THAI

ยิ นดีต้อนรั บสู่ ประเทศ
ฟิ นแลนด์

การย้ ายมาที่ ฟิ นแลนด์ ?
ฉั นจะเริ่ มต้นได้อย่างไร?
จัดการเรื่ องต่อไปนี ้ เมื่ อคุณย้ ายมาที่ ประเทศฟิ นแลนด์
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บ้ านพั ก
จัดการหาบ า้ นพักให ต้ ัวเอง หากคุ ณไม่ มี ที่ อยู่ คุ ณจะไม่สามารถลงทะเบี ยน
เพื่ อเป็ นบุคคลที่ อาศั ยในฟิ นแลนด์ ได้ คุ ณสามารถหาบ้ านเช่ าและบ้ านที่ เป็ น
กรรมสิ ทธิ์ ของคุ ณเองได้จากหนั งสื อพิ มพ์ และ อิ นเทอร์ เน็ ต คุ ณสามารถเช่ าบ้ าน
ได้จากบุคคลทั่ วไป, บริ ษั ท หรื อเทศบาลเมื อง เมื่ อคุ ณมี บ้ านพั กแล้ ว คุ ณควรจะซื ้ อ
ประกั นภั ยคุ้ มครองบ้ านอยู่ อาศั ยด้ วย

เลขประจำ �ตั วประชาชน, ภู มิ ลำ�เนา และ บั ตรประชาชน
ย ืน
่ ขอเลขประจำ�ตัวประชาชน คุ ณจะได้ รั บเลขประจำ �ตั วประชาชน เมื่ อมี การ
บั นทึ กข้ อมู ลของคุ ณลงในระบบฐานข้ อมู ลทะเบี ยนราษฎร์ คุ ณสามารถได้ รั บเลข
ประจำ �ตั วประชาชนเมื่ อคุ ณอาศั ยอยู่ ในฟิ นแลนด์อย่ างถู กต้องตามกฎหมายและ
มี เหตุ ผลประกอบการลงทะเบี ยนมี ถิ่ นพำ �นั ก ผู้ อนุ มั ติ เลขประจำ �ตั วประชาชนคื อ
หน่ วยงานด้ านดิ จิ ตั ลและข้ อมู ลราษฎร์ (DVV) โดยจะอนุ มั ติ เพื่ อการเสี ยภาษี
ให้ แก่กรมสรรพากร หรื อ ในการอนุ มั ติ ใบอนุ ญาตมี ถิ่ นพำ �นั กโดยกองตรวจคนเข้ า
เมื อง หรื อ ในขณะลงทะเบี ยนสิ ทธิ์ ในการมี ถิ่ นพำ �นั ก DVV จะอธิ บายให้ คุ ณ
ทราบว่าจะสามารถลงทะเบี ยนให้ คุ ณมี ภ มู ลิ �ำ เนา หรื อไม่ เมื่ อคุ ณมี ภู มิ ลำ �เนา
แล้ ว คุ ณจะสามารถใช้ บริ การในภู มิ ลำ �เนาของคุ ณได้ ยื่ นขอ บัตรประชาชน จาก
บริ การการติ ดต่อที่ สถานี ตำ �รวจ บั ตรประชาชนคื อเอกสารที่ ใช้ แสดงตั วตนที่ มี รู ป
ถ่ายประกอบ ซึ่ งสามารถอนุ มั ติ ให้ ผู้ มี สั ญชาติ ฟิ นแลนด์ หรื อชาวต่างชาติ ท่ี อาศั ย
อยู่ ในฟิ นแลนด์ ได้

งาน
ลงทะเบ ยี นทีส่ �ำ นักงานแรงงานและการประกอบอาช พ
ี (สำ �นั กงาน TE) หรื อลง
่
่
ทะเบี ยนเป็ นผู้ หางานที บริ การการจ้ างงานในภู มิ ลำ �เนาของคุ ณหากคุ ณไม่มี งาน
ทำ � สำ �นั กงาน TE จะช่ วยคุ ณในเรื่ องการจ้ างงาน ควรหาที่ ทำ �งานด้ วยตนเองอย่าง
กระตื อรื อร้ นด้ วย เช่น ทางอิ นเทอร์ เน็ ตและหนั งสื อพิ มพ์ คุ ณสามารถติ ดต่อไปยั ง
นายจ้ างโดยตรงได้ด้ วย

อิ นเทอร์เน็ ต และ โทรศั พท์
จัดหาโทรศ พ
ั ท์ม อื ถือใหต้ วั เอง คุณจะได้รั บหมายเลขโทรศั พท์ ของฟิ นแลนด์ เมื่ อ
คุ ณซื ้ อบริ การโทรศั พท์ ของฟิ นแลนด์ คุ ณสามารถซื ้ อหมายเลขแบบจ่ายล่วงหน้ า
(พรี เพด) ที่ ร้ าน R-kioski, ทางอิ นเทอร์ เน็ ต หรื อที่ ร้ านบริ การด้ านเทเลโอเปอเร
เตอร์ คุ ณสามารถจัดการเรื่ องต่าง ๆ หลาย ๆ เรื่ องในฟิ นแลนด์ ได้ผ่านบริ การทาง
อิ นเทอร์ เน็ ตด้ วย
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บั ญชี ธนาคาร
เป ด
ิ บัญช ธี นาคาร ในประเทศฟิ นแลนด์จะมี การจ่ายเงิ นเดื อนและค่าธรรมเนี ยม
อื่ น ๆ ไปยั งบั ญชี ธนาคาร คุ ณจำ �เป็ นต้องมี หนั งสื อเดิ นทางหรื อเอกสารประจำ �ตั ว
เพื่ อการเปิ ดบั ญชี ธนาคาร

ภาษาฟิ นนิ ชและสวี ดิ ช
สมัครเร ยี นคอร์สภาษาฟ น
ิ นิชหร อื สวีด ชิ หากคุ ณยั งไม่เข้ าใจภาษา คุ ณสามารถ
เรี ยนภาษาฟิ นนิ ชและสวี ดิ ชได้ ทางอิ นเทอร์ เน็ ตด้ วย คุ ณสามารถเข้ าเรี ยนคอร์ ส
ภาษาฟิ นนิ ชหรื อสวี ดิ ชผ่ านบริ การของสำ �นั กงาน TE หรื อผ่ านสถานภาพผู้ ใช้
บริ การของเทศบาลเมื องด้ วย

การประกั นสั งคม
ติดต่อ Kela หากคุณตอ้ งการย ื น
่ ขอเงินสงเคราะห์หร อื ขอบัตร Kela โดย Kela
จะช่ วยเหลื อบุคคลต่าง ๆ ในหลาย ๆ สถานการณ์ ของชี วิ ต คุ ณสามารถได้ รั บเงิ น
สงเคราะห์ จาก Kela หากคุ ณอาศั ยอยู่ อย่างถาวรในประเทศฟิ นแลนด์ หรื อหากคุ ณ
ทำ �งานโดยมี คุ ณสมบั ติ ด้ านรายได้ขั ้ นต่ำ� Kela จะตรวจสอบสิ ทธิ์ ของคุ ณในการได้
รั บประกั นสั งคมในขณะที่ คุ ณยื่ นขอเงิ นสงเคราะห์ บางอย่ าง หรื อ ในขณะที่ ยื่ น
ขอบั ตร Kela คุ ณสามารถได้ รั บเงิ นชดเชยจากการซื ้ อยาตามใบสั งแพทย์ รวมทั ้งค่า
ใช้ จ่ายในการรั กษาพยาบาลส่ วนตั วโดยการแสดงบั ตร Kela

บั ตรภาษี
ย ืน
่ ขอบัตรภาษีท ีส่ �ำ นักงานภาษี ให้ นำ�บั ตรประจำ �ตั วประชาชนไปด้ วยขณะที่ ยื่ น
ขอบั ตรภาษี คุ ณสามารถยื่ นขอบั ตรภาษี ได้เมื่ อคุ ณทราบเกี่ ยวกั บเงิ นเดื อนที่ คุ ณ
จะได้ รั บหรื อรายได้อ่ื น ๆ ของคุ ณ ในอนาคตคุ ณจะสามารถขอบั ตรภาษี ได้ทางระบบ
ออนไลน์ หรื อทางโทรศั พท์
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ฉั นจำ �เป็ นต้องมี ใบอนุ ญาตมี
ถิ่ นพำ �นั กหรื อไม่ ?
ประชากรของประเทศกลุ่มนอร์ดิ ก

ในฐานะประชากรของประเทศกลุ่ มนอร์ ดิ กคุ ณจะมี
สิ ทธิ์ ในการพำ �นั กและทำ �งานในประเทศฟิ นแลนด์
ให้ ไปติ ดต่อที่ หน่ วยงานด้ านดิ จิ ตัลและข้ อมู ลราษฎร์
ด้ วยตนเอง หากคุ ณไม่มี เลขประจำ �ตั วประชาชนหรื อ
หากคุ ณต้องการจะมี ภู มิ ลำ �เนาในประเทศฟิ นแลนด์

ประชากรของประเทศในกลุ่ม EU, ลิ ก
เตนสไตน์ หรื อ สวิ ตเซอร์แลนด์

คุ ณไม่จำ �เป็ นต้องมี ใบอนุ ญาตมี ถิ่ นพำ �นั กในประเทศ
ฟิ นแลนด์ หากคุ ณเป็ นประชากรของประเทศในกลุ่ ม
EU, ลิ กเตนสไตน์ หรื อ สวิ ตเซอร์ แลนด์ หากคุ ณอยู่
ในฟิ นแลนด์เกิ น 3 เดื อน ให้ลงทะเบี ยนถิ่ นพำ �นั กของ
คุ ณที่ กองตรวจคนเข้ าเมื องของฟิ นแลนด์ภายในเวลา
3 เดื อนจากวั นที่ ย้ ายเข้ าประเทศมา

สมาชิ กในครอบครั วของประชากรของ
ประเทศในกลุ่ม EU

ลงทะเบี ยนสิ ทธิ์ ในการพำ �นั กของคุ ณหากคุ ณเป็ น
สมาชิ กในครอบครั วของประชากรของประเทศใน
กลุ่ ม EU และคุ ณเป็ นประชากรของประเทศในกลุ่ ม
EU เองด้ วย ยื่ นขอบั ตรมี ถิ่ นพำ �นั กสำ �หรั บสมาชิ ก
ในครอบครั วของประชากรของประเทศในกลุ่ ม EU
หากคุ ณเป็ นสมาชิ กในครอบครั วของประชากรของ
ประเทศในกลุ่ ม EU แต่คุณไม่ ใช่ประชากรของประเทศ
ในกลุ่ ม EU

ประชากรอื่ น ๆ นอกเหนื อจากประชากร
ของกลุ่ม EU, ลิ กเตนสไตน์ , สวิ ตเซอร์
แลนด์ หรื อกลุ่มนอร์ดิ ก

คุ ณ จำ � เป็ นต้ อ งมี ใบอนุ ญาตมี ถิ่ นพำ �นั กหากคุ ณ
ต้ อ งการมาที่ ฟิ นแลนด์ เกิ น 3 เดื อน ยื่ นขอใบ
อนุ ญาตมี ถิ่ นพำ �นั กจากประเทศต้ นทาง ที่ สถาน
เอกอั ครราชทู ตหรื อสถานกงสุ ลของฟิ นแลนด์ หรื อ
ยื่ นขอที่ กองตรวจคนเข้ าเมื องในประเทศฟิ นแลนด์
ยื่ นขอใบอนุ ญาตมี ถิ่ นพำ �นั กใบแรกก่อนที่ คุ ณจะมาที่
ฟิ นแลนด์ คุ ณสามารถยื่ นขอใบอนุ ญาตได้ ทางระบบ
ออนไลน์ ที่ บริ การ Enter Finland

ผู้ ย้ ายถิ่ นฐานกลั บเข้ าประเทศ

ผู้ ย้ ายถิ่ นฐานกลั บเข้ าประเทศสามารถได้รั บใบอนุ ญาต
มี ถิ่ นพำ �นั กหากคุ ณมี บรรพบุรุษ หรื อความสั มพั นธ์
ที่ ใกล้ ชิ ดกั บประเทศฟิ นแลนด์

รายละเอี ยดเพิ่ มเติ ม:
กองตรวจคนเข า้ เม อื งของฟ น
ิ แลนด์และบร กิ าร
ติดต่อออนไลน์
www.migri.fi
www.enterfinland.fi

คณ
ุ จะได ร้ ับข อ้ ม ลู จากเว บ็ ไซต์ของหน่วยงานด า้ น
ด จิ ติ ลั และข อ้ ม ลู ราษฎร ถ์ งึ ว ธิ ก๊ ารบ ันท กึ ท ี อ่ ย ู ่
และข อ้ ม ลู ส่วนตัวของค ณ
ุ ลงในระบบฐานข อ้ ม ลู
ทะเบ ยี นราษฎร ์

ฉั นจะได้ รั บความช่วยเหลื อใน
การปรั บตั วเข้ าสู่ สั งคม, การจ้ าง
งาน และการเรี ยนภาษาได้จาก
ที่ ไหน?
คุ ณสามารถได้ รั บบริ การต่าง ๆ ที่ จะช่ วยคุ ณในการ
ปรั บตั วเข้ าสู่ สั งคม, การจ้ างงานและการเรี ยนรู้ ภาษา
ฟิ นนิ ชหรื อสวี ดิ ช ในการปรั บตั วเข้ าสู่ สั งคมคุ ณ
จำ �เป็ นต้องมึ ความกระตื อรื อร้ นเอง และการเปิ ดรั บ
ทางสั งคมด้ วย
สำ �นั กงานแรงงานและการประกอบอาชี พ (สำ �นั กงาน
TE) หรื อเทศบาลเมื องจะตรวจสอบในการสำ �รวจเบื ้ อง
ต้ นเกี่ ยวกั บการศึ กษาของคุ ณ, ประสบการณ์ ทำ �งาน
ของคุ ณ และทั กษะทางภาษาของคุ ณ เป็ นต้ น หาก
คุ ณต้องการความช่ วยเหลื อในการปรั บตั วเข้ าสู่ สั งคม
สำ �นั กงาน TE หรื อเทศบาลเมื องจะวางแผนการปรั บ
ตั วเข้ าสู่ สั งคมร่วมกั บคุ ณ ซึ่ งจะต้องทำ �อย่างช้ าที่ สุด
ภายในเวลา 3 ปี หลั งจากที่ คุ ณได้ รั บใบอนุ ญาตมี ถิ่ น
พำ �นั กหรื อเมื่ อมี การลงทะเบี ยนสิ ทธิ์ ในการพำ �นั ก
อาศั ยของคุ ณ
สำ �นั ก งาน TE หรื อเทศบาลเมื องจะแนะนำ �ให้ คุ ณ
เข้ าสู่ หลั กสู ตรการปรั บตั วเข้ าสู่ สั งคมตามจำ �เป็ น
หลั กสู ตรการอบรมจะประกอบไปด้ วยการเรี ยนภาษา
และสั งคม, วั ฒนธรรม และการทำ �ความคุ้ นเคยกั บ
ชี วิ ตการทำ �งาน นอกจากนี ้ ในหลั กสู ตรการอบรมยั ง
อาจจะประกอบไปด้ วยการเรี ยนอื่ น ๆ และการฝึ กงาน
ด้ วย
สำ �นั กงาน TE, Kela หรื อเทศบาลเมื องจะตรวจสอบ
สิ ทธิ์ ของคุ ณในการได้ รั บเงิ นสงเคราะห์ สำ �หรั บคน
ว่างงาน หรื อเงิ นสงเคราะห์ เพื่ อการยั งชี พในช่ วงของ
แผนการปรั บตั วเข้ าสู่ สั งคม

รายละเอี ยดเพิ่ มเติ ม:
บร กิ ารแรงงานและการประกอบอาช พ
ี
www.te-palvelut.fi
ตรวจสอบบร กิ ารการปร ับตัวเข า้ ส สู ่ งั คมจาก
เว บ็ ไซต์ของเทศบาลเม อื งของค ณ
ุ หร อื ท ี จ่ ดุ ให ้
บร กิ าร
การเร ยี นภาษา
www.kotisuomessa.fi
www.finnishcourses.fi

หน่วยงานด า้ นดิจ ต
ิ ลั และข อ้ ม ลู ราษฎร์
www.dvv.fi
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หากฉั นเจ็ บป่ วย?

ในสถานการณ์ ฉุกเฉิ น

หากคุ ณ มี ภู มิ ลำ � เนาในประเทศฟิ นแลนด์ คุ ณ จะ
สามารถใช้ บริ การการรั กษาพยาบาลของรั ฐ หากคุ ณ
ไม่มี ภู มิ ลำ �เนา Kela สามารถตรวจสอบสิ ทธิ์ ของคุ ณ
ในการรั บบริ การการรั กษาพยาบาลของรั ฐได้ภายใต้
เหตุ ผลในการทำ �งานของคุ ณ นอกจากนี ้ ในสถานที่
ทำ �งานหลาย ๆ แห่งยั งมี บริ การการรั กษาพยาบาลของ
ที่ ทำ �งานด้ วย

หมายเลขรั บแจ้ งเหตุ ฉุ กเฉิ นในฟิ นแลนด์คื อ 112
โทรศั พท์ ไปที่ หมายเลขนี ้ ในสถานการณ์ ฉุ กเฉิ น
เมื่ อมี ความเสี่ ยงต่อชี วิ ต สุขภาพ ทรั พย์ สิ น หรื อ
สิ่ งแวดล้อม ศู นย์ รั บแจ้งเหตุฉุ กเฉิ นจะใช้ บริ การล่าม
หากจำ �เป็ น

หากคุ ณอาศั ยอยู่ ในประเทศฟิ นแลนด์อย่างถาวร คุ ณ
จะอยู่ ในเครื อข่ ายการประกั นการเจ็ บป่ วย และคุ ณ
จะสามารถได้ รั บการชดเชยจากค่าใช้ จ่ายในการรั กษา
พยาบาลจากภาคเอกชนและค่ายา คุ ณสามารถได้เงิ น
ชดเชยจากการรั กษาที่ ได้ รั บในต่างประเทศด้ วย คุ ณ
สามารถยื่ นขอบั ตรรั กษาพยาบาลของยุโรปได้จาก Kela
ด้ วย
คุ ณ สามารถขอความช่ ว ยเหลื อเกี่ ยวกั บปัญหาทาง
สุขภาพจิ ตได้จากสถานี อนามั ยของคุ ณ
หากคุ ณต้ อ งการความช่ วยเหลื อโดยเร่ งด่ วน คุ ณ
สามารถติ ดต่อแผนกฉุ กเฉิ นของสถานี อนามั ยที่ ใกล้
ที่ สุด หรื อ ที่ โรงพยาบาล

รายละเอี ยดเพิ่ มเติ ม:
Kela
www.kela.fi
Mieli ry
www.mieli.fi
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รายละเอี ยดเพิ่ มเติ ม:
ยน
ิ ดีตอ้ นร บั ส ปู่ ระเทศฟ น
ิ แลนด์
www.tem.fi/tervetuloa-suomeen
InfoFinland
www.infofinland.fi
การอย อู่ าศ ยั
www.asuminen.fi
หน่วยงานด า้ นดิจ ต
ิ ลั และข อ้ ม ลู ราษฎร์
www.dvv.fi
กองตรวจคนเข า้ เม อื งของฟ น
ิ แลนด์
www.migri.fi
Kela
www.kela.fi
กรมสรรพากร
www.vero.fi
บร กิ ารแรงงานและการประกอบอาช พ
ี
www.te-palvelut.fi
การเร ยี นภาษา
www.kotisuomessa.fi
www.finnishcourses.fi
กระทรวงการต่างประเทศ
www.um.fi
การเร ยี นในประเทศฟ น
ิ แลนด์
www.studyinfinland.fi
บร กิ ารของร ฐั ในระบบออนไลน์
www.suomi.fi
บร กิ ารให ข้ อ้ ม ลู แก่ประชาชน
www.kansalaisneuvonta.fi
โทรศ พ
ั ท์ 029 5000
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ข้ อมู ลพื ้ นฐานเกี่ ยวกั บการอยู่ อาศั ย และการมี ถิ่ นพำ �นั กในประเทศฟิ นแลนด์
ยิ นดี ต้อนรั บสู่ ประเทศฟิ นแลนด์ คื อแพ็ จเกจข้ อมู ลที่ ผลิ ตโดยกระทรวงแรงงานและการประกอบอาชี พ ซึ่ ง
ศู นย์ ผู้ เชี่ ยวชาญด้ านการปรั บตั วเข้ าสู่ สั งคมของชาวต่างชาติ ของกaระทรวง และ เว็ บไซต์ infoFinland ของ
เมื องเฮลซิ งกิ เป็ นผู้ รั บผิ ดชอบในการผลิ ตร่วมกั น (เวอร์ ชั น 1/2022)

