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กำรตรวจสอบเบือ้งตน้ 

ส ำหรับคนเขำ้เมอืงทกุคน 
 
 
ในฐำนะทีเ่ป็นคนเขำ้เมอืงทำ่นมโีอกำสไดรั้บบรกิำรกำรตรวจสอบเบือ้ง 
ตน้เป็นกำรสว่นตัวโดยไมต่อ้งค ำนงึถงึเหตผุลในกำรเขำ้เมอืง วตัถปุระ 
สงคข์องกำรตรวจสอบเบือ้งก็เพือ่ประเมนิวำ่ทำ่นมคีวำมพรอ้มอะไรบำ้ง 
ในกำรปรับตัวเขำ้กบัประเทศฟินแลนดแ์ละกำรบรกิำรอะไรบำ้งทีท่ำ่น 
ตอ้งกำรเพือ่จะชว่ยสง่เสรมิในกำรปรับตัว กำรตรวจสอบเบือ้งตน้จะท ำ 
ควำมกระจำ่งอำทเิชน่กำรศกึษำของทำ่น ประสบกำรณ์ท ำงำนของ 
ทำ่นและทักษะทำงภำษำของทำ่น กำรตรวจสอบเบือ้งตน้จะท ำทีส่ ำ 
นักจำ้งงำนและพัฒนำเศรษฐกจิหรอืทีศ่นูยบ์รกิำรสงัคม 
 
ถำ้ทำ่นมงีำนท ำหรอืมสีถำบันรับทำ่นเขำ้ศกึษำ ทำ่นจะไมไ่ดรั้บกำรบร ิ
กำรตรวจสอบเบือ้งตน้หรอืวำงแผนในกำรปรับตัว อย่ำงไรก็ตำมถำ้ทำ่น 
เกดิมคีวำมคดิเห็นวำ่ทำ่นจ ำเป็นตอ้งไดรั้บกำรตรวจสอบเบือ้งตน้ 
ทำ่นสำมำรถรอ้งขอรับบรกิำรเรือ่งนีไ้ด ้
ถำ้ทำ่นไมม่งีำนท ำและลงทะเบยีนไวใ้นฐำนะเป็นผูก้ ำลังหำงำน 
ส ำนักจำ้งงำนและพัฒนำเศรษฐกจิเมอืง Etelä-Savo 
จะท ำกำรตรวจสอบเบือ้งตน้ใหท้ำ่น ณ ใหบ้รกิำรที ่Pieksämäki 
ถำ้ทำ่นตอ้งกำร สว่นคนเขำ้เมอืงอืน่ๆ เชน่ผูรั้บบ ำนำญ 
และแมบ่ำ้นสำมำรถรอ้งขอรับบรกิำรกำรตรวจสอบเบือ้งตน้ไดจ้ำกวทิย
ำลัยระดับภมูภิำคที ่Pieksämäki  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                     

รำยกำรตรวจสอบส ำหรับผูย้ำ้ยมำอยูใ่นฟินแลนด ์

กรณุาไปลงทะเบยีนวา่ทา่นอยูอ่ยา่งเป็นทางการในประเทศฟินแ
ลนด ์ ในตอนแรกรบีไปตดิตอ่ทีส่ถานทีร่าชการดงัตอ่ไปนี:้ 
1. ส ำนักงำนทะเบยีนรำษฎร:์ 

ลงทะเบยีนในฐำนขอ้มลูทะเบยีนรำษฎรข์องฟินแลนด ์
และรอ้งขอหมำยเลขประจ ำตวั (ทกุอยำ่ง) 

2. ส ำนักงำนต ำรวจ: 
สอบถำมสทิธใิบอนุญำตมถีิน่พ ำนักของทำ่นในฟินแลนด ์
ลงทะเบยีนสทิธใิบอนุญำตมถีิน่พ ำนักของทำ่น(พลเมอืงของสหภำพยโุ
รป/ประเทศในเขตเศรษฐกจิยโุรป) 
พลเมอืงทีย่ำ้ยมำจำกนอกประเทศสหภำพยโุรป 
ใบอนญุำมถีิน่พ ำนักจะตอ้งไมห่มดอำย ุ

3. ส ำนักงำนเกลำ: 
รอ้งขอสทิธขิองทำ่นเกีย่วกบักำรประกนัสงัคมของฟินแลนด ์

4. ส ำนักจำ้งงำนและพฒันำเศรษฐกจิ (ส ำนักงำนTE): ถำ้ทำ่นวำ่ง 
งำนลงทะเบยีนวำ่ทำ่นเป็นผูก้ ำลงัหำงำน 
ส ำหรับผูเ้ขำ้มำท ำงำนสำมำรถไดร้ับควำมชว่ยเหลอืในกำรปรับตวัดว้ย 
(อำทเิชน่ หลกั สตูรเรยีนภำษำ ฯลฯ) 

น ำหนังสอืเดนิทำง ใบอนุญำตมถีิน่พ ำนัก 
หลกัฐำนกำรลงทะเบยีนเกีย่วกบัสทิธขิองใบอนุญำตมถีิน่พ ำนัก 
และหลกัฐำนทีส่ ำคญัอืน่ๆ ตดิตวัไปดว้ย อำ่นขอ้มลูทีส่ ำคญัตำ่งๆ 
ในหนำ้ถดัไป 

 
นอกจากการลงทะเบยีนแลว้ไปสถานทีด่งักลา่วตอ่ไปนีด้ว้ย: 
1. ธนำคำร: เมือ่ทำ่นไดร้ับหมำยเลขประจ ำตวัแลว้ 

ใหไ้ปเปิดบญัชธีนำคำร 
2. ศนูยบ์รกิำรสงัคม: ถำ้ใบอนุญำตมถีิน่พ ำนักของทำ่นไดร้หสั A  

หรอืทำ่นลงทะเบยีนในฐำนะเป็นพลเมอืงของสหภำพยโุรป/ประเทศใน
เขตเศรษฐกจิยโุรป 
และรำยไดข้องครอบครัวทำ่นและกำรเงนิไมพ่อเพยีงส ำหรับคำ่ใชจ้ำ่ย
ทีจ่ ำเป็น ทำ่นรอ้งขอควำมชว่ย เหลอืได ้ 

3. ส ำนักงำนภำษี: เมือ่ทำ่นทรำบรำยไดข้องทำ่น ไปขอบตัรเสยีภำษี 

4. จดุใหบ้รกิำรลกูคำ้เมอืง Pieksämäki/ ชมุสำยโทรศพัทข์องเมอืง: 
ค ำแนะน ำกำรใหบ้รกิำรตำ่งๆ ของเมอืงอำทเิชน่ 
กำรหำสถำนทีท่ีเ่ลีย้งดบูตุรของทำ่นหรอืทีเ่รยีนในโรงเรยีนภำคบงัคบั 

 
 



ส านกัทะเบยีนราษฎร ์ITÄ-SUOMEN MAISTRAATTI, 
ส านกังานเมอืง MIKKELI     
กำรลงทะเบยีนในฐำนขอ้มลูทะเบยีนรำษฎรข์องฟินแลนด ์
Raatihuoneenkatu 5 A, Mikkeli, ชัน้ 5 
โทร. 029 553 9511 (ชมุสำยโทรศพัท)์  
เวลำเปิด จ.- ศ. เวลำ 9.00–16.00  
www.maistraatti.fi 

 
ส านกังานต ารวจ ITÄ-SUOMEN POLIISILAITOS, สถานตี ารวจที ่ 
ลงทะเบยีนสทิธขิองใบอนุญำตมิถี ิน่พ ำนัก ใบอนุญำตมถีิน่พ ำนัก 
เรือ่งขอสญัชำต ิใบขับขี ่
Hallituskatu 4, Mikkeli 
เรือ่งตำ่งๆ ของคนตำ่งชำตคิวรจองเวลำ จ. – ศ. เวลำ 9.00-11.00, โทร. 
0295 455 050, ulkomaalaisasiat.mikkeli@poliisi.fi 
www.poliisi.fi  
 
ส านกังานเกลา KELA PIEKSÄMÄKI  
กำรประกนัสงัคมของฟินแลนด ์
Lampolahdenkatu 6 
เวลำเปิด , จ.- ศ. 9.00-16.00 
www.kela.fi 
 
ส านกัจา้งงานและพฒันาเศรษฐกจิ ETELÄ-SAVON TYÖ- JA 
ELINKEINOTOIMISTO (ส านกังาน TE) 
PIEKSÄMÄKI 
ลงทะเบยีนวำ่เป็นผูก้ ำลังหำงำน ใหก้ำรสนับสนุนและค ำแนะน ำส ำหรับหำ 
งำน กำรตรวจสอบเบือ้งตน้ กำรแนะน ำอำชพี กำรฝึกอบรมกำรปรับตัว กำร 
สนับสนุนกำรปรับตัว เงนิตกงำน ใหบ้รกิำรทัง้ผูท้ีก่ ำลังหำงำนและผูท้ีก่ ำลัง 
ท ำงำน 
Savontie 20, โทร. 0295 044 000 (ชมุสำยโทรศัพท)์ 
เวลำเปิด , จ.- ศ. 9.00-16.00 
www.te-palvelut.fi 
 
 
 
 

ส านกังานภาษ ีKAAKKOIS-SUOMEN VEROTOIMISTO, 
จุดบรกิารที ่MIKKELIN TOIMIPISTE  
ไปรับบัตรเสยีภำษีดว้ยตัวเอง 
หมำยเลขภำษีส ำหรับผูท้ ำงำนในดำ้นกำรกอ่สรำ้ง 
Raatihuoneenkatu 5 A,  โทร. 020 612 000 (ชมุสำยโทรศัพท)์ 
เวลำเปิด , จ.- ศ. 9.00–15.00  
www.vero.fi  
 
บรษิทัหาบา้นเชา่ PIEKSÄMÄEN HAKA  
กำรหำบำ้นเชำ่ 
Keskuskatu 30, Pieksämäki, โทร. (015) 348 060 
เวลำเปิด , จ.- ศ.  เวลำ 8-16 (หนำ้รอ้น 8-15.30) 
www.pieksamaenhaka.fi 
 
เมอืง PIEKSÄMÄKI /สถานดแูลเด็ก 
PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI / PÄIVÄHOITO 
สถำนดแูลเด็ก(0-6 ขวบ) และกำรสอนเบือ้งตน้ (6 ขวบ) 
กำรยืน่ค ำรอ้งหำสถำนทีด่แูลเด็กมอียูอ่ยำ่งตอ่เนือ่ง 
กำรยืน่ค ำรอ้งหำทีด่แูลเด็กอำจะท ำไดโ้ดยกรอกแบบฟอรม์ทำงหนำ้อนิเทอ
รเ์น็ตของเมอืง แบบ 
ฟอรม์ยืน่ค ำรอ้งอำจจะขอไดจ้ำกสถำนทีด่แูลเด็กและส ำนักงำนดแูลเด็ก 
กำรยืน่ค ำรอ้งสมัครเขำ้รับกำรสอนเบือ้งตน้ก็อำจจะกรอกแบบฟอรม์ไดท้ำง
อนิเทอรเ์น็ตที ่http://www.pieksamaki.fi/fi/pv-sahkoinen-asiointi 
Kanttila, Vilhulantie 5, 76850 Naarajärvi,  
โทร.015 788 2111 (ชมุสำยโทรศพัท)์, จ.- ศ. 8.00-15.30 
 
เมอืง PIEKSÄMÄKI / ส านกังานโรงเรยีน 
PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI / KOULUTOIMISTO  
กำรสอนขัน้พืน้ฐำน  
Kauppakatu 1, Pieksämäki, 015 788 2111 (ชมุสำยโทรศัพท)์ 

 
เมอืง PIEKSÄMÄKI / ส านกังานสงัคม 
PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI / SOSIAALITOIMISTO  
งำนสงัคมส ำหรับผูใ้หญอ่ำทเิชน่ เงนิชว่ยเหลอืคำ่ครองชพี  
กำรท ำธรุกรรมกบันักสงัคมสงเครำะหแ์ละผูด้แูลดำ้นสงัคมควรจองเวลำ 
Lampolahdenkatu 2-4, Pieksämäki 
จ.- ศ. เวลำ 9.00-10.00 โทร 044 7995539 
เมอืง PIEKSÄMÄKI /ศนูยใ์หค้ าแนะน าครอบครวั 

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI / PERHENEUVOLA 
ใหก้ำรสนับสนุนเด็กและครอบครัว 
Kanttila, Vilhulantie 5, 76850 Naarajärvi 
ใหค้ ำแนะน ำทำงโทรศัพทแ์ละกำรจองเวลำ จ.- ศ. 12.00-13.00 
โทร. 044 7995695 หรอืi 015 788 2111 (ชมุสำยโทรศัพท)์ 
 
ศนูยอ์นามยั PIEKSÄMÄEN TERVEYSKESKUS  
สถานอีนามยัหลกั (Pääterveysasema), Tapparakatu 1-3 
เขำ้พบแพทย ์พยำบำล พนักงำนอนำมัย 8.00-15.30, กำรจองเวลำ โทร. 
015 788 2111 (ชมุสำยโทรศัพท)์, จ.- ศ. 8.00-9.00. 
 
ศนูยใ์หค้ าแนะน า Neuvola 
(โพลคีลนิกิส ำหรับแมแ่ละโรคเฉพำะสตร,ี กำรวำงแผนครอบครัว, 
กำรคมุก ำเนดิและศนูยส์ขุภำพส ำหรับแม,่ ศนูยส์ขุภำพส ำหรับเด็ก) 
สถำนอีนำมัยหลัก Tapparakatu 1-3, โทร. 015 788 4280 
เวลำโทร จ.- ศ.  8.00-9.00 และ 13.00-14.00 
  
สถานท าฟนัของสถานอีนามยัหลกั 
Pääterveysaseman hammashoitola, 
Tapparakatu 1-3 
กำรจองเวลำท ำฟัน จ.- ศ. เวลำ 8.00-10.00,  
โทร. 015 788 4350 
เจำ้หนำ้ทีอ่ยูเ่วรที ่Mikkeli ส., อำ. และ วนัท ำงำนทีเ่ป็นวนัทำงศำสนำ 
เวลำ 10–12.00  
โทร.015 194 4425. 
สถำนอีนำมัยหลัก Pankalampi, Kiiskinmäenkatu 5–7, Mikkeli  
 
การปฐมพยาบาลเบือ้งตน้และแพทยอ์ยูเ่วร 
ENSIAPU JA LÄÄKÄRIPÄIVYSTYS 
กำรรักษำพยำบำลเรง่ดว่นทกุตอนเย็นจนกระทั่งถงีเวลำเวลำ 21.30 
และวนัสดุสปัดำห ์ 
โรงพยำบำล Pieksämäki, Sairaalantie 14, โทรศัพท ์015 788 4380 
โพลคีลนิกิกำรปฐมพยำบำลเบือ้งตน้ใหก้ำรรักษำพยำบำลผูป่้วยอยำ่งฉับพ
ลันและเกดิอบุัตเิหตทุกุวนัเวลำ 8.00-21.30  
ส ำหรับกรณีทีไ่มเ่รง่ดว่นสถำนทีรั่กษำพยำบำลอนัดับแรกคอื  
สถำนอีนำมัยหลัก, Tapparakatu 1-3, โทร. 015 788 2111 
(ชมุสำยโทรศัพท)์ 

แพทยอ์ยูเ่วร เวลำ 22.00-8.00 โรงพยำบำลกลำง Mikkeli 
กำรปฐมพยำบำลเบือ้งตน้, Porrassalmenkatu 35-37, 50100 Mikkeli, 
โทร. 015 211411 (กำรใหค้ ำแนะน ำเบือ้งตน้ที ่Etelä-Savo) 
หมายเลขฉุกเฉนิ HÄTÄNUMERO 112 
เกดิเหตฉุุกเฉนิ: รถพยำบำล, พนักงำนดับเพลงิ, เจำ้หนำ้ทีต่ ำรวจ 
 
จุดใหบ้รกิารลูกคา้เมอืง PIEKSÄMÄKI 
PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN ASIAKASPALVELUPISTE 
ใหค้ ำแนะน ำบรกิำรตำ่งๆ ของเมอืง Pieksämäki 
Latomo, Kauppakatu 1, Pieksämäki, โทร.  
015 788 2111 (ชมุสำยโทรศัพท)์ 
www.pieksamaki.fi 

  
วทิยาลยัระดบัภมูภิาค PIEKSÄMÄEN SEUTUOPISTO 
กำรสอนภำษำฟินนชิ, กำรตรวจสอบเบือ้งตน้, แหลง่ขอ้มลู 
(โต๊ะประชำสมัพันธ)์, กำรสอบภำษำระดับ-YKI, Rehvitupa 
สถำนทีพ่บปะนำนำชำต ิ
Poleeni/Savontie 13 
0400 855 800 (ส ำนักงำน), 044 588 3429 (ครสูอนภำษำ) 
www.pieksamaki.fi/seutuopisto 
 
การสอนภาษาฟินนชิที ่PIEKSÄMÄKI 
SUOMEN KIELEN KOULUTUS PIEKSÄMÄELLÄ 
รำยละเอยีดเพิม่เตมิจำกส ำนักงำน TE 

และจำกวทิยำลัยระดับภมูภิำคPieksämäen Seutuopisto 

http://www.maistraatti.fi/
http://www.kela.fi/
http://www.te-palvelut.fi/
http://www.vero.fi/

