
ยินดีต้อนรับสู่ประเทศ
ฟิ นแลนด์
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จัดการเรื่ องตอ่ไปน้ี  เม่ื อคุณย้ายมาที่ ประเทศฟิ นแลนด์

การย้ายมาท่ี ฟิ นแลนด์? 
ฉันจะเริ่ มต้นได้อย่างไร?
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บ้านพัก
จดัการหาบา้นพกัใหต้ ัวเอง หากคุณไม่มี ที่ อยู่ คุณจะไม่สามารถลงทะเบี ยน

เพื่ อเป็ นบุคคลที่ อาศัยในฟิ นแลนด์ ได้  คุณสามารถหาบ้านเช่าและบ้านท่ี เป็ น

กรรมสิ ทธ์ิ ของคุณเองได้จากหนังสื อพิมพ์  และ อินเทอร์เน็ต คุณสามารถเช่าบ้าน

ได้จากบุคคลทั่ วไป, บริ ษัท หรื อเทศบาลเมือง เมื่ อคุณมีบ้านพักแล้ว คุณควรจะซื้ อ

ประกันภัยคุ้มครองบ้านอยู่ อาศัยด้วย

เลขประจำาตัวประชาชน, ภูมิลำาเนา และ บัตรประชาชน
ย ืน่ขอเลขประจำาตวัประชาชน คุณจะได้รับเลขประจำาตัวประชาชน เมื่ อมีการ

บันทึกข้อมู ลของคุณลงในระบบฐานข้อมู ลทะเบียนราษฎร์  คุณสามารถได้รับเลข

ประจำาตัวประชาชนเมื่ อคุณอาศัยอยู่ ในฟิ นแลนด์อย่างถู กต้องตามกฎหมายและ

มี เหตุผลประกอบการลงทะเบียนมีถิ่ นพำานัก ผู้ อนุมัติเลขประจำาตัวประชาชนคือ

หน่วยงานด้านดิจิตัลและข้อมู ลราษฎร์  (DVV) โดยจะอนุมัติเพื่ อการเสี ยภาษี

ให้แกก่รมสรรพากร หรื อ ในการอนุมัติ ใบอนุญาตมีถิ่ นพำานักโดยกองตรวจคนเข้า

เมื อง หรื อ ในขณะลงทะเบียนสิ ทธิ์ ในการมีถิ่ นพำานัก  DVV จะอธิ บายให้คุณ

ทราบว่าจะสามารถลงทะเบี ยนให้คุณมี  ภมูลิำาเนา หรื อไม่  เมื่ อคุณมีภู มิลำาเนา

แล้ว คุณจะสามารถใช้บริการในภู มิลำาเนาของคุณได้  ยื่ นขอ บตัรประชาชน จาก

บริการการติดตอ่ที่ สถานีตำารวจ บัตรประชาชนคือเอกสารที่ ใช้แสดงตัวตนที่ มี รูป

ถ่ายประกอบ ซ่ึ งสามารถอนุมัติ ให้ผู้ มี สัญชาติฟิ นแลนด์หรื อชาวต่างชาติที่ อาศัย

อยู่ ในฟิ นแลนด์ ได้

งาน
ลงทะเบยีนท ีส่ ำานกังานแรงงานและการประกอบอาช พี (สำ านักงาน TE) หรื อลง

ทะเบียนเป็ นผู้ หางานที่่ บริการการจ้างงานในภู มิลำาเนาของคุณหากคุณไม่มี งาน

ทำา สำ านักงาน TE จะช่วยคุณในเรื่ องการจ้างงาน ควรหาที่ ทำางานด้วยตนเองอย่าง

กระตือรื อร้นด้วย เช่น ทางอินเทอร์เน็ตและหนังสื อพิมพ์  คุณสามารถติดตอ่ไปยัง

นายจ้างโดยตรงได้ด้วย

อินเทอร์เน็ต และ โทรศัพท์
จดัหาโทรศพัทม์อืถอืใหต้วัเอง คุณจะได้รับหมายเลขโทรศัพท์ของฟิ นแลนด์ เมื่ อ

คุณซื้ อบริการโทรศัพท์ของฟิ นแลนด์ คุณสามารถซื้ อหมายเลขแบบจ่ายล่วงหน้า

 (พรี เพด) ท่ี ร้าน R-kioski, ทางอินเทอร์เน็ต หรื อที่ ร้านบริการด้านเทเลโอเปอเร

เตอร์  คุณสามารถจัดการเรื่ องต่าง ๆ หลาย ๆ เรื่ องในฟิ นแลนด์ ได้ผ่านบริการทาง

อินเทอร์เน็ตด้วย
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บัญชี ธนาคาร
เป ดิบญัช ธีนาคาร ในประเทศฟิ นแลนด์จะมีการจ่ายเงินเดือนและค่าธรรมเนียม

อื่ น ๆ ไปยังบัญชี ธนาคาร คุณจำาเป็ นต้องมีหนังสื อเดินทางหรื อเอกสารประจำาตัว

เพื่ อการเปิ ดบัญชี ธนาคาร

ภาษาฟิ นนิชและสวีดิช
สมคัรเร ยีนคอรส์ภาษาฟ นินชิหรอืสวดีชิ หากคุณยังไม่เข้าใจภาษา คุณสามารถ

เรี ยนภาษาฟิ นนิชและสวีดิชได้ทางอินเทอร์เน็ตด้วย คุณสามารถเข้าเรี ยนคอร์ส

ภาษาฟิ นนิชหรื อสวีดิชผ่านบริการของสำ านักงาน TE หรื อผ่านสถานภาพผู้ ใช้

บริการของเทศบาลเมืองด้วย

การประกันสังคม
ตดิตอ่ Kela หากคณุตอ้งการย ืน่ขอเงนิสงเคราะหห์ร อืขอบตัร Kela โดย Kela 

จะช่วยเหลือบุคคลต่าง ๆ ในหลาย ๆ สถานการณ์ของชี วิต คุณสามารถได้รับเงิน

สงเคราะห์จาก Kela หากคุณอาศัยอยู่ อย่างถาวรในประเทศฟิ นแลนด์ หรื อหากคุณ

ทำางานโดยมีคุณสมบัติด้านรายได้ขั ้นต่ำา Kela จะตรวจสอบสิ ทธิ์ ของคุณในการได้

รับประกันสังคมในขณะที่ คุณยื่ นขอเงินสงเคราะห์บางอย่าง หรื อ ในขณะที่ ยื่ น

ขอบัตร Kela คุณสามารถได้รับเงินชดเชยจากการซื ้ อยาตามใบสังแพทย์  รวมทั ้งค่า

ใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลส่วนตัวโดยการแสดงบัตร Kela

บัตรภาษี
ย ืน่ขอบตัรภาษที ีส่ ำานกังานภาษ ีให้นำ าบัตรประจำาตัวประชาชนไปด้วยขณะท่ี ยื่ น

ขอบัตรภาษี  คุณสามารถยื่ นขอบัตรภาษี ได้เมื่ อคุณทราบเก่ี ยวกับเงินเดือนที่ คุณ

จะได้รับหรื อรายได้อื่ น ๆ  ของคุณ ในอนาคตคุณจะสามารถขอบัตรภาษี ได้ทางระบบ

ออนไลน์หรื อทางโทรศัพท์
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ฉันจำาเป็ นต้องมี ใบอนุญาตมี
ถ่ินพำานักหรือไม่?
ประชากรของประเทศกลุ่มนอร์ดิก
ในฐานะประชากรของประเทศกลุ่มนอร์ดิกคุณจะมี
สิ ทธิ์ ในการพำานักและทำางานในประเทศฟิ นแลนด์  
ให้ ไปติดตอ่ที่ หน่วยงานด้านดิจิตัลและข้อมู ลราษฎร์
ด้วยตนเอง หากคุณไม่มี เลขประจำาตัวประชาชนหรื อ
หากคุณต้องการจะมีภู มิลำาเนาในประเทศฟิ นแลนด์

ประชากรของประเทศในกลุ่ม EU, ลิก
เตนสไตน์ หรือ สวิตเซอร์แลนด์
คุณไม่จำาเป็ นต้องมี ใบอนุญาตมีถิ่ นพำานักในประเทศ
ฟิ นแลนด์หากคุณเป็ นประชากรของประเทศในกลุ่ม 
EU, ลิกเตนสไตน์ หรื อ สวิตเซอร์แลนด์ หากคุณอยู่
ในฟิ นแลนด์เกิน 3 เดือน ให้ลงทะเบียนถิ่ นพำานักของ
คุณท่ี กองตรวจคนเข้าเมืองของฟิ นแลนดภ์ายในเวลา 
3 เดือนจากวันที่ ย้ายเข้าประเทศมา

สมาชิกในครอบครัวของประชากรของ
ประเทศในกลุ่ม EU
ลงทะเบี ยนสิ ทธิ์ ในการพำานักของคุณหากคุณเป็ น
สมาชิ กในครอบครั วของประชากรของประเทศใน
กลุ่ม EU และคุณเป็ นประชากรของประเทศในกลุ่ม
 EU เองด้วย ยื่ นขอบัตรมีถิ่ นพำานักสำ าหรับสมาชิ ก
ในครอบครั วของประชากรของประเทศในกลุ่ม EU 
หากคุณเป็ นสมาชิ กในครอบครั วของประชากรของ
ประเทศในกลุ่ม EU แตคุ่ณไม่ ใช่ประชากรของประเทศ
ในกลุ่ม EU

ประชากรอ่ื น ๆ นอกเหนือจากประชากร
ของกลุ่ม EU, ลิกเตนสไตน์, สวิตเซอร์
แลนด์ หรือกลุ่มนอร์ดิก
คุณจำ าเป็ นต้องมี ใบอนุญาตมี ถิ่ นพำ านักหากคุณ
ต้องการมาที่ ฟิ นแลนด์เกิน 3 เดือน ยื่ นขอใบ
อนุญาตมี ถิ่ นพำ านักจากประเทศต้นทาง ที่ สถาน
เอกอัครราชทูตหรื อสถานกงสุลของฟิ นแลนด์  หรื อ
 ยื่ นขอที่ กองตรวจคนเข้าเมืองในประเทศฟิ นแลนด์ 
ยื่ นขอใบอนุญาตมีถิ่ นพำานักใบแรกกอ่นที่ คุณจะมาที่
ฟิ นแลนด์ คุณสามารถยื่ นขอใบอนุญาตได้ทางระบบ
ออนไลน์ที่ บริการ Enter Finland

ผู้ ย้ายถ่ินฐานกลับเข้าประเทศ
ผู้ ย้ายถิ่ นฐานกลับเข้าประเทศสามารถได้รับใบอนุญาต
มีถิ่ นพำานักหากคุณมี บรรพบุรุษ หรื อความสัมพันธ์
ที่ ใกล้ชิดกับประเทศฟิ นแลนด์

รายละเอียดเพ่ิ มเติม:

กองตรวจคนเขา้เมอืงของฟ นิแลนดแ์ละบร กิาร
ตดิตอ่ออนไลน์
www.migri.fi 
www.enterfinland.fi

หนว่ยงานดา้นดจิติลัและขอ้มลูราษฎร ์
www.dvv.fi

คณุจะไดร้ ับขอ้ม ลูจากเว บ็ไซตข์องหนว่ยงานดา้น
ดจิติลัและขอ้ม ลูราษฎรถ์ งึว ธิ ก๊ารบ ันท กึท ี อ่ย ู ่
และขอ้ม ลูสว่นต ัวของคณุลงในระบบฐานขอ้ม ลู
ทะเบ ยีนราษฎร ์

ฉันจะได้รับความช่วยเหลือใน
การปรับตัวเข้าสู่สังคม, การจ้าง
งาน และการเรียนภาษาได้จาก
ท่ี ไหน?
คุณสามารถได้รับบริการต่าง ๆ ที่ จะช่วยคุณในการ
ปรับตัวเข้าสู่ สังคม, การจ้างงานและการเรี ยนรู้ภาษา
ฟิ นนิชหรื อสวีดิช ในการปรับตัวเข้ าสู่ สั งคมคุณ
จำาเป็ นต้องมึความกระตือรื อร้นเอง และการเปิ ดรับ
ทางสังคมด้วย

สำ านักงานแรงงานและการประกอบอาชี พ (สำ านักงาน 
TE) หรื อเทศบาลเมืองจะตรวจสอบในการสำ ารวจเบื ้ อง
ต้นเกี่ ยวกับการศึ กษาของคุณ, ประสบการณ์ทำางาน
ของคุณ และทักษะทางภาษาของคุณ เป็ นต้น หาก
คุณต้องการความช่วยเหลือในการปรับตัวเข้าสู่ สังคม 
สำ านักงาน TE หรื อเทศบาลเมืองจะวางแผนการปรับ
ตัวเข้าสู่ สังคมร่วมกับคุณ ซ่ึ งจะต้องทำาอย่างช้าที่ สุด
ภายในเวลา 3 ปี  หลังจากที่ คุณได้รับใบอนุญาตมีถิ่ น
พำานักหรื อเมื่ อมีการลงทะเบี ยนสิ ทธิ์ ในการพำานัก
อาศัยของคุณ

สำ านักงาน TE หรื อเทศบาลเมื องจะแนะนำ าให้คุณ
เข้ าสู่ หลักสู ตรการปรั บตั วเข้ าสู่ สั งคมตามจำาเป็ น
 หลักสูตรการอบรมจะประกอบไปด้วยการเรี ยนภาษา
และสังคม, วัฒนธรรม และการทำาความคุ้ นเคยกับ
ชี วิตการทำางาน นอกจากน้ี ในหลักสูตรการอบรมยัง
อาจจะประกอบไปด้วยการเรี ยนอื่ น ๆ และการฝึ กงาน
ด้วย

สำ านักงาน TE, Kela หรื อเทศบาลเมืองจะตรวจสอบ
สิ ทธิ์ ของคุณในการได้รับเงินสงเคราะห์สำ าหรับคน
ว่างงาน หรื อเงินสงเคราะห์เพื่ อการยังชี พในช่วงของ
แผนการปรับตัวเข้าสู่ สังคม

รายละเอียดเพ่ิ มเติม:

บร กิารแรงงานและการประกอบอาช พี
www.te-palvelut.fi

ตรวจสอบบร กิารการปร ับต ัวเข า้ส ูส่ งัคมจาก
เว บ็ไซตข์องเทศบาลเม อืงของคณุ หร อืท ี จ่ดุให ้
บร กิาร

การเร ยีนภาษา
www.kotisuomessa.fi 
www.finnishcourses.fi

http://www.migri.fi
http://www.enterfinland.fi
http://www.dvv.fi
http://www.te-palvelut.fi
http://www.kotisuomessa.fi
http://www.finnishcourses.fi
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หากฉันเจ็บป่วย?
หากคุณมีภู มิ ลำ าเนาในประเทศฟิ นแลนด์คุณจะ
สามารถใช้บริการการรักษาพยาบาลของรัฐ  หากคุณ
ไม่มีภู มิลำาเนา Kela สามารถตรวจสอบสิ ทธิ์ ของคุณ
ในการรับบริ การการรักษาพยาบาลของรัฐได้ภายใต้
เหตุผลในการทำางานของคุณ นอกจากน้ี ในสถานที่
ทำางานหลาย ๆ แห่งยังมีบริการการรักษาพยาบาลของ
ที่ ทำางานด้วย

หากคุณอาศัยอยู่ ในประเทศฟิ นแลนด์อย่างถาวร คุณ
จะอยู่ ในเครื อข่ายการประกันการเจ็บป่วย และคุณ
จะสามารถได้รับการชดเชยจากค่าใช้จ่ายในการรักษา
พยาบาลจากภาคเอกชนและค่ายา คุณสามารถได้เงิน
ชดเชยจากการรักษาที่ ได้รับในต่างประเทศด้วย คุณ
สามารถย่ื นขอบัตรรักษาพยาบาลของยุโรปได้จาก Kela 
ด้วย

คุณสามารถขอความช่วยเหลือเกี่ ยวกับปัญหาทาง
สุขภาพจิตได้จากสถานีอนามัยของคุณ

หากคุณต้องการความช่วยเหลือโดยเร่งด่วน คุณ
สามารถติดตอ่แผนกฉุกเฉินของสถานีอนามัยที่ ใกล้
ที่ สุด หรื อ ที่ โรงพยาบาล

รายละเอียดเพ่ิ มเติม:

Kela
www.kela.fi

Mieli ry
www.mieli.fi

ในสถานการณ์ฉุกเฉิน
หมายเลขรับแจ้งเหตุฉุกเฉินในฟิ นแลนด์คือ 112 
โทรศั พท์ ไปที่ หมายเลขน้ี ในสถานการณ์ฉุกเฉิน
 เมื่ อมีความเส่ี ยงตอ่ชี วิต สุขภาพ ทรัพย์สิ น หรื อ
ส่ิ งแวดล้อม ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินจะใช้บริการล่าม
หากจำาเป็ น

http://www.kela.fi
http://www.mieli.fi
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รายละเอียดเพ่ิ มเติม:
ย นิดตีอ้นรบัส ูป่ระเทศฟ นิแลนด์
www.tem.fi/tervetuloa-suomeen

InfoFinland
www.infofinland.fi

การอย ูอ่าศยั
www.asuminen.fi

หนว่ยงานดา้นดจิติลัและขอ้มลูราษฎร ์
www.dvv.fi

กองตรวจคนเขา้เมอืงของฟ นิแลนด์
www.migri.fi

Kela
www.kela.fi

กรมสรรพากร
www.vero.fi

บร กิารแรงงานและการประกอบอาช พี
www.te-palvelut.fi

การเร ยีนภาษา
www.kotisuomessa.fi 
www.finnishcourses.fi

กระทรวงการตา่งประเทศ
www.um.fi

การเร ยีนในประเทศฟ นิแลนด์
www.studyinfinland.fi

บร กิารของรฐัในระบบออนไลน์
www.suomi.fi

บร กิารใหข้อ้มลูแกป่ระชาชน
www.kansalaisneuvonta.fi 
โทรศพัท ์ 029 5000
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ยินดีต้อนรับสู่ประเทศฟิ นแลนด์ คือแพ็จเกจข้อมูลที่ ผลิตโดยกระทรวงแรงงานและการประกอบอาชี พ ซ่ึ ง
ศูนย์ผู้ เช่ี ยวชาญด้านการปรับตัวเข้าสู่ สังคมของชาวต่างชาติของกaระทรวง และ เว็บไซต์  infoFinland ของ

เมืองเฮลซิ งกิเป็ นผู้ รับผิดชอบในการผลิตร่วมกัน (เวอร์ชัน 1/2022)

ข้อมูลพื้ นฐานเก่ี ยวกับการอยู่อาศัย และการมีถ่ินพำานักในประเทศฟิ นแลนด์
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