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ค�ำน�ำ
	 ปี	 2557	 เป็นวาระครบรอบ	 40	 ปีของความสัมพันธ์
ทางการทูตระหว่างสาธารณรัฐเช็กและราชอาณาจักรไทย	
สถานเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงปรากได้จัดกิจกรรมทางด้านศิลป
วัฒนธรรมหลายอย่างตลอดปี	2556	–	2557	เพื่อฉลองความ
สัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนและประเทศทั้งสอง	รวมถึงการ
จัดท�าหนังสือคู่มือคนไทยฉบับนี้	ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความ
รู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ	 งานบริการด้านกงสุล	 และกฎหมายเกี่ยว
กับการพ�านักและการท�างานในสาธารณรัฐเช็ก	 นอกจากนี้	 ยัง
ได้เพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในเช็ก	 และการเดินชมสถาน
ที่ส�าคัญในกรุงปราก	 3	 แห่งด้วยตัวเอง	 ได้แก่	 ปราสาทปราก	 
สะพานชาร์ลส	และหอนาฬิกา	
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	 ในส ่วนของงานโครงการกงสุลประจ�าป ี 	 สถาน
เอกอัครราชทูตได้จัดการสัมมนาเก่ียวกับกฎหมายท่ีชุมชนไทย
ควรรูใ้นการท�างานและพ�านกัอาศยัในสาธารณรฐัเช็ก	โครงการ
พัฒนาสุขภาพจิตและโครงการพัฒนานวดไทยร่วมกับกรม
พัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวง
สาธารณสุข	 นอกจากน้ี	 ยังได้ร่วมกับวัดไทยในสาธารณรัฐเช็ก
จัดกิจกรรมทางศาสนา	ตามประเพณีไทย	ตลอดจนได้จัดกงสุล
สญัจร	ตามเมอืงต่างๆ	เพือ่พบปะชมุชนไทยทีไ่ม่ค่อยได้มโีอกาส
มาร่วมกิจกรรมในกรุงปราก

	 สถานเอกอัครราชทูตขอขอบคุณ	คุณภัทรพล	ตันติปิฎก	 
นักศึกษาไทยในสาธารณรัฐเช็ก	 ที่เอื้อเฟื้อภาพถ่ายประกอบ 
มา	ณ	ที่นี้	และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้	จะให้ทั้งสาระ
และความบันเทิงท่ีเป็นประโยชน์กับชาวไทยในการใช้ชีวิตและ
ท�างานอยู่ในสาธารณรัฐเช็กอย่างมีความสุข	

 นายวิทวัส ศรีวิหค   
เอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก 
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เตรียมพร้อมก่อนติดต่อ
สถานเอกอัครราชทูต



เตรียมพร้อมก่อนติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ (1)

งาน 
ทะเบียน
ราษฏร์

ประเภท ค่าธรรมเนียม 
(คอรูน่า) เอกสารประกอบพื้นฐาน หมายเหตุ

สูติบัตร ไม่มี 
ระยะเวลา
ด�าเนินการ	3	วัน

ใบเกิดออกโดยทางการเช็ก	แปลภาษาอังกฤษอย่าง
เป็นทางการ	/ภาพถ่ายเด็ก	2	ใบ	/ทะเบียนสมรส
บิดา-มารดา	(หากมิใช่ภาษาไทย	ให้แปลเป็นภาษา
อังฤษ	อย่างเป็นทางการ)	/	บัตรประชาชน	หรือ	
หนังสือเดินทางบิดา-มารดา

1. หญิงไทยที่มิได้สมรสกับชาวต่างชาติ	
สามารถรอแจ้งจดสูติบัตรให้บุตรได้

2.	เดก็ทีเ่กดิจากชายไทย	จะจดสตูบิตัรได้	 
หลังจากที่บิดา-มารดาของเด็กได้จด
ทะเบยีนสมรสหรอืพสิจูน์	DNA	จากไทย

ทะเบียน
สมรส

ไม่มี 
ระยะเวลา
ด�าเนนิการ	2	ชม.

ใบรับรองความเป็นโสด	(หากมิใช่ภาษาไทยให้แปล
เป็นภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการก่อน)	/	 
บัตรประชาชน	หรือ	หนังสือเดินทาง

หญิงม่าย	ต้องมีใบรับรองแพทย์มาแสดง
ว่ามิได้ตั้งครรภ์	หรือ	ต้องรอจนพ้น	310	
วัน	นับจากการสมรส	ครั้งก่อนสิ้นสุดลง

ทะเบียนหย่า ไม่มี 
ระยะเวลา
ด�าเนนิการ	2	ชม.

ทะเบียนสมรสไทย	/	บัตรประชาชน	หรือ	
หนังสือเดินทาง

มรณบัตร ไม่มี เอกสารประจ�าตัวผู้ตาย	/	หนังสือรับรองการตาย
ออกโดยหน่วยงานท้องถิ่น	(ควรแปลเป็นภาษา
อังกฤษก่อนเป็นทางการก่อน)	/	บัตรประชาชน	
หรือหนังสือเดินทางผู้แจ้งการตาย

แก้ไขค�าน�า
หน้า	“นาง”	
/	“นางสาว”

ไม่มี 
ระยะเวลา
ด�าเนนิการ	3	วัน

ใบส�าคัญการสมรส	หรือใบส�าคัญการหย่า	/	 
บัตรประชาชน	/	ทะเบียนบ้าน

ผู้ร้องจะได้รับหนังสือรับรอง	เพื่อน�าไป
ยื่นขอแก้ไขกับอ�าเภอในประเทศไทย

หมายเหตุ	 –	เฉพาะกรณีติดต่อนัดหมายล่วงหน้าและยื่นเอกสารครบถ้วน/	โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่	www.thaiembassy.cz 
	 –	หากเห็นสมควร	สถานเอกอัครราชทูตสามารถเรียกร้องเอกสารอื่นๆ	เพิ่มเติม	เพื่อประกอบการพิจารณาได้



เตรียมพร้อมก่อนติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ (2)

นิติกรณ์

ประเภท ค่าธรรมเนียม 
(คอรูน่า) เอกสารประกอบพื้นฐาน หมายเหตุ

รับรองเอกสาร 450	/	เอกสาร	
ระยะเวลา 
ด�าเนินการ	3	วัน

บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง 1. เอกสารที่ออกโดยหน่วยงานในประเทศไทย	
ต้องผ่านการรับรองจากกรมการกงสุล	
กระทรวงการต่างประเทศมาก่อน

2.	เอกสารที่ออกโดยหน่วยงานท้องถิ่นของ
เช็ก	ต้องผ่านการแปลเป็นภาษาอังกฤษ
อย่างเป็นทางการ	และรับรองจาก	Notary	
Public	และกระทรวงการต่างประเทศเช็ก 
ก่อน

หนังสือมอบ 
อ�านาจเพือ่ติดต่อ
เขต/อ�าเภอ	
ส�านักงานที่ดิน	
และกรมการ
กงสุล

450	/	ฉบับ	 
ระยะเวลา 
ด�าเนินการ	3	วัน

•	 บัตรประชาชน	หรือหนังสือเดินทาง	
พร้อมส�าเนา	1	ชุดต่อหนังสือมอบ
อ�านาจหนึ่งฉบับ

•	 ส�าเนาโฉนดที่ดิน	/	เอกสารประกอบ
เกี่ยวกับที่ดิน	(เฉพาะเรื่องที่ดิน)

กรอกค�าร้องที่สถานเอกอัครราชทูตฯ	พร้อม
แจ้งชื่อ	อายุ	ที่อยู่	ชื่อบิดา-มารดา	ของผู้รับ
มอบอ�านาจในไทย	และสิ่งที่ต้องการให้ 
ด�าเนินการแทน

หนังสือรับรอง
ความประพฤติ

1350	ระยะเวลา
ด�าเนินการ	3	วัน

ภาพถ่าย	3	ใบ	/	บัตรประชาชน	
ทะเบียนบ้านและหนังสือเดินทาง	3	ชุด	
พร้อมส�าเนา

•	 ผู้ร้องต้องรับค�าร้องไปกรอกล่วงหน้า
•	 ผู้ร้องต้องรับผิดชอบในการจัดส่งค�าร้อง 

ที่ประทับตราเรียบร้อยแล้ว	ไปให้ 
ผู้รับมอบอ�านาจในประเทศไทย	น�าไปยื่น
กับส�านักงานต�ารวจแห่งชาติเอง

หมายเหตุ	 –	เฉพาะกรณีติดต่อนัดหมายล่วงหน้าและยื่นเอกสารครบถ้วน/	โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่	www.thaiembassy.cz 
	 –	หากเห็นสมควร	สถานเอกอัครราชทูตสามารถเรียกร้องเอกสารอื่นๆ	เพิ่มเติม	เพื่อประกอบการพิจารณาได้



เตรียมพร้อมก่อนติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ (3)

หนังสือ
เดินทาง

ประเภท ค่าธรรมเนียม 
(คอรูน่า) เอกสารประกอบพื้นฐาน หมายเหตุ

หนังสือ
เดินทาง
เล่มใหม่
(e-passport)

800	/	ฉบับ	
ระยะเวลาด�าเนิน
การ	40	นาที	
(รับค�าร้อง)	3-4	
สัปดาห์	(รอรับ
เล่ม)

•	 หนังสือเดินทางและหรือบัตรประชาชน
•	 ส�าเนาทะเบียนบ้าน	(หากมี)
•	 สูติบัตร	(กรณีผู้เยาว์)
•	 ใบแจ้งความต�ารวจท้องถิน่	(กรณหีนงัสอืเดนิทางสูญหาย)
•	 หนงัสอืรบัรองจากต้นสงักดั	(กรณหีนังสอืเดนิทางราชการ)
•	 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ	หรือนามสกุล	ออกโดย	อ�าเภอ	

(กรณีเปลี่ยนชื่อ	–	นามสกุล)
•	 ทะเบียนสมรสไทย	หรือต่างชาติ	ซึ่งผ่านการรับรอง 

และแปลเป็นภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการ	 
(กรณีเปลี่ยนนามสกุลตามสามีหรือค�าน�าหน้านาม)

1. หญิงไทยที่มิได้สมรสกับ
ชาวต่างชาติ	สามารถรอ
แจ้งจดสูติบัตรให้บุตรได้

2.	เด็กที่เกิดจากชายไทย	จะ
จดสูติบัตรได้	หลังจากที่
บิดา-มารดาของเด็กได้จด
ทะเบียนสมรสหรือบิดา 
ยื่นขอด้วยการพิสูจน์	 
DNA	จาก	ร.พ.	ของรัฐ	 
ในประเทศไทย

เปลีย่นลายมอืชื่อ 80	ระยะเวลา
ด�าเนนิการ	1	ชม.

หนังสือเดินทาง	/	บัตรประชาชน หนังสือเดินทางประเภท	
e-passport	อนุญาตให้
บันทึกได้เฉพาะ	2	รายการ
นี้เท่านั้นบันทึกประวัติ 

การถือหนังสือ
เดินทางเล่มเดิม

80	ระยะเวลา
ด�าเนนิการ	1	ชม.

หนังสือเดินทางเล่มเดิม
หนังสือเดินทางใหม่	/	บัตรประชาชน

หนังสือยินยอม
ให้ผู้เยาว์	อายุ
ต�่ากว่า	20	ปี	มี
หนังสือเดินทาง

450	ระยะเวลา
ด�าเนนิการ	1	ชม.

•	 สูติบัตรของผู้เยาว์
•	 หนงัสอืเดินทางหรอืบตัรประชาชนของผูใ้ห้ความยนิยอม

กรณผีูเ้ยาว์อยูใ่นประเทศไทย	 
หากบิดาหรือมารดา	หรือผู้
ปกครองโดยชอบธรรมอยู่ใน
เช็กให้มาท�าหนังสือยินยอม
ที่สถานทูต

หมายเหตุ	–	เฉพาะกรณีติดต่อนัดหมายล่วงหน้าและยื่นเอกสารครบถ้วน/	โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่	www.thaiembassy.cz



รู้ ไว้ ได้ประโยชน์ 
(ถาม - ตอบปัญหากงสุล)



1. หนังสือเดินทำง
1.1 ถาม	 การขอท�าหนังสือเดินทางเล่มใหม่จ�าเป็นต้องไป 
ยื่นค�าร้องด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตหรือไม่	
ตอบ	ผูร้้องต้องมายืน่ค�าร้องด้วยตนเอง	พร้อมทัง้พมิพ์ลายนิว้มอื	 
และถ่ายภาพที่สถานเอกอัครราชทูต

1.2 ถาม	กรณที�าหนงัสอืเดนิทางผูเ้ยาว์อายไุม่ถงึ	20	ปี	บดิาและ 
มารดาต้องมาแสดงตนด้วยหรือไม่	
ตอบ	 บิดาและมารดาต้องมาลงนามให้ความยินยอมต่อสถาน
เอกอัครราชทูต	 หากบิดาหรือมารดาอยู่ในประเทศไทย	 ให้ท�า
หนงัสอืยนิยอมทีเ่ขต/อ�าเภอหรอืกรมการกงสลุ	หากมารดาเป็น 
ชาวต่างชาติมิได้จดทะเบียนสมรสกัน	 และมิอาจตามตัวมา 
ลงนามได้	 ให้บิดาที่ดูแลบุตรน�าค�าสั่งศาลซึ่งระบุให้เป็นผู้มี
อ�านาจปกครองบุตรมาแสดง	 หากบิดาเป็นชาวต่างชาติ	 มิได้
จดทะเบียนสมรสกันและมิอาจตามตัวมาลงนามได้	 ให้มารดา 
น�าหนังสือจากเขต/อ�าเภอมาแสดงว่าไม่เคยจดทะเบียนสมรส	
หรือแสดงหนังสือรับรองการอุปการะบุตรแต่เพียงผู ้เดียว	 
(ปค.14)	 ส่วนผู้ปกครองที่มิใช่บิดามารดาของผู้เยาว์	 ให้น�า 
ค�าสั่งศาลมาแสดง	
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1.3 ถาม	พ�านกัอยูใ่นเชก็	แต่ต้องการท�าหนงัสอืเดนิทางให้ผูเ้ยาว์ 
ที่อยู่ในประเทศไทย	
ตอบ	ให้บดิาหรือมารดาหรอืผูม้อี�านาจปกครองผูเ้ยาว์มาตดิต่อ
สถานเอกอัครราชทูตเพื่อท�าหนังสือให้ความยินยอม	

1.4 ถาม	หนงัสอืเดนิทางอเิลก็ทรอนกิส์จะสามารถต่ออายเุพิม่ 
หน้าบันทึก	แก้ไขชื่อ	–	สกุล	หรือค�าน�าหน้าชื่อได้หรือไม่	
ตอบ	ไม่ได้	จะท�าได้เพยีง	2	กรณ	ีคอื	บนัทกึเลขหนงัสอืเดนิทาง
เล่มเดิม	และบันทึกเปลี่ยนแปลงลายเซ็น

1.5 ถาม	ท�าหนงัสอืเดนิทางใหม่แล้วยงัมวีซ่ีาทีย่งัมอีายใุช้งาน
อยู่ในเล่มเดิมที่ยกเลิก	จะต้องท�าอย่างไร	
ตอบ	หากเป็นวซ่ีาเชก็ควรรบีไปตดิต่อต�ารวจตรวจคนเข้าเมอืง	 
เพื่อย้ายวีซ่าสติ๊กเกอร์มาอยู ่ในเล่มใหม่	 หากเป็นวีซ่าของ
ประเทศอื่น	 สามารถถือหนังสือเดินทางเล่มเดิมท่ีมีวีซ่าคู่กับ
หนังสือเดินทางเล่มใหม่เวลาเดินทางเข้า	-	ออกประเทศนั้นๆ

1.6 ถาม	แต่งงานกบัคนเชก็	ประสงค์จะเปลีย่น	ค�าน�าหน้านาม 
และใช้นามสกุลตามสามีในหนังสือเดินทาง	
ตอบ	ต้องท�าหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์เล่มใหม่	โดยผู้ร้อง
ต้องไปด�าเนินการเปล่ียน	 ค�าน�าหน้านามและนามสกุลในบัตร
ประชาชนจากเขต/อ�าเภอท่ีมีภูมิล�าเนาในประเทศไทยมาก่อน	
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หากไม่สามารถไปได้ด้วยตนเอง	 ต้องท�าหนังสือมอบอ�านาจ 
ที่สถานเอกอัครราชทูต	แจ้งให้ผู้อื่นไปด�าเนินการแทน

1.7 ถาม	กระทรวงการต่างประเทศและ	สถานเอกอคัรราชทตู
มอี�านาจยกเลกิหนงัสอืเดนิทางคนไทยในต่างประเทศได้หรอืไม่	
ตอบ	ท�าได้	หากพบว่าผูถื้อหนงัสอืเดนิทางประพฤตตินให้เสือ่ม
เสยีชือ่เสยีงต่อประเทศไทยหรอืกระท�าการให้เกดิความเสยีหาย
ต่อประเทศที่พ�านัก	 รวมทั้งกรณีหนังสือเดินทางสูญหายหรือ	 
ตกอยูใ่นความครอบครองของบคุคลอืน่	ทัง้นี	้สถานเอกอคัรราชทตู 
จะออกหนังสือเดินทางเล่มใหม่ให้กรณีหนังสือเดินทางสูญหาย	
ส่วนกรณีอื่นจะส่งตัวกลับประเทศไทย	

1.8 ถาม	เมื่อใดจะสามารถขอมีหนังสือเดินทางเล่มใหม่ได้	
ตอบ	 ควรยื่นค�าร้องต่อสถานเอกอัครราชทูตก่อนที่หนังสือ 
เดินทางเล่มเดิมจะหมดอายุไม่น้อยกว่า	 6	 เดือน	 หรือหากถือ
หนังสือเดินทางรุ่นเก่าอยู่ควรรีบติดต่อสถานเอกอัครราชทูต	
เพือ่ขอเปลีย่น	เป็นหนงัสอืเดนิทางอเิลก็ทรอนกิส์ในโอกาสแรก	

1.9 ถาม	 แต่งงานกับชาวต่างชาติ	 สามีหรือภริยาจะมีสิทธิ 
ได้รับหนังสือเดินทางไทยหรือไม่	
ตอบ	 ไม่ได้	 เว้นแต่ชาวต่างชาติผู ้ น้ันจะได้แปลงสัญชาติ 
เป็นไทยแล้ว	
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1.10 ถาม	บุตรมีหนังสือเดินทางทั้งของไทยและเช็ก	ควรใช้
เล่มใดเวลาเดินทางเข้าประเทศไทย	
ตอบ	 ควรใช้หนังสือเดินทางเช็กเวลาเดินทางออกและเข้าเช็ก	 
และใช้หนงัสอืเดนิทางไทยเวลาเดนิทางเข้าและออกประเทศไทย	 
แต่หากมี	 เฉพาะหนังสือเดินทางเช็กจะต้องขอวีซ่าจากสถาน
เอกอัครราชทูต	 ก่อนจึงจะเข้าประเทศไทยได้	 ในกรณีท่ีพ�านัก
นานเกิน	30	วัน
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2. กำรขอรับรองเอกสำร 
2.1 ถาม	 เอกสารประเภทใดบ้างท่ีสถานเอกอัครราชทูต
สามารถรับรองได้	
ตอบ	 สถานเอกอัครราชทูตจะรับรองลายเซ็นของเจ้าหน้าที่
กระทรวงการต่างประเทศไทย	หรือกระทรวงการต่างประเทศ
เชก็ในเอกสารซึง่ออกโดยหน่วยงานในประเทศไทยหรอืของเชก็	
ตามขั้นตอนการรับรองเอกสารในข้อถัดไป

2.2 ถาม	ขัน้ตอนในการขอรบัรองเอกสารของไทยเพือ่ใช้ในเชก็	
ตอบ	 ให้น�าส�าเนาเอกสารไทยไปผ่านการรับรองขั้นแรกจาก 
กรมการกงสุล	 ถ.	 แจ้งวัฒนะก่อนจากนั้น	 ทางเลือกที่ 1  
แปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ	และไปติดต่อสถานเอกอัครราช
ทูตเช็กเพื่อขอรับรองเอกสาร	 หรือ	ทางเลือกที่ 2	 น�าเอกสาร 
มาให้สถานเอกอคัรราชทตูรบัรองแล้วจงึค่อยแปลเป็นภาษาเช็ก	 
ทัง้นี	้ในบางกรณ	ีหน่วยงานราชการของเชก็อาจขอให้น�าเอกสาร 
ดังกล่าวไปผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศเช็ก 
อีกชั้นหนึ่งด้วย	

คู่มือทั่วไปสำ�หรับประช�ชน ในเช็ก
16



2.3 ถาม	 ขั้นตอนในการขอรับรองเอกสารของเช็กเพื่อใช้ใน
ประเทศไทย	
ตอบ	 ต้องน�าเอกสารของเช็กไปแปลเป็นภาษาอังกฤษอย่าง
เป็นทางการจาก	 Notary	 Public	 และน�าไปผ่านรับรองจาก 
กระทรวงการต่างประเทศเช็กให้เรียบร้อยก่อน	 จากนั้น	 
ทางเลอืกที ่1	น�าเอกสาร	และค�าแปลภาษาองักฤษมาให้	สถาน
เอกอัครราชทูตรับรอง	 หรือ	ทางเลือกท่ี 2	 น�าเอกสารและ 
ค�าแปลไปให้สถานเอกอคัรราชทตูเช็กรบัรอง	ทัง้นี	้ไม่ว่าจะเป็น
ทางเลือกที่	1	หรือ	2	เมื่อด�าเนินการแล้ว	ผู้ร้องต้องน�าเอกสาร
และ	ค�าแปลภาษาอังกฤษไปแปลเป็นภาษาไทย	และน�าไปผ่าน
การรับรองจากกรมกงสุล	 ถ.	 แจ้งวัฒนะ	 เป็นขั้นตอนสุดท้าย	 
จึงจะน�าไปใช้ติดต่อหน่วยงานราชการในประเทศไทยได้	

2.4 ถาม	สถานเอกอคัรราชทตูรบัรองเอกสารในภาษาใดบ้าง	
ตอบ	ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเท่านั้น	

2.5 ถาม	 สถานเอกอัครราชทูตสามารถรับรองเอกสารของ
ประเทศอื่นนอกจากเช็กได้หรือไม่	
ตอบ	 ได้	 แต่เอกสารนั้นจะต้องผ่านการรับรองจากสถาน
เอกอัครราชทูตประเทศเจ้าของเอกสาร	 และจากกระทรวง 
การต่างประเทศเช็กมาก่อน	
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2.6 ถาม	 หากให้สถานเอกอัครราชทูตรับรองเอกสารแล้ว	
แต่ไม่สะดวกที่จะไปขอติดต่อกรมการกงสุลด้วยตนเอง	 จะท�า
อย่างไร
ตอบ	 ให้ผู้ร้องติดต่อสถานเอกอัครราชทูตเพื่อท�าหนังสือมอบ
อ�านาจให้ผู้อื่นด�าเนินการแทน

2.7 ถาม	สถานเอกอคัรราชทตูสามารถปฏเิสธการรบัรองเอกสาร	 
(แม้ว่าเอกสารจะผ่านการรับรองจากทางการเช็กมาแล้ว)	 ได้
หรือไม่
ตอบ	 ได้	 หากสถานเอกอัครราชทูตเห็นว่าเอกสารมีเนื้อความ
ที่เป็นภัยต่อความมั่นคงหรือ	 ขัดต่อศีลธรรมและประเพณีอันดี
งามของชาติ

2.8 ถาม	ขัน้ตอนการขอหนงัสอืรบัรองความประพฤติ	(รบัรอง
ประวัติอาชญากรรม)	
ตอบ	 ให้ผู้ร้องกรอกแบบฟอร์มค�าร้อง	 และพิมพ์ลายน้ิวมือที่ 
สถานเอกอัครราชทูต	จ�านวน	3	ชุด	พร้อมแนบภาพถ่าย	3	ใบ	 
ส�าเนาบตัรประชาชน	ส�าเนาทะเบยีนบ้าน	และส�าเนาหนงัสอืเดนิทาง	 
โดยผูร้้องต้องรับผดิชอบในการส่งเอกสารไปให้แก่ผูร้บัมอบอ�านาจ 
ในประเทศไทย	เพือ่ด�าเนนิการตดิต่อส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ	
เมื่อได้รับเอกสารแล้วให้ไปติดต่อกรมการกงสุล	 ถ.	 แจ้งวัฒนะ	 
เพือ่รบัรองเอกสารก่อนส่งกลบัมาให้ผูร้้อง	และผูร้้องน�าเอกสาร
ท้ังหมดมาให้สถานเอกอคัรราชทตูรบัรองลายเซ็นเจ้าหน้าทีอ่กีครัง้
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3. สัญชำติ 
และทะเบียนรำษฎร 
3.1 ถาม	เดก็ทีเ่กดิจากมารดาคนไทยและบดิาต่างชาต	ิแต่มไิด้
สมรสกันจะได้สัญชาติไทยหรือไม่	
ตอบ	 ได้สัญชาติไทยโดยใช้นามสกุลของมารดาในสูติบัตร	
เว้นแต่มารดาจะยินยอมให้ใช้นามสกุลบิดาโดยท�าบันทึกสอบ
ปากค�าไว้กบัสถานเอกอคัรราชทตู	และผูเ้ป็นบดิาลงนามยนิยอม	

3.2 ถาม	 เด็กที่เกิดจากบิดาคนไทยและมารดาต่างชาติจะได้
สัญชาติไทยหรือไม่	
ตอบ	 กรณีนี้เด็กจะได้สัญชาติไทยหลังจากบิดาและมารดา 
ได้จดทะเบยีนสมรสกนัหรอืบดิายืน่ขอด้วยการพสิจูน์	DNA	จาก
โรงพยาบาลรัฐในไทย	

3.3 ถาม	 เด็กไทยที่มิได้เกิดในเช็กจะจดสูติบัตรกับสถาน
เอกอัครราชทูตได้หรือไม่	
ตอบ	ไม่ได้	ต้องเป็นเดก็ทีเ่กดิในเชก็เท่านัน้	หากเกดิในประเทศ
อืน่	ต้องไปขอจดสตูบิตัรต่อสถานเอกอคัรราชทตูไทยหรอืสถาน
กงสลุไทยในประเทศทีเ่ดก็เกดิ	หรอืสถานเอกอคัรราชทตูทีด่แูล
ประเทศนั้น	
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3.4 ถาม	 เด็กท่ีเกิดในต่างประเทศมีมารดาเป็นคนไทย	 
มีสิทธิถือสองสัญชาติหรือไม่	
ตอบ	เด็กมีสิทธิถือสองสัญชาติจนถึงอายุ	20	ปีบริบูรณ์เท่านั้น	
จากนั้นต้องเลือกว่าจะถือสัญชาติตามบิดาหรือมารดา	 โดย 
ในระหว่างนี้	เด็กจะต้องปฏิบัติตามหน้าที่พลเมืองของไทยด้วย	 
อาทิ	 การท�าบัตรประชาชนเมื่ออายุ	 7	 ปี	 และต้องเข้ารับ 
การเกณฑ์ทหารเมื่ออายุ	18	ปี	เป็นต้น	

3.5 ถาม	ผูเ้ยาว์ซึง่อายไุม่ถงึ	20	ปี	สามารถขอสละสญัชาตไิทย 
ก่อนได้หรือไม่	 และจะให้มารดาเป็นผู้ขอสละสัญชาติแทน 
ได้หรือไม่	
ตอบ	 ไม่ได้	 ต้องไปด�าเนินการด้วยตนเองเม่ืออายุครบ	 20	 ปี 
บริบูรณ์เท่านั้น	

3.6 ถาม	 คนไทยแต่งงานกับชาวต่างชาติ	 คู่สมรสมีสิทธิได้
สัญชาติไทยโดยอัตโนมัติหรือไม่	
ตอบ	ไม่ได้	หากต้องการได้สญัชาตไิทยชาวต่างชาตต้ิองไปยืน่ขอ 
แปลงสัญชาติตามกฎหมาย	

3.7 ถาม	คนไทยแต่งงานกับชาวต่างชาติ	จะเสียสัญชาติไทย
โดยอัตโนมัติหรือไม่	
ตอบ	 ไม่เสีย	 เว้นแต่บุคคลผู้น้ันจะยื่นขอสละสัญชาติไทยตาม
กฎหมาย	
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3.8 ถาม	จดทะเบยีนสมรสภายใต้กฎหมายเชก็แล้วจะต้องจด
ทะเบียนสมรสภายใต้กฎหมายไทย	อีกหรือไม่	

ตอบ	 ไม่ต้อง	 เพียงแต่น�าทะเบียนสมรสเช็กไปผ่านข้ันตอน
รบัรองเอกสารให้ถกูต้องก่อนน�าไปประกอบการยืน่ค�าร้องขอจด
ทะเบยีนฐานะแห่งครอบครวัทีอ่�าเภอตามทะเบยีนบ้าน	หากไม่
สะดวกไปด�าเนนิการด้วยตนเอง	ให้ตดิต่อสถานเอกอคัรราชทตู
เพื่อท�าหนังสือมอบอ�านาจได้	

3.9 ถาม	หากจดทะเบียนสมรสภายใต้กฎหมายไทย	จะมีผล
ตามกฎหมายเช็กด้วยหรือไม่	
ตอบ	 กฎหมายเช็กรับรองทะเบียนสมรสไทย	 อย่างไรก็ดี	 ใน
ทางปฏบิตั	ิพบว่ามขีัน้ตอนทียุ่ง่ยากและฝ่ายเชก็มกัเรยีกเอกสาร
ประกอบเพิ่มเติม	ดังนั้น	ผู้ร้องควรติดต่อส�านักงานเขตของเช็ก
ที่จะไปยื่นเรื่องก่อน	เพื่อจะได้ทราบข้อมูลที่ถูกต้อง	

3.10 ถาม	 บัตรประชาชนหรือเอกสารท่ีออกโดยหน่วยงาน
ราชการไทยหาย	ต้องแจ้งสถานเอกอัครราชทูตหรือไม่	
ตอบ	 ไม่ต้อง	 เว้นแต่หนังสือเดินทางสูญหายเท่านั้นที่ต้องแจ้ง
สถานเอกอัครราชทูต	เพื่อท�าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ทันที

3.11 ถาม	 หากจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย	 จะจด
ทะเบียนหย่าที่สถานเอกอัครราชทูต	ได้หรือไม่	
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ตอบ	ได้	และหากจดทะเบียนสมรสที่สถานเอกอัครราชทูต	ก็
สามารถจดทะเบยีนหย่าในไทย	หรอืทีส่ถานเอกอคัรราชทตูไทย	
และสถานกงสุลไทยในประเทศอื่นได้เช่นกัน	

3.12 ถาม	 อยู่ต่างประเทศ	 หากต้องการติดต่ออ�าเภอใน
ประเทศไทย	เพื่อแก้ไขชื่อ	–นามสกุล	คัดส�าเนาเอกสาร	แก้ไข
รายการในทะเบยีนราษฎร	เช่น	สตูบิตัร	มรณบตัร	ทะเบยีนบ้าน	
หรือขอหนังสือรับรองสถานภาพสมรส	 (รับรองความเป็นโสด)	 
จะต้องท�าอย่างไร	
ตอบ	 ให้ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตเพื่อขอท�าหนังสือมอบ
อ�านาจให้ผู้อื่นด�าเนินการแทน	

3.13 ถาม	ประสงค์ขอเปลีย่นค�าน�าหน้าชือ่จากนางเป็นนางสาว	
ตอบ	 ให้มาขอท�าหนังสือรับรองจากสถานเอกอัครราชทูต	
ส�าหรบัน�าไปยืน่ค�าร้องต่อเขต/อ�าเภอตามทะเบยีนบ้าน	หากไม่
สะดวกสามารถขอหนงัสอืมอบอ�านาจจากสถานเอกอคัรราชทตู	
ให้บุคคลอื่นไปด�าเนินการแทนได้	

3.14 ถาม	 หญิงไทยที่สมรสกับคนต่างชาติจะสามารถใช้
นามสกุลของตนเป็นชื่อรองได้หรือไม่	
ตอบ	 ได้	 แต่ต้องน�าทะเบียนสมรสท่ีผ่านการรับรองเอกสาร
ตามขั้นตอน	 ไปแจ้งที่เขต/อ�าเภอตามทะเบียนบ้าน	 หรือจัด
ท�าหนังสือมอบอ�านาจที่สถานเอกอัครราชทูต	 ให้ผู้อื่นด�าเนิน
การแทน

คู่มือทั่วไปสำ�หรับประช�ชน ในเช็ก
23



คู่มือทั่วไปสำ�หรับประช�ชน ในเช็ก
24



4. กำรขอรบัควำมช่วยเหลอื 
จำกสถำนเอกอัครรำชทูต
4.1 ถาม	คนไทยทีอ่ยูใ่นต่างประเทศจ�าเป็นต้องรายงานตวัต่อ
สถานเอกอัครราชทูตหรือไม่	
ตอบ	หากจะพ�านกัอยูเ่ป็นเวลานานเกนิ	3	เดอืน	ควรมารายงาน
ตัวต่อสถานเอกอัครราชทูต	 รวมถึงกรณีย้ายที่อยู่	 ที่ท�างาน	
สถานศกึษา	กค็วรแจ้งด้วย	เพือ่ประโยชน์ในการรบัข่าวสารของ
ทางราชการหรือรับความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน	

4.2 ถาม	หากเป็นข้าราชการ	แต่มไิด้มาประจ�าการต้องรายงาน
ตัวต่อสถานเอกอัครราชทูตหรือไม่	
ตอบ	ข้าราชการทุกสังกัดเมื่อมาปฏิบัติราชการ	หรือศึกษาต่อ
ในต่างประเทศ	 ต้องรายงานตัวต่อเอกอัครราชทูต	 ตาม	พรบ.	
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	
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4.3 ถาม	 อยากกลับประเทศไทย	 แต่ไม่มีเงิน	 จะขอให ้
สถานเอกอัครราชทูตช่วยส่งกลับได้หรือไม่	
ตอบ	สถานเอกอคัรราชทตูจะพจิารณาช่วยเหลอืเป็นรายกรณี 
ตามเหตุผลและความจ�าเป็นเร่งด่วนฉุกเฉิน	 ท้ังน้ี	 ผู้ขอความ
ช่วยเหลือจะต้องลงนามรับสภาพหนี้	 ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่	 
สถานเอกอัครราชทูตใช้ไปในการส่งตัวกลับ	และต้องน�าเงินมา
ชดใช้ต่อกรมการกงสุลเม่ือถึงประเทศไทยแล้ว	 หากช�าระไม่ 
ครบถ้วน	จะไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศไทยได้อีก	

4.4 ถาม	 ต้องการต่อวีซ่าเช็กหรือขอวีซ่าไปประเทศอื่น	 
จะด�าเนินการที่สถานเอกอัครราชทูตได้หรือไม่	
ตอบ	ไม่ได้	สถานเอกอคัรราชทตูมหีน้าทีด่แูลเฉพาะเรือ่งเกีย่วกบั 
เอกสารไทย	 เพื่อให้มั่นใจว่า	 คนไทยทุกคนที่พ�านักอยู่ในเช็กมี
เอกสารแสดงความเป็นพลเมอืงไทยทีย่งัใช้งานได้	การทีค่นไทย 
จะอยู่ในเช็กหรือย้ายไปตั้งถิ่นฐานในประเทศอื่น	 ถือเป็นความ
รับผิดชอบส่วนบุคคลท่ีจะต้องไปด�าเนินการให้ถูกต้องตาม
กฎหมายของประเทศเจ้าบ้าน	
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5. วีซ่ำและใบอนุญำต 
พ�ำนักในเช็ก
5.1 ถาม	วีซ่าและใบอนุญาตพ�านักในเช็กมีกี่ประเภท	
ตอบ	ที่เกี่ยวข้องกับคนไทยมี	4	ประเภทได้แก่	
1) วีซ่าระยะยาว หรือ Long-term Visa (สติ๊กเกอร์สีเขียว)  
มีอายุตั้งแต่	 3	 เดือนถึง	 1	 ปี	 ปกติคนไทยเดินทางมาท�างาน	 
ท�าธุรกิจ	 หรือศึกษาในเช็กครั้งแรก	 จะได้วีซ ่าประเภทนี ้
จากสถานเอกอัครราชทูตเช็ก	 กฎหมายใหม่ส�าหรับคนไทย 
ที่เดินทางมาท�างาน	 หลังจากเดินทางมาถึงเช็กแล้ว	 จะต้อง 
ไปที่ส�านักงานของกระทรวงมหาดไทยเพื่อบันทึกข้อมูล 
ชีวมาตร	 (biometric	data)	 เพื่อการออก	Employee	Card	 
ใช้เวลา	 3	 วันท�าการ	 หลังจากน้ันจะได้รับเอกสารยืนยันเพื่อ 
รอรับ	Employee	Card	จึงจะสามารถเริ่มท�างานได้	
2) ใบถิ่นพ�านักชั่วคราว หรือ Long-term Residence  
Permit (RP)	 (ใบสีฟ้าอมชมพู)	มีอายุตั้งแต่	6	 เดือนถึง	2	ปี	
ปกติผู้ที่เคยได้วีซ่าระยะยาวมาแล้ว	 1	 ปีมีสิทธิยื่นขอวีซ่า	 RP	
โดยแสดงหลักฐาน	อาทิ	ใบประกอบธุรกิจ	(กรณีท�าธุรกิจ)	หรือ	
หลักฐานการศึกษาประกอบ	
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3) ใบถิ่นพ�านักถาวร หรือ Permanent Residence (PR) 
(สมดุพกสเีขยีว	หรอืสฟ้ีา	หรอืตราประทบั	ลงในหนงัสอืเดนิทาง)	
มีอายุครั้งละ	5	ปี	(ผู้เยาว์)	และ	10	ปี	
4) Employee Card	 คือใบอนุญาตส�าหรับพ�านักอาศัยและ
ท�างานในเช็ก	 มีอายุขึ้นอยู่กับระยะเวลาการท�างาน	 แต่สูงสุด
ไม่เกิน	2	ปี	(สืบเนื่องจากกฎหมายใหม่	ได้ยกเลิกการออกวีซ่า
ประเภท	Long-term	residence	Permit	ส�าหรบัการจ้างงาน)	

5.2 ถาม	ท�าอย่างไรจึงมีสิทธิได้รับถิ่นพ�านักถาวรในเช็ก	(PR)	
ตอบ	มี	3	กรณีคือ	1) ได้รับวีซ่าระยะยาวหรือ วีซ่า RP	และ
พ�านักอยู่ในเช็กต่อเนื่องกันครบ	 5	 ปี	 (หากมีการเดินทางออก 
นอกเช็กในช่วงดังกล่าว	 ต้องมีเวลารวมกันไม่เกิน	 12	 เดือน)	
2) เป็นบุตรของ	 คนไทยหรือคนต่างชาติผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้
มถีิ่นพ�านักถาวร	3) สมรสกบัคนเชก็และพ�านกัในเช็กครบ	2	ปี

5.3 ถาม	ถ้าสมรสกับคนเช็กจะได้รับ	PR	โดยทันทีหรือไม่	
ตอบ	 ตามกฎหมายเข้าเมืองฉบับใหม่	 คนต่างชาติที่สมรสกับ
คนเช็กจะไม่ได้	PR	โดยอัตโนมัติ	แต่จะได้รับวีซ่าเป็นเวลา	2	ปี
ก่อน	แล้ว	จึงมีสิทธิยื่นขอ	PR	ได้	แต่หากยื่นขอ	PR	หลังวันที่	1	
มกราคม	2552	จะต้องผ่านการทดสอบภาษาเช็กเบื้องต้นเพิ่ม
เติมด้วย	ซึ่งการทดสอบภาษาเช็กนี้	รวมถึงผู้ที่ยื่นขอ	PR	กรณี
พ�านักครบ	5	ปีด้วย	
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5.4 ถาม	สมรสกบัคนเชก็	ต่อมาได้หย่าขาดจากกนั	จะเสยีสิทธิ
มีถิ่นพ�านักถาวร	(PR)	หรือไม่	
ตอบ	เสีย	หากสมรสกันไม่เกิน	5	ปี	ไม่เสีย	หากสมรสเ		กินกว่า	
5	ปี	หรือสมรสไม่เกิน	5	ปี	แต่มีบุตรด้วยกันก่อน	

5.5 ถาม	ทางการเช็กมีสิทธิยกเลิกวีซ่าหรือใบถิ่นพ�านักถาวร
ที่ยังมีอายุหรือไม่	
ตอบ	 ท�าได้	 หากผู้ถือวีซ่าหรือใบ	 PR	 ขาดคุณสมบัติ	 เช่น	 
กระท�าผิดกฎหมาย	 หรือแสดงเอกสารประกอบค�าร้องที่เป็น 
เท็จ	หรือวัตถุประสงค์ที่ยื่นขอสิ้นสุดลง	อาทิ	ยุติสัญญาจ้างงาน	 
การสมรสสิ้นสุด	 หรือส�าเร็จการศึกษา	 หรือใบธุรกิจหมดอายุ	 
รวมถงึกรณหีนงัสอืเดนิทางสญูหายหรอืถกูสถานเอกอคัรราชทตู 
ยกเลิกหนังสือเดินทางด้วย	

5.6 ถาม	ผู้ถือวีซ่าแต่ละประเภทจะได้รับสิทธิต่างกันอย่างไร
บ้าง	
ตอบ	วซ่ีาระยะยาว:	ผูถ้อืมสีทิธพิ�านกั	/	ท�างาน	/	ศกึษาเฉพาะ 
ในเช็ก	 เท่านั้น	 วีซ่า	 RP:	 ผู้ถือมีสิทธิใช้เดินทางเพื่อท่องเที่ยว 
ในประเทศสมาชิกเชงเก้นได้	แต่ครั้งละไม่เกิน	90	วัน	ส่วนใบ	 
PR:	 ผู ้ถือมีสิทธิใช้เพื่อพ�านักหรือท�างานในประเทศสมาชิก 
เชงเก้นได้	
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5.7 ถาม	 ส�าหรับผู้ท่ีมี	 Employee	 Card	 แล้ว	 สามารถ 
เปลี่ยนนายจ้างหรือเปลี่ยนงานได้หรือไม่
ตอบ	 ได้	 แต่จะต้องไปแจ้งเปลี่ยนท่ีกระทรวงมหาดไทย	 และ 
จะต้องได้รับการอนุมัติ	 นอกจากนั้น	 ต�าแหน่งงานที่ยื่นขอ
จะต้องมีอยู่ในรายชื่อต�าแหน่งงานที่มีอยู่แล้ว	 ผู้ยื่นขอจะต้อง 
แนบเอกสารสัญญาจ้างงานหรือข้อตกลงการท�างาน	หรืออย่าง
น้อยต้องเป็นสญัญาจ้างล่วงหน้า	ถ้าคณุสมบตัไิม่ตรงกบัต�าแหน่ง
งานที่ยื่นขอเปลี่ยน	ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม

5.8 ถาม	ได้รับใบถิ่นพ�านักถาวร	(PR)	แล้ว	ต้องขอใบอนุญาต
ท�างานอีกหรือไม่	
ตอบ	ไม่ต้อง	

5.9 ถาม	 วีซ่าใกล้หมดอายุ	 ควรยื่นขอต่ออายุล่วงหน้านาน
แค่ไหน	
ตอบ	 สามารถย่ืนค�าร้องได้ตั้งแต่	 3	 เดือน	 แต่ต้องไม่เกิน	 14	
วัน	ก่อนวีซ่าหมดอายุ	
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5.10 ถาม	ควรใช้บริการบุคคลที่อ้างตัวเป็นนายหน้าเพื่อต่อ
อายุวีซ่าหรือขอใบ	PR	หรือไม่	
ตอบ	 ไม่ควร	 โดยเฉพาะกรณีขอวีซ่าท�างานเป็นหน้าที่ของ
นายจ้างที่จะต้องเป็นผู้ด�าเนินการขอวีซ่าและใบอนุญาตต่างๆ	
แทนลูกจ้าง	การใช้บุคคลอื่นเป็นนายหน้ามีความเสี่ยงที่จะสูญ
เงินเปล่า	 หรือเสียเงินสูงกว่าค่าธรรมเนียม	 และยังเป็นการ
ส่งเสริมขบวนการคอร์รัปชัน	 ซ่ึงผิดกฎหมาย	 หากนายหน้า
ถูกจับผู้ที่ใช้บริการจะมีความผิด	 และได้รับโทษตามกฎหมาย
ด้วย	นอกจากนี้	หากมีการน�าชื่อของผู้ขอวีซ่าไปใส่ไว้ในบริษัท
ของนายหน้า	 ไม่ว่าจะในฐานะลูกจ้าง	หรือหุ้นส่วนแทนบริษัท
นายจ้างจริง	 อาจมีความเสี่ยงท่ีจะถูกระงับวีซ่า	 หรือต้องรับ
ภาระหนี้สิน	หากนายหน้าปิดบริษัทหนีด้วย	

5.11 ถาม	 เข้าเมืองโดยได้รับวีซ่าท่องเท่ียว	 ต่อมาประสงค ์
จะท�างานหรือธุรกิจจะเปลี่ยนวีซ่าได้หรือไม่	
ตอบ	ไม่ได้	ต้องกลบัไปขอวซ่ีาท�างานจากสถานเอกอคัรราชทตู
เช็กในประเทศไทย	แต่ในทางปฏิบัติ	ผู้ร้องจะยื่นขอใบอนุญาต
ท�างาน/ธรุกจิไว้ล่วงหน้ากไ็ด้	แล้วจงึค่อยเดนิทางกลบัไปรอวซ่ีา
ท�างานที่เมืองไทย	

5.12 ถาม	พ�านักในเช็กโดยไม่มีหนังสือเดินทางหรือวีซ่าหมด
อายุมีโทษสถานใด	

คู่มือทั่วไปสำ�หรับประช�ชน ในเช็ก
32



ตอบ	 ถูกส่งตัวกลับประเทศไทยและห้ามเดินทางเข้าเช็กเป็น
เวลา	3	ปี	

5.13 ถาม	 ลักลอบท�างานหรือประกอบธุรกิจ	 โดยไม่มีใบ
อนุญาต	หรือเป็นนายหน้าจัดหาคนท�างานโดยไม่ได้รับอนุญาต
มีโทษสถานใด	
ตอบ	 ถูกส่งตัวกลับประเทศไทยและห้ามเดินทางเข้าเช็กเป็น
เวลา	5	ปี

5.14 ถาม	 หากกระท�าผิดกฎหมายเช็ก	 หรือฝ่าฝืนค�าส่ังให้
เดินทางออกนอกประเทศเช็กตามความผิดในข้อ	 5.12	 และ	
5.13	มีโทษสถานใด	
ตอบ	ห้ามเดินทางเข้าเช็กเป็นเวลา	10	ปี	
	 อนึ่ง	ค�ำสั่งห้ำมเดินทำงเข้ำเช็กในข้อ	5.12	/	5.13	และ	
5.14	 อำจรวมถึงประเทศสมำชิกเชงเก้นท้ังหมดด้วย	หำกทำง 
กำรเช็กเห็นสมควร	

5.15 ถาม	ปัจจุบันลักลอบท�างาน	หรือพ�านักอยู่เกินก�าหนด	
แต่อยากกลับเมืองไทยจะท�าอย่างไร	
ตอบ	ให้รบีตดิต่อสถานเอกอคัรราชทตูพาไปมอบตวักบัต�ารวจ
เพื่อเสียค่าปรับ	 และขอวีซ่าส�าหรับเดินทางออก	 แต่หากถูก
ต�ารวจเช็กจับกุม	จะถูกจ�าคุก	และส่งฟ้องศาลก่อนถูกเนรเทศ	
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5.16 ถาม	การได้รบัใบถิน่พ�านกัถาวร	(PR)	แปลว่าได้สญัชาติ
เช็กด้วยหรือไม่	
ตอบ	 ไม่ใช่	 เป็นคนละประเด็นกัน	 ผู้ที่ได้	 PR	 ยังเป็นพลเมือง
ไทยและต้องถือหนังสือเดินทางไทยควบคู่กับใบ	 PR	 ในการ 
เดินทางเข้า–ออกเช็ก	 การได้	 PR	 เป็นเพียงการที่รัฐบาลเช็ก 
รับรองให้	 คนต่างชาติพ�านัก/ท�างานอยู่ในเช็กได้	 รวมถึงได้รับ
สทิธบิางประการเท่านัน้	แต่จะไม่เท่าเทยีมกบับคุคลสญัชาตเิชก็	
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Employee Card คืออะไร
	 1.	Employee	Card	เป็นการ์ดชนดิใหม่ทีท่างการเชก็จะ
ออกให้แก่ลกูจ้าง	โดยลกูจ้างจะได้รบัอนญุาตให้พ�านกัระยะยาว
อยูใ่นเชก็และท�างานไปด้วย	เรยีกว่าเป็นการ์ด	2	in	1	การ์ดใบนี ้
จะมาแทนที่วีซ่าที่เคยขอมาอยู ่เกิน	 90	 วันเพื่อมาท�างาน	 
มาแทนการอนุญาตให้มาพ�านักอาศัยระยะยาว	 (long-term	
residence	 permit)	 เพื่อมาท�างาน	 และยังมาแทน	 Green	
Card	 ซึ่งจะไม่มีการออกให้อีกต่อไป	 แต่	 Blue	 Card	 ยังคง 
มีอยู่	 Employee	 Card	 เป็นการ์ดพลาสติกท่ีบรรจุข้อมูล 
ชีวมาตร	(biometric	data)	ของผู้ถือครบ	

	 2.	 ผู ้ออกการ ์ดนี้คือกระทรวงมหาดไทยของเช็ก	 
(Department	for	Asylum	and	Migration	Policy)

	 3.	การ์ดใบนีจ้ะมอีายกุารใช้งานครอบคลมุระยะเวลาการ
จ้างงานแต่ไม่เกิน	2	ปี	และสามารถต่ออายุได้	

	 4.	Employee	Card	ใช้กับคนต่างชาตไิม่ว่ามาจากประเทศใด	 
แต่ไม่รวมพลเมืองของกลุ่ม	 EU/EEA	 สวิตเซอร์แลนด์และ 
สมาชิกในครอบครัวที่มี	Residence	Card	
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	 5.	แม้ว่าการ์ดใบนีค้รอบคลมุการจ้างงานทกุประเภทโดย 
ไม่ค�านึงถึงระดับความสามารถทางด้านวิชาชีพ	 แต่ตอนที ่
ท่านไปยื่นท�าการ์ดใบน้ี	 ต้องดูด้วยว่าต�าแหน่งงานที่ว่างที่ท่าน
จะกรอกนั้นต้องเป็นงานที่ปรากฏอยู่ในส�านักทะเบียนกลาง	
ต�าแหน่งงานที่ว่างเหล่าน้ีจะมีการตีพิมพ์ออกมาโดยความเห็น
ชอบจากนายจ้าง	 ซึ่งท่านสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์
ของกระทรวงแรงงานและกิจการสังคมของเช็กที่	http://
portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam 

	 6.	ท่านสามารถยืน่เรือ่งขอ	Employee	Card	ด้วยตวัท่านเอง 
ที่สถานเอกอัครราชทูตเช็กในประเทศไทย	 แต่ถ้าท่านมาอยู่ 
ในประเทศเช็กแล้วโดยมีวีซ่าพ�านักระยะยาวเกิน	90	วัน	หรือ
ได้รบัอนญุาตให้พ�านกัอาศยัระยะยาว	(long-term	residence	 
permit)	 อยู่แล้วไม่ว่าด้วยจุดประสงค์อื่นใด	 ท่านไม่ต้องกลับ
ประเทศไทย	 โดยยื่นเรื่องขอได้เลยท่ีกระทรวงมหาดไทยเช็ก	 
ที่กรุงปราก	

	 7.	เอกสารทีท่่านต้องใช้ในการยืน่เรือ่งขอ	Employee	Card	
ได้แก่	เอกสารการเดนิทางทีย่งัไม่หมดอายุ	รปูถ่าย	2	ใบ	เอกสาร 
ยืนยันที่พักอาศัยในเช็ก	 สัญญาจ้างงานหรือข้อตกลงในการ
ท�างานหรอือย่างน้อยต้องมสีญัญาว่าจะมกีารจ้างงานในอนาคต
โดยระบุงานที่จะจ้างตามช่วงเวลาที่ตกลงกันไว้	
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	 เอกสารฉบบันีต้้องกล่าวถงึค่าจ้างทีต่กลงกนัด้วย	ซึง่ค่าจ้าง 
รายเดือนดังกล่าวต้องไม่ต�่ากว่าอัตราค่าจ้างขั้นต�่ารายเดือน
ในเช็ก	(ซึ่งก็คือ	8500	Kc	หรือประมาณ	300€/400$	ตัวเลข
นี้ใช้มาตั้งแต่	 1	 มกราคม	 2557)	 และชั่วโมงการท�างานต้องมี
อย่างน้อย	15	ชั่วโมงต่อสัปดาห์	เอกสารรับรองการศึกษาหรือ
คุณสมบัติทางวิชาชีพท่ีงานน้ันๆ	 ต้องการเอกสารอื่นๆ	 ที่อาจ 
ขอเพิ่มเติมจากท่าน	 เช่น	 ประวัติอาชญากรรม	 ประวัติการ
ศึกษาต่างประเทศ	รายงานทางการแพทย์รับรองว่าไม่ป่วยเป็น 
โรคร้ายแรง	 เอกสารท้ังหมดน้ีต้องยื่นตัวจริง	 หรือต้องมีการ 
รบัรองทางการและแปลเป็นภาษาเชก็	เอกสารทีแ่นบไปทัง้หมด
ต้องไม่เก่าเกิน	 6	 เดือน	 ยกเว้นเอกสารเดินทางและรูปถ่าย 
ถ้ายังสอดคล้องกับหน้าตาปัจจุบัน	

	 8.	เมือ่ท่านยืน่ค�าขอการ์ดนีแ้ละค�าขอของท่านได้รบัการ
รบัรองแล้ว	สถานเอกอคัรราชทตูเชก็ในไทยจะออกวซ่ีาให้ท่าน 
สามารถพ�านักอยู่ในเช็กได้เกิน	90	วัน	เพื่อรอรับ	Employee	
Card	 แต่ก่อนจะได้วีซ่า	 ทางเช็กจะขอใบรับรองใบประกัน
ทางการแพทย์ระหว่างเดินทาง	(Travel	Medical	Insurance	
Certificate)	ทีม่รีะยะเวลาครอบคลมุตัง้แต่วนัทีท่่านเดนิทางเข้า
ประเทศเชก็จนกระทัง่ถงึวนัทีท่่านจะได้ใบรบัรองทางการแพทย์ 
ในเชก็	เมือ่ท่านเดนิทางมาถงึประเทศเช็กแล้ว	ให้ไปทีก่ระทรวง 
มหาดไทยของเช็กภายใน	3	วันท�าการ	เพื่อไปให้ข้อมูลชีวมาตร	 
(biometric	data)	ของตวัท่านในการท�า	Employee	Card	และ 
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หลังจากที่ทางการได้รับข้อมูลชีวมาตร	(biometric	data)	ของ 
ท่านแล้วกจ็ะออกเอกสารรบัรองเพือ่ยนืยนัว่าท่านได้ด�าเนนิการ
ครบถ้วน	เป็นไปตามเงือ่นไขต่างๆ	ในการได้รบั	Employee	Card	

	 9.	หลงัจากท่านยืน่เรือ่งขอ	Employee	Card	แล้ว	ทางการ 
เช็กจะใช้เวลาเดินเรื่องทั้งหมด	60-90	วัน	แล้วแต่กรณี	

	 10.	ท่านสามารถเริม่ท�างานได้ทนัททีีไ่ด้รบัเอกสารรบัรอง
ในข้อ	8	(a	certificate	confirming	compliance	with	the	 
conditions	for	issue	of	an	Employee	Card)	

	 11.	เมื่อท่านมี	Employee	Card	แล้วและท่านประสงค์
จะเปลีย่นงานหรอืเปลีย่นไปอยูก่บันายจ้างคนอืน่	ท่านสามารถ
ท�าได้	 โดยท่านจะต้องเขียนใบสมัครและต้องได้รับการอนุมัติ
ในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจากกระทรวงมหาดไทย	 แต่อย่า
ลืมว่า	งานใหม่ที่ท่านจะไปท�า	ต้องมีการประกาศต�าแหน่งงาน
ที่ว่างไว้ที่ส�านักทะเบียนกลางที่กล่าวไว้ข้างต้นในข้อ	5	ท่านยัง
ต้องส่งสญัญาการจ้างงานหรอืข้อตกลงในการท�างานหรอือย่าง
น้อยต้องมสีญัญาว่าจะมกีารจ้างงานในอนาคตโดยระบงุานทีจ่ะ
จ้างตามช่วงเวลาทีต่กลงกนัไว้	(ดขู้อ	7)	และถ้าปรากฏว่าเงือ่นไข
คณุสมบตัขิองท่านในการท�างานอนัใหม่เปลีย่นแปลงไปจากเดมิ
จากทีท่่านเคยยืน่เอกสารไว้ในครัง้แรกหรอืเอกสารทีม่อียูน่ัน้ใช้
ไม่ได้แล้ว	ท่านจะต้องยื่นหลักฐานรับรองคุณสมบัติวิชาชีพของ
ท่านอีกทีหนึ่ง	
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12. ถาม	สามารถท�างานหลายๆ	งานโดยใช้	Employee	Card	
ใบเดียวได้หรือไม่	
ตอบ	 คือท�าได้	 โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวง
แรงงานของเช็ก	 (ดูข้อ	 10)	 แต่ท่านจะมี	 Employee	 Card	 
ใบเดียวไปตลอด	

13. ถาม	ถ้าในขณะนี้	ท่านเป็นผู้ที่ได้รับวีซ่าพ�านักในเช็กเกิน
กว่า	 90	 วันเพื่อการจ้างงาน	หรือได้รับอนุญาตให้พ�านักระยะ
ยาว	(long-term	residence	permit)	 เพื่อการจ้างงาน	และ	
Green	Card	ก็จะไม่มีการออกให้อีกต่อไป	ท่านจะท�าอย่างไร
ต่อไปดี	

ตอบ	มดีงันี	้ก่อนทีว่ซ่ีาพ�านกัในเชก็เกนิกว่า	90	วนัเพือ่การจ้าง
งานของท่านจะหมดอายลุง	ให้ท่านรบีไปยืน่เรือ่งขอ	Employee	 
Card	 จากกระทรวงมหาดไทยของเช็ก	 แต่ในกรณีที่ท่านได้รับ
อนญุาตให้พ�านกัระยะยาว	(long-term	residence	permit)	ให้
ไปย่ืนเรือ่งขอขยายระยะเวลาการพ�านกัเสยีโดยเรว็	(ระยะเวลา 
ที่ดีคือ	ไม่ต้องรีบท�าก่อน	90	วันและไม่ควรท�าช้าจนเหลือเวลา
น้อยกว่า	14	วันก่อนที่	long-term	residence	permit	ของ
ท่านจะหมดอายลุง)	โดยการขยายเวลา	long-term	residence	
permit	 ในครั้งนี้ทางการเช็กจะท�าให้ท่านในรูปแบบของ	 
Employee	Card	แทน	ทัง้นี	้ท่านต้องปฏบิตัใิห้ครบตามเงือ่นไข
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ต่างๆ	 ที่ได้กล่าวมาแล้ว	 อย่าไปยื่นเรื่องของท่านที่ส�านักงาน 
การจ้างงานในภูมิภาค	เพื่อขอขยายระยะเวลาการจ้างงานของ
ท่าน	 ถ้าท่านไม่ได้เป็นบุคคลที่มีสัญชาติต่างประเทศที่ทางการ
ระบุไว้ว่าสามารถท�าได้	

โดยสรุป	 แนะน�าให้ท่านท�าตามกรอบเวลาท่ีบอกไว้เพราะถ้า
ท่านไม่มี	Employee	Card	ท่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้ท�างาน
ในเชก็หลงัจากการจ้างงานของท่านหมดอายลุง	อนึง่	ในระหว่าง
ที่	Employee	Card	ยังไม่มีผลใช้บังคับ	ก็ให้ใช้	Green	Card	
ไปก่อนได้จนถึงวันที่ระบุไว้ในการ์ด	

	 14.	 กรณีพิเศษนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว	 (คนไทย
น่าจะเกี่ยวข้องน้อยมาก)	 ได้แก่	 คนต่างชาติท่ีมีเสรีในการเข้า
สู่ตลาดแรงงานของเช็ก	 (Special	 Act:Section	 98	 of	 Act	
No.435/2004	Coll.,	on	Employment)	
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6. ครอบครัวและกำรสมรส
6.1 ถาม	กรณีใดบ้างที่บุคคลจะได้สัญชาติเช็ก	
ตอบ	บคุคลจะได้สญัชาตเิชก็ต่อเมือ่	1)	บดิามารดาหรอืฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งมีสัญชาติเช็กสมรสกันตามกฎหมาย	2)	 เป็นบุตรนอก 
สมรสระหว่างมารดาต่างชาตแิละบดิาคนเชก็	แต่ฝ่ายบดิารบัเป็น 
บุตร	 3)	 เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลสัญชาติเช็ก	 4)	 เป็นบุตร
ของบดิามารดาทีเ่ป็นคนต่างชาตทิัง้คู	่แต่ได้รบัใบถิน่พ�านกัถาวร	
(PR)	และ	5)	โดยการขอเข้าถือสัญชาติเช็กโดยสมัครใจ	

6.2 ถาม	 กรณีเด็กลูกครึ่ง	 เกิดจากบิดาหรือมารดาคนไทย 
จะได้สัญชาติไทยได้ด้วยหรือไม่	
ตอบ	 มีสิทธิได้สัญชาติไทย	 โดยหากมารดาเป็นคนไทย	 จะ 
จดทะเบียนสมรสกับบิดาหรือไม่ก็ได้	 แต่หากบิดาเป็นคนไทย	
เด็กจะได้สัญชาติไทยหลังจากบิดาและมารดาจดทะเบียน
สมรสกันแล้ว	 หรือบิดาเป็นผู ้แจ้งขอสูติบัตรด้วยผลพิสูจน์	 
DNA	 อย่างไรก็ดี	 เด็กมีสิทธิถือสองสัญชาติควบคู ่กันไป 
จนอายุครบ	 20	 ปีบริบูรณ์เท่านั้น	 จากนั้นต้องเลือกว่าจะถือ
สัญชาติฝ่ายบิดาหรือมารดา	

6.3 ถาม	อยากถือสัญชาติเช็ก	ต้องท�าอย่างไร	
ตอบ	ตั้งแต่	1	มกราคม	2557	เช็กยอมรับบุคคลสองสัญชาติ	 
ส่วนรายละเอยีดการขอ	ให้ดจูากเวบ็ไซต์	www.mvcr.cz
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6.4 ถาม	 มีลูกติดจากสามีเก่าคนไทย	 ต่อมาสมรสใหม่กับ 
คนเช็ก	บุตรมีสิทธิได้รับสัญชาติเช็กหรือไม่	
ตอบ	 มีสิทธิ	 หากสามีใหม่รับเป็นบุตรบุญธรรม	 แต่ทั้งน้ี	 
อาจต้องได้รับความยินยอมจากตัวเด็กและบิดาของเด็กด้วย	
อย่างไรก็ดี	 ถึงจะไม่ได้สัญชาติ	 แต่เด็กก็มีสิทธิได้รับใบ	 PR	 
หากมารดาของเด็กได้รับใบ	PR	

6.5 ถาม	เด็กเกิดในเช็กโดยที่มารดาและบิดาเป็นคนไทยทั้งคู่	 
หรือคนไทยกับคนสัญชาติอื่นท่ีไม่ใช่เช็กมีสิทธิได้สัญชาติไทย
หรือไม่	
ตอบ	 มีสิทธิได้สัญชาติไทย	 แต่จะไม่ได้สัญชาติเช็ก	 โดยหาก
มารดามีสัญชาติไทย	 ควรรีบติดต่อสถานเอกอัครราชทูต 
เพื่อขอสตูบิตัรและหนงัสอืเดนิทางไทยให้แก่เดก็	 จากนัน้	 ให้ไป 
ยื่นขอวีซ่าเช็กให้แก่บุตรจากทางการเช็กต่อไป	 แต่หากบิดา 
เป็นคนไทยทีม่ไิด้สมรสกับมารดา	 จะไม่สามารถขอสูติบัตรให้
บุตรได้จนกว่าจะได้สมรสตามกฎหมายก่อน	 หรือบิดาย่ืนขอ
ด้วยผลพิสูจน์	DNA
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6.6 ถาม	กฎหมายเช็กยอมรับการสมรสระหว่างเพศเดียวกัน
หรือไม่	
ตอบ	 การสมรสต้องกระท�าระหว่างชายและหญิงเท่านั้น	 
อย่างไรก็ดี	 ในปี	 2549	 ได้มีการเพิ่มเติมกฎหมายยอมให้ผู้ที่มี 
เพศเดียวกันสามารถจดทะเบียนอยู่ร่วมกันได้	 (Partnership	
Registration)	 ท�าให้ได้รับสิทธิบางประการร่วมกันเสมือน 
คู่สมรส	แต่จะไม่เท่าคู่สมรสจริงตามกฎหมาย	(ชายกับหญิง)	

6.7 ถาม	สมรสภายใตก้ฎหมายเชก็	ต้องเตรียมเอกสารใดบ้าง	
ตอบ	เอกสารหลัก	ได้แก่	ส�าเนาสูติบัตร	ส�าเนาหนังสือเดินทาง	
ใบรับรองสถานภาพสมรส	 ส�าเนาทะเบียนบ้าน	 มรณบัตรของ
อดีตสามี	/	ภริยา	หรือค�าสั่งศาล	(กรณีเป็นม่าย)	ทะเบียนหย่า
หรือค�าสั่งศาล	 (กรณีหย่า)	 ทั้งนี้	 เอกสารทั้งหมดจะต้องผ่าน 
ขัน้ตอนการรับรองเอกสารจากทางการไทย	และแปลเป็นภาษาเช็ก 
อย่างเป็นทางการทุกฉบับ	

6.8 ถาม	แต่งงานภายใต้กฎหมายเช็ก	มสีทิธใิช้นามสกลุตนเอง
ต่อไปหรือไม่	

ตอบ	คู่สมรสฝ่ายหญิงมีสิทธิเลือกที่จะใช้นามสกุลตนเอง	หรือ 
ใช้นามสกลุสาม	ี หรอืเพิม่นามสกุลสามต่ีอท้ายนามสกลุเดมิกไ็ด้	 
โดยน�าเอกสารทีผ่่านการรบัรองตามขัน้ตอนไปแจ้งต่อเขต/อ�าเภอ
ตามทะเบียนบ้านในไทย
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6.9 ถาม	แต่งงานภายใต้กฎหมายไทยมสีทิธใิช้นามสกลุตนเอง
ต่อไปหรือไม่	
ตอบ	สามารถเลอืกได้เช่นเดยีวกบักรณแีต่งงานภายใต้กฎหมาย
เช็กในข้อ	6.8	

6.10 ถาม	แต่งงานภายใต้กฎหมายไทย	จะต้องเปลี่ยนค�าน�า
หน้านามจากนางสาวเป็นนางหรือไม่	
ตอบ	 ไม่จ�าเป็น	 จะเปลี่ยนเป็นนาง	 หรือใช้นางสาวต่อไปก็ได	้
โดยให้แจ้งต่อนายทะเบียนขณะสมรส	

6.11 ถาม	การหย่าภายใต้กฎหมายเช็กท�าอย่างไร	
ตอบ	 ต้องให้ศาลเป็นผู้สั่งให้หย่าเท่านั้น	 โดยก่อนที่ศาลจะมี
ค�าพิพากษา	ตามกฎหมายระบุให้คู่สมรสท�าหนังสือสัญญาแบ่ง 
สินสมรส	 (ทรัพย์สินและหน้ีสินท่ีได้มาในระหว่างการสมรส)	
คนละครึ่งรวมถึงภาระในการเลี้ยงดูบุตร	 (หากมี)	 และก�าหนด
ค่าเลีย้งดทูีฝ่่ายสามต้ีองจ่ายแก่ภรยิาเป็นรายเดอืน	แต่หากตกลง
กันไม่ได้	 ให้ยื่นค�าร้องต่อศาลให้เป็นผู้พิจารณา	 ต่อเม่ือศาลมี
ค�าสั่งเรื่องการจัดการสินสมรส	และการดูแลบุตรเรียบร้อยแล้ว	
จึงจะมีค�าสั่งให้คู่สมรสหย่าขาดจากกันได้เป็นขั้นตอนสุดท้าย	

6.12 ถาม	แต่งงานแล้วต้องการย้ายถิ่นฐานกลับประเทศไทย	
คู่สมรสต่างชาติมีสิทธิได้วีซ่าประเภทใด	
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ตอบ	สามารถยืน่ขอวซ่ีาส�าหรบัพ�านกั	ไม่เกนิ	3	เดอืน	(เข้าออก	
1	ครั้งหรือหลายครั้ง)	จากสถานเอกอัครราชทูต	หากต้องการ 
พ�านักเกิน	 3	 เดือนขึ้นไปต้องไปยื่นค�าร้องขอต่ออายุวีซ่า 
เป็น	1	ปี	จากส�านกังานต�ารวจตรวจคนเข้าเมอืง	โดยหากฝ่ายชาย 
เป็นคนต่างด้าวต้องแสดงหลกัฐานบญัชเีงนิฝากธนาคารในไทย 
ไม่ต�่ากว่า	400,000	บาท	(ในช่วง	3	เดือน)	หรือแสดงหลักฐาน 
เป็นใบรับรองเงนิเดอืนของตนเองและ	/	หรอืภรยิารวมกนัไม่ต�า่กว่า	 
40,000	บาท	/	เดือน	

6.13 ถาม	สทิธใินการรบัมรดกภายใต้กฎหมายเช็กกรณคีูส่มรส 
เสียชีวิต	
ตอบ	 กรณีมีบุตรด้วยกัน	 ฝ่ายคู่สมรสท่ียังมีชีวิต	 และบุตร 
จะได้รับส่วนแบ่งมรดกเท่าๆ	กนั	แต่หากไม่มบีตุรด้วยกนัคูส่มรส
ที่ยังมีชีวิตอยู่จะได้รับมรดกครึ่งหน่ึง	 ส่วนอีกครึ่งหนึ่งให้แบ่ง 
แก่เครือญาตติามล�าดบัชัน้ของผูต้าย	อย่างไรก็ด	ีไม่เฉพาะมรดก
เท่านัน้	หากผูต้ายมหีนีส้นิ	คูส่มรสอกีฝ่ายทีย่งัมชีวีติอยูก่จ็ะต้อง
รับช�าระหนี้สินต่อด้วย	

6.14 ถาม	หากไม่ได้สมรสกันภายใต้กฎหมายเช็กมีสิทธิได้รับ 
มรดกหรือไม่	
ตอบ	ไม่มีสิทธิ	แต่บุตรของผู้ตาย	(หากมี)	ยังมีสิทธิได้รับมรดก
ตามกฎหมาย	
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6.15 ถาม	 ขอทราบสิทธิในการซ้ือท่ีดินในประเทศไทยกรณี
สมรสกับคนต่างด้าว	
ตอบ	 คนไทยที่มีคู่สมรสเป็นคนต่างด้าวท้ังท่ีชอบและไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายมีสิทธิได้รับโอนหรือซ้ือท่ีดินในฐานะสินส่วนตัว 
ของคนไทยเท่านั้น	 กล่าวคือคนไทย	 และคู่สมรสต่างด้าวต้อง
ไปยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรต่อเจ้าพนักงานท่ีดินในวัน 
จดทะเบียนรับโอนหรือซ้ือท่ีดินว่า	 เงินท้ังหมดท่ีน�ามาซ้ือที่ดิน
เป็นสินส่วนตัวของคนไทยฝ่ายเดียวมิใช่สินสมรส	 หากคู่สมรส
ซึ่งเป็นคนต่างด้าวอยู่ในต่างประเทศให้ไปท�าหนังสือรับรองที่
สถานเอกอัครราชทูต/	สถานกงสุลไทย	

6.16 ถาม	ซือ้ทีด่นิแล้วต้องการจ�านองทีด่นิต่อ	ต้องให้คูส่มรส
ที่เป็นคนต่างด้าวให้ความยินยอมอีกหรือไม่	
ตอบ	 ไม่ต้อง	 เพราะที่ดินที่ซื้อหรือรับโอนนั้นได้ตกเป็นทรัพย์
ส่วนตัวของคนไทยแล้ว	

6.17 ถาม	คู่สมรสคนไทยเสียชีวิต	คู่สมรสที่เป็นคนต่างด้าว 
มีสิทธิได้มรดกเป็นที่ดินที่คนไทยซื้อหรือไม่	
ตอบ	 คู่สมรสต่างด้าวมีสิทธิได้รับมรดกตามกฎหมาย	 แต่หาก 
เป็นที่ดินจะต้องขาย	และรับเป็นเงินแทน	กรณีมีบุตร	แต่บุตร
ถือสัญชาติอื่น	 ก็ต้องขายที่ดินและรับเป็นเงินเช่นกัน	 แต่หาก

คู่มือทั่วไปสำ�หรับประช�ชน ในเช็ก
48



บุตรถือสัญชาติไทยสามารถถือครองท่ีดินในส่วนแบ่งมรดก 
ต่อไปได้	ให้ขายเฉพาะส่วนของบดิาหรอืมารดาทีเ่ป็นคนต่างด้าว	

6.18 ถาม	 มารดาเป็นคนไทย	 แต่บุตรมีท้ังสัญชาติไทยและ
สัญชาติเช็ก	 (สองสัญชาติ)	 บุตรจะสามารถรับที่ดินของมารดา
เป็นมรดกได้หรือไม่	

ตอบ	ได้	โดยรับกรรมสทิธใินทีด่นิในฐานะทายาทโดยชอบธรรม	
และต้องไม่เกินจ�านวนที่กฎหมายก�าหนดไว้	ดังนี้
•	 เพื่ออยู่อาศัยไม่เกิน	1	ไร่/	ครอบครัว	
•	 เพื่อการพาณิชยกรรมไม่เกิน	1	ไร่/	ครอบครัว
•	 เพื่อการอุตสาหกรรมไม่เกิน	10	ไร่/	ครอบครัว
•	 เพื่อการเกษตรกรรมไม่เกิน	10	ไร่/	ครอบครัว
•	 เพื่อการศาสนาไม่เกิน	1	ไร่/	ครอบครัว	
•	 เพื่อการกุศลและสาธารณะไม่เกิน	5	ไร่/	ครอบครัว
•	 เพือ่สร้างสสุานของตระกลูไม่เกนิ	200	ตารางวา/	ครอบครวั	

6.19 ถาม	คนต่างด้าวซื้อที่ดินเป็นกรรมสิทธิในประเทศไทย
ได้หรือไม่	
ตอบ	ได้	ตัง้แต่ปี	2542	แต่ไม่เกนิ	1	ไร่	และเพือ่อยูอ่าศยัเท่านัน้	
โดยต้องน�าเงินมาลงทุนในไทยไม่ต�่ากว่า	40	ล้านบาท	
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6.20 ถาม	คนไทยที่สมรสกับชาวต่างชาติจะถือกรรมสิทธิใน
ที่ดินหรือห้องชุดได้หรือไม่	
ตอบ	 ได้	 หากว่าการซื้อที่ดินหรือห้องชุดนั้นเป็นการจัดซ้ือ 
เพื่อให้เป็นสินส่วนตัวของตนเอง	 แต่ท้ังน้ี	 คนไทยผู้ขอซ้ือและ 
คูส่มรสทีเ่ป็นชาวต่างชาตต้ิองมหีนงัสอืยนืยนัว่าเงนิทีน่�ามาซือ้นัน้ 
เป็นสินส่วนตัวของคนไทยผู้ขอซ้ือ	 มิใช่สินสมรส	 ไม่ว่าบุคคล 
ทั้งสองจะจดทะเบียนสมรสกันหรือไม่ก็ตาม

6.21 ถาม	บคุคลสญัชาตไิทยทีม่คีูส่มรสเป็นชาวต่างชาติ	และ
พ�านกัอยูใ่นต่างประเทศ	จะขอซือ้ทีด่นิ	หรอืขอรบัโอนทีด่นิ	หรอื 
ขอซื้อห้องชุด	ได้หรือไม่	อย่างไร	
ตอบ	 ซื้อหรือรับโอนได้	 โดยให้คู่สมรสชาวต่างชาติไปติดต่อที่
สถานเอกอคัรราชทตู	เพือ่ขอบนัทกึถ้อยค�าเป็นลายลกัษณ์อักษร	 
และรับรองว่าบคุคลทีท่�าหนงัสอืรบัรองนัน้	เป็นคูส่มรสของบคุคล
สญัชาตไิทยจริง	พร้อมทัง้ขอหนงัสอืรบัรองยนืยนัว่าเงนิทีน่�ามาซือ้ 
ที่ดินนั้นเป็นสินส่วนตัวของคู ่สมรสคนไทย	 มิใช่สินสมรส	 
แล้วให้น�าหนังสือรับรองฉบับดังกล่าว	ไปยื่นต่อส�านักงานที่ดิน 
ประจ�าจังหวัดที่ประสงค์จะซื้อหรือโอนกรรมสิทธิในที่ดิน 
ที่ประเทศไทย	
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6.22 ถาม	คู่สมรสชาวไทยและชาวต่างชาติซื้อห้องชุดในไทย	
ถือเป็นสินสมรส	หรือสินส่วนตัว	ได้หรือไม่	
ตอบ	 เป็นได้ทั้ง	2	กรณี	กล่าวคือ	 เป็นสินส่วนตัวของคนไทย 
โดยให้คู ่สมรสอีกฝ่ายท้ังท่ีชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย	 
ไปลงนามยืนยันต่อเจ้าพนักงานว่า	 เงินที่ซื้อห้องชุดเป็นเงิน 
ของคนไทยฝ่ายเดียว	แต่หากคู่สมรสอยู่ต่างประเทศ	ก็ให้ไปท�า 
หนังสือรับรองที่สถานเอกอัครราชทูตไทยหรือสถานกงสุลไทย	 
เป็นสินสมรส	 หากคนต่างด้าวที่เป็นคู่สมรสเป็นบุคคลที่ได้รับ
อนญุาตให้มถีิน่ทีอ่ยู	่(Permanent	Residence)	ในประเทศไทย	
โดยมีใบส�าคัญประจ�าตัวคนต่างด้าว	หรือเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาต
ให้พ�านักในประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม 
การลงทุน	
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7. กฎหมำยแรงงำนเช็ก
7.1 ถาม	ท�าสญัญาทีป่ระเทศไทย	เมือ่เดนิทางมาท�างานทีเ่ชก็
แล้วมีปัญหา	จะต้องฟ้องร้องภายใต้กฎหมายใด	
ตอบ	หากการจ้างงานเกดิขึน้ในเชก็	การฟ้องร้องจะต้องเป็นไป 
ตามระเบียบและกฎหมายเช็ก	

7.2 ถาม	สัญญาจ้างงานควรท�าเป็นภาษาอะไร	
ตอบ	สญัญาจะเป็นภาษาอะไรกไ็ด้	แต่ต้องเป็นภาษาทีท่ัง้ลูกจ้าง 
และนายจ้างเข้าใจความหมายอย่างถ่องแท้	 หากนายจ้างท�า
สัญญาเป็นภาษาเช็กเพียงภาษาเดียว	 ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า
นายจ้างอาจมีเจตนาเอาเปรียบ	

7.3 ถาม	นายจ้างสญัญาปากเปล่า	แต่ไม่ปฏบิตัติามจะฟ้องร้อง 
ได้หรือไม่	
ตอบ	 สัญญาต้องเป็นลายลักษณ์อักษร	 ค�าสัญญาปากเปล่า 
ไม่อาจใช้เป็นเหตุฟ้องร้องได้ตามกฎหมายเช็ก	
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7.4 ถาม	หากสัญญาระบุว่า	ไม่ก�าหนดวันสิ้นสุด	(indefinite	
period)	จะยกเลิกได้หรือไม่	

ตอบ	ได้	หาก	1)	นายจ้างและลูกจ้างตกลงกัน	หรือ	2)	ลูกจ้าง
ยื่นหนังสือลาออกล่วงหน้า	 2	 เดือน	 หรือ	 3)	 นายจ้างให้ออก 
จากงาน	 4)	 วีซ่าหรือใบอนุญาตท�างานของลูกจ้างหมดอายุ 
หรือถูกยกเลิก	5)	ลูกจ้างสมัครใจไม่ขอต่ออายุวีซ่า	

7.5 ถาม	นายจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างได้ในกรณีใดบ้าง	
ตอบ	 นายจ้างสามารถบอกเลิกสัญญาจ้างได้โดยท�าเป็น 
หนังสือแจ้งล่วงหน้า	 2	 เดือน	 หรือตามระยะเวลาที่ระบุไว้ 
ในสัญญา	 และต้องจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้างเท่ากับเงินเดือน	 
2	 เดือน	 ยกเว ้นจะมีสาเหตุมาจากความผิดของลูกจ ้าง	 
ฝ่ายนายจ้างไม่ต้องชดเชย	 แต่ต้องเคยมีหนังสือตักเตือน 
ลูกจ้างมาแล้วอย่างน้อย	2	ครั้งภายในเวลา	6	 เดือนก่อนบอก
เลิกสัญญา	

7.6 ถาม	นายจ้างไล่ออกโดยวาจาถือว่ามีผลหรือไม่	
ตอบ	 ไม่มีผล	 ให้ลูกจ้างท�างานต่อไปตามปกติ	 หากนายจ้าง
ปฏิเสธหรือไม่มอบหมายงานให้สามารถฟ้องร้องเอาผิดกับ
นายจ้างได้	
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7.7 ถาม	 ลูกจ้างลาออกจากงานก่อนสิ้นสุดสัญญาต้องจ่าย 
ค่าชดเชยแก่นายจ้างหรือไม่	
ตอบ	กฎหมายแรงงานเชก็มไิด้ระบใุห้ลกูจ้างต้องจ่ายค่าชดเชย	
แต่ทั้งนี้	ต้องดูสัญญาจ้างงานประกอบด้วย	

7.8 ถาม	 สัญญาจ้างงานระบุว่า	 หากลูกจ้างลาออก	 ห้ามไป
ท�างานกับบริษัทอื่น	 และต้องกลับประเทศไทยเท่านั้น	 หรือ 
มเิช่นนัน้ต้องเสยีค่าปรบัให้นายจ้าง	สญัญาจ้างงานเช่นนี	้ชอบด้วย 
กฎหมายหรือไม่	ต้องปฏิบัติตามหรือไม่	
ตอบ	 ไม่ชอบด้วยกฎหมาย	 ถือว่าผิดกฎหมายแรงงานเช็ก	
ลูกจ้างไม่จ�าเป็นต้องปฏิบัติตาม	

7.9 ถาม	ลกูจ้างต้องการลาออกโดยสมคัรใจก่อนสิน้สดุสญัญา
จ้างต้องท�าอย่างไร	
ตอบ	ท�าได้	2	วิธี	คือ	1)	โดยข้อตกลง	กรณีนี้ลูกจ้างยื่นหนังสือ
ระบุวันลาออกให้ชัดเจน	 และนายจ้างลงนามรับทราบ	 หรือ	 
2)	โดยวธิแีจ้งให้ทราบ	กรณนีีก้ารลาออกจะมผีลภายใน	2	เดอืน 
นับจาก	 วันสุดท้ายของเดือนที่ลูกจ้างยื่นหนังสือแสดงความ
ประสงค์ขอลาออกต่อนายจ้าง	 (เช่นหากยื่นภายในเดือน	 มิ.ย.	
ไม่ว่าจะเป็นวันที่	1	หรือ	30	มิ.ย.	การลาออกจะเริ่มนับตั้งแต่	
1	ก.ค.	และมีผลออกจากงานได้ในวันที่	1	ก.ย.)	หากนายจ้าง
ปฏิเสธที่จะลงนามรับทราบ	 ให้ลูกจ้างยื่นหนังสือทางไปรษณีย์
ลงทะเบยีน	และถอืเอาวนัทีน่ายจ้างเซน็รบัจดหมายเป็นวนับอก 
เลิกสัญญา	
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7.10 ถาม	นายจ้างมสีทิธปิฏเิสธไม่ให้ลกูจ้างลาออกได้หรอืไม่	
ตอบ	ไม่ได้	การลาออกเป็นสิทธิตามกฎหมายแรงงาน	ลูกจ้าง
ฟ้องร้องเอาผิดนายจ้างได้	

7.11 ถาม	หากลกูจ้างลาออกโดยสมคัรใจ	มสีทิธไิด้รบัค่าชดเชย 
หรือไม่	

ตอบ	ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าชดเชย	

7.12 ถาม	กรณใีดบ้างทีน่ายจ้างไม่สามารถไล่ลกูจ้างออกจากงาน	
ตอบ	เมือ่ลกูจ้างเจบ็ป่วยชัว่คราว	หรอืเมือ่ลกูจ้างหญงิอยูร่ะหว่าง 
ตัง้ครรภ์/ลาคลอด	และเลีย้งดบูตุรหลงัคลอด	(ลกูจ้างทัง้หญงิหรอื 
ชายสามารถ	พกังานเพือ่เลีย้งดบูตุรได้เป็นเวลา	3	ปีโดยนายจ้าง
ไม่มีสิทธิไล่ออก)	

7.13 ถาม	ลกูจ้างอยูร่ะหว่างลาพกัเพือ่เลีย้งดบูตุร	หรอืพกัฟ้ืน 
จากอาการเจบ็ป่วยระยะยาว	โดยค�าสัง่แพทย์	จะได้รบัเงนิเดอืน
จากนายจ้างหรือไม่	
ตอบ	นายจ้างไม่ต้องจ่ายเงินเดือน	3	วันแรก	จ่ายเฉพาะวันที่	
4-21	หลังจากนั้น	ลูกจ้างต้องไปติดต่อส�านักงานประกันสังคม
เพื่อขอรับเงินสงเคราะห์รายเดือน	 จนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลา
การลาพกั	โดยนายจ้างไม่สามารถไล่ลกูจ้างออกจากงานในช่วง
เจ็บป่วยชั่วคราวได้
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7.14 ถาม	จะยุติสัญญาจ้างงานในช่วงทดลองงานได้หรือไม่	
ตอบ	 หากสัญญาจ้างงานระบุระยะเวลาทดลองงานไว้	 เช่น	 
1	เดือน	หรือ	3	เดือน	เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว	หากฝ่าย
นายจ้างไม่พอใจผลงานลูกจ้าง	 สามารถบอกเลิกสัญญาทันท ี
ได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย	หรอืหากฝ่ายลกูจ้างไม่พอใจนายจ้าง	
ก็สามารถบอกเลิกสัญญาได้เช่นกัน	 และมีผลทันที	 แต่หาก 
พ้นก�าหนดทดลองงานไปแล้ว	การบอกเลกิสญัญาใดๆ	ระหว่าง
ทั้งสองฝ่ายจะต้องเป็นไปตามท่ีกฎหมายก�าหนด	 ในกรณีที่
นายจ้างคนเดมิให้ลกูจ้างลงนามในสญัญาจ้างงานใหม่กบับรษิทั
ใหม่ของตน	ตามกฎหมายถอืว่าลกูจ้างคนนัน้	เริม่สญัญาจ้างงาน
กบับรษิทัใหม่	และเริม่นบัช่วงการทดลองงานใหม่	แม้ว่าจะเป็น
นายจ้างคนเดิม

7.15 ถาม	 ลูกจ้างสามารถบอกเลิกสัญญาโดยไม่ต้องแจ้ง 
ล่วงหน้าได้หรือไม่	
ตอบ	 ได้	 เฉพาะกรณีต่อไปน้ี	 มีปัญหาสุขภาพร้ายแรง	 และ
นายจ้างไม่อาจหาต�าแหน่งงานใหม่ทีเ่หมาะสมให้ได้ภายใน	15	วนั
นับจากได้ส่งใบรับรองแพทย์แก่นายจ้าง	 หรือนายจ้างไม่จ่าย
ค่าแรงให้แก่ลูกจ้างภายใน	45	วัน	นับจากวันครบก�าหนดช�าระ
ตามสัญญา
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7.16 ถาม	นายจ้างสามารถบอกเลกิสญัญาโดยไม่แจ้งล่วงหน้า
ได้หรือไม่	
ตอบ	ได้	เฉพาะกรณีต่อไปนี้	ลูกจ้างกระท�าความผิดทางอาญา	
และถูกพิพากษาจ�าคุกไม่น้อยกว่า	6	เดือน	หรือลูกจ้างกระท�า
การละเมิดสัญญาจ้าง	 หรือระเบียบของบริษัทท่ีก่อให้เกิดผล 
เสียหายขั้นร้ายแรง	 ซึ่งหากนายจ้างไล่ลูกจ้างออก	 โดยอ้าง
เหตุผลดังกล่าว	 และลูกจ้างไม่เห็นด้วย	 สามารถด�าเนินการ
ฟ้องร้องนายจ้างได้	 ทั้งนี้	 การเลิกสัญญาโดยเหตุผลข้างต้น	 
ฝ่ายนายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยแก่ลูกจ้าง

7.17 ถาม	 สัญญาจ้างงานหมดอายุไปแล้ว	 นายจ้างไม่ต่อ
สัญญา	 แต่ยังคงให้ลูกจ้างท�างานและจ่ายเงินเดือนตามปกต	ิ
ท�าได้หรือไม่	
ตอบ	ท�าได้	ตามกฎหมายแรงงานให้ถือว่าในทางปฏิบัติสัญญา
จ้างงานยังมีผลใช้บังคับต่อไปโดยไม่จ�ากัดระยะเวลาสิ้นสุด	
นายจ้างยังคงต้องรับผิดชอบจ่ายค่าประกันสังคม	 ค่าประกัน
สุขภาพ	และต้องจ่ายค่าชดเชยแก่ลูกจ้างตามกฎหมาย	 เมื่อให้
ลูกจ้างออกจากงานด้วย

7.18 ถาม	นายจ้างบอกเลกิสญัญาไม่ว่าจะโดยเหตผุลใดกต็าม	
แต่ลูกจ้างไม่เห็นด้วย	ควรท�าอย่างไร	
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ตอบ	 หากเห็นว่าถูกเลิกจ้างโดยไม่มีเหตุ	 อันควร	 หรือไม่เป็น 
ไปตามเงื่อนไขท่ีกฎหมายก�าหนด	 ให้ลูกจ้างปฏิเสธลงชื่อรับ
ทราบในเอกสารใดๆ	 ที่ฝ่ายนายจ้างจะให้ลงชื่อ	 (หากไม่แน่ใจ	 
ให้น�าเอกสารมาหารือสถานเอกอัครราชทูต)	 พร้อมทั้งท�า 
หนังสือยืนยันความจ�านงที่จะท�างานต่อ	 หากนายจ้างปฏิเสธ	
ฝ่ายลูกจ้างสามารถฟ้องร้องได้

7.19 ถาม	หนังสือลาออกควรท�าเป็นภาษาใด	
ตอบ	 ควรท�าเป็นภาษาเช็ก	 (ขอตัวอย่างได้ที่สถานเอกอัคร-
ราชทูต)

7.20 ถาม	ควรมอบหนังสือเดินทางไว้กับนายจ้างหรือไม่	
ตอบ	 ไม่ควร	 เพราะหนังสือเดินทางไทยเป็นเอกสารที่ทาง
ราชการออกให้แก่คนไทย	 หากตกอยู่ในความครอบครองของ
บุคคลอื่น	อาจเป็นเหตุให้ถูกสถานเอกอัครราชทูตยกเลิกได้	
	 นอกจากนี้	 ยังมีความเสี่ยง	 หากนายจ้างมีเจตนาทุจริต
โดยเอาหนงัสอืเดนิทางของลกูจ้างไปยืน่ขอต่ออายวุซ่ีาเพือ่เป็น 
เงื่อนไขบังคับให้ลูกจ้างต่อสัญญากับตนโดยไม่สมัครใจด้วย	 
ดงันัน้	หากทราบว่าวซ่ีาของตนเองใกล้หมดอาย	ุและไม่ประสงค์ 
จะท�างานกับนายจ้างอีกต่อไป	 ลูกจ้างควรเก็บรักษาหนังสือ 
เดินทางไว้กับตน

คู่มือทั่วไปสำ�หรับประช�ชน ในเช็ก
59



7.21 ถาม	อะไรเป็นเครื่องแสดงว่าลูกจ้างมีสิทธิได้รับประกัน
สังคมและประกันสุขภาพ	
ตอบ	ตามกฎหมายแรงงานเชก็	นายจ้างจะต้องท�าประกนัสงัคม	 
และประกนัสขุภาพให้แก่ลกูจ้าง	โดยปกต	ิภายในเดอืนแรกของ 
การท�างานนายจ้างจะต้องน�าลกูจ้างไปรายงานตวัต่อส�านกังาน
ประกนัสงัคมเพือ่รบับตัรประจ�าตวั	หากลกูจ้างไม่มบีตัรประจ�า
ตัวของผู้ที่มีประกันสังคม	 และประกันสุขภาพ	 จะไม่มีสิทธิรับ
การรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาล	 หรือพบแพทย์ฟรี	 ทั้งนี	้
นายจ้างที่ไม่ท�าประกันสังคมให้ลูกจ้าง	 จะมีความผิดตาม
กฎหมาย

7.22 ถาม	ชั่วโมงท�างานและเวลาพักผ่อน	ตามกฎหมายเช็ก	
ตอบ	กฎหมายเช็กก�าหนดชั่วโมงท�างานปกติไม่เกิน	40	ชั่วโมง	
/	สัปดาห์	 เมื่อลูกจ้างท�างานติดต่อกันครบ	6	ชั่วโมง	ลูกจ้างมี
สิทธิพัก	30	นาที	ทั้งนี้ภายใน	1	สัปดาห์	นายจ้างจะต้องจัดให้
ลูกจ้างได้หยุดติดต่อกันไม่น้อยกว่า	35	ชั่วโมง	(ประมาณ	1	วัน
ครึ่ง)	ด้วย

7.23 ถาม	นายจ้างมีสิทธิบังคับให้ท�างานล่วงเวลา	หรือไม่	
ตอบ	การท�างานล่วงเวลา	ต้องเป็นการเหน็ชอบร่วมกันระหว่าง
นายจ้างและลกูจ้าง	แต่ทัง้นีร้ะยะเวลาทีล่กูจ้างท�างานล่วงเวลา
ต้องรวมกันแล้วไม่เกิน	8	ชั่วโมง	/	สัปดาห์
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7.24 ถาม	ลูกจ้างมีสิทธิหยุดพักผ่อนประจ�าปีกี่วัน	
ตอบ	ลูกจ้างที่สัญญาจ้างงานมีอายุ	1	ปี	หรือนานกว่านั้น	และ
ได้ท�างานให้นายจ้างมาเกินกว่า	 60	 วันแล้ว	 มีสิทธิลาพักผ่อน
รวมเป็นเวลา	4	สปัดาห์	ต่อปีโดยได้รบัเงนิเดอืน	แต่หากสญัญา
จ้างงานมีอายุน้อยกว่า	1	ปี	จ�านวนวันที่สามารถลาพักผ่อนได้	
ก็จะลดลงตามสัดส่วน

7.25 ถาม	อัตราค่าล่วงเวลา	(โอที)	ที่ถูกต้อง	ค�านวณอย่างไร	
ตอบ	ในวันท�างานปกติ	ต้องไม่ต�่ากว่า	125%	จากค่าแรงเฉลี่ย
รายชัว่โมงของลกูจ้าง	(สมมตุว่ิาค่าแรงชัว่โมงละ	100	คอรนู่า	ค่า
ล่วงเวลาจะได้ไม่ต�่ากว่าชั่วโมงละ	125	คอรูน่า)	แต่หากเป็นวัน
หยุดต้องไม่ต�่ากว่า	110	%	ของค่าแรงเฉลี่ยรายชั่วโมง	แต่ทั้งนี้
ลูกจ้างและนายจ้างอาจตกลงแลกเปลี่ยนเป็นวันหยุดทดแทน
ก็ได้	(ท�าโอที	8	ชั่วโมง	=	วันหยุด	1	วัน)

7.26 ถาม	นายจ้างมีสิทธิจ่ายค่าแรงช้าหรือไม่	
ตอบ	 ท�าได้	 โดยสามารถชะลอการจ่ายได้จนถึง	 30	 วัน	 นับ
จากวันครบก�าหนดจ่ายเงินเดือน	เมื่อพ้นก�าหนดดังกล่าว	และ
ลูกจ้างยังไม่ได้รับเงินเดือนจนเลย	15	วัน	(รวม	45	วัน)	ลูกจ้าง
สามารถบอกเลิกสัญญาได้ทันที	 และฟ้องร้องเรียกค่าชดเชย
จากนายจ้างได้
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7.27 ถาม	ควรปฏบิตัติวัอย่างไรเพือ่ป้องกัน	การถูกเอาเปรยีบ
จากนายจ้าง	
ตอบ	 ลูกจ้างต้องระมัดระวังและตรวจสอบเอกสารทุกฉบับ
ที่จะลงชื่อกับนายจ้างท้ังก่อนและขณะท�างาน	 หากไม่เข้าใจ 
ความหมาย	จะน�ามาให้สถานเอกอคัรราชทตูตรวจสอบก่อนกไ็ด้	
ทัง้นีล้กูจ้างควรเกบ็หลกัฐานเอกสารหรอืส�าเนาเอกสารทกุฉบบั
ไว้ด้วย	 โดยเฉพาะหลักฐานเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือน	 ค่าล่วง
เวลาต่างๆ	เพื่อประกอบการฟ้องร้องเมื่อถูกนายจ้างเอาเปรียบ

7.28 ถาม	หากลูกจ้างไม่ได้ใช้วันหยุดพักผ่อนประจ�าปี	มีสิทธิ
ขอชดเชยเป็นเงินได้หรือไม่	
ตอบ	ไม่ได้	เว้นแต่กรณลีูกจ้างถูกนายจ้าง	ไล่ออกจากงานก่อน
สิ้นสุดสัญญา	 จึงจะมีสิทธิเรียกร้องค่าชดเชยเป็นเงินเท่ากับ
จ�านวนวันหยุดพักผ่อนที่ยังไม่ได้ใช้ในปีนั้นได้

7.29 ถาม	มาท�างานที่เช็กโดยการชักชวนของนายหน้า	และ
เสียค่าหัวคิว	ผิดกฎหมายหรือไม่	
ตอบ	 หากนายหน้าหรือผู้ชักชวนไม่ได้เป็นบริษัทนายหน้าที่
จดทะเบียนกับกระทรวงแรงงานไทยถือว่าผิดกฎหมาย	 ผู้ที่ถูก
ชักชวน	 และเสียค่าหัวคิว	 สามารถฟ้องร้องเอาผิดกับบุคคล 
ดังกล่าวกับต�ารวจและกระทรวงแรงงานที่ประเทศไทยได้
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8. กองทุนเพื่อช่วยเหลือ
คนหำงำนไปท�ำงำน
ในต่ำงประเทศ
8.1 ถาม	 กองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท�างานในต่าง
ประเทศ	คืออะไร	

ตอบ	กองทนุเพือ่ช่วยเหลอืคนหางานไปท�างานในต่างประเทศ
จัดตั้งขึ้นเมื่อ	พ.ศ.	2529	ตามพรบ.	จัดหางาน	และคุ้มครองคน
หางาน	พ.ศ.	2528	 เพื่อเป็นการช่วยเหลือให้คนงานที่ถูกทอด
ทิ้งอยู่ในต่างประเทศได้เดินทางกลับประเทศไทย	และให้ความ 
ช่วยเหลือคนงานซึ่งไปหรือจะไปท�างานในต่างประเทศ	 หรือ
ทายาทโดยธรรมของบุคคลดังกล่าว

8.2 ถาม	เสียค่าสมาชิกเท่าไร	

ตอบ	อัตราค่าสมาชิกกองทุนจะแตกต่างกันตามประเทศที่คน
หางานจะเดินทางไป	 โดยหากเป็นทวีปยุโรป	 เสียอัตราคนละ	
500.-	 บาท	 /	 เดือน	 สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ที่ส�านักงาน
บรหิารแรงงานไทยไปต่างประเทศ	เลขที	่333	อาคาร	เล้าเป้งง้วน	1	
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ชั้น	30	ถ.	วิภาวดีรังสิต	เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ	หรือส�านักงาน
จัดหางานจังหวัดที่ตนเอง	มีภูมิล�าเนาอยู่

8.3 ถาม	ถ้าขณะนี้ท�างานที่ต่างประเทศแล้ว	อยากจะสมัคร
จะท�าอย่างไร	

ตอบ	 กรณีที่คนหางานเดินทางไปท�างานในต่างประเทศด้วย
ตนเองแล้ว	 และไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกกองทุนก่อนเดินทาง 
ออกนอกประเทศไทย	 สามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกได้	 เมื่อ 
เดินทางกลับมาเยี่ยมบ้านที่ประเทศไทย

8.4 ถาม	สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากกองทุนมีอะไรบ้าง	

ตอบ	สมาชิกกองทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์	อาทิ	

1)	 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับภูมิล�าเนาตามท่ีจ่ายจริงหาก 
ถูกทอดทิ้งในต่างประเทศภายในวงเงิน	30,000.–	บาท	

2)	 ค่าพาหนะ	 ค่าที่พัก	 ค่าอาหาร	 ค่ารักษาพยาบาลและค่า 
ใช้จ่ายอื่นๆ	 กรณีประสบปัญหาในต่างประเทศภายใน 
วงเงิน	30,000.–	บาท

3)	 เงนิสงเคราะห์กรณปีระสบอนัตรายจนพกิารหรอืทพุพลภาพ 
ร้อยละ	 1-49	 สงเคราะห์	 30,000.-	 บาท	 ทุพพลภาพ 
ร้อยละ	50	ขึ้นไป	สงเคราะห์	50,000.-	บาท	(กรณีเกิดเหตุ
ในต่างประเทศ	จะจ่ายเมือ่สมาชกิกลบัเข้ามาในประเทศไทย
แล้ว)	
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4)	 เงินสงเคราะห์กรณีถูกส่งตัวกลับประเทศไทย	 เพราะป่วย
เป็นโรคต้องห้ามของประเทศที่ท�างาน	

5)	 ค่าจ้างทนายความเพื่อต่อสู้คดีอาญาและแพ่ง	 ในความผิด 
ซึ่งมิใช่เกิดจากการกระท�าโดยเจตนา	 ในต่างประเทศ	 
ในวงเงิน	100,000.-	บาท	

6)	 เงินช่วยจัดการศพและหรือเงินช่วยเหลือทายาทกรณีถึง 
แก่กรรมในต่างประเทศภายในวงเงิน	50,000.–	บาท
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9. กำรลงทะเบียนขอมีสิทธิ
เลือกตั้งนอกรำชอำณำจักร
9.1 ถาม	อยูต่่างประเทศต้องการใช้สทิธเิลอืกตัง้ในประเทศไทย	
จะท�าอย่างไร
ตอบ	คนไทยที่มีอายุครบ	18	ปี	สามารถมาลงทะเบียนขอเป็น 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรได้ที่สถานเอกอัครราชทูต	
และ	หากย้ายกลบั	ให้แจ้งสถานเอกอคัรราชทตูเพือ่ถอนชือ่กลับ
ไปใช้สิทธิในประเทศไทยได้

9.2 ถาม	ไม่มีวีซ่า	สามารถใช้สิทธิลงคะแนนได้หรือไม่
ตอบ	คนไทยทุกคนในเช็ก	ไม่ว่ามีวีซ่าหรือไม่	หากมีอายุตั้งแต่	
18	ปีบริบูรณ์ขึ้นไป	สามารถลงทะเบียนขอมีสิทธิเลือกตั้งนอก
ราชอาณาจักรในเช็กได้ที่สถานเอกอัครราชทูต	

9.3 ถาม	 ผู ้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรจะมีสิทธิลง
คะแนนในการเลือกตั้งอะไรบ้าง
ตอบ	สามารถลงคะแนนเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร	(ส.ส.)	
และสมาชิกวุฒิสภา	 (ส.ว.)	 ซ่ึงจะเป็นไปตามท่ีกฎหมายและ 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง	(กกต.)	ก�าหนด
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9.4 ถาม	 เอกสารประกอบส�าหรับการลงทะเบียนขอมีสิทธิ
เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรมีอะไรบ้าง
ตอบ	แบบฟอร์มขอลงทะเบยีน	ซึง่ขอรบัได้จากสถานเอกอคัร-
ราชทูต	บัตรประจ�าตัวประชาชนไทย	หรือหนังสือเดินทางไทย	
หรอืทะเบยีนบ้านไทย	(หากเป็นส�าเนาต้องมตีราประทบัรบัรอง
จากเขต/อ�าเภอ)	พร้อมส�าเนา	2	ชุด

9.5 ถาม	หากไม่ใช้สิทธิเลือกตั้ง	จะมีผลอะไรหรือไม่
ตอบ	 หากไม่ไปใช้สิทธิ	 และไม่แจ้งเหตุผลอันสมควรที่ท�าให้
ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งในต่างประเทศ	 จะท�าให้เสียสิทธิ
ทางการเมือง	ดังนี้
1. สิทธิในการลงสมัครรับเลือกตั้ง	 และการยื่นค�าร้องคัดค้าน

การเลอืกตัง้ในต�าแหน่งต่างๆ	ดงันี	้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร	
(ส.ส.)	 และสมาชิกวุฒิสภา	 (ส.ว.)	 ผู้บริหารท้องถิ่น	 ก�านัน	
ผู้ใหญ่บ้าน	และสมาชิกสภาท้องถิ่น

2.	 สิทธิในการเข้าชื่อร้องขอในเรื่องต่างๆ	ดังนี้
•	 การร้องขอให้สภาท้องถ่ินพจิารณาออกข้อบญัญตัท้ิองถิน่
•	 การร้องขอเพื่อให้รัฐสภาพิจารณากฎหมาย
•	 การร้องขอเพื่อให้วุฒิสภามีมติถอดถอนบุคคล
•	 การร้องขอให้ถอดถอนสมาชกิสภาท้องถิน่	หรอืผู้บรหิาร 
	 ท้องถิ่น
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9.6 ถาม	หากไม่สามารถมาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งได้	ควร
ท�าอย่างไร	เพื่อไม่ให้เสียสิทธิทางการเมืองต่างๆ
ตอบ	 ให้ชี้แจงเหตุผลอันสมควรเป็นลายลักษณ์อักษรต่อเขต 
การเลือกตั้งที่ตนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง
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10. กำรเกณฑ์ทหำร
และกำรขอผ่อนผันกำร
เกณฑ์ทหำรต้องท�ำอย่ำงไร
10.1 ถาม	การเข้ารับการเกณฑ์ทหารต้องท�าอย่างไรบ้าง	
ตอบ	 กระบวนการของทางราชการในการตรวจเลือกบุคคล
เข้าเป็นทหารกองประจ�าการนั้น	มี	2	ขั้นตอน	ได้แก่	1.	การขึ้น 
ทะเบียนทหารกองเกิน	 2.	 การเกณฑ์ทหาร	 ทหารกองเกิน 
หมายถงึชายทีม่อีายตุัง้แต่	18	ปี	และมอีายไุม่เกนิ	30	ปี	จะต้อง 
ไปแสดงตนต่อนายทะเบียนหรือนายอ�าเภอท่ีเขต/อ�าเภอที่
ตนเองมภีมูลิ�าเนาอยู	่เพือ่ข้ึนทะเบยีนเป็นทหารกองเกนิในปีนัน้	
หากผู้ใดฝ่าฝืน	 ไม่ไปขึ้นทะเบียนทหารกองเกินภายในก�าหนด
อาจถูกจ�าคุกไม่เกิน	3	เดือน	และเมื่ออายุครบ	21	ปี	บุคคลใด
ได้รับหมายเรียกแล้วไม่ไปรายงานตัว	 จะมีความผิดและมีโทษ	
ดงันี	้1.	หลกีเลีย่งไม่ยอมเข้ารบัราชการทหารมโีทษจ�าคกุไม่เกนิ	 
3	ปี	2.	เข้ารับราชการทหารแทนผู้อื่น	มีโทษจ�าคุกไม่เกิน	3	ปี	
3.	 ท�าร้ายร่างกายตนเองหรือให้ผู้อื่นท�าร้าย	 เพื่อให้ตนเองมี
ร่างกายไม่สมบูรณ์	จนไม่ต้องเข้ารับราชการทหาร	มีโทษจ�าคุก
ไม่เกิน	1-8	ปี	4.	ผู้เรียกรับหรือยอมรับเงินหรือทรัพย์สินต่างๆ	
หรือประโยชน์อื่นใด	 โดยสัญญาว่าจะช่วยให้ผู้อื่นไม่ต้องเข้ารับ
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ราชการทหาร	มโีทษจ�าคกุไม่เกนิ	3	ปี	และเมือ่ได้รบัหมายเรยีก
ให้เข้ารับการตรวจเลือกแล้ว	ผู้นั้นจะต้องเข้ารับการตรวจเลือก
ตามระยะและสถานที่ที่ระบุในหมายเรียกนั้น	 หากผู้ใดฝ่าฝืน 
ไม่ไปท�าการตรวจเลือกหรือเกณฑ์ทหารตามที่ทางราชการ
ก�าหนด	จะมีความผิดจ�าคุกไม่เกิน	3	ปี

10.2 ถาม	 บุตรมีสัญชาติไทยและสัญชาติเช็กอาศัยในเช็ก
ตัง้แต่แรกเกดิ	พดูและเขยีนภาษาไทยไม่ได้เลย	ต้องเกณฑ์ทหาร 
หรือไม่	
ตอบ	ต้องเกณฑ์ทหารตามกฎหมายไทย	โดยเมื่ออายุครบ	18	
ปีบรบิรูณ์	ให้ไปแสดงตนต่อนายทะเบยีนหรอืนายอ�าเภอทีเ่ขต/	
อ�าเภอที่บุตรมีภูมิล�าเนาอยู่

10.3 ถาม	ก�าลงัศกึษาอยูท่ีเ่ช็ก	ได้รบัหมายเรยีกไปเกณฑ์ทหาร	 
ควรท�าอย่างไร	
ตอบ	 ให้ขอหนังสือรับรองการศึกษาจากสถาบันการศึกษา/	
มหาวิทยาลัยที่ก�าลังศึกษา	 และน�าเอกสารดังกล่าวไปรับรอง
และแปลจากภาษาเชก็เป็นองักฤษตามขัน้ตอนนติกิรณ์เชก็	และ
น�ามาแปลเป็นภาษาไทย	เพื่อยื่นที่สถานเอกอัครราชทูต	พร้อม
กรอกค�าร้องขอท�าหนังสือผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร	 เสร็จแล้ว 
น�าเอกสารทั้งหมดส่งไปให้หน่วยงานที่ออกหมายเรียกตัว	
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10.4 ถาม	 บุตรซึ่งมีสองสัญชาติเน่ืองจากบิดา/	 มารดาไทย
สมรสกับชาวต่างชาติและอาศัยอยู่ในต่างประเทศ	 จะต้อง 
เกณฑ์ทหารหรือไม่	
ตอบ	 ต้องเกณฑ์ตามกฎหมายไทย	 โดยเม่ืออายุครบ	 18	 ปี 
บริบูรณ์	 ให้ไปแสดงตนต่อนายทะเบียนหรือนายอ�าเภอที่เขต/	
อ�าเภอที่บุตรมีภูมิล�าเนาอยู่	เพื่อลงบัญชีทหารกองเกินในไทย
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ถำม - ตอบ
จำกกำรสัมมนำกฎหมำย
ที่น่ำรู้ของเช็ก
1. ถาม	 ในกรณีที่นายจ้างจ่ายค่าท่ีพักอาศัยให้แก่พนักงาน
บางคนที่ไม่ได้พักอาศัยในที่พักที่นายจ้างจัดเตรียมไว้ให้	 อยาก
ทราบว่า	 ลูกจ้างที่พักในสถานที่ที่นายจ้างจัดให้	 จะสามารถ 
เรียกร้องขอเงินจ�านวนดังกล่าวได้ด้วยหรือไม่	
ตอบ	 ไม่ได้	 เนื่องจากว่าลูกจ้างท่ีพักอาศัยในท่ีพักท่ีนายจ้าง 
จดัเตรยีมไว้ให้ไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่ายใด	ๆ 	แต่กรณทีีล่กูจ้างบางคน
เลือกพักข้างนอก	ต้องจ่ายค่าเช่าด้วยตนเองส่วนหนึ่ง	นายจ้าง
สามารถช่วยค่าที่พักบางส่วนได้

2. ถาม	ในกรณีที่ไม่มีสัญญาจ้างงาน	แต่เป็นสัญญาปากเปล่า	
อยากทราบว่าต้องท�าอย่างไร
ตอบ	 ไม่ควรท�าสัญญาปากเปล่า	 การท�าสัญญาจ้างงานที่เป็น
ลายลักษณ์อักษรย่อมดีกว่าการท�าสัญญาปากเปล่า	 เนื่องจาก
สามารถน�าสญัญาดงักล่าวไปใช้อ้างองิกบัเจ้าหน้าทีห่รอืหน่วยงาน 
อื่นๆ	เมื่อเกิดปัญหาได้	ลูกจ้างสามารถขอให้นายจ้างท�าสัญญา
จ้างงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรได้	ทั้งนี้	 ควรอ่านสัญญาจ้างให้
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ละเอยีดรอบคอบก่อนลงนามในสญัญา	ซึง่ลกูจ้างควรถอืสัญญา
ไว้กับตนเอง	ทั้งฉบับภาษาอังกฤษและฉบับภาษาไทย

3. ถาม	เมือ่ท�างานครบ	1	ปี	ลกูจ้างมสีทิธลิาพกัผ่อน	4	สปัดาห์	
ถ้านายจ้างไม่อนุญาต	สามารถแจ้งได้ที่ไหน
ตอบ	การลาพักผ่อนเป็นความตกลงระหว่างนายจ้างกบัลูกจ้าง
ซึ่งลูกจ้างจะต้องแจ้งให้นายจ้างทราบล่วงหน้าว่า	 ตนอยากลา
พักผ่อนช่วงใด	โดยนายจ้างเห็นชอบและอนุญาตให้ลาพักผ่อน
ได้	 สิทธิในการลาพักผ่อนน้ัน	 ไม่สามารถโอนข้ามปี	 ในกรณีที ่
นายจ้างไม่อนญุาตให้ลาพกัผ่อน	(นายจ้างท�าผดิสญัญาจ้างงาน)	 
ลูกจ้างควรแจ้งให้สถานเอกอัครราชทูตทราบ	 เพ่ือหาทาง 
ช่วยเหลือ

4. ถาม	 ถ้าท�างานครบ	 1	 ปี	 ลูกจ้างไม่ลากลับประเทศไทย	 
อยากทราบว่าจะได้เงินเพิ่มหรือไม่
ตอบ	การจะได้รับเงินเพิ่มหรือโบนัสเป็นการตกลงกันระหว่าง
นายจ้างและลกูจ้าง	ซึง่ควรจะปรากฏอยูใ่นสญัญาจ้างงาน	หาก
นายจ้างระบไุว้ในสญัญาว่าจะให้เงนิโบนสั	(อาจเป็นเงนิจ�านวน
หนึ่งหรือเท่ากับเงินเดือนที่ได้รับปกติ)	นายจ้างก็จะต้องปฏิบัติ
ตามที่ระบุในสัญญา	 อย่างไรก็ตาม	 กฎหมายเช็กไม่ได้ก�าหนด 
ไว้ว่า	 นายจ้างจะต้องจ่ายเงินโบนัส	 หรือเงินพิเศษใดๆ	 ให้กับ
ลูกจ้าง
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5. ถาม	กฎหมายการท�างานล่วงเวลาของเช็กเป็นอย่างไร
ตอบ	ลกูจ้างท�างานเกนิเวลาปกต	ินายจ้างต้องจ่ายค่าล่วงเวลา
ในอัตราที่ไม่ต�่ากว่า	125%	ของรายได้เฉลี่ยของลูกจ้าง	ยกเว้น
นายจ้างและลูกจ้าง	 ตกลงร่วมกันให้ลูกจ้างหยุดชดเชยตาม 
เวลาที่ได้ท�างานล่วงเวลาแทนการรับเงินค่าล่วงเวลา

6. ถาม	นายจ้างสามารถส่งลกูจ้างไปท�างานทีเ่มอืงอืน่ได้หรอืไม่
ตอบ	 นายจ้างมีสิทธิส่งลูกจ้างไปท�างานท่ีเมืองอื่นได้หากระบุ
ไว้ในสัญญาจ้างงาน	 และมีใบอนุญาตของเมืองน้ันให้ท�างานได้	
โดยนายจ้างจะต้องระบชัุดเจนว่าจะให้ลกูจ้างไปท�างานทีไ่หนบ้าง	
สัญญาจ้างงานจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ระบุ	 1)	 ประเภทของงาน 
ที่ท�า	2)	วันเริ่มงาน	3)	สถานที่ท�างาน

7. ถาม	 ลูกจ้างที่ป่วย	ท�างานไม่ได้เป็นเวลานาน	มีกฎหมาย 
ระบุหรือไม่ว่าลูกจ้างสามารถป่วยได้	เป็นเวลานานเท่าใด
ตอบ	 กฎหมายไม่ได้ระบุ	 แต่ต้องมีใบรับรองแพทย์มายืนยัน 
ว่าป่วยจริง	 และนายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าแรง	 3	 วันแรก	 โดยจะ 
จ่ายค่าแรงตั้งแต่วันท่ี	 4	 ถึงวันท่ี	 21	 นับตั้งแต่วันแรกที่ป่วย	
หลังจากนั้น	จะได้รับเงินช่วยเหลือจากหน่วยงานประกันสังคม
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8. ถาม	กรณีลูกจ้างเปลี่ยนนายจ้าง	ลูกจ้างต้องท�าอย่างไรกับ
ใบอนุญาตท�างาน
ตอบ	 ใบอนุญาตท�างานจะสิ้นสุดลงเมื่อการจ้างงานระหว่าง
นายจ้างและลูกจ้างสิ้นสุดลง	ดังนั้น	หากลูกจ้างเปลี่ยนนายจ้าง
ใหม่	ลูกจ้างจะต้องขอใบอนุญาตท�างานกับนายจ้างใหม่

9. ถาม	 เมื่อ	 2	 ปีที่ผ่านมา	 ทางร้านไม่เคยให้ลูกจ้างลงนาม
ในเอกสารช�าระภาษี	 แต่ขณะน้ี	 ทางร้านให้ลูกจ้างลงนามใน
เอกสารฉบับดังกล่าว	 จึงสงสัยว่าจะมีเรื่องไม่ชอบมาพากล
หรือไม่
ตอบ	การช�าระภาษีจะต้องช�าระทุกปี	ปีละ	1	ครั้ง	สันนิษฐาน
ว่า	2	ปีที่ผ่านมานายจ้าง/ลูกจ้างอาจไม่ได้ช�าระภาษี	

10. ถาม	ปัจจุบันพนักงานมีวีซ่าท�างาน	แต่ทางร้านจะเปลี่ยน
ให้เป็นวีซ่าธุรกิจ	 พนักงานจึงสงสัยว่า	 จะเป็นไปได้หรือไม	่ 
และจะมีความผิดหรือไม่
ตอบ	 การขอวีซ่าธุรกิจ	 (Business	 Visa)	 ผู้ขอจะต้องมีการ 
จดทะเบียนบริษัท	จ่ายค่าประกันสังคมและภาษี	และผู้ขอวีซ่า
ชนิดนี้สามารถท�างานได้ในบริษัทตนเอง	 อย่างไรก็ดี	 หากผู้ใช้
แรงงานต่างชาตขิอวซ่ีาผดิวตัถปุระสงค์ของการพ�านกั	อาจมโีทษ 
ตามกฎหมาย	 และอาจต้องร่วมรับผิดชอบหนี้สินของบริษัทที่
เกิดขึ้นในฐานะเจ้าของกิจการ

คู่มือทั่วไปสำ�หรับประช�ชน ในเช็ก
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