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Dokumentit - Yleistä
Suomi thai
Mistä löydän lomakkeen ____ varten? ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____

ได้ที่ไหน
Kysyt, mistä löydät lomakkeen

Milloin [dokumenttisi] on myönnetty? [เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อ
ไร

Kysyt, milloin dokumentti on myönnetty

Missä [dokumenttisi] on myönnetty? [เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไห
น

Kysyt, missä dokumentti on myönnetty

Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee? บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อ
ไร

Kysyt, koska henkilöllisyystodistus vanhenee

Voisitko auttaa minua lomakkeen
täyttämisessä?

คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม

Kysyt, jos joku voisi auttaa dokumenttien täyttämisessä

Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______
varten?

ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรั
บ __________

Kysyt, mitä dokumentteja sinun pitää tuoda mukanasi

Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla
ainakin _______.

เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[
เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย
_______

Ilmaista, mitä dokumentin hakemiseen tarvitaan

Minun [dokumenttini] varastettiin. [เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Ilmoitat, että joku dokumenteistasi on varastettu

Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta. ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Ilmoitat, että täytät hakemuksen jonkun toisen puolesta
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Nämä tiedot ovat luottamuksellisia. ข้อมูลเป็นความลับ

Ilmoitat, että tiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille

Voisitko antaa minulle kuitin tästä
hakemuksesta?

ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ไ
ด้ไหม

Kysyt, jos voisit saada kuitin hakemuksestasi

Dokumentit - Henkilötiedot
Suomi thai
Mikä sinun nimesi on? คุณชื่ออะไร

Kysyt jonkun nimeä

Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja
syntymäaikasi?

คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานท
ี่เกิดของคุณได้ไหม

Kysyt jonkun syntymäpaikkaa ja -aikaa

Missä sinä asut? คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Kysyt, missä joku asuu

Mikä sinun osoitteesi on? ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Kysyt jonkun osoitetta

Minkä maan kansalainen sinä olet? สัญชาติของคุณคืออะไร
Kysyt jonkun kansalaisuutta

Koska sinä saavuit [maahan]? คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Kysyt, koska joku saapui maahan

Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi? คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวขอ
งคุณได้ไหม

Kysyt joltain hänen henkilötodistustaan

Dokumentit - Siviilisääty
Suomi thai
Minä olen _________. สถานภาพการสมรสของฉันคือ

___________
Ilmoitat siviilisäätysi
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naimaton โสด

Siviilisääty

naimisissa แต่งงานแล้ว
Siviilisääty

asumuserossa แยกกันอยู่
Siviilisääty

eronnut หย่าร้าง
Siviilisääty

avoliitossa อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
Siviilisääty

rekisteröidyssä parisuhteessa สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
Siviilisääty

parisuhteessa อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
Siviilisääty

avoliitossa อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได
้สมรส

Siviilisääty

leski เป็นม่าย
Siviilisääty

Onko sinulla lapsia? คุณมีบุตรไหม
Kysyt, onko jollain lapsia

Asuuko taloudessasi muita henkilöitä? คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะขอ
งคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม

Kysyt, tarjoaako joku taloudellista apua muille talouden henkilöille

Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin
yhteen.

ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน

Ilmoitat aikeistasi muuttaa perheesi kanssa takaisin yhteen

Dokumentit - Asukkaaksi rekisteröityminen
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thai
Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi. ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอ

าศัยในเมือง
Sanot, että haluat rekisteröityä asukkaaksi johonkin kaupunkiin

Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan? ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Kysyt, mitä dokumentteja sinun tulisi ottaa mukaan

Maksaako rekisteröityminen jotakin? มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไห
ม

Kysyt, aiheutuuko rekisteröitymisestä kuluja

Tulin rekisteröimään asuinpaikkani. ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนท
ี่พักอาศัย

Ilmoitat, että haluat rekisteröidä asuinpaikkasi

Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen. ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือร
ับรองความประพฤติ

Ilmoitat, että haluat tilata rikosrekisteriotteen

Haluaisin hakea oleskelulupaa. ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาต
พำนัก

Ilmoitat, että haluat hakea oleskelulupaa

Dokumentit - Sairausvakuutus
Suomi thai
Minulla olisi muutama kysymys
sairausvakuutukseen liittyen.

ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการปร
ะกันสุขภาพ

Kerrot, että sinulla on kysymyksiä sairausvakuutukseen liittyen

Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta? ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอก
ชนไหม

Kysyt, tarvitsetko yksityistä sairausvakuutusta

Mitä vakuutus kattaa? มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพ
บ้าง

Kysyt, mitä vakuutus kattaa
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Sairaalakulut ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล

Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa

Erikoislääkärikustannukset ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa

Diagnostinen tutkimus การทดสอบวินิจฉัย
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa

Kirurgiset toimenpiteet การผ่าตัด
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa

Psykiatrinen hoito การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa

Hammashoito การรักษาฟัน
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa

Silmähoito การรักษาตา
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa

Dokumentit - Viisumi
Suomi thai
Miksi sinä anot maahantuloviisumia? ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้

าประเทศ
Tiedustelet, miksi joku anoo maahantuloviisumia

Tarvitsenko viisumia [maahan]
matkustaessani?

ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ป
ระเทศ]ไหม

Kysyt, tarvitsetko viisumia johonkin maahan matkustaessasi

Kuinka voin pidentää viisumiani? ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่า
งไร

Kysyt, miten voit pidentää viisumiasi

Miksi viisumihakemukseni on hylätty? ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉัน
จึงถูกปฏิเสธ

Kysyt, miksi viisumihakemuksesi on hylätty
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Voinko hakea maan kansalaisuutta? ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มี

ถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Kysyt, voitko hakea maan kansalaisuutta

Dokumentit - Autolla ajaminen
Suomi thai
Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi? ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบีย

นรถของฉันไหม
Kysyt, tarvitseeko sinun vaihtaa rekisterikilpi autoosi, jos tuot sen ulkomailta

Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni. ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของ
ฉัน

Ilmoitat, että haluat rekisteröidä ajoneuvosi

Kelpaako ajokorttini täällä? ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ไ
ด้ไหม

Kysyt, kelpaako ajokorttisi siellä

Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia. ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาต
ขับขี่ชั่วคราว

Väliaikaisen ajokortin hakeminen

Haluaisin suorittaa ________. ฉันต้องการจอง __________
Ilmoitat, että haluat suorittaa ajokokeen

teoriakokeen การทดสอบภาคทฤษฎี
Kokeen tyyppi

inssiajon การทดสอบภาคปฏิบัติ
Kokeen tyyppi

Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani. ฉันต้องการเปลี่ยน ____________
บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน

Ilmoitat, että haluaisit muuttaa jotain tietoja ajokortissasi

osoitetta ที่อยู่
Mitä sinä haluaisit muuttaa?
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nimeä ชื่อ

Mitä haluat muuttaa?

kuvaa ภาพถ่าย
Mitä haluat muuttaa?

Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini. ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทใ
นใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้
น

Ilmoitat, että haluat lisätä luokkia ajokorttiisi

Haluaisin uusia ajokorttini. ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi

Haluaisin uusia _____ ajokorttini. ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใ
บเดิมที่ ___________ 

Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi

kadonneen สูญหาย
Ajokorttiongelma

varastetun ถูกขโมย
Ajokorttiongelma

vaurioituneen ได้รับความเสียหาย
Ajokorttiongelma

Haluaisin valittaa ajokiellostani. ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการ
พักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน

Ilmoitat, että haluat valittaa ajokiellostasi

Dokumentit - Kansalaisuus
Suomi thai
Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta. ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ

]
Imoitat, että haluat hakea kansalaisuutta
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Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen? ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสาม

ารถทางภาษาได้ที่ไหน
Kysyt, missä voit ilmoittautua kielikokeeseen

Minulla on puhdas rikosrekisteri. ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Ilmaiset, että sinulla on puhdas rikosrekisteri

Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä. ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั
้นพื้นฐาน

Ilmaiset, että omaat vaadittavat kielitaidot

Haluaisin varata ajan [maan]
maantuntemustestiin.

ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับ
ความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ป
ระเทศ]

Kerrot, että haluat varata ajan maantuntemustestiin

Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen
maksaa?

ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอส
ัญชาติคือเท่าไร

Kysyt, kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa

Minun puolisoni on [maan] kansalainen. คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญ
ชาติ]

Ilmoitat puolisosi kansalaisuuden
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