วีซาและใบอนุญาตพํานักในเช็ก
ถาม วีซาและใบอนุญาตพํานักในเช็กมีกี่ประเภท
ตอบ ที่เกี่ยวของกับคนไทยมี 4 ประเภทไดแก
1) วีซาระยะยาว (สติกเกอรสีเขียว) มีอายุตั้งแต 3 เดือน - 1 ป ปกติคนไทยเดินทางมาทํางาน ทําธุรกิจ หรือ
ศึกษาในเช็กครั้งแรกจะไดวีซาประเภทนี้จากสถานเอกอัครราชทูตเช็ก กฎหมายใหมสําหรับคนไทยที่เดินทาง
มาทํางาน หลังจากเดินทางมาถึงเช็กแลว จะตองไปที่สํานักงานของกระทรวงมหาดไทยเพื่อบันทึกขอมูลชีว
มาตรเพื่ อ การออก Employee card ใช เ วลา 3 วั น ทํ า การ หลั ง จากนั้ น จะได รับ เอกสารยื น ยั น เพื่ อ รอรั บ
Employee card จึงจะสามารถเริ่มทํางานได
2) วีซาถิ่นพํานักชั่วคราว หรือ Residence Permit (RP) (สติกเกอรสีฟาอมชมพู) มีอายุตั้ง แต 6 เดือน - 2 ป
ปกติผูที่เคยไดวีซาระยะยาวมาแลว 1 ปมีสิทธิยื่นขอวีซา RP โดยแสดงหลักฐาน อาทิ ใบประกอบธุรกิจ (กรณี
ทําธุรกิจ) หรือ หลักฐานการศึกษา ประกอบ
3) ใบถิ่นพํานั กถาวร หรือ Permanent Residence (PR) (สมุดพกสีเขียว หรือสีฟา หรือตราประทั บลงใน
หนังสือเดินทาง) มีอายุครั้งละ 5 ป (ผูเยาว) และ 10 ป
4) Employee Card คือใบอนุญ าตสํ าหรั บพํ านั กอาศัยและทํางานในเช็ ก มีอายุขึ้นอยูกับระยะเวลาการ
ทํ า งาน แต สู ง สุ ด ไม เ กิ น 2 ป (สื บ เนื่ อ งจากกฎหมายใหม ได ย กเลิ ก การออกวี ซ า ประเภท Long-term
residence permit สําหรับการจางงาน)
ถาม ทําอยางไรจึงมีสิทธิไดรับถิ่นพํานักถาวรในเช็ก (PR)
ตอบ มี 3 กรณีคือ 1) ไดรับวีซาระยะยาวหรือวีซา RP และพํานักอยูในเช็กตอเนื่องกันครบ 5 ป (หากมี
การเดินทางออกนอกเช็กในชวงดังกลาวตองมีเวลา รวมกันไมเกิน 12 เดือน 2) เปนบุตรของคนไทยหรือคน
ตางชาติผูซึ่งไดรับอนุญาตใหมีถิ่นพํานักถาวร 3) สมรสกับคนเช็กและพํานักในเช็กครบ 2 ป
ถาม ถาสมรสกับคนเช็กจะไดรับ PR โดยทันทีหรือไม
ตอบ ตามกฎหมายเขาเมืองฉบับใหมคนตางชาติที่สมรสกับคนเช็กจะไมได PR โดยอัตโนมัติ แตจะ
ไดรับวีซาเปนเวลา 2 ปกอนแลวจึงมีสิทธิยื่นขอ PR ได แตหากยื่นขอ PR หลังวันที่ 1 มกราคม 2552 จะตอง
ผานการทดสอบภาษาเช็กเบื้องตนเพิ่มเติมดวย ซึ่งการทดสอบภาษาเช็กนี้ รวมถึงผูที่ยื่นขอ PR กรณีพํานัก
ครบ 5 ปดวย
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ถาม สมรสกับคนเช็กตอมาไดหยาขาดจากกันจะเสียสิทธิมีถิ่นพํานักถาวร (PR) หรือไม
ตอบ เสีย หากสมรสกันไมเกิน 5 ป ไมเสีย หากสมรสเกินกวา 5 ป หรือสมรสไมเกิน 5 ป แตมีบุตร
ดวยกันกอน
ถาม ทางการเช็กมีสิทธิยกเลิกวีซาหรือใบถิ่นพํานักถาวรที่ยังมีอายุหรือไม
ตอบ ทํ าได หากผู ถือวี ซ าหรื อใบ PR ขาดคุณ สมบัติ เชน กระทําผิดกฎหมาย หรือแสดงเอกสาร
ประกอบคํารองที่เปนเท็จ หรือวัตถุประสงคที่ยื่นขอสิ้นสุดลง อาทิ ยุติสัญญาจางงาน การสมรสสิ้นสุด หรือ
สําเร็จการศึกษา หรือใบธุรกิจหมดอายุ รวมถึงกรณีหนังสือเดินทางสูญหายหรือถูกสถานเอกอัครราชทูต
ยกเลิกหนังสือเดินทางดวย
ถาม ผูถือวีซาแตละประเภทจะไดรับสิทธิตางกันอยางไรบาง
ตอบ วีซาระยะยาว: ผูถือมีสิทธิพํานัก / ทํางาน / ศึกษาเฉพาะในเช็ก เทานั้น วีซา RP: ผูถือมีสิทธิใช
เดินทางเพื่อทองเที่ยวในประเทศสมาชิกเชงเกนได แตครั้งละไมเกิน 90 วัน สวนใบ PR: ผูถือมีสิทธิใชเพื่อ
พํานักหรือทํางานในประเทศสมาชิกเชงเกนได
ถาม สําหรับผูที่มี Employee card แลว สามารถเปลี่ยนนายจางหรือเปลี่ยนงานไดหรือไม
ตอบ ได แต จ ะต องไปแจ ง เปลี่ ยนที่ กระทรวงมหาดไทย และจะตองไดรับการอนุมัติ นอกจากนั้ น
ตําแหนงงานที่ยื่นขอจะตองมีอยูในรายชื่อตําแหนงงานที่มีอยูแลว ผูยื่นขอจะตองแนบเอกสารสัญญาจางงาน
หรือขอตกลงการทํางาน หรืออยางนอยตองเปนสัญญาจางลวงหนา ถาคุณสมบัติไมตรงกับตําแหนงงานที่ยื่น
ขอเปลี่ยน ตองยื่นเอกสารเพิ่มเติม
ถาม ไดรับใบถิ่นพํานักถาวร (PR) แลวตองขอใบอนุญาตทํางานอีกหรือไม
ตอบ ไมตอง
ถาม วีซาใกลหมดอายุควรยื่นขอตออายุลวงหนานานแคไหน
ตอบ สามารถยื่นคํารองไดตั้ง แต 4 เดือน แตตองไมเกิน 14 วัน กอนวีซาหมดอายุ
ถาม ควรใชบริการบุคคลที่อางตัวเปนนายหนาเพื่อตออายุวีซาหรือขอใบ PR หรือไม
ตอบ ไมควร โดยเฉพาะกรณีขอวีซาทํางานเปนหนาที่ของนายจางที่จะตองเปนผูดําเนินการขอวีซา
และใบอนุญาตตางๆ แทนลูกจาง การใชบุคคลอื่นเปนนายหนามีความเสี่ยงที่จะสูญเงินเปลา หรือเสียเงินสูง
กวาคาธรรมเนียม และยังเปนการสงเสริมขบวนการคอรั ปชั่น ซึ่งผิดกฎหมาย หากนายหนาถูกจับผู ที่ใ ช
บริการจะมีความผิด และไดรับโทษตามกฎหมายดวย นอกจากนี้ หากมีการนําชื่อของผูขอวีซาไปใสไว ใน
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บริษัทของนายหนาไมวาจะในฐานะลูกจาง หรือหุนสวนแทนบริษัทนายจางจริง อาจมีความเสี่ยงที่จะถูก
ระงับวีซา หรือตองรับภาระหนี้สิน หากนายหนาปดบริษัทหนีดวย
ถาม เขาเมืองโดยไดรับวีซาทองเที่ยว ตอมาประสงคจะทํางานหรือธุรกิจจะเปลี่ยนวีซาไดหรือไม
ตอบ ไมได ตองกลับไปขอวีซาทํางานจากสถานเอกอัครราชทูตเช็กในประเทศไทย แตในทางปฏิบัติผู
รองจะยื่นขอใบอนุญาตทํางาน / ธุรกิจไวลวงหนาก็ได แลวจึงคอยเดินทางกลับไปรอวีซาทํางานที่เมืองไทย
ถาม พํานักในเช็กโดยไมมีหนังสือเดินทางหรือวีซาหมดอายุมีโทษสถานใด
ตอบ ถูกสงตัวกลับประเทศไทยและหามเดินทางเขาเช็กเปนเวลา 3 ป
ถาม ลักลอบทํางานหรือประกอบธุรกิจโดยไมมีใบอนุญาต หรือเปนนายหนาจัดหาคนทํางานโดย
ไมไดรับอนุญาตมีโทษสถานใด
ตอบ ถูกสงตัวกลับประเทศไทยและหามเดินทางเขาเช็กเปนเวลา 5 ป
ถาม หากกระทําผิดกฎหมายเช็ก หรือฝาฝนคําสั่งใหเดินทางออกนอกประเทศเช็กตามความผิด
ในขอ 5.12 และ 5.13 มีโทษสถานใด
ตอบ หามเดินทางเขาเช็กเปนเวลา 10 ป
อนึ่ง คําสั่งหามเดินทางเขาเช็กในขอ 5.12 5.13 และ 5.14 อาจรวมถึงประเทศสมาชิกเชงเก น
ทั้งหมดดวย หากทางการเช็กเห็นสมควร
ถาม ปจจุบันลักลอบทํางาน หรือพํานักอยูเกินกําหนด แตอยากกลับเมืองไทยจะทําอยางไร
ตอบ ใหรีบติดตอสถานเอกอัครราชทูตพาไปมอบตัวกับตํารวจเพื่อเสียคาปรับ และขอวีซาสําหรับ
เดินทางออก แตหากถูกตํารวจเช็กจับกุมจะถูกจําคุก และสงฟองศาลกอนถูกเนรเทศ
ถาม

การไดรับใบถิ่นพํานักถาวร (PR) แปลวาไดสัญชาติเช็กดวยหรือไม
ตอบ ไมใช เปนคนละประเด็นกันผูที่ได PR ยังเปนพลเมืองไทยและตองถือหนังสือเดินทางไทยควบคู

กับใบ PR ในการเดินทางเขา – ออกเช็ก การได PR เปนเพียงการที่รัฐบาลเช็กรับรองใหคนตางชาติพํานัก /
ทํางานอยูในเช็กได รวมถึงไดรับสิทธิบางประการเทานั้น แตจะไมเทาเทียมกับบุคคลสัญชาติเช็ก
Employee Card คืออะไร
1. Employee Card เปนการดชนิดใหมที่ทางการเช็กจะออกใหแกลูกจาง โดยลูกจางจะไดรับอนุญาต ให
พํานักระยะยาวอยูในเช็กและทํางานไปดวย เรียกวาเปนการด 2 in 1 การดใบนี้จะมาแทนที่วีซาที่เคย ขอมา
อยูเกิน 90 วันเพื่อมาทํางาน มาแทนการอนุญาตใหมาพํานักอาศัยระยะยาว (long-term residence) เพื่อมา
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ทํางาน และยังมาแทน Green Card ซึ่งจะไมมีการออกใหอีกตอไป แต Blue Card ยังคงมีอยู Employee
Card เปนการดพลาสติกที่บรรจุขอมูลชีวมาตร (biometric) ของผูถือครบ
2. ผูออกการดนี้คือกระทรวงมหาดไทยของเช็ก Department for Asylum and Migration Policy
3. การดใบนี้จะมีอายุการใชงานครอบคลุมระยะเวลาการจางงานแตไมเกิน 2 ป และสามารถตออายุได
4. Employee Card ใช กั บ คนต า งชาติ ไ ม ว า มาจากประเทศใด แต ไ ม ร วมพลเมื อ งของกลุ ม EU/EEA
สวิตเซอรแลนดและสมาชิกในครอบครัวที่มี Residence card
5. แมวาการดใบนี้ครอบคลุมการจางงานทุกประเภทโดยไมคํานึงถึงระดับความสามารถทางดานวิชาชีพ แต
ตอนที่ทานไปยื่นทําการดใบนี้ ตองดูดวยวาตําแหนงงานที่วางที่ทานจะกรอกนั้นตองเปนงานที่ปรากฏอยูใน
สํานักทะเบียนกลาง ตําแหนงงานที่วางเหลานี้จะมีการตีพิมพออกมาโดยความเห็นชอบจากนายจาง ซึ่งทาน
ส า ม า ร ถ เ ข า ไ ป ต ร ว จ ส อ บ ไ ด ที่ web ข อ ง ก ร ะ ท ร ว ง แ ร ง ง า น แ ล ะ กิ จ ก า ร สั ง ค ม ข อ ง เ ช็ ก ที่
http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam
6. ทานสามารถยื่นเรื่องขอ Employee Card ดวยตัวทานเองที่สถานเอกอัครราชทูตเช็กในประเทศไทย แตถา
ทานมาอยูในประเทศเช็กแลวโดยมีวีซาพํานักระยะยาวเกิน 90 วัน หรือ ไดรับอนุญาตใหพํานักอาศัยระยะ
ยาว (long-term residence) อยูแลวไมวาดวยจุดประสงคอื่นใด ทานไมตองกลับประเทศไทย โดยยื่นเรื่องขอ
ไดเลยที่กระทรวงมหาดไทยเช็กที่กรุงปราก
7. เอกสารที่ทานตองใชในการยื่นเรื่องขอ Employee Card ไดแก เอกสารการเดินทางที่ยังไมหมดอายุ รูป
ถาย 2 ใบ เอกสารยืนยันที่พักอาศัยในเช็ก สัญญาจางงานหรือขอตกลงในการทํางานหรืออยางนอยตองมี
สัญญาวาจะมีการจางงานในอนาคตโดยระบุงานที่จะจางตามชวงเวลาที่ตกลงกันไว
เอกสารฉบับนี้ตองกลาวถึงคาจางที่ตกลงกันดวย ซึ่งคาจางรายเดือนดังกลาวตองไมต่ํากวาอัตราคาจางขั้น
ต่ํารายเดือนในเช็ก ( ซึ่งก็คือ 8500 Kc หรือประมาณ 300€/400$ ตัวเลขนี้ใชมาตั้งแต 1 มกราคม 2014) และ
ชั่วโมงการทํางานตองมีอยางนอย 15 ชั่วโมงตอสัปดาห เอกสารรับรองการศึกษาหรือคุณสมบัติทางวิชาชีพที่
งานนั้ น ๆ ต องการ เอกสารอื่ นๆที่ อาจขอเพิ่ม เติม จากทาน เชน ประวัติอาชญากรรม ประวัติการศึกษา
ตางประเทศ รายงานทางการแพทยรับรองวาไมปวยเปนโรครายแรง เอกสารทั้งหมดนี้ตองยื่นตัวจริง หรือตอง
มีการรับรองทางการและแปลเปนภาษาเช็ก เอกสารที่แนบไปทั้งหมดตองไมเกาเกิน 6 เดือน ยกเวนเอกสาร
เดินทางและรูปถายถายังสอดคลองกับหนาตาปจจุบัน
8. เมื่อทานยื่นคําขอการดนี้และคําขอของทานไดรับการรับรองแลว สถานเอกอัครราชทูตเช็กในไทยจะออก
วีซาใหทานสามารถพํานักอยูในเช็กไดเกิน 90 วัน เพื่อรอรับ Employee card แตกอนจะไดวีซา ทางเช็กจะขอ
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ใบรับรองใบประกันทางการแพทยระหวางเดินทาง (travel medical insurance certificate) ที่มี ระยะเวลา
ครอบคลุมตั้งแตวันที่ทานเดินทางเขาประเทศเช็กจนกระทั่งถึงวันที่ทานจะไดใบรับรองทางการแพทยในเช็ก
เอง เมื่อทานเดินทางมาถึงประเทศเช็กแลว ใหไปที่กระทรวงมหาดไทยของเช็กภายใน 3 วัน ทําการ เพื่อไปให
ขอมูล biometric data ของตัว ทานในการทํา Employee card และหลังจากที่ทางการไดรับ biometric data
ของทานแลวก็จะออกเอกสารรับรองเพื่อยืนยันวาทานไดดําเนินการครบถวน เปนไปตามเงื่อนไขตางๆในการ
ไดรับ Employee card
9. หลังจากทานยื่นเรื่องขอ employee card แลว ทางการเช็กจะใชเวลาเดินเรื่องทั้งหมด 60-90 วัน แลวแต
กรณี
10. ทานสามารถเริ่มทํางานไดทันทีที่ไดรับเอกสารรับรองในขอ 8 (a certificate confirming compliance
with the conditions for issue of an Employee card)
11. เมื่อทานมี Employee card แลวและทานประสงคจะเปลี่ยนงานหรือเปลี่ยนไปอยูกับนายจางคนอื่น ทาน
สามารถทํ าได โดยท านจะต องเขี ยนใบสมัครและตองไดรับการอนุมัติใ นการเปลี่ยนแปลงดัง กลาวจาก
กระทรวงมหาดไทย แตอยาลืมวา งานใหมท่ีทานจะไปทําตองมีการประกาศตําแหนงงานที่วางไวที่สํานัก
ทะเบียนกลางที่กลาวไวขางตนในขอ 5 ทานยังตองสงสัญญาการจางงาน
หรือขอตกลงในการทํางานหรืออยางนอยตองมีสัญญาวาจะมีการจางงานในอนาคตโดยระบุงานที่จะจาง
ตามช วงเวลาที่ตกลงกั น ไว (ดู ขอ 7) และถาปรากฏวาเงื่อนไขคุณสมบัติของทานในการทํางานอันใหม
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจากที่ทานเคยยื่นเอกสารไวในครั้งแรกหรือเอกสารที่มีอยูนั้นใชไมไดแลว ทานจะตอง
ยื่นหลักฐานรับรอง คุณสมบัติวิชาชีพของทานอีกทีหนึ่ง
12. ถามวา ทานสามารถทํางานหลายๆ งานโดยใช Employee card ใบเดียวไดหรือไม
คํ าตอบ คื อทํ าได โดยจะต องได รับความเห็น ชอบจากกระทรวงแรงงานของเช็ก (ดูขอ 10) แตทานจะมี
Employee card ใบเดียวไปตลอด
13. คําถาม ถาในขณะนี้ ทานเปนผูที่ไดรับวีซาพํานักในเช็กเกินกวา90 วันเพื่อการจางงาน หรือ ไดรับอนุญาต
ใหพํานักระยะยาว (long-term residence)เพื่อการจางงาน และ Green card ก็จะไมมีการออกให อีกตอไป
ทานจะทําอยางไรตอไปดี
คําตอบ มีดังนี้ กอนที่วีซาพํานักในเช็กเกินกวา 90 วันเพื่อการจางงานของทานจะหมดอายุลง ใหทานรีบไป
ยื่นเรื่องขอ Employee card จากกระทรวงมหาดไทยของเช็ก แตในกรณีที่ทานไดรับอนุญาตใหพํานักระยะ
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ยาว(Long-term residence) ใหไปยื่นเรื่องขอขยายระยะเวลาการพํานักเสียโดยเร็ว (ระยะเวลาที่ดีคือไมตอง
รีบทํากอน 90 วันและไมควร
ทําชาจนเหลือเวลานอยกวา 14 วันกอนที่ Long-term residence ของทานจะหมดอายุลง) โดยการขยาย
เวลา Long-term residence ในครั้งนี้ทางการเช็กจะทําใหทานในรูปแบบของ Employee card แทน ทั้งนี้
ทานตองปฏิบัติใหครบตามเงื่อนไขตางๆที่ไดกลาวมาแลว อยาไปยื่นเรื่องของทานที่สํานักงานการจางงานใน
ภูมิภาค เพื่อขอขยายระยะเวลาการจ างงานของทาน ถาทานไมไดเปนบุ คคลที่ มีสัญชาติ ตางประเทศที่
ทางการระบุไววาสามารถทําได
โดยสรุ ป แนะนํ าให ทานทํ าตามกรอบเวลาที่บอกไวเ พราะถาทานไมมี Employee card ทานจะไมไ ดรับ
อนุญาตใหทํางานในเช็กหลังจากการจางงานของทานหมดอายุลง อนึ่ง ในระหวางที่ Employee card ยังไม
มีผลใชบังคับ ก็ใหใช Green card ไปกอนไดจนถึงวันที่ระบุไวในการด
14. กรณีพิเศษนอกเหนือจากที่กลาวมาแลว (คนไทยนาจะเกี่ยวของนอยมาก) ไดแก คนตางชาติที่มีเสรีใน
การเขาสูตลาดแรงงานของเช็ก (Special Act:Section 98 of Act No.435/2004 Coll., on Employment.)

***************************************
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