ ง ให้ ก ั บ ทางสํ า นั ก งานจั ด หางาน
(Arbetsförmedlingen) ภายในระหว่างวันที่ 1 - 14 ของทุกเดือน โดยท่านสามารถกรอกใบรายงานนีไ้ ด้โดย
การล็อกอินเข้าไปที่ Mina sidor บนเว็บไซต์ของสํานักงานจัดหางาน (https://arbetsformedlingen.se)
*** (กฎยกเว้นชั่วคราว คือ ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2020 ไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2020 ท่านไม่
จําเป็นต้องส่งรายงานการสมัครงานดังกล่าว แต่ท่านต้องเริ่มส่งรายงานการสมัครงานนี้อีกครั้งในวันที่
1 - 14 กรกฎาคม 2020)
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ตัวอย่าง aktivitetsrapport
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4. Tidrapport คือ ใบรายงานเวลาเพือ่ ระบุและแจ้งกับทาง A-Kassa ว่าในช่วงทีท่ า่ นตกงานและขอเงิน
ชดเชยประกันการตกงานนัน้ ท่านทําอะไรบ้าง เช่น ท่านเป็นผูต้ กงาน ท่านป่วย ท่านทํางานเสริม ฯลฯ
โดยท่านต้องส่งใบรายงานนี้ทุกสัปดาห์ และใบรายงานนี้ยังมีผลต่อจํานวนเงินชดเชยที่ท่านจะได้ใน
แต่ละสัปดาห์อกี ด้วย และหากท่านไม่สง่ รายงานสัปดาห์ใดก็ตาม ทาง A-kassa ก็จะไม่จา่ ยเงินชดเชย
ในสัปดาห์นั้นให้ เนื่องจากไม่ทราบสถานะของท่านซึ่งจะเป็นเงื่อนไขในการคำณวนเงินที่จะจ่าย
ชดเชยนั่นเอง
หมายเหตุ : ท่านจะไมได้เงินชดเชยจาก A- kassa ในวันที่ท่านป่วยหรือท่านลาดูแลบุตร แต่ท่านสามารถ
ขอเงินชดเชยการเจ็บป่วยหรือการลาดูแลบุตรได้จากสํานักงานประกันสังคมแห่งสวีเดน
(Försäkringskassan) แทนในวันดังกล่าว

ตัวอย่าง Tidrapport

13

หมายเหตุ
กรณีที่ท่านตกงานจากสาเหตุที่ท่านลาออกจากงานเองหรือไม่มีเหตุอัน
ควรให้ออก ท่านอาจโดนปิดกั้น (Avstängd) จากการได้รับเงินชดเชยประกัน
การตกงานเป็นเวลา 45 วัน (Avstängningsdagar)
������������������������������������������
หรือประมาณ 10 สัปดาห์
ถึงแม้ท่านจะมีคุณสมบัติครบ ตามเงื่อนไข�����������
ทุกข้อก็ตาม
ตัวอย่าง สาเหตุการลาออกจากงานเองโดยมีเหตุอันควร ได้แก่ บริษัทที่ท่าน
ทํางานได้ยา้ ยไปอยูใ่ นพืน้ ทีท่ ไี่ กลจากทีพ่ กั อาศัยของท่านมากจนท่านไม่สามารถ
เดินทางไปทํางานได้ หรือท่านป่วยหนักจนไม่สามารถทํางานต่อได้ เป็นต้น
ทั้งนี้ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกับ A-Kassa ที่ท่านเป็นสมาชิกอยู่
ว่าท่านเข้าข่ายถูกปิดกั้นการได้รับเงินชดเชยเป็นเวลา 45 วัน ดังกล่าวหรือไม่
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ขั้นตอนการขอรับเงินชดเชยจากกองทุนประกันการว่างงาน ( A-Kassa)

สำหรับเจ้าของกิจการ

ขั้นตอนการขอรับ
เงินชดเชย
สำหรับเจ้าของกิจการ

1.�����������������
พักกิจการให้เป็น Vilande
���������
företag หรือ ทําการปิด
กิจการของท่านก่อน
(ท่านสามารถติดต่อ ไปยัง
A-Kassa ทีท่ า่ นเป็นสมาชิก
อยู่ เพื่อสอบถามวิธีการพัก
หรือปิดกิจการของท่าน)

2. ลงทะเบียนเป็นผู้ว่างงานกับ		
สํานักงานจัดหางาน (Arbets		
förmedlingen) ในวันแรกที่ 		
ท่านพักหรือปิดกิจการ
(สามารถทําผ่านเว็บไซต์ของ		
สํานักงานจัดหางานได้)
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3. ขอเงินประกันชดเชย
การตกงานจาก A-kassa
หากท่านเป็นสมาชิก
A-kassa อยู่แล้ว 		
ให้ท่านล็อกอินเข้าไปที่
Mina sidor บนเว็บไซต์
ของ A-kassa และกรอก
แบบฟอร์มขอเงินชดเชย
ประกันการตกงาน
โดยเลือกเมนู Ansökan
om ersättning
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก
ให้สมัครสมาชิกกับ 		
A-Kassa ที่รับประกัน
สำหรับเจ้าของกิจการ
(โปรดตรวจสอบกับทาง
A-kassa ที่ท่านต้อง
การสมัครเป็นสมาชิก
ก่อนว่ารับสมาชิกที่เป็น
เจ้าของกิจการหรือไม่)

เมือ่ ท่านกรอกและส่งแบบฟอร์มขอเงินประกันชดเชยการตกงานแล้ว ท่านจะต้องส่งเอกสารทีอ่ าจมีความจําเป็น
ต่อการพิจารณาให้เงินชดเชยประกันการตกงานแนบไปด้วย
โดยเอกสารที่จําเป็นต่อการพิจารณาให้เงินชดเชยประกันการตกงานสําหรับเจ้าของกิจการมีดังนี้
1. Arbetsgivarintyg คือใบรับรองการทํางาน ทีร่ ะบุจาํ นวนชัว่ โมงการทํางานและรายได้ของผูข้ อเงิน
		 ประกันชดเชยการตกงานในรอบ 12 เดือน หรือ 1 ปี ก่อนการว่างงาน รวมไปถึงสาเหตุของการออก
		 จากงาน ความคิดเห็น หรือ การประเมินผลการทํางานของผูข้ อเงินประกันชดเชยการตกงานด้วย
		 (ในกรณีทใี่ นรอบ 12 เดือนทีผ่ า่ นมานีม้ ชี ว่ งเวลาทีท่ า่ นลาป่วย ลาดูแลบุตร เรียนหนังสือเต็มเวลา
		 หรือเหตุอนื่ ๆ ทีจ่ าํ เป็นทีท่ าํ ให้ทา่ นไม่สามารถทํางานได้ ท่านก็สามารถส่งรายงานการทํางานและ
		 รายได้ของท่านในช่วงระยะเวลาก่อนหน้านัน้ แทน โดยให้ทา่ นแจ้งกับ A-kassa ให้ทราบเกีย่ วกับ
		 ข้อมูลดังกล่าว) ทัง้ นี้ A-kassa จะเป็นผูพ้ จิ ารณาและแจ้งให้ทา่ นทราบว่า ท่านสามารถส่งใบรายงาน
		 ช่วงก่อนหน้านัน้ ได้ตงั้ แต่ชว่ งเดือนใดบ้าง
		 และท่านสามารถกรอกใบรับรองการทํางาน arbetsgivarintyg ดังกล่าวนี้ ด้วยตัวท่านเองผ่าน
		 ทางเว็บไซต์ของ A-kassa ที่ท่านเป็นสมาชิกอยู่ โดยกดไปที่แบบฟอร์มที่ชื่อว่า Arbetsintyg för
		 företagare หรือทาง Arbetsgivarintyg.nu
หลังจากนั้นให้ท่านส่งใบรับรองการทํางานนี้ต่อไปยัง A-kassa ที่ท่านเป็นสมาชิกอยู่ (สามารถส่งได้ทั้งทาง
ออนไลน์และทางไปรษณีย์ รวมไปถึงสามารถถ่ายรูปหรือสแกนเอกสารดังกล่าว แล้วดาวน์โหลดไฟล์สง่ ทาง Mina sidor
ของท่านได้เช่นกัน)
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ตัวอย่าง Arbetsgivarintyg för företagare
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2. Uppgifter om ditt företag (ข้อมูลเกีย่ วกับบริษทั ของคุณ) หากท่านเป็นเจ้าของกิจการ ท่านจําเป็น
		 ต้องส่งข้อมูลเกีย่ วกับบริษทั ของท่านให้กบั A-kassa (ปกติจะมีให้กรอกในแบบฟอร์มการขอเงินชดเชย
		 ประกันการตกงานอยูแ่ ล้ว) แต่หากท่านเป็นเจ้าของกิจการและเป็นลูกจ้างในบริษทั อืน่ ในเวลาเดียวกัน
		 นอกจากท่านต้องส่งเอกสารเกีย่ วกับบริษทั ของท่านเองแล้ว ท่านต้องทําการขอใบรับรองการทํางาน
		 (Arbetsgivarintyg) จากนายจ้างของท่านอีกด้วย
		 (วิธขี อ Arbetsgivarintyg จากนายจ้างให้ดใู นหัวข้อ “เอกสารทีจ่ าํ เป็นต่อการพิจารณา ให้เงินชดเชย
		 ประกันการตกงานสําหรับลูกจ้าง”)
3. เอกสารอืน่ ๆ เช่น เอกสารการโอนกิจการ เอกสารการยกเลิกกิจการ เอกสารการยกเลิกการเช่า
		 พื้นที่สําหรับเปิดกิจการ ฯลฯ ทั้งนี้แล้วแต่ว่าทาง A-kassa จะต้องการให้ท่านส่งเอกสารอะไรไป
		 เพิม่ เติม ทัง้ นีท้ า่ นสามารถตรวจสอบได้วา่ มีเอกสารอะไรบ้างที่ A-kassa ต้องการโดยการล็อกอิน
		 เข้าไปที่ Mina sidor บนเว็บไซต์ของ A-kassa ทีท่ า่ นเป็นสมาชิกอยู่ และเข้าไปทีเ่ มนู “Att göra”
4. Aktivitetsrapport คือ ใบรายงานการสมัครงานที่ท่านต้องส่งให้กับทางสํานักงานจัดหางาน
		 (Arbetsförmedlingen) ภายในระหว่างวันที่ 1 - 14 ของทุก ๆ เดือน โดยท่าน สามารถกรอกใบ
		 รายงานนี้ได้โดยการล็อกอินเข้าไปที่ Mina sidor บนเว็บไซต์ของสํานักงานจัดหางาน
		 (https://arbetsformedlingen.se)
*** (กฎยกเว้นชั่วคราว คือ ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2020 ไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2020 ท่านไม่
จําเป็นต้องส่งรายงานการสมัครงานดังกล่าว แต่ท่านต้องเริ่มส่งรายงานการสมัครงานนี้อีกครั้งในวันที่
1 - 14 กรกฎาคม 2020)
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ตัวอย่าง aktivitetsrapport
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5.
		
		
		
หมายเหตุ :
		
		

Tidrapport คือ ใบรายงานเวลาเพือ่ ระบุและแจ้งกับทาง A-kassa ว่าในช่วงทีท่ า่ นตกงานและขอเงิน
ชดเชยประกันการตกงานนัน้ ท่านทําอะไรบ้าง เช่น ท่านเป็นผูต้ กงาน ท่านป่วย ท่านทํางานเสริม ฯลฯ
ท่านต้องส่งใบรายงานนีท้ กุ ๆ สัปดาห์ และใบรายงานนี้ ยังมีผลต่อจํานวนเงินชดเชยทีท่ า่ นจะได้ใน
แต่ละสัปดาห์อีกด้วย
ท่านจะไม่ได้เงินชดเชยจาก A- kassa ในวันที่ท่านป่วยหรือท่านลาดูแลบุตร แต่ท่านสามารถขอ
เงินชดเชยการเจ็บป่วย หรือ การลาดู แ ลบุ ต รได้ จากสํ า นั ก งานประกั น สั ง คมแห่ ง สวี เ ดน
(Försäkringskassan) แทนในวันดังกล่าว

ตัวอย่าง Tidrapport
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หมายเหตุ
สําหรับนายจ้าง : กรณีทพ่ี กั หรือปิดบริษทั เองโดยไม่ได้มสี าเหตุจากการขาด
รายได้ หรือไม่มงี านให้ทาํ หรือไม่มสี าเหตุอนั ควรท่านอาจโดนปิดกัน้ (Avstängd)
จากการได้รบั เงินชดเชยประกันการตกงานเป็นเวลา 45 วัน (Avstängningsdagar)
หรือประมาณ 10 สัปดาห์ ถึงแม้ทา่ นจะมีคณ
ุ สมบัติ ครบตามเงือ่ นไขทุกข้อก็ตาม
ทัง้ นีท้ า่ นสามารถติดต่อสอบถามเพิม่ เติมกับ A-kassa ทีท่ า่ นเป็นสมาชิกอยูว่ า่
ท่านเข้าข่ายถูกปิดกัน้ การได้รบั เงินชดเชย เป็นเวลา 45 วัน ดังกล่าวหรือไม่

เงื่อนไขเฉพาะสำหรับลูกจ้างและเจ้าของกิจการ
จากวิกฤติเศรษฐกิจอันเกิดจากการระบาดของCovid-19 รัฐสภาสวีเดนจึงมีการ
อนุมตั เิ งือ่ นไขใหม่เพิม่ เติมดังต่อไปนี้
1. เพิม่ จํานวนเงินชดเชยประกันการตกงานให้สาํ หรับคนทีเ่ คยทํางานเต็มเวลา
		 ก่อนการว่างงานและมีคณ
ุ สมบัตคิ รบตามเงือ่ นไขทุกประการ
		 - 100 วันแรกของการตกงาน เพิม่ จำนวนเงินชดเชยจาก 910 kr ต่อวัน 		
			 เป็น 1200 kr ต่อวัน
		 - จากวันที่ 101 ไปถึงวันที่ 200 จะได้เงินชดเชย 1,000 kr ต่อวัน
		 - จากวันที่ 201 ไปถึง วันที่ 300 จะได้เงินชดเชย 70% ของเงินเดือน
*** (มีผลบังคับใช้ ตัง้ แต่วนั ที่ 29 มิถนุ ายน 2020 - 3 มกราคม 2021 เท่านัน้ )
2. เพิม่ จํานวนเงินชดเชยประกันการตกงานให้สาํ หรับคนทีเ่ คยทํางานเต็มเวลา
		 ก่อนการว่างงาน และมีคณ
ุ สมบัตคิ รบตามเงือ่ นไขหลักและเงือ่ นไขการทํางาน
		 แต่ไม่ครบตามเงือ่ นไขการเป็นสมาชิกจาก 365 kr ต่อวัน เป็น 510 kr ต่อวัน
*** (มีผลบังคับใช้ระหว่างวันที่ 13 เมษายน 2020 - 3 มกราคม 2021 เท่านัน้ )
3. ปรับเพดานเงินชดเชยขัน้ ตํา่ สุดเป็น 255 kr ต่อวัน
*** (มีผลบังคับใช้ระหว่างวันที่ 13 เมษายน 2020 - 3 มกราคม 2021 เท่านัน้ )
4. ยกเลิกช่วงวันยกเว้น (Karensdagar) ออกชั่วคราว
		 ขยายความ : วันยกเว้นคือ ช่วง 6 วันแรกของการว่างงาน โดยปกติแล้วผู้
			
ทีต่ กงานหรือว่างงานจะไม่มสี ทิ ธิไ์ ด้รบั เงินชดเชยประกันการ
			
ตกงานในช่วง 6 วันแรกของการว่างงานนี้ เมือ่ วันยกเว้นนี		้
			
ถูกยกเลิกออกไป จึงมีความหมายว่า ผูท้ เี่ ป็นผูต้ กงาน และ
			
มีสทิ ธิไ์ ด้รบั เงินชดเชยประกันการตกงานจาก A-kassa จะได้
			
รับเงินชดเชยทันทีโดยไม่ตอ้ งถูกระงับการได้เงินชดเชยใน		
			
ช่วงวันยกเว้นดังกล่าวอีกต่อไป
*** (มีผลบังคับใช้ระหว่างวันที่ 13 เมษายน 2020 - 3 มกราคม 2021 เท่านัน้ )
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เงื่อนไขเฉพาะสำหรับลูกจ้างและเจ้าของกิจการ
			
5. ผูท้ เี่ ป็นเจ้าของกิจการทีม่ คี วามจําเป็นต้องพักกิจการชัว่ คราวสามารถยืน่
				 ขอเงินประกันชดเชยการตกงานได้เลย
				 ขยายความ : โดยปกติผู้ที่มีกิจการเป็นของตัวเองและต้องการพัก
					
กิจการชัว่ คราว (Vilande företag ) และมีความประสงค์
					
จะยืน่ ขอเงินชดเชยประกันการตกงานกับ A-kassa จะ
					
ต้องเป็นผูท้ เี่ ปิดกิจการหรือทํางานในกิจการของตัวเอง
					
มาแล้วเป็นเวลาอย่างน้อย 5 ปี โดยมีเงือ่ นไขเพิม่ เติมว่า
					
ในรอบระยะเวลา 5 ปี สามารถพักกิจการได้ 1 ครัง้
					
หากต้องการพักกิจการครัง้ ต่อไป จะต้องรอให้ผา่ นระยะ
					
5 ปีทขี่ อพักกิจการครัง้ ล่าสุดไปก่อน
				 ทัง้ นีเ้ งือ่ นไขใหม่คอื รัฐบาลออกกฎชัว่ คราว อนุมตั ใิ ห้เจ้าของกิจการทีต่ อ้ ง
				 การพักกิจการชัว่ คราว
				 - สามารถพักกิจการได้โดยไม่ตอ้ งรออายุกจิ การให้ครบ 5 ปี
				 - แม้วา่ ท่านได้พกั กิจการชัว่ คราวไปในปีทแ่ี ล้ว ท่านก็สามารถขอพักกิจการ
				 ในปีนี้ได้อีกครั้งโดยไม่ต้องรอระยะห่าง 5 ปีอีก
				
*** (มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 13 มีนาคม ไปจนถึง 31 ธันวาคม 2020 เท่านัน้ )
			
			

ส่วนผู้ที่ทําการปิดกิจการถาวร สามารถยื่นขอเงินชดเชยประกัน
การตกงานได้ตามปกติ

คำเตือน
ข้อมูลและเงื่อนไขทั้งหมดนี้ ทั้งสำหรับลูกจ้างและเจ้าของกิจการ
อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามสถานการณ์
ท่านจำเป็นจะต้องติดตามข่าวสารจากทางราชการของสวีเดนอย่างต่อเนื่อง
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คําถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ กองทุนประกันการว่างงาน
Arbetslöshetskassan (A- kassa)
1. ถ้าไม่ได้เป็นสมาชิก A-kassa มีสิทธิ์ขอรับเงินประกันชดเชยการตกงานหรือไม่ ?
ตอบ : หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก A-kassa หรือเป็นสมาชิกแต่ยังไม่ครบกําหนด ตามเงื่อนไขการเป็น
		
สมาชิก ท่านมีสทิ ธิข์ อรับเงินประกันชดเชยการตกงาน ทีเ่ รียกว่า ประกันพืน้ ฐาน (grundförsäkring)
		
ทั้งนี้ท่านต้องมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขสามัญและเงื่อนไขการทํางานด้วย
2. เป็นเจ้าของกิจการมีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยประกันการ ตกงานจาก A-kassa หรือไม่ ?
ตอบ : เจ้าของกิจการมีสทิ ธิไ์ ด้รบั เงินชดเชยประกันการตกงานเช่นเดียวกันกับลูกจ้างทุกประการ แต่ทง้ั นี้
		
ท่านต้องดําเนินการพักหรือปิดกิจการของท่านก่อน และท่านต้องมีคณ
ุ สมบัตคิ รบตามเงือ่ นไขอืน่ ๆ
		
ที่ A-kassa กําหนดด้วย
3. เคยทํางานแต่ไม่ใช่พนักงานประจํา มีสทิ ธิไ์ ด้รบั เงินชดเชยประกันการตกงานจาก A-kassa หรือไม่
ตอบ : หากท่านไม่ได้เป็นพนักงานประจําท่านมีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยประกันการตกงานเพราะเกณฑ์ใน
		
การพิจารณาให้เงินชดเชยประกันการตกงานไม่ได้ขน้ึ อยูก่ บั ว่าท่านป็นลูกจ้างประจําหรือเป็นลูกจ้าง
		
ชัว่ คราว หรือเป็นลูกจ้างในรูปแบบอืน่ ๆ แต่ขน้ึ อยูก่ บั ชัว่ โมงทํางานของท่านในรอบ 12 เดือนก่อน
		
การว่างงาน ว่าเข้าข่ายมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขการทํางานหรือไม่ ทั้งนี้ท่านต้องมีคุณสมบัติ
		
ตามเงื่อนไขอื่น ๆ ของ A-kassa ด้วย
4. เป็นเจ้าของกิจการที่ไม่ได้ดำเนินกิจการใด ๆ ภายในบริษัทแล้ว แต่ยังไม่ได้แจ้งหน่วยงานที่
เกีย่ วข้องเพือ่ ถอนทะเบียนการค้าและทะเบียนบริษทั จะสามารถขอเงินชดเชยประกันการตกงาน
จาก A-kassa ได้หรือ ไม่?
ตอบ : การปิดหรือการพักกิจการเองโดยไม่แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เช่น Skatteverket และ
		
Bolagsverket เพือ่ ถอนทะเบียนการค้า และทะเบียนบริษทั ถือว่าไม่ได้เป็นการปิดกิจการแต่อย่างใด
		
ท่านต้องติดต่อและแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและดําเนินการปิดหรือพักกิจการอย่างเป็น
		
ทางการ เพือ่ ท่านจะสามารถดําเนินการขอเงินชดเชยประกันการตกงานจาก A-kassa ได้ แต่แนะนำ
		
ให้ตดิ ต่อกับ A-Kassa ทีท่ า่ นเป็นสมาชิกเพือ่ ทราบเงือ่ นไขทีช่ ดั เจนของแต่ละที่ ซึง่ อาจไม่เหมือนกันได้
5. เรามีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยประกันการตกงานนานแค่ไหน ?
ตอบ : ปกติทา่ นมีสทิ ธิไ์ ด้เงินชดเชยประกันการตกงานเป็นเวลา 300 วัน หากท่านมีคณ
ุ สมบัตติ ามเงือ่ นไข
		
แต่ถ้าในวันที่ 300 ท่านมีบุตรที่อายุตํ่ากว่า 18 ปี ท่านจะได้จํานวนวันเพิ่มมาอีก 150 วัน 		
		
รวมทั้งหมดเป็น 450 วัน
6. เรามีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยประกันการตกงานเป็นจํานวนเท่าไหร่ ?
ตอบ : จํานวนเงินชดเชยประกันการตกงานทีท่ า่ นจะได้ ขึน้ อยูก่ บั ชัว่ โมงทํางาน และรายได้ของท่านในช่วง
		
12 เดือนก่อนการว่างงาน และขึน้ อยูก่ บั ว่าท่านมีคณ
ุ สมบัตคิ รบตามเงือ่ นไขการเป็นสมาชิกด้วยหรือไม่
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7. เรามีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยประกันการตกงานเป็นจํานวนเท่าไหร่ ?
ตอบ : หากท่านเคยทํางานเต็มเวลาและมีคณ
ุ สมบัตคิ รบตามเงือ่ นไขทุกประการ ท่านจะได้รบั เงินชดเชย
			 1,200 kr ต่อวัน ในช่วง 100 วันแรกของการตกงาน และจากวันที่ 101 ไปถึงวันที่ 200 จะได้เงิน
			 ชดเชย 1,000 kr ต่อวัน และจากวันที่ 201 ไปถึงวันที่ 300 จะได้เงินชดเชย 70% ของเงินเดือน
			 หากท่านเคยทํางานเต็มเวลาและมีคณ
ุ สมบัตคิ รบตามเงือ่ นไขหลักและเงือ่ นไขการทํางาน แต่ไม่ครบ
			 ตามเงื่อนไขการเป็นสมาชิก ท่านจะได้รับเงินชดเชย 510 kr ต่อวัน ทั้งนี้เงินชดเชยขั้นตํ่าสุดที่
			 ท่านจะได้คือ 255 kr ต่อวัน
*** กฎชั่วคราวมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2020 - 3 มกราคม 2021 เท่านั้น
8. เราต้องเสียภาษีเงินชดเชยประกันการตกงานนี้หรือไม่ ?
ตอบ : ท่านต้องเสียภาษีหากท่านได้รับเงินประกันชดเชยการตกงาน เช่นเดียวกับการเสียภาษีรายได้
			 (เงินเดือน) ตามปกติ ทั้งนี้จํานวนภาษีที่ท่านจะถูกหักนั้นจะไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับว่าท่านอาศัยอยู่
			 ในเขตเทศบาล (kommun) ใดในประเทศสวีเดน
9. ถ้าทํางานสองที่ แต่ตกงานหนึ่งที่ มีสิทธิ์ขอเงินประกันชดเชยการตกงานหรือไม่ ?
ตอบ : กรณีทท่ี า่ นทํางานหลายที่ ท่านไม่จาํ เป็นต้องเป็นผูว้ า่ งงานหรือตกงาน จากทุก ๆ ทีท่ ท่ี า่ นทํางาน
			 ท่านก็มสี ทิ ธิข์ อเงินประกันชดเชยการตกงานได้ ทัง้ นี้ A-kassa จะพิจารณาให้ทา่ นได้รบั เงินชดเชย
			 การตกงานหรือไม่ อย่างไร ขึ้นอยู่กับว่าเปอร์เซ็นต์หรือชั่วโมงการทํางานของท่านในปัจจุบันนั้น
			 มีมากน้อยแค่ไหน และท่านมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขหรือไม่
10. เราสามารถทํางานในระหว่างที่ได้รับเงินชดเชยประกันการตกงานหรือไม่ ?
ตอบ : ท่านมีสทิ ธิท์ าํ งานในระหวางทีท่ า่ นได้รบั เงินชดเชยประกันการตกงาน แต่ตอ้ งไม่ใช่งานเต็มเวลา
			 (Heltid 100%) เพราะนัน่ ถือว่าท่านไม่ได้เป็นผูว้ า่ งงาน แต่ทา่ นสามารถทํางานแบบครึง่ เวลา (Deltid)
			 หรืองานพิเศษ (Extra jobb) ไปด้วยได้ โดยรายได้จากการทํางานของท่านต้องไม่มากไปกว่ารายได้
			 จากเงินประกันชดเชยการตกงาน และมีเงือ่ นไขว่า ท่านสามารถรับเงินชดเชยประกันการตกงาน
			 และทํางานไปด้วยในขณะเดียวกัน เป็นเวลาสูงสุด 60 สัปดาห์เท่านัน้ นับตัง้ แต่วนั ทีท่ า่ นได้รบั เงิน
			 ประกันชดเชยการตกงานวันแรก หลังจากนัน้ ท่านจะมีสทิ ธิไ์ ด้รบั เงินชดเชยประกันการตกงาน		
			 เฉพาะในสัปดาห์ทท่ี า่ นไม่ได้ทาํ งาน แต่ในสัปดาห์ทท่ี า่ นทํางานท่านจะไม่ได้รบั เงินชดเชยประกัน
			 การตกงาน ถึงแม้ทา่ นจะทํางานเพียงแค่วนั ละหรือสัปดาห์ละไม่กช่ี ว่ั โมงก็ตาม ทัง้ นีอ้ าจมีขอ้ ยกเว้น
			 ในบางกรณี ขอให้ทา่ นติดต่อกับทาง A-kassa ทีท่ า่ นเป็นสมาชิกเพือ่ ตรวจสอบข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับ
			 กรณีของท่านโดยตรงอีกครัง้
11. ใช้เวลานานเท่าไหร่ในการพิจารณาตัดสินให้เงินชดเชยประกันการตกงานจาก A-kassa ?
ตอบ : ระยะเวลาการตัดสินขึน้ อยูก่ บั ท่านไปลงทะเบียนเป็นผูว้ า่ งงานเร็วแค่ไหน และท่านได้สง่ เอกสาร
			 ทีจ่ าํ เป็นต่อการพิจารณาครบทุกอย่างหรือไม่ ถ้าท่านส่งเอกสารทุกอย่างครบเร็ว ผลการพิจารณา
			 ก็จะใช้เวลาเร็วตามไปด้วย โดยเฉลีย่ ระยะเวลาการตัดสิน จะอยูท่ ร่ี ะหว่าง 2 – 4 สัปดาห์ แต่ทง้ั นี้
			 ไม่ได้มรี ะยะเวลากําหนดตายตัว เพราะขึน้ อยูก่ บั เหตุผลดังกล่าวข้างต้น รวมไปถึงหากมีเหตุการณ์
			 วิกฤติเกิดขึน้ เช่นเหตุการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid -19 ทําให้มผี วู้ า่ งงานและตกงานเป็น
			 จํานวนมากกว่าปกติพร้อม ๆ กัน อาจส่งผลต่อระยะเวลาในการพิจารณาได้ ทัง้ นีถ้ า้ ท่านเห็นว่า
			 รอนานเกินไป ก็สามารถติดต่อสอบถามไปยัง Handlggare ของท่านได้เช่นกัน
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12. หากเราไม่พอใจผลการตัดสิน สามารถอุทธรณ์ได้หรือไม่ ?
ตอบ : หากท่านไม่พอใจผลการตัดสินท่านสามารถอุทธรณ์ได้ โดยการเขียนเป็นข้อความผ่านทาง Mina sidor
			 บนเว็บไซต์ของ A-kassa ทีท่ า่ นเป็นสมาชิกอยู่ โดยท่านสามารถเขียนหัวข้อในการอุทธรณ์วา่
			 “Begäran om omprövning” ท่านสามารถเขียนจดหมายอุทธรณ์สง่ ไปยัง A-kassa ทีท่ า่ นเป็นสมาชิก
			 อยู่ ทางไปรษณียไ์ ด้เช่นกัน โดยอย่าลืมระบุหมายเลขประจําตัวหรือ personnummer ของท่าน
			 รวมถึงเหตุผลทีท่ า่ นไม่พอใจผลการตัดสิน และลงลายเซ็นของท่านไว้ในจดหมายดังกล่าวด้วย
			 หากท่านเขียนส่งไปเป็นข้อความทาง Mina sidor ท่านไม่จาํ เป็นต้องระบุหมายเลขประจําตัวของท่าน
			 เพียงแต่ให้แจ้งความประสงค์และเหตุผลว่า ทําไมท่านถึงไม่พอใจผลการตัดสินนี้ ทัง้ นีท้ า่ นต้องส่ง
			 จดหมายอุทธรณ์ดงั กล่าวภายใน 2 เดือน หลังจากวันทีท่ า่ นได้รบั ผลการตัดสินในครัง้ แรกแล้ว

ที่มาของข้อมูล
https://arbetsformedlingen.se
https://www.smakassa.se
https://www.unionensakassa.se
http://www.a-kassa.se
https://www.sverigesakassor.se
https://www.regeringen.se/regeringskansliet/

ผู้จัดทำ
โครงการไทยไวส์
องค์กร Noomi - Helamänniskan i Malmö
โดยได้รับการสนับสนุนจาก
• สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน
• องค์การเพื่อการพัฒนาความเท่าเทียมทางเพศแห่งสวีเดน (Jämställdhetsmyndigheten)
• เทศบาลเมืองมัลเมอ
ติดต่อ ThaiWISE ได้หลายช่องทางดังนี้
www.thaiwise.se
www.facebook.com/ThaiWISEmalmo/
E-mail : contact@thaiwise.se
Line ID : Thaiwise
โทร.
: 0793 03 27 43
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 12.00 น.
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เอกสารฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นคู่มือ
สำหรับการขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐของสวีเดน
ในกรณีการว่างงาน
โดยเฉพาะในช่วงวิกฤติ Covid-19
ได้เกิดความเปลี่ยนแปลงในเงื่อนไขต่าง ๆ
ที่ประชาชนควรศึกษาให้ละเอียด
เพื่อการดำเนินการที่ถูกต้อง
และได้รับความช่วยเหลือตามสิทธิของท่าน

