
11. ถาม	 ข้อแตกต่างของวีซ่าธุรกิจและวีซ่าท�างาน	 ต่างกัน
อย่างไร
ตอบ	 วีซ่าธุรกิจ	 (Business	 Visa)	 ผู้ขอจะต้องเป็นเจ้าของ
กิจการและท�างานในบริษัทของตนเอง	ไม่สามารถไปท�างานให้
กับบริษัทอื่นได้	 ผู้ถือวีซ่าชนิดนี้ต้องจ่ายภาษีทุกปี	 ท�าประกัน
สุขภาพ	และประกันสังคมของตนเอง
	 วีซ่าท�างาน	(Working	Visa)	จากเดิมหน่วยงานของเช็ก
จะออกวีซ่าท�างานให้เม่ือลูกจ้างได้รับอนุญาตท�างานแล้ว	 แต่
ส�าหรบักฎหมายใหม่	ปี	2557	จะเปลีย่นเป็น	Employee	Card	
คอืใบอนญุาตส�าหรบัพกัอาศยั	และท�างานในเชก็ไปด้วย	(ดรูาย
ละเอียดเรื่อง	Employee	Card)

12. ถาม	ลูกจ้างหนีนายจ้าง	จะมีผลกระทบอย่างไร
ตอบ	 	นายจ้างจะไปรายงานกับหน่วยงานเช็กว่าลูกจ้างหนีไป	
ท�าให้มีปัญหาในการขออนุญาตท�างานกับนายจ้างใหม่	 โดย
กรมแรงงานจะไม่ออกใบอนุญาตท�างานให้	 และหน่วยงานเช็ก
จะไม่อนุมัติวีซ่าให้	 ท�าให้ไม่สามารถพ�านักอยู่ในสาธารณรัฐ
เช็กได้อีกต่อไป
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13. ถาม	ปัจจบุนัอยูอ่าศยักบัสามชีาวเชก็	และถอื	Permanent	 
Residence	 สามีเป็นเจ้าของสถานที่ส�าหรับเช่าพักอาศัย	 
(Pension)	 จะสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับสวัสดิการและ 
ค่ารักษาพยาบาลได้หรือไม่
ตอบ	ได้	 ในกรณีที่มีบัตรประกันสุขภาพและได้จ่ายค่าประกัน
สุขภาพ

14. ถาม	 ถ้าต้ังครรภ์	 จะได้รับสวัสดิการจากหน่วยงานเช็ก
หรือไม่
ตอบ	 ได้	 ในกรณีที่จ่ายประกันสุขภาพ	 (Health	 Insurance)	
และจะได้รับสวัสดิการภายหลังคลอด	ในกรณีที่จ่ายค่าประกัน
สังคม	(Social	Insurance)	ติดต่อกันไม่น้อยกว่า	1	ปี

15. ถาม	 ลูกสาวมาจากไทย	 ได้วีซ่าศึกษาเล่าเรียนโดยวีซ่า
มีอายุ	3	เดือน	จะสามารถต่อวีซ่าที่สาธารณรัฐเช็กได้หรือไม่
ตอบ	ได้

16. ถาม	ถ้าลูกสาวต้องการกลับประเทศไทย	ในช่วงระหว่าง
รอวีซ่าได้หรือไม่
ตอบ	ไม่ได้	แต่หากไปยืน่ขอวซ่ีาสติก๊เกอร์ชัว่คราวได้	กส็ามารถ
เดินทางออกนอกเช็กได้
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17. ถาม	ถ้าต้องการขอ	Green	Card	จะต้องท�าอย่างไรบ้าง
ตอบ	ทางการเชก็ได้ประกาศยกเลกิการใช้	Green	Card	ตัง้แต่ 
กลางปี	2557	โดยใช้	Employee	Card	แทน

18. ถาม	 ในสาธารณรัฐเช็กมีสวัสดิการทางสังคมส�าหรับ 
ผู้สูงอายุชาวต่างชาติอายุเกิน	 60	 ปี	 ที่อาศัยอยู่ในเช็กมานาน
หลายปีหรือไม่	
ตอบ	 สาธารณรัฐเช็กให้สวัสดิการทางสังคมแก่ผู้สูงอายุชาว 
ต่างชาติเช่นเดียวกับชาวเช็กในกรณีที่ประเทศของตนมีความ 
ตกลงกับเช็ก	 และขณะพ�านักอาศัย	 จ่ายค่าประกันสังคม	 
(Social	Insurance)	ไม่น้อยกว่า	25	ปี

19. ถาม	ท�างานในเช็กมา	6	ปี	และสามารถขอวีซ่า	5	ปี	ได้	
แต่วีซ่าหมดอายุ	 เพราะนายจ้างลืมต่อวีซ่าให้	 จึงต้องท�าวีซ่า 
กลบัไทย	2	เดอืน	ต่อมา	ได้ไปยืน่ขอวซ่ีาทีส่ถานเอกอคัรราชทตู
เชก็ทีก่รงุเทพฯ	เพือ่ขอมาท�างานใหม่	อยากทราบว่าจะสามารถ
ขอวีซ่า	5	ปี	ได้หรือไม่	หรือต้องเริ่มต้นนับใหม่
ตอบ	1)	ต้องเริม่นบัใหม่	ในกรณทีีล่กูจ้างไม่ได้ยืน่ต่อวซ่ีาประเภท
วีซ่าระยะยาว	 (Long-term	 Visa)	 หรือวีซ่าถิ่นพ�านักชั่วคราว	
(Long-term	Residence	Permit)	ก่อนหมดอาย	ุและกลบัไทย
ไปโดย	exit	order	(ค�าสั่งให้ออกนอกสาธารณรัฐเช็ก)	จากนั้น	 
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ยื่นขอวีซ่ามาใหม่	 จะเริ่มต้นนับการพ�านักอยู่ในเช็กต้ังแต่วันที่
เดินทางเข้ามาใหม่น้ี	 2)	 แต่ถ้ากรณีผู้ท่ีถือวีซ่าประเภทใบถิ่น
พ�านักถาวร	 (Permanent	Residence)	 (สมุดพกสีเขียว	หรือ
สีฟ้า	 หรือตราประทับลงในหนังสือเดินทาง)	 จะแตกต่างจาก
กรณีแรก	 คือ	 แม้ว่าจะเดินทางออกนอกเช็ก	 ท�าให้ขาดช่วง 
การพ�านักอาศัย	5	ปี	ก็ยังสามารถขอต่ออายุวีซ่าได้	โดยไม่ต้อง
เริ่มต้นนับใหม่	5	ปี

20. ถาม	 การต่อวีซ่าถาวรหลังครบ	 10	 ปีแรก	 จะต้องสอบ
ภาษาเช็กอีกหรือไม่	
ตอบ	ไม่ต้องสอบภาษาเชก็	และในการยืน่ขอต่อวซ่ีาถาวร	ให้ใช้
เอกสารส�าคัญประจ�าตัวหรือหนังสือเดินทาง	หรือ	Residence	
Card 

21. ถาม	วีซ่าถาวรของเช็ก	(10	ปี)	สามารถท�างานในประเทศ
เพื่อนบ้านเช็กในเขตเชงเก้นได้หรือไม่	
ตอบ	 ต้องสอบถามสถานเอกอัครราชทูตของประเทศที่จะไป
ท�างานก่อน	 ซึ่งสามารถสอบถามได้จากสถานเอกอัครราชทูต
ของประเทศนั้นที่อยู่ในกรุงปราก	 หรือหากไม่มี	 ให้สอบถาม 
จากสถานเอกอคัรราชทตูของประเทศนัน้ทีอ่ยูใ่นประเทศใกล้เคียง
กบัเชก็ว่ามวีซ่ีาถาวรของเชก็แล้วจะขอใบอนญุาตท�างาน	(Work	
Permit)	ท�างานในประเทศนั้น	ได้หรือไม่	

คู่มือทั่วไปสำ�หรับประช�ชน ในเช็ก
83



	 ผู้ที่มี	 Permanent	 Residence	 ใบถิ่นพ�านักถาวรของ 
เช็กอยู่	 แต่ไม่ได้เป็น	 Family	 member	 of	 EU	 (สมาชิก
ครอบครัวในกลุม่อยี)ู	ถ้าต้องการจะท�างานในประเทศเพือ่นบ้าน	 
จะต้องสอบถามสถานเอกอัครราชทูตของประเทศที่จะไป
ท�างานก่อน	 และส�าหรับผู้ที่เป็นสมาชิกครอบครัวในกลุ่มอีย	ู 
ถ้าต้องการจะไปอยู่และท�างานในประเทศเพื่อนบ้าน	 จะต้อง 
ย้ายไปพร้อมกับคู่สามีหรือภรรยาที่เป็นชาวเช็กและจะต้องไป 
ด�าเนนิการขอ	Residence	Card	หรอื	Permanent	Residence	
ของประเทศนั้นๆ	 ส�าหรับรายละเอียดเพิ่มเติม	 ควรสอบถาม
สถานเอกอัครราชทูตของประเทศที่จะไปท�างานก่อน

22. ถาม	 วีซ่าคู่หมั้นมีอายุกี่ปี	 และขั้นตอนการขอใช้เวลา 
นานเท่าใด	เร็วสุดและช้าสุดกี่เดือน	และสามารถยื่นขอในขณะ
ที่มีวีซ่าท�างานได้หรือไม่	ติดต่อหน่วยงานใด	
ตอบ	 ตามกฎระเบียบของเช็ก	 ไม่มีวีซ่าประเภทคู่หม้ัน	 แต่ถ้า
ต้องการจะเดินทางเข้ามาเช็กเพื่อจุดประสงค์แต่งงาน	และอยู่
ในเช็กไม่เกิน	3	 เดือน	จะต้องยื่นขอวีซ่าระยะสั้น	 (เชงเก้น)	ที่
สถานเอกอัครราชทูตเช็กประจ�าประเทศไทย

23. ถาม	 ในกรณีท่ีได้อยู่อาศัยกับแฟนชาวเช็กมาเป็นเวลา	 
2	 ปี	 แต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน	 ถ้าต้องการจะยื่นขอวีซ่า 
ระยะยาว	 จะสามารถท�าได้หรือไม่	 อย่างไร	 และถ้าได้รับวีซ่า
ระยะยาวแล้ว	 จะต้องย้ายไปพร้อมกับแฟนเพื่อไปอยู่ประเทศ
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อื่นในกลุ่มอียู	 และต้องการท�างานในประเทศนั้นจะสามารถ
ท�าได้หรือไม่
ตอบ	ในกรณนีี	้ควรต้องยืน่ขอใบถิน่พ�านกัถาวร	ส�าหรบัสมาชกิ
ครอบครัวในกลุ่มอียู	 (Permanent	 Residence	 Permit	 for	
family	member	of	EU/CZ	citizen)	โดยการยืน่ขอ	มเีงือ่นไข
ดังนี้	 1)	 จะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเป็นสมาชิกครอบครัวในกลุ่มอีย ู
หรือชาวเช็ก	 2)	 จะต้องมีการต่อวีซ่าอย่างต่อเน่ืองเป็นเวลา 
อย่างน้อย	 2	 ปี	 หรืออย่างน้อย	 1	 ปี	 ในกรณีท่ีได้เป็นสมาชิก 
ครอบครัวชาวเช็กหรือครอบครัวในกลุ่มอียูผู้ซึ่งมีใบถิ่นพ�านัก
ถาวร	 (ในกรณีนี้จะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเคยอยู่อาศัยในเช็กอย่าง
น้อย	 2	 ปี	 และได้อยู่กับแฟนชาวเช็กมาเป็นเวลาอย่างน้อย	 
1	ปี)	 3)	ยื่นใบสมัครพร้อมด้วยหนังสือเดินทาง	 รูปถ่าย	2	 ใบ	 
เอกสารเกีย่วกบัทีอ่ยูอ่าศยั	เอกสารยนืยนัว่าเป็นสมาชิกครอบครวั
ในกลุ่มอียู	 และเอกสารยืนยันการต่อวีซ่าต่อเน่ืองเป็นระยะ 
เวลา	 2	 ปี	 4)	 การยื่นขอวีซ่าประเภทน้ีอาจได้รับการปฏิเสธ	 
หรือเลื่อนขยายเวลาออกไปได้	 ในการยื่นสมัครขอวีซ่า	 จะ
ต้องยื่นเองที่กระทรวงมหาดไทย	 แผนก	 Department	 for	
Asylum	and	Migration	Policy	ซึ่งมีส�านักงานอยู่หลายแห่ง	
สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์	 http://www.mvcr.
cz/mvcren/article/contacts.aspx	 แนะน�าให้ยื่นค�าร้อง
ที่ส�านักงานที่ใกล้กับที่อยู่อาศัยที่ท่านลงทะเบียนไว้	 สามารถ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ท่ีเว็บไซต์	 http://www.
mvcr.cz/mvcren/article/application-forms.aspx
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	 ถ้าในกรณีที่ไม่สามารถยื่นสมัครวีซ่าประเภทดังกล่าว 
ข้างต้นได้	 แนะน�าให้ยื่นสมัครวีซ่าประเภท	 temporary	 
Residence	Permit	for	family	member	of	EU/CZ	citizen
•	 ส�าหรับเงื่อนไขเพื่อพ�านักอาศัยในประเทศในกลุ่มอียู	 ถ้า

ท่านมี	 Residence	 Card	 หรือมีใบถิ่นพ�านักถาวร	 ท่าน
สามารถเดินทางและอาศัยอยู่ในประเทศในกลุ่มอียูได้	 3	
เดือน	และถ้าต้องการอยู่นานกว่า	 3	 เดือนในอีกประเทศ
หนึ่ง	จะต้องขอ	Residence	Card	หรือใบถิ่นพ�านักถาวร
จากประเทศนั้นๆ

•	 ส�าหรับเงือ่นไขเพือ่ท�างานในประเทศในกลุม่อยี	ูท่านจะต้อง
ย้ายไปพร้อมกับคู่สามีหรือภรรยาที่เป็นชาวเช็ก	 และจะ
ต้องไปด�าเนนิการขอ	Residence	Card	หรอื	Permanent	
Residence	ใบถิ่นพ�านักถาวรจากประเทศนั้นๆ

24. ถาม	 ถ้าต้องการสมัครบัตรผู้สูงอายุ	 จะต้องมีคุณสมบัติ
อย่างไร	ใช้เอกสารอะไรบ้าง	และจะได้รบัผลประโยชน์อะไรบ้าง
ตอบ	บัตรผู้สูงอายุ	ในที่นี้หมายถึง	บัตร	OpenCard	ส�าหรับ
ผู้สูงอายุ	 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ีเว็บไซต์http://
openCard.praha.eu/jnp/en/uses/prague_public_trans-
port/index.html	 และhttp://www.dpp.cz/en/fares-in-
prague	
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	 โดยปกติ	 สาธารณรัฐเช็กให้สวัสดิการทางสังคม	 กับผู้
สูงอายุชาวต่างชาติเท่ากับชาวเช็ก	 คือ	 ผู้สูงอายุสามารถซื้อ
บัตรโดยสารรถสาธารณะกรุงปราก	ในราคาพิเศษของผู้สูงอายุ	
(อายุ	60-65	ปี)	หรือ	ผู้สูงอายุตั้งแต่	65	ปีขึ้นไป	เดินทางโดย
รถสาธารณะไม่เสียค่าใช้จ่าย	จะต้องใช้บัตร	OpenCard	แบบ
พิเศษ	หรอื	a	special	pass	จาก	Dopravní	podnik	hlavního	
mӗsta	Prahy	(The	Prague	Public	transit	company)	จน
กระทัง่อาย	ุ70	ปี	หลงัจากนัน้	ให้แสดงตนโดยใช้บตัรประชาชน	
หรือหนังสือเดินทาง	โดยไม่ต้องมีเอกสารอื่นใดประกอบ

25. ถาม	 ขอทราบกฎหมายเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยที่นายจ้าง
จัดหาให้ลูกจ้าง	 หรือกฎหมายเกี่ยวกับสุขลักษณะในร้านนวด	 
หน่วยงานใดที่มีหน้าท่ีดูแลหรือรับเรื่องร้องเรียนได้	 เนื่องจาก
มีกรณีที่ลูกจ้างอยู่อาศัยกันอย่างแออัดมากถึง	 14	 คน	 และใช้
ห้องน�้าเพียงห้องเดียวร่วมกัน
ตอบ	 ในกรณีที่นายจ้างจัดหาท่ีพักให้ลูกจ้างชาวต่างชาติที่มี
จ�านวนตั้งแต่	 5	 คนขึ้นไป	 จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่พัก
อาศัยส�าหรับชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในสาธารณรัฐเช็ก	 ตาม	
พรบ.	ฉบบัที	่326/1999	มาตรา	100	ซึง่นายจ้างเป็นผูท้ีม่หีน้าที่ 
จัดหาที่พักให้ลูกจ้าง	 ปรากฏว่าไม่สามารถจัดพื้นท่ีให้เพียงพอ
ส�าหรับผู้อยู่อาศัยตามข้อก�าหนดจากหน่วยงานเขตประจ�าเขต 
นั้นๆ	ซึ่งมีระเบียบดังนี้	1.	ที่อยู่อาศัยส�าหรับ	1	คน	จะต้อง	มี
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พื้นที่	8	ตารางเมตร	2.	ที่อยู่อาศัยส�าหรับ	2	คน	จะต้องมีพื้นที่	
12.6	 ตารางเมตร	 และถ้ามีผู้อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น	 จะต้องมีพื้นที่
เพิ่มขึ้น	 5	 ตารางเมตรต่อคน	 ในกรณีท่ีนายจ้างไม่จัดหาที่พัก 
ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ	 มีโทษปรับไม่เกิน	 50,000	 คอรูน่า	
โดยสามารถแจ้งได้ที่หน่วยงานต�ารวจ	 หน่วยงานท่ีมีหน้าที ่
ตรวจสอบด้านอนามัยและสุขลักษณะในร้านนวด	 หรือที่พัก
อาศัย	คือหน่วยงานสุขอนามัยประจ�าเขต	

26. ถาม	 จากสถิติการว่างงาน	 79	%	 ไม่ทราบว่าแยกเพศ	 
การศึกษา	 อายุ	 อาชีพ	 ของผู้ว่างงานหรือไม่	 ถ้าแยกมีข้อมูล
หรือไม่
ตอบ	 สามารถดูรายละเอียดในเว็บไซต์ของ	 กระทรวงแรงงาน
และสวัสดิการสังคมได้ที่	http://www.mpsv.cz/en/17265

27. ถาม	 ถ้ากิจการขาดทุน	นายจ้างสามารถลดเงินเดือนใน
สญัญาจ้างงานได้หรือไม่	ถ้าเป็นไปได้	สามารถลดได้กีเ่ปอร์เซน็ต์
ตามกฎหมาย
ตอบ	 โดยปกติ	 เงื่อนไขในสัญญาจ้างงาน	 รวมถึงค่าจ้าง	 
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้	 ถ้าไม่ได้รับความยินยอมของทั้ง 
สองฝ่าย	 ถึงแม้เจ้าของกิจการจะอ้างว่าขาดทุน	 ก็ไม่สามารถ 
ลดค่าจ้างได้	 ถ้าไม่ได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง	 ยกเว้นกรณี
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ที่ค่าจ้างไม่ได้เป็นส่วนหน่ึงในสัญญาจ้างงาน	 (ในเช็กมีสัญญา
แบบนี้	 เรียกว่า	 “mzdový	 výmӗr”)	 ซึ่งนายจ้างสามารถ
เปลีย่นแปลงค่าจ้างได้โดยไม่ต้องได้รบัความยนิยอมจากลูกจ้าง

28. ถาม	 กรณีนักศึกษาเดินทางกลับประเทศไทย	 เพราะมี
เหตุจ�าเป็นทางครอบครัว	 และไม่สามารถยื่นค�าร้องขอต่อวีซ่า
ได้ภายใน	14	วันก่อนวีซ่าหมดอายุ	ควรท�าอย่างไร
ตอบ	 ให้โหลดแบบฟอร์ม	 ตามเว็บไซต์นี้	 http://www.mzv.
cz/public/82/d2/e3/72998_14945_zadostopovole-
nitrvalehopobytu.pdf	 และกรอกข้อมูลพร้อมยื่นเอกสาร
ประกอบการยื่นค�าร้องขอต่อวีซ่า	โดยสามารถส่งทางไปรษณีย์
ระหว่างประเทศแบบลงทะเบยีนภายใน	14	วนัก่อนวซ่ีาจะหมด
อายุ	 หลังจากนั้น	 ให้เดินทางกลับเช็กก่อนที่วีซ่าจะหมดอาย	ุ 
แต่หากไม่สามารถเดินทางกลับมาได้	 จะต้องยื่นเรื่องขอวีซ่าที่
สถานเอกอคัรราชทตูเชก็ในประเทศไทย	แจ้งวตัถุประสงค์ว่า	เพือ่
เดนิทางมารบัวซ่ีาทีไ่ด้ยืน่ขอต่ออายไุว้ล่วงหน้าแล้วทางไปรษณย์ี	
โดยแสดงหลักฐานการส่งเอกสารดังกล่าว	 ซ่ึงสถานเอกอัคร- 
ราชทตูเชก็ทีก่รุงเทพฯ	น่าจะใช้เวลาไม่เกนิ	2	สปัดาห์ในการออก 
วีซ่าให้เดินทางกลับมาเช็ก	 เพื่อรับการต่ออายุวีซ่าที่ได้ยื่นทาง
ไปรษณีย์ไว้ล่วงหน้าแล้ว	

คู่มือทั่วไปสำ�หรับประช�ชน ในเช็ก
89



กฎหมำยแรงงำนเช็ก



การเริ่มท�างาน 
(เมื่อได้รับอนุญาตให้ท�างานในสาธารณรัฐเช็ก)

	 ก่อนทีจ่ะมกีารลงนามในสญัญาจ้างงาน	นายจ้างมหีน้าที่ 
ต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบถึงสิทธิและหน้าที่ของลูกจ้าง	พร้อมทั้ง 
เงื่อนไขของงานและค่าจ้างงาน	 ที่ลูกจ้างจะได้รับ	 ซ่ึงระบุอยู่ 
ในสัญญาจ้างงานด้วย

 กฎหมายแรงงานเช็ก (มาตรา 34) ได้ระบุเกี่ยวกับ
สัญญาจ้าง ดังนี้

ก)	 ประเภทของงานที่จะให้ลูกจ้างท�า
ข)	 สถานที่ท�างานซึ่งอาจจะมีหลายแห่งก็ได้
ค)	 วันเริ่มงาน

	 นายจ้างต้องปฏบิตัติามสามข้อนี	้ในกรณทีีไ่ม่ท�าตามสาม
ข้อทีก่ล่าวมานี	้ให้ถอืว่าสญัญาจ้างงานทีล่งนามกนันัน้ไม่ถกูต้อง
สมบรูณ์ตามกฎหมาย	การท�างานอย่างถกูต้องตามกฎหมายนัน้	
หมายถงึการทีแ่รงงานต่างด้าวจะต้องมใีบอนญุาตท�างานทีอ่อก
ให้โดยทางการเชก็และวซ่ีาอนญุาตให้พ�านกัในเชก็	ในกรณทีีส่ิน้
สุดสัญญาจ้างและไม่มีใบอนุญาตท�างานต่อไป	แรงงานต่างด้าว
จะต้องออกจากสาธารณรัฐเช็กโดยทันที
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ค่าจ้าง 
	 นายจ้างและลูกจ้างสามารถตกลงเรื่องค่าจ้างกันได	้ 
ค่าจ้างนีอ้าจจะตกลงกนัไว้ในสญัญาจ้างแบบเป็นกลุม่	หรอืแบบ
ตัวต่อตวัระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง	หรือในรูปแบบสัญญาอื่นๆ	 
หรือนายจ้างอาจจะเป็นผู ้ก�าหนดค่าแรงตามหลักเกณฑ์
ภายในของหน่วยงานเองแต่กต้็องเป็นไปตามอตัราค่าแรงขัน้ต�า่ 
ตามที่กฎหมายแรงงานเช็กก�าหนดเพื่อใช ้เป ็นข ้อบังคับ 
ให้นายจ้างต้องถือปฏิบัติในการตกลงเรื่องค่าจ้างต่อลูกจ้าง	
กล่าวคือ	 อัตราค่าแรงขั้นต�่าส�าหรับงานที่ตกลงท�ากันใน	 
40	ชั่วโมงต่อสัปดาห์	ให้จ้างในราคา	48.10	คอรูน่า	ต่อชั่วโมง	 
หรอื	8,000	คอรูน่าต่อเดอืน	ดงันัน้	การว่าจ้างแรงงานให้ถูกต้อง 
ตามกฎหมาย	ค่าจ้างอาจจะเป็นเงินเดือนหรือเงินค่าตอบแทน 
อืน่ๆ	เงนิค่าจ้างดงักล่าวนี	้ลกูจ้างจะต้องได้รบัไม่น้อยกว่าอตัรา
ค่าแรงขั้นต�่า	 โดยมิได้น�าเรื่องคุณภาพของการท�างานมาเป็น 
เครื่องก�าหนด

การลาพักผ่อน
	 ลูกจ้างที่ได้ท�างานไปแล้วอย่างน้อย	60	วันในระยะเวลา	
1	ปีปฏิทิน	สามารถลาพักผ่อนได้อย่างน้อยเป็นเวลา	4	สัปดาห์
ในปีปฏิทินเดียวกันได้	 กรณีที่ลูกจ้างยังท�างานไม่ถึง	 60	 วัน	 
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จะไม่มีสิทธิลาพักผ่อน	4	สัปดาห์	 กรณีนี้	 ลูกจ้างจะได้สิทธิลา 
พักผ่อนเพียง	 1	 ใน	 12	 ของจ�านวนวันหยุดพักผ่อนประจ�าปี
ทั้งหมด	(จ�านวนวันหยุดประจ�าปีทั้งหมดหารด้วย	12)	แต่ทั้งนี้
ลูกจ้างต้องท�างานให้นายจ้างมาแล้วอย่างน้อย	21วัน

การลาป่วย
	 กรณทีีล่กูจ้างลาป่วยและหยดุงาน	นายจ้างจะรบัผดิชอบ
ค่าใช้จ่าย	ค่ารักษาพยาบาล	และชดเชย

	 ค่าแรงใน	 21	 วันแรก	 แต่นายจ้างมีสิทธิที่จะเลือกจ่าย 
หรือไม่จ่ายเงนิชดเชยใน	3	วนัแรกทีล่กูจ้างหยดุงาน	กรณลูีกจ้าง
ลาป่วยเกิน	21	วัน	รัฐบาลเช็กจะจ่ายให้จากเงินประกันสังคม

การสิ้นสุดการจ้างงาน 
	 กฎหมายแรงงานเช็กได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมบางส่วน 
ที่จ�าเป็น	 ทั้งนี้	 เพื่อหาทางคุ้มครองลูกจ้างที่ท�าหน้าที่ของตน 
ได้ด	ีเพ่ือปกป้องลกูจ้างทีท่�างานด้วยจติส�านกึทีด่คีอื	ท�าให้บรษิทั
มีความก้าวหน้ามั่นคง	 ลูกจ้างประเภทนี้จะได้รับการคุ้มครอง
จากกฎหมายมใิห้ถกูนายจ้างกลัน่แกล้งจนถงึขัน้ไล่ออกจากงาน	
ซึ่งกฎหมายได้ระบุในเรื่องนี้	ดังนี้
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	 การทีน่ายจ้างอยากจะบอกเลกิสญัญาลกูจ้างฝ่ายเดยีวนัน้	 
นายจ้างต้องให้เหตุผลละเอียดและถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ
ตามที่กฎหมายได้ก�าหนดไว้เท่าน้ัน	 นายจ้างจะใช้เหตุผลอื่น 
ที่นอกเหนือจากกฎหมายระบุไม่ได้	 และถ้าหากไม่มีข้อยกเว้น 
อื่นๆ	 ตามที่กฎหมายระบุให้ท�าได้	 นายจ้างจะไม่มีสิทธิที่จะ
บอกเลิกจ้างลูกจ้างผู้ท่ีก�าลังท�างานอยู่ในระยะเวลาคุ้มครอง
ของกฎหมาย	เช่น	ในระยะเวลาทีล่กูจ้างก�าลงัมคีวามเดอืดร้อน

 การบอกเลิกสัญญาระหว่างกันได้นั้น ทั้งสองฝ่ายต้อง
ท�าขึ้นตามที่กฎหมายได้ระบุไว้ ดังนี้

ก)	 บอกเลิกสัญญาด้วยการตกลงกันเอง
ข)	 บอกเลิกสัญญาด้วยการยื่นใบลาออก
ค)	 บอกเลิกสัญญาแบบกะทันหัน
ง)	 บอกเลิกสัญญาขณะลูกจ้างก�าลังอยู่ในระยะเวลา

ทดลองงาน	

	 นายจ้างสามารถบอกเลิกสัญญาต่อลูกจ้างด้วยการยื่น 
หนังสอืบอกเลกิสญัญาจ้างตามทีก่ฎหมายแรงงานเชก็	(มาตรา	52)	 
ได้ก�าหนดไว้	 ส�าหรับเหตุผลการบอกเลิกสัญญาน้ัน	 นายจ้าง 
ต้องเขียนให้กระจ่างชัดเจนโดยไม่ให้มีความเข้าใจคลาดเคล่ือน	 
ทั้งนี้	 ก็เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ให้มีการเข้าใจผิดหรือมีความ
คลุมเครือกับเหตุผลอื่นๆ	 ถ้านายจ้างไม่ปฏิบัติตามที่กล่าวนี้	 
ให้ถอืว่าหนงัสอืบอกเลกิสญัญาของนายจ้างเป็นโมฆะ	หลงัจาก 
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ทีไ่ด้มกีารยืน่หนงัสอืบอกเลกิสญัญาแล้ว	ทัง้สองฝ่ายไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงเหตุผลของการบอกเลิกสัญญาในภายหลังต่อไป
ได้อีก

เหตุผลที่นายจ้างบอกเลิกสัญญา มีดังนี้

	ก)	มีการยุบหน่วยงาน	 หรือการย้ายหน่วยงานทั้งหมด
หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของหน่วยงาน	มีการลดจ�านวน
คนงานลง	 หรือมีการจัดการแก้ไขปรับปรุงภายใน
หน่วยงานใหม่	 แต่ท้ังน้ี	 ต้องให้เป็นไปตามกฎหมาย
แรงงานเช็ก	(มาตรา	52)

	ข)	 	เนือ่งจากลกูจ้างมปัีญหาทางด้านสขุภาพเป็นเวลานาน	 
(มาตรา	52)

	ค)	ลูกจ้างไม่สามารถท�างานตามหน้าท่ีของตนตามที่
นายจ้างมอบหมายให้ส�าเร็จลุล่วงตามจุดประสงค์
เป้าหมายได้	 (มาตรา	 52)	 เน่ืองจากนายจ้างจ�าเป็น 
ต้องไล่ลกูจ้างออกแบบกะทนัหนั	เพราะเหตวุ่าลกูจ้าง
ได้กระท�าผิดกฎหมาย	 หรือได้กระท�าการอันเป็น 
การฝ่าฝืนกฎและวินัยของหน่วยงานอย่างรุนแรง	
หรือถึงแม้ลูกจ้างจะละเมิด	 ฝ่าฝืนระเบียบของ 
หน่วยงานแบบไม่รุนแรงก็ตาม	 แต่ถ้าหากว่าลูกจ้าง
รายนั้นได้กระท�าการฝ่าฝืนแบบต่อเน่ืองเป็นนิสัย	 
ไม่ยอมปรบัปรงุตวัให้ดขีึน้	นายจ้างสามารถไล่ลูกจ้าง
ออกแบบกะทันหันในทันทีได้	(มาตรา	52)
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เหตุผลที่ลูกจ้างบอกเลิกสัญญาจ้าง มีดังนี้

ก)	 ถ้างานทีล่กูจ้างท�าอยูน่ัน้เป็นงานทีเ่สีย่งต่อสขุภาพ	และ 
มีใบแพทย์รับรองว่าสุขภาพของลูกจ้างไม่เหมาะสม 
หรืองานมีความเสี่ยงต่อสุขภาพ	 เมื่อลูกจ้างย่ืนใบ 
รับรองแพทย์ให้แก่นายจ้างไปแล้วเป็นเวลา	 15	 วัน	 
แต่ถ้านายจ้างยังไม่จัดหางานใหม่ทดแทนให้	ลูกจ้าง
สามารถบอกเลิกสัญญาแบบกะทันหันได้

ข)	 ถ้านายจ้างจ่ายค่าจ้างช้ากว่าก�าหนด	กฎหมายแรงงาน 
เชก็ยอมให้นายจ้างจ่ายเงนิเดอืนล่าช้าได้	30	วนั	และ 
หลังจากครบ	 30	 วันแล้ว	 ลูกจ้างมีสิทธิเรียกร้องให้
นายจ้างจ่ายค่าจ้างค้างจ่ายในก�าหนดเวลา	 15	 วัน	
หากนายจ้างยงัไม่ยอมจ่ายค่าจ้างค้างจ่าย	หรอืส่วนใด 
ส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างค้างจ่ายทั้งหมดนั้น	 ลูกจ้าง
สามารถบอกเลกิสญัญาแบบกะทนัหนัได้ภายในระยะ
เวลาสองเดอืน	นบัตัง้แต่วนัสิน้สดุสทิธเิรยีกร้อง	15	วนั 
ของลูกจ้าง	แต่ไม่เกินหนึ่งปีปฏิทิน

หมายเหตุ ค�ำแปลคู่มือฉบับย่อกฎหมำยแรงงำนต่ำงด้ำวเช็กฉบับ
นี้เป็นเอกสำรประกอบกำรบรรยำย	 ซึ่งเป็นกำรแปลจำกภำษำเช็ก
เป็นภำษำไทยอย่ำงไม่เป็นทำงกำร	 เพื่อที่จะช่วยให้ผู้อ่ำนได้มีควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับกฎหมำยแรงงำนเช็กเบื้องต้นเท่ำน้ัน	 เอกสำรฉบับนี้
ไม่สำมำรถน�ำไปใช้เป็นหลักฐำนอ้ำงอิงกรณีมีกำรฟ้องร้องในศำลได้

คู่มือทั่วไปสำ�หรับประช�ชน ในเช็ก
96



การลงนามในสัญญาจ้างงาน
1.	 พิจารณาเรือ่งจ�านวนเงนิค่าจ้างทีร่ะบใุนสญัญาจ้างงาน	 

อย่างน้อยไม่ควรต�่ากว่า	15,000	คอรูน่า	(ปี	2556)	
ทั้งนี้เพื่อเป็นหลักประกันว่า	 หากมีปัญหาเกิดขึ้น	
นายจ้างจะต้องจ่ายเงินให้อย่างต�่าตามสัญญาจ้าง	

2.	 นายจ้างมักจะขอตกลงด้วยวาจาว่า	จะจ่ายเงินเดือน 
ให ้มากกว ่าในสัญญาจ ้าง	 เพื่อหลีกเลี่ยงภาษ	ี 
ค่าสวัสดิการสังคม	และค่าประกันสุขภาพที่นายจ้าง 
เป็นผูจ่้าย	ส่วนใหญ่พนกังานจะเหน็ชอบด้วย	แต่เมือ่
เกิดปัญหา	นายจ้างจะจ่ายเท่าที่ท�าสัญญา	

3.	 นายจ้างบางร้านระบุในสัญญาจ้างว่าจะปรับเงิน	
100,000	 คอรูน่า	 ถ้าหากพนักงานไม่ยอมท�างาน 
ครบตามสัญญา	 โดยให้ลงนามในสัญญาภาษาเช็ก 
ว่าเป็นหนี้นายจ้าง	 ในทางกฎหมาย	ศาลไม่รับฟังว่า 
พนักงานถูกบังคับให้ลงนามในสัญญาภาษาเช็กที่
ตนเองไม่เข้าใจ	 นายจ้างจึงสามารถฟ้องร้องเรียก
ค่าเสียหายจากพนักงานได้	 หากลาออกก่อนสัญญา
ครบก�าหนด	

4.	 ข้อก�าหนดส�าหรับแรงงานไทยที่จะเดินทางไปต่าง 
ประเทศ	จะต้องมสีญัญาจ้างที	่สถานเอกอคัรราชทตูไทย 
ในประเทศที่ตนจะไปท�างานรับรอง	 เพื่อน�าไปแสดง

คู่มือทั่วไปสำ�หรับประช�ชน ในเช็ก
97



ต่อกรมแรงงานในประเทศไทย	ก่อนจะออกเดินทาง
ไปท�างานต่างประเทศ	ในกรณทีี	่ผูว่้าจ้างหรอืนายจ้าง	
อ้างว่าไม่จ�าเป็นต้องมีการรับรอง	ขอให้ระวังว่า	การ
จ้างงานโดยร้านน้ันไม่ชอบมาพากล	 และสถาน
เอกอัครราชทูตอาจจะไม่ได้รับรองร้านนวดดังกล่าว	
เนื่องจากเคยมีการร้องเรียนจากพนักงานคนไทยที่
เคยท�างานในร้านนั้นๆ	มาก่อน	

แผนปฏิบัติการอพยพคนไทยในกรณี
เกิดเหตุฉุกเฉินในสาธารณรัฐเช็ก
	 เนื่องจากในปัจจุบันได้เกิดความ	 ไม่สงบ/ภัยพิบัติ/ 
การก่อการร้ายอนัส่งผลกระทบต่อความปลอดภยัของผูท้ีพ่�านกั 
ในต่างประเทศ	 สถานเอกอัครราชทูตจึงจ�าเป็นท่ีจะต้องม ี
การวางแผนเตรยีมความพร้อมและแผนปฏบิตักิารเมือ่เกดิเหตุ 
ดังกล่าวขึ้น	 เพื่อความปลอดภัยของชาวไทยในสาธารณรัฐเช็ก	 
โดยมีข ้อแนะน�าในการปฏิบัติ เพื่อรองรับสถานการณ์ที่ 
อาจเกิดขึ้น	ดังนี้

ระดับที่ 1 : การเตรียมความพร้อมในช่วงเหตุการณ์ปกติ

	•	 ตรวจสอบหนังสือเดินทางให้มีอายุเหลือมากกว่า	 
6	 เดือน	หากนายจ้างเก็บหนังสือเดินทางไว้	 ให้เก็บ 
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ส�าเนาหนังสือเดินทางและรูปถ่ายขนาดท�าหนังสือ 
เดินทางจ�านวน	2	รูปติดตัวด้วย	ในกรณีที่สถานเอก- 
อัครราชทูต	 จะต้องออกเอกสารเดินทางชั่วคราวให	้ 
เมื่อถึงคราวท่ีต้องอพยพ	 ผู้ท่ีไม่มีหนังสือเดินทาง
ให้เตรียมเอกสารของทางราชการไทย	 ได้แก่	 บัตร 
ประชาชน	ทะเบียนบ้าน	พร้อมด้วยรูปถ่ายขนาดท�า
หนังสือเดินทาง

•	 จดัตัง้ตวัแทน	กลุม่อาสาสมคัร	ผูป้ระสานงานคนไทย 
ที่พ�านักอยู่ในเมืองนั้น	 เพื่อการแจ้งข่าวกับสถาน
เอกอัครราชทูต	 และทบทวนรายชื่อคนไทย	 พร้อม
เบอร์โทรศัพท์ของคนไทยกับสถานเอกอัครราชทูต

ระดบัที ่2 : การเตรยีมความพร้อมเมือ่เริม่มสีิง่บอก เหตทุีไ่ม่ปกติ 

•	 ตดิตามข่าวสารจากสถานเอกอคัรราชทตู	อย่างต่อเนือ่ง 
ทางโทรศัพท์	หรือเว็บไซต์	

•	 เตรียมหมายเลขโทรศัพท์ของสถานเอกอัครราชทูต	
(420)	 220	 570	 055,	 220	 571	 435,	 220	 571	
707,	 220	 571	 735,	 220	 571	 738,	 220	 510	
151,	 220	 510	 152	 และหมายเลขฉุกเฉิน	 721	
776	717	หมายเลขโทรศัพท์ของส�านักงานพาณิชย์	 
(420)	257	323	030,	257	325	867,	257	325	882	
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•	 ตดิต่อประสานขอค�าแนะน�าจากสถานเอกอคัรราชทตู
ในการรวบรวมคนไทยในกรณีต้องหลบภัย

ระดบัท่ี 3 : กรณคีวามไม่สงบ/ภยัพบิตั/ิการก่อการร้าย แต่ยงั 
ไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย

•	 ขอให้คนไทยปฏิบัติตามค�าแนะน�าของหน่วยงาน 
สาธารณรัฐเชก็เกีย่วกบัมาตรการรกัษาความปลอดภยั	 
และปฏิบัติตามค�าแนะน�าของสถานเอกอัครราชทูต

•	 ตดิตามข่าวสารต่างๆ	ทีเ่กดิขึน้ตลอดเวลา	อย่างใกล้ชดิ 
กับสถานเอกอัครราชทูต	 หากสถานการณ์คับขัน
และทวีความรุนแรงสถานเอกอัครราชทูตจะหาทาง
เคลื่อนย้ายชาวไทยและครอบครัวไปอยู่ในสถานที่ 
ที่ปลอดภัย	จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายสู่สภาวะ
ปกติ

ระดับที่ 4 : กรณีเกิดความไม่สงบ/ภัยพิบัติ/ การก่อการร้าย 
และส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย

•	 สถานเอกอคัรราชทตูจะประสานหน่วยงานที	่เกีย่วข้อง 
ของเชก็เพ่ือขอทราบสถานการณ์ความรนุแรง	ตลอดจน 
พืน้ทีท่ีเ่กดิความไม่สงบ/ภยัพบิตั/ิการก่อ	การร้ายเพือ่
แจ้งเตือนภัยแก่คนไทย	
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•	 สถานเอกอัครราชทูตจะแจ้งเตือนให้คนไทยที่พ�านัก 
ในเมอืงทีเ่กดิเหต	ุและเมอืงใกล้เคยีงให้ทราบเหตกุารณ์ 
ทีเ่กดิขึน้	เพือ่หลกีเลีย่งพืน้ทีเ่สีย่งภยัต่างๆ	และการใช้ 
เส้นทางสัญจรในพื้นที่ดังกล่าว

•	 ตวัแทนกลุม่ตดิต่อสถานเอกอคัรราชทตู	เพือ่ขอรบัแผน 
เส้นทางการเดนิทางจากสถานทีพ่กั/	ทีท่�างานคนไทย	
เพื่อมายังสถานที่พักชั่วคราว

•	 ตัวแทนกลุ่มรวบรวมคนไทยจากเมืองต่างๆ	 อพยพ
เคลื่อนย้ายเข้ามายังสถานที่พ�านักชั่วคราวที่สถาน
เอกอัครราชทูตเตรียมไว้

•	 สถานเอกอคัรราชทตูจะแจ้งคนไทยทราบเมือ่เหตกุารณ์ 
กลับสู่ภาวะปกติ

ระดบัท่ี 5 : กรณคีวามไม่สงบ/ภยัพบิตั/ิการก่อการร้าย รนุแรง
ต่อเนื่องและขยายวงกว้างถึงขั้นจ�าเป็นต้องอพยพคนไทย

•	 สถานเอกอคัรราชทตูจะให้การตดิตามดแูล	และรกัษา 
พยาบาลคนไทยทีไ่ด้รบับาดเจบ็จากเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้	 
หรือติดต่อสอบถามโรงพยาบาลในเขตที่มีคนไทย
พ�านักหนาแน่น	เพื่อดูแลอ�านวยความสะดวก	

•	 คนไทยทั้งหมดจะได้รับการดูแลจากสถานเอกอัคร- 
ราชทูตเพื่ออพยพออกจากสาธารณรัฐเช็กกลับ
ประเทศไทยทันที
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การใช้ชีวิตประจ�าวัน
1. อาหารการกินและร้านขายเครื่องปรุงอาหารไทย

	 อาหารประจ�าชาตเิช็กเป็นอาหารทีอ่ดุมไปด้วยไขมนัและ
มแีคลอรีส่งู	แต่รสชาตคิวามอร่อยนัน้ถือว่าเป็นเลศิ	โดยชาวเชก็ 
จะนยิมทานเนือ้สตัว์	มนัฝรัง่และแป้งเป็นอาหารหลกั	นอกจาก
อาหารเช็กแล้ว	 ในปัจจุบันยังมีความนิยมอาหารชาติอื่นๆ	 
เช่น	อิตาลี	 ฝรั่งเศส	จีน	ญี่ปุ่น	 รวมถึงอาหารไทย	ที่ได้รับการ
ตอบรับจากชาวเช็กและนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี	 จึงเห็นได้ว่า 
มร้ีานอาหารไทยอยูใ่นประเทศเชก็เป็นจ�านวนมาก	ในกรงุปราก
มีประมาณ	10	ร้าน	แต่เจ้าของเป็นชาวเช็ก

	 ซุปเปอร์มาร์เก็ตในเช็กมีอยู่เป็นจ�านวนมากและราคา 
สนิค้าอปุโภคไม่แพงนกั	เช่น	Lidl,	Albert,	Billa,	Tesco	รวมถงึ	 
Makro	ที่เน้นขายของในราคาขายส่งจ�านวนมาก	และมีสินค้า 
แห้ง	เครื่องปรุงอาหารไทย	ชาวไทยที่อาศัยอยู่ในเช็กที่ต้องการ	
จะประกอบอาหารไทยเอง	 สามารถหาซ้ือส่วนประกอบใน 
การท�าอาหารต่างๆ	ที่น�าเข้าจากไทยและเอเชียได้ตามร้านขาย
ของช�า	 ซึ่งส่วนมากจะเป็นร้านของชาวเวียดนามท่ีมีอยู่ทั่วไป	
โดยเฉพาะในกรุงปรากที่หาได้ง่าย	 และราคาไม่แพงจนเกินไป	
เช่น	ที่ตลาด	Sapa	ในเขตปราก	4	ร้านขายผักสดในเขตปราก	
2	ใกล้สถานีรถไฟใต้ดิน	Náměstí Míru 
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2. สภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ

	 ประเทศเช็กประกอบไปด้วยท่ีราบสูง	 พื้นท่ีส่วนใหญ่อยู่
สูงกว่าน�้าทะเล	200	เมตร	นอกจากนั้นยังประกอบด้วยเนินเขา	 
แม่น�้า	 รวมถึงทะเลสาบขนาดเล็กๆ	 อยู่ทั่วไป	 เช็กเป็นแหล่ง 
เพาะปลูกพืชหลายชนิด	 เพราะมีดินท่ีอุดมสมบูรณ์	 มีอากาศ
แบบอบอุ่นภาคพื้นทวีป	 มีแร่ธาตุหลายชนิด	 แร่ที่ส�าคัญได้แก่	
ถ่านหิน	และยูเรเนียม	

ประเทศเช็กมีทั้งหมด 4 ฤดูกาล ประกอบด้วย 

• ฤดูร้อน	 ซ่ึงอาจมีอุณหภูมิสูงถึง	 35	 องศาเซลเซียส	
อุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคมถึง
เดือนกันยายน	อาจมีพายุฝนฟ้าคะนอง

•	 ฤดูหนาว	อุณหภูมิอาจลดต�่าลงถึง	-15	(หรือถึง	-25)	
องศาเซลเซียส	

•	 ฤดูใบไม้ผลิ	 และฤดูใบไม้ร่วง	 จะมีลักษณะอากาศ
อบอุ่น	อยู่ที่ประมาณ	10	–	20	องศาเซลเซียส	แต่
จะมีฝนตกในช่วงผลัดเปลี่ยนฤดู

3. การเดินทาง

	 ประเทศเช็กมีการคมนาคมที่สะดวกสบาย	 การเดินทาง
ระหว่างเมอืงสามารถเดนิทางได้อย่างประหยดั	และปลอดภยัทัง้

คู่มือทั่วไปสำ�หรับประช�ชน ในเช็ก
103



ทางรถไฟและรถโดยสารประจ�าทาง	ส่วนในกรงุปรากทีม่ขีนาด 
ไม่ใหญ่มากสามารถใช้รถราง	รถประจ�าทาง	และรถไฟฟ้าใต้ดนิ
ได้ในราคาไม่แพง	 มีต๋ัวเดินทางท้ังแบบระยะสั้น	 (30	 นาทีใน 
ราคา	 24	 คอรูน่า	 และ	 90	 นาทีในราคา	 32	 คอรูน่า)	 ตั๋ววัน	 
ตัว๋รายสามวนั	ตัว๋เดอืน	ตัว๋ราย	3	เดอืน	และตัว๋ปี	การใช้บรกิาร
รถสาธารณะในกรุงปรากควรมีตั๋วที่ยังใช้ได้อยู่เพื่อแสดงให้ 
เจ้าหน้าที่ตรวจตั๋วดูทุกครั้ง	 หากไม่มี	 หรือมีตั๋วที่หมดอายุแล้ว	
หรือไม่ได้ตอกตั๋วก่อนใช้บริการรถสาธารณะจะโดนปรับเป็น
เงินจ�านวน	800	คอรูน่า	

	 ส�าหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในกรุงปราก	สามารถท�าบัตร	Open	 
Card	 ได้เพื่ออ�านวยความสะดวกในการเดินทาง	 สามารถดู 
รายละเอียดเพิ่มเติมรวมทั้งตรวจสอบข้อมูลการเดินทางด้วย 
ตัวเองได้ที่เว็บไซต์	http://opencard.praha.eu	

•	 ข้อมลูรถไฟ	รถโดยสารประจ�าทาง	และจองตัว๋โดยสาร 
รถไฟที่ออกจากเช็ก	http://jizdnirady.idnes.cz	

•	 ข้อมูลการเดินทางด้วยรถสาธารณะในกรุงปราก	
http://www.dpp.cz/en/

•	 เว็บไซต์ท่าอากาศยาน	http://www.prg.aero/en/
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•	 รถแทก็ซีท่่าอากาศยาน	ผูเ้ดนิทางสามารถตดิต่อได้ที ่
โต๊ะบริการรถแท็กซ่ีท่าอากาศยาน	 ซ่ึงตั้งอยู่หน้า
ประตูผู้โดยสารขาเข้า	 โดยบริการดังกล่าวมีราคา	 
ค่าโดยสารที่แน่นอน	 หรือสามารถใช้บริการ	 รถ
ประจ�าทาง	 หมายเลข	 119,	 254,	 225	 และ	 179	
ให้บริการรับส่งผู้โดยสารเดินทางเข้าเมือง	 ระหว่าง	
4.30	น.	ถงึ	23.30	น.	ซึง่ผูโ้ดยสารสามารถตรวจสอบ 
เส้นทางได้โดยอ่านประกาศท่ีติดอยู่ท่ีป้ายรถ	 และ
สามารถซ้ือตั๋วรถได้โดยการกดปุ่มเลือกราคาตั๋ว	 
แล้วหยอดเงนิเหรยีญเชก็ลงในตูจ้�าหน่ายตัว๋อตัโนมตัิ
ที่ตั้งอยู่ที่บริเวณป้ายรถโดยสารหน้าท่าอากาศยาน	
(ตั๋วที่ใช้เดินทางเข้าเมืองปัจจุบันราคา	 32	 คอรูน่า)	
เมื่อขึ้นรถแล้วจะต้องสอดตั๋วเข้าเครื่องตอกวันที่	 
และเวลา	(เครื่องสีเหลือง)	บนรถทันที

•	 หากต้องการจะเช ่ารถขับ	 ต ้องมีใบขับขี่สากล	 
ซึง่สามารถขอท�าได้ทีก่รมการขนส่งทางบก	กรงุเทพฯ	
มีอายุ	 1	 ปี	 ต่ออายุไม่ได้	 ต้องกลับไปขอใหม่ที่
ประเทศไทย

•	 การใช้บริการแท็กซี่	ควรใช้บริการเรียกรถแท็กซี่ทาง
โทรศัพท์ผ่านศูนย์บริการ	 (เช่น	 หมายเลขโทรศัพท	์
14014,	14015,	257257257	และอื่น	ๆ)	เนื่องจาก
สะดวกรวดเร็ว	แต่ต้องสามารถบอกจุดที่ให้รถมารับ
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ได้ถูก	 บางครั้งอาจจะหารถแท็กซ่ีตามถนนได้ยาก	
นอกจากนี้	 ไม่ควรเรียกแท็กซ่ีท่ีจอดรอรับผู้โดยสาร
ตามจุดท่องเที่ยว	 หรือที่สถานีรถไฟใหญ่กรุงปราก	
(Hlavni	 nadrazi)	 เพราะเป็นแท็กซ่ีแบบเหมาจ่าย	 
เรียกค่าบริการขั้นต�่า	 600	 คอรูน่า	 และหากเข้าไป
ในตัวเมืองจะถูกเรียกค่าบริการค่อนข้างแพง	อาจถึง	 
1,000	 คอรูน่า	 ท้ังท่ี	 แท็กซ่ีมิเตอร์ท่ัวไปราคาจะอยู ่
ประมาณ	200	-	300	คอรนู่า	โดยคดิราคาตามระยะทาง	

4. โรงพยาบาล

•	 สถานพยาบาลในประเทศเช็กมีท้ังท่ีเป็นโรงพยาบาล 
ของรัฐบาล	และคลีนิกของเอกชนโดยที่โรงพยาบาล
รัฐบาล	 จะเสียค่าใช้จ่ายถูกกว่า	 สามารถเข้ารักษา 
ได้ทันทีถึงแม้จะไม่มีบัตรประกันสุขภาพของเช็ก	 
หากมบีตัรประกนัสขุภาพเชก็	หรอืบตัรประกนัสขุภาพ 
ของสหภาพยุโรป	 (European	Health	 Insurance	
Card)	จะมค่ีาใช้จ่าย	60	คอรนู่าต่อวนั	แต่ถ้าไม่ม	ีกจ็ะ
เสยีค่าบรกิารทางการแพทย์ตามอตัราค่าใช้จ่ายปกติ	

•	 หากพ�านักในกรุงปราก	 สามารถไปท่ีโรงพยาบาลรัฐ	 
เช่น	โรงพยาบาลโมโตล	(Fakultní	Nemocnice	Motol)	 
ตั้งอยู่ที่	V	úvalu	84,	Prague	5	,	150	06	ซึ่งเป็น

คู่มือทั่วไปสำ�หรับประช�ชน ในเช็ก
106



โรงพยาบาลทีใ่หญ่	ครบวงจร	และมมีาตรฐานทีด่มีาก	
มีแผนกรับผู้ป่วยชาวต่างประเทศ	หรือ	โรงพยาบาล
ทหาร	(Ústřední	Vojenská	Nemocnice)	ตั้งอยู่ที่	 
U	vojenské	nemocnice	1/1200,	162	00	Praha	6	

•	 ระบบการรักษาในโรงพยาบาลเช็ก	 จะไม่มีแพทย์
เจ้าของไข้	 แต่อาศัยการดูรายงานการรักษาในฐาน 
ข้อมูล	ดังนั้น	การติดตามข้อมูลและการรักษา	จะขึ้น 
อยู่กับแผนกท่ีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาเป็นหลัก	 และ 
การสอบถามอาการล่าสุดจากแพทย์ท่ีดูแลสถานที ่
ทีผู่ป่้วยพ�านกัรกัษาในวนันัน้	เช่น	ฝ่ายห้องคนไข้พเิศษ	 
ฝ่าย	ICU	เป็นต้น	-	การจ่ายยา	หากเป็นผู้ป่วยนอก	 
สามารถรบัใบสัง่ยาไปซ้ือทีร้่านขายยานอกโรงพยาบาล 
ได้	

•	 อย่างไรก็ดี	 ผู้ป่วยชาวต่างชาติมักเกิดความกังวล	 ไม่
ต้องการจะรักษาตัวที่โรงพยาบาลรัฐของเช็ก	 เพราะ 
ข้อจ�ากัดเรื่องภาษา	 ระบบที่ไม่มีแพทย์เจ้าของไข้ 
ต่างจากไทย	และค่าใช้จ่ายล่าม	การแปลเอกสารต่างๆ	 
เช่น	รายงานส่งตวัของแพทย์ทีเ่ป็นภาษาเชก็ต้องจ้าง 
แปลเป็นภาษาอังกฤษ	 หากต้องการไปรักษาตัวต่อ
ที่ไทย	

•	 ที่กรุงปรากมีคลีนิกเอกชนท่ีใช้ภาษาอังกฤษ	 คือ	 
Canadian	Clinic	เปิดบริการทุกวัน	เว้นวันอาทิตย์	
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5. การปรับเวลา

	 Daylight	Savings	Time	ตั้งแต่สิ้นเดือนมีนาคม	จนถึง
สิน้เดอืนตลุาคม	เวลาในสาธารณรฐัเชก็จะช้ากว่าทีป่ระเทศไทย	
5	 ชั่วโมง	 (GMT+2)	 ในขณะท่ีช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือน 
มีนาคม	จะช้ากว่าที่ประเทศไทย	6	ชั่วโมง	(GMT+1)	

6. ภาษา

	 ภาษาราชการ	คือ	ภาษาเช็ก	ส่วนภาษาอังกฤษ	เยอรมัน	 
และรัสเซีย	 ใช้เฉพาะตามเมืองใหญ่ๆ	 ส�าหรับภาษาอังกฤษนั้น	 
พนักงานตามโรงแรม	 ร้านอาหาร	 หรือพนักงานตามสถานที ่
ท่องเที่ยว	 ต่างๆ	 จะสามารถพูดได้อย่างคล่องแคล่ว	 รวมทั้ง
เยาวชนรุ่นใหม่	แต่ส�าหรับชาวเช็กที่มีอายุมากกว่า	40	ปีที่เดิน
ตามท้องถนนมักไม่ใช้ภาษาอังกฤษ	

7. ย่านร้านค้า ชอปปิ้ง

	 กรุงปรากถือได้ว่ามีย่านร้านค้าและห้างสรรพสินค้าอยู่
เป็นจ�านวนมาก	เปิดบรกิารทกุวนั	ในวนัหยดุเทศกาลครสิต์มาส
จะปิดบริการเร็วกว่าปกติ	 ร้านขายเครื่องแต่งกายส่วนใหญ ่
อยู่บริเวณย่าน	Václavské	náměstí	ถนน	Na	Příkopě	ย่าน	
Josefov	ห้างสรรพสนิค้าได้แก่	Palladium,	Kotva,	Chodov,	
Flora	และ	Nový	Smichov	เป็นต้น	ส่วนในเมอืงอืน่ๆ	อย่าง	Brno	 
ก็ถือว่าเป็นศูนย์กลางการค้าขนาดใหญ่ในเขตตะวันออกหรือ
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เขต	Moravia	ส่วนภาคเหนือนิยมไปจับจ่ายใช้สอยกันที่	 เมือง	
Liberec	 ภาคตะวันตกท่ีเมือง	 Plzeň	 ภาคกลางที่	 Hradec	
Králové	และภาคใต้ที่เมือง	České	Budějovice	

8. การแลกเงิน

	 สกลุเงนิท้องถ่ินของเชก็คอื	เงนิคอรนู่า	มอีตัราแลกเปลีย่น 
อยูท่ีป่ระมาณ	1	คอรนู่าเท่ากบั	1.5-1.6	บาท	(ปี	2556)	ส�าหรบั
เงินยูโร	 สามารถใช้ตามร้านค้าในย่านท่องเท่ียวโดยตรงได้ใน 
บางร้าน	หากท่านประสงค์จะแลกเปลีย่นเงนิตรา	ควรใช้บรกิาร 
ของธนาคารหรือสถานแลกเปลี่ยนเงินที่ได้รับอนุญาต	 ไม่ควร 
แลกเงินจากมิจฉาชีพท่ีมาแลกเงินริมถนน	 เพื่อล่อลวงเอา
ทรัพย์สินของท่าน	โดยฉกชิงเงินในมือ	หรือน�าเงินสกุลเบลารุส 
มาหลอกว่าเป็นเงนิคอรนู่า	และหากไม่จ�าเป็นไม่ควรแลกเปลีย่น 
เงินตราเป็นจ�านวนมาก	 ที่ท่าอากาศยาน	 สถานีรถไฟ	 และ 
ย่านโอล์ดทาวน์	เนื่องจากจะถูกหักเงินค่าคอมมิชชั่นสูง	ควรไป 
แลกเงินที่ย่านถนน	 Panska,	 Panska	 Pasaz	 (ห้างPanska)	 
ถนน	Na	Příkopě	และย่านถนน	Kaprova	หรอืบรเิวณหน้าห้าง	 
Palladium	

	 ทั้งนี้	 ก่อนกลับประเทศไทย	 แนะน�าว่าท่านควรน�าเงิน 
คอรูน่าที่มีแลกกลับเป็นเงินยูโรก่อน	เพราะที่ประเทศไทย	ไม่มี
ร้านที่รับแลกเงินคอรูน่า
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9. วัดไทย

	 ในสาธารณรัฐเช็กมีวัดไทยตั้งอยู่	2	แห่ง	ดังนี้

9.1 วัดไทยกรุงปราก
ที่อยู่	Hovorčovická	9,	Prague	8,	180	00	
โทรศัพท์	+420	774	849	189
เว็บไซต์	http://www.thaitemple.cz	
(กำรเดินทำง	 สำมำรถเดินทำงไปวัดโดยรถไฟใต้ดิน 
สำย	C	ลงสถำน	ีKobylisy	จำกนัน้ต่อรถบสั	หมำยเลข	152,	
177,	200	ลงป้ำย	Pisecna	แล้วเดิน	ต่อประมำณ	7	นำที)

คู่มือทั่วไปสำ�หรับประช�ชน ในเช็ก
110



9.2 วัดเสือ สาธารณรัฐเช็ก
ที่อยู่	Koleděje	nad	Lužnicí	70	
เมือง Tyn	nad	Vltavou
โทรศัพท์ +420	607	238	967
เว็บไซต์ http://www.tigertemple.org
(ดรูำยละเอยีดกำรเดนิทำงโดยรถบสัสำธำรณะจำกเวบ็ไซต์
วดั	ใช้เวลำเดนิทำงประมำณ	3	ชัว่โมงจำกกรงุปรำก	วดัอยู่
ใกล้เมือง	České	Budějovice)	
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10. สถานทีท่่องเทีย่วส�าคญัในเชก็ (เชก็แหล่ง มรดกโลกของ 
UNESCO จ�านวน 12 แห่ง) 

10.1 กรุงปราก (Prague หรือ Praha) 
จุดเด่นของกรุงปราก	คือ	

	 (1)	เป็นเมืองที่สถาปัตยกรรม	ไม่ว่าจะเป็นโบสถ์	อาคาร 
ต่างๆ	 มีความงดงามและมีความหมายในทางประวัติศาสตร	์ 
และมีขนาดที่ เล็กกะทัดรัด	 (compact)	 เ ม่ือเทียบกับ 
เมืองหลวงอื่นๆ	 ของยุโรปที่ใหญ่กว่ามาก	 และจากท่ีหนึ่ง 
ไปอีกที่หนึ่งก็กระจัดกระจาย	 แต่ในกรุงปราก	 สามารถเดิน 
ท่องเที่ยวภายในวันเดียวได้โดยไม่หลงทาง	 นอกจากน้ี	 ยังมี
ปราสาทปราก	 (Prague	Castle)	ที่งดงามมาก	ตั้งอยู่โดดเด่น 
บนเชงิเขากลางใจเมอืง	จากปราสาทสามารถมองเหน็ววิทวิทศัน์ 
ความงามของปรากได้โดยรอบ	โดยเฉพาะบรเิวณรมิแม่น�า้	Vltava	 
(หรือ	Moldaw)	ที่สวยงามเลื่องชื่อด้วยฝูงหงส์นับร้อยตัว

	 (2)	มมีหาวทิยาลยัชาร์ลส	(Charles	University)	ซึง่เป็น 
มหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป	 ก่อตั้งขึ้นเม่ือปี	 
ค.ศ.	 1348	 (พ.ศ.	 1891)	 มีอายุ	 666	 ปีมาแล้ว	 สร้างในสมัย
ศตวรรษที่	14	(Middle	Age)	สมัยกษัตริย์	Charles	IV	ซึ่งเป็น 
กษัตริย์ที่มีการศึกษา	เป็นคนทันสมัย	ซึ่งคนเช็กภาคภูมิใจมาก	
สะพานชาร์ลส	 (Charles	 Bridge)	 ท่ีเลื่องชื่อ	 ก็สร้างในสมัย
เดียวกันนี้
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	 (3)	ด้านศิลปวัฒนธรรม	 (culture	&	arts)	กรุงปรากมี 
โรงละครหลายแห่งท่ีสวยงามและเก่าแก่	 ทรงความขลังของ 
ยุโรปสมัยโบราณ	 มีโรงเรียนดนตรีและโรงเรียนสอนการผลิต
ภาพยนตร์	 (Famu	 Film	 Academy)	 ท่ีมีชื่อเสียงที่ต่างชาติ 
นิยมมาเรียนกัน	นอกจากนั้น	ยังมีวง	Symphonic	Orchestra	
และ	Philharmonic	Orchestra	ที่เล่นเพลงคลาสสิก	ในด้าน
ภาพวาด	(Painting)	มี	Mucha	Museum	ที่นักท่องเที่ยวนิยม 
ไปชมภาพวาดผูห้ญงิโบราณแบบ	Art	Nouveau	ของจติรกรเอก	 
Alfonsa	Mucha	ที่	 โด่งดังในปารีสและยุโรป	ผลงานเลื่องชื่อ
คือ	 รูปภาพขนาดใหญ่ชุด	 The	 Slav	 Epic	 ซึ่งใช้เวลาวาดนับ	 
10	 ปี	 จ�านวน	 20	 ภาพ	 จัดแสดงที่ชั้นล่างของ	 National	 
Galleries	เขตปราก	7	

กรุงปราก (Prague หรือ Praha) 
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Charles University

Philharmonic Orchestra

Alfonsa Mucha

Art Nouveau



10.2 เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ (Český Krumlov) 

	 เป ็นเมืองประวัติศาสตร ์ ท่ี มีบรรยากาศโรแมนติก	 
มีปราสาทโบราณและโรงละคร	 Baroque	 มีแม่น�้า	 Vltava	 
ล้อมรอบ	มสีวนงดงาม	ถนนหนิเลก็ๆ	ทีค่ดเคีย้วไปมาท่ามกลาง	
Townhouse	 ท่ีท�าด้วยหินแบบโบราณ	 มีพิพิธภัณฑ์แสดง 
ภาพเขยีน	เป็นทีพ่กัผ่อนของชาวเช็ก	และมกีารแสดงคอนเสร์ิต	
ในฤดูร้อน
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10.3 เมืองคาร์โลวี่ วารี่ (Karlovy Vary)

	 เป็นเมืองที่พักตากอากาศ	 ท่ีมีช่ือด้านการรักษาสุขภาพ
ด้วยน�้าแร่ร้อน	 สมัยก่อนกษัตริย์และเจ้าผู ้ครองนครนิยม 
มารกัษาโรคปอดทีเ่มอืงนี	้และเป็นสถานทีถ่่ายท�าละครโทรทศัน์
ชื่อดังของไทยด้วย	

คู่มือทั่วไปสำ�หรับประช�ชน ในเช็ก
118



10.4 เมืองคุทน่า ฮอร่า (Kutná Hora)

	 เป็นเมืองโบราณที่มีวิหารสวยงามชื่อ	Saint	Barbara’s	 
Church	 (นักบุญหญิงผู้ปกป้องคนงานเหมืองแร่)	 สร้างสไตล์
โกธกิ	(Gothic)	รปูทรงแหลมเสยีดฟ้า	ซ่ึงต่างจากสไตล์	Baroque	 
ซึ่งมีรูปทรงกลม	 ปิดทองดูหรูหรามั่งคั่ง	 นอกจากนี้	 ยังมีโบสถ์
อกีแห่งทีภ่ายในตกแต่งด้วยกระดกูคนทัง้หมด	(bone	church)	 
ไม่ว่าจะเป็นโคมไฟขนาดใหญ่	 (Chandelier)	หรือวัสดุตกแต่ง 
อื่นๆ	เมืองนี้ยังมีชื่อเสียงเรื่องการท�าเหมืองเงิน	(silver	mine)	 
ตัง้แต่สมยัยคุกลาง	(Middle	Age)	ท�า	silver	coins	เหรยีญเงนิ	
silverware	โดยปัจจุบันกลายเป็นพิพิธภัณฑ์	 (Silver	Mining	
Museum)	
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10.5 เขตโมราเวีย (Region of Moravia)

	 มชีือ่เสยีงในการปลกูไร่องุน่	มโีรงเกบ็ไวน์	(Wine	Cellar)	
และมีการชิมไวน์ตลอดปี	(wine	tasting)
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11. วถิชีวีติของผูค้นโดยทัว่ไปในเชก็ (การด�าเนนิชวีติ อาหาร
การกิน ฯลฯ)

	 11.1	คนเชก็ส่วนใหญ่ใช้ชีวติอยูก่บัครอบครวั	เพือ่นฝูง	และ 
สัตว์เลี้ยง	(สุนัข)	

	 11.2	 รักการท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ	 
ในประเทศ	ฤดูหนาวนิยมเล่นสกี	ฤดูร้อนนิยมเดินป่า	 (hiking)	
เกบ็เหด็	ท�าสวน	(gardening)	มกัจะมกีระท่อมในป่า	(cottage)	
เพื่อไปพักผ่อนในวันหยุด	 ผู้ชายจะซ่อมแซมบ้านด้วยตนเอง	 
ท�ากิจกรรมนอกบ้าน	ดูหนัง	คอนเสิร์ต	ดูละคร

	 11.3	 อาหารของคนเช็ก	 มักจะรับประทานจ�าพวก 
เนื้อสัตว์มาก	เช่น	หมูย่างกับหมั่นโถว	(dumpling)	เป็ดอบกับ
กระหล�่าปลีดอง	(sour	kraut)	หรือ	หมั่นโถว	ขนมเค้ก	
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	 11.4	เบยีร์นบัได้ว่าเป็นส่วนหนึง่ของวถิชีวีติของชาวเชก็	 
รวมทั้งถือเป็นประเพณี	 และเป็นความภาคภูมิใจของชาวเช็ก 
ด้วย	 เบียร์เช็กได้ชื่อว่ามีคุณภาพดีท่ีสุดในโลก	 มีแหล่งวัตถุดิบ	 
คือ	 Hop	 ที่มีคุณภาพดีท่ีสุด	 ซ่ึงเบียร์ไทยบางยี่ห้อก็น�าเข้า 
วัตถุดิบจากที่เช็ก	จากสถิติเมื่อปี	2554	ชาวเช็กนับเป็นนักดื่ม 
เบียร์อันดับหนึ่งของโลกเช่นกัน	 โดยเฉลี่ยการบริโภคอยู่ที่	 
150	 ลิตร/คน/ปี	 ส่วนการบริโภคไวน์เฉลี่ย	 16.8	 ลิตร/คน/ป	ี
เช็กไม่เพียงแต่จะขึ้นชื่อในเรื่องการเป็นนักดื่มเบียร์	 แต่ยังเป็น 
ผูส่้งออกเบยีร์อนัดบั	10	ของโลกอกีด้วย	โดยเน้นส่งไปทีเ่ยอรมนี	
สโลวัก	และประเทศอื่นๆ	อีกกว่า	50	ประเทศ	

	 โรงงานผลติเบยีร์ยีห้่อดงั	‘Plisner	Urquell’	(พลิส์เนอร์	
อร์ูเควลล์)	ตัง้อยูท่ีเ่มอืง	Plzen	(เปิลเซน)	ซึง่เป็นเมอืงต้นก�าเนดิ
ของเบียร์ดังประจ�าสาธารณรัฐเช็ก	 เมืองเปิลเซนตั้งอยู่ห่างจาก
กรุงปรากไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้	 ประมาณ	 90	 กิโลเมตร	 
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มีประชากรมากเป็นอันดับสี่ของสาธารณรัฐเช็ก เป็นเมือง 
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและมีความส�าคัญทางประวัติศาสตร์
มากแห่งหนึ่งของภูมิภาค สถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่น คือ  
“St. Bartholomew Cathedral” (มหาวหิารเซนต์ บาร์โธโลมวิ)  
เป็นมหาวิหารสไตล์โกธิคท่ีตั้งอยู่บนจัตุรัสกลางเมืองเปิลเซน 
และมีโรงงานผลิตเบียร์ที่กล่าวมาข้างต้น ภายในโรงงานมีการ 
น�าชมวิธีการบ่ม และขั้นตอนต่างๆ ในการผลิตเบียร์ รวมถึงให้
ผู้เข้าชมได้ลองชิมเบียร์ และยังมีพิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าเรื่องราว 
ความเป็นมาของเบียร์ตระกูลนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม 
ได้ที่เว็บไซต์ http://www.prazdrojvisit.cz 

 11.5 ชาวเชก็รกัสงบ เป็นคนง่ายๆ มคีวามอดทน แต่สงวน 
ท่าทีในช่วงแรกๆ ซึ่งอาจมองได้ว่าเย็นชา แต่เมื่อรู้จักคุ้นเคย 
แล้วก็จะท�าตัวสนิทสนมเป็นเพื่อนอย่างดี 
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กรณีหนังสือเดินทางสูญหาย  
หรือ หนังสือเดินทางถูกลักขโมย
	 กรณีเมื่อเกิดเหตุการณ์หนังสือเดินทางสูญหาย	 (LOST)	
หรือหนังสือเดินทางถูกลักขโมย	 (STOLEN)	 เป็นเรื่องส�าคัญ 
ที่เจ้าของหนังสือเดินทางจะต้องด�าเนินการติดต่อหน่วยงาน
ต�ารวจเพื่อแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ให้ถูกหน่วยงาน	ดังนี้

กรณีหนังสือเดินทางสูญหาย (LOST)

*	เจ้าของหนังสือเดินทางจะต้องติดต่อ
หน่วยงาน The Foreign Police
ทีต้ั่ง : ถนนครชิโิกว่า	เลขที	่12	ปราก	8	–	คารนิ	(Křižíkova	12,	 
Prague	8	–	Karlín)	ใกล้รถไฟฟ้าใต้ดนิสถานฟีลอเร้นซ์	(	Florenc)	 
เบอร์โทรติดต่อ :	+420	974	820	730

*	หากเจ้าของหนงัสอืเดนิทางตดิต่อหน่วยงานต�ารวจท้องถิน่แจ้ง
ว่าหนงัสอืเดนิทางหาย	เจ้าหน้าทีต่�ารวจท้องถิน่จะไม่รบัค�าร้อง
และไม่ออกใบแจ้งความให้	
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กรณีหนังสือเดินทางถูกลักขโมย (STOLEN)

*	เจ้าของหนังสือเดินทางจะต้องติดต่อ	
หน่วยงานต�ารวจท้องถิ่น 
(ภาษาเช็ก:	MOP	 –	Místní	 oddělení	 policie)	 ภายในเขต 
ทีห่นงัสอืเดนิทางถกูลกัขโมย	เช่น	ถ้าหนงัสอืเดนิทางถกูลกัขโมย 
ในเขตปราก	 3	 เจ้าของหนังสือเดินทางควรติดต่อหน่วยงาน
ต�ารวจท้องถิ่นในเขตปราก	3	เท่านั้น

*	ทีอ่ยูแ่ละเบอร์โทรตดิต่อของหน่วยงานต�ารวจท้องถิน่	สามารถ
ค้นหาได้ที่	www.policie.cz	(ข้อมูลเป็นภาษาเช็กเท่านั้น)

Tip	 :	 เมื่อรู้ตัวว่าหนังสือเดินทางถูกขโมย	 ให้รีบแจ้งความกับ
หน่วยงานต�ารวจท้องถิน่ทีอ่ยูใ่กล้ทีส่ดุว่า	หนงัสอืเดนิทางถกูลัก
ขโมย	(STOLEN)	ในเขตนั้น
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 * ข้อมูลที่ส�าคัญ *
•	 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องวีซ่าการพ�านักอาศัยอยู่	 ดูราย 
ละเอยีดได้ที่เว็บไซต์กระทรวงมหาดไทย	Ministry	of	Interior	
-->	www.mvcr.cz 
•	 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องใบอนุญาตท�างาน	 ดูรายละเอียด
ได้ที่เว็บไซต์กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม	Ministry	 
of	Labour	and	Social	Affairs	-->	www.mpsv.cz 
•	 ปรึกษาทนายอาสาเป็นภาษาองักฤษที	่The	Association	for	 
Integration	and	Migration	ได้ฟรี	โทร.	(420)	224	224	379	

 * หมายเลขที่ควรจดจ�ากรณีฉุกเฉิน *
•	 สถานเอกอัครราชทูตไทย	ณ	กรุงปราก	 
	 (ในเวลาราชการ)	 (420)	220	570	055	 
	 หรือ	 220	571	735		
	 (นอกเวลาราชการ)		 (420)	721	776	717	
•	 ศูนย์ช่วยเหลือชาวต่างชาติ	 112	 
	 (โทรแจ้งเหตุได้ทุกกรณี)
•	 บริการรถพยาบาล	 155
•	 รถดับเพลิง	 150
•	 ต�ารวจ	(ส�าหรับแจ้งเหตุทั่วประเทศ)	 158
•	 ต�ารวจ	(ส�าหรับแจ้งเหตุเฉพาะในปราก)	 156
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แผนที่เดินจากสถานเอกอัครราชทูต 
ไปยังปราสาทปราก
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การเดินทางจากสถานเอกอัครราชทูต 
ไปยังปราสาทปราก 
	 เดินจากสถานเอกอัครราชทูตไปท่ีสถานี	 Hradčanská	 
และเดินต่อข้ามถนนไปฝั ่งตรงข้าม	 และเดินลอดตึกเลาะ 
ไปตามซอยผ่านบ้านท่ีพักตามแผนท่ี	 จนข้ามถนนไปถึง 
ปราสาทฤดูร้อน	 (Summer	 Palace)	 และเดินผ่านแมกไม้
ในสวนใหญ่ข้างปราสาทจนถึงทางเข้าปราสาทด้านประตู 
นักท่องเที่ยว	 หรือเดินทางไปปราสาทปรากได้โดยรถใต้ดิน 
หรือรถราง	 หมายเลข	 18,	 20	 ขึ้นท่ีสถานี	 Hradčanská	 
ไปลงสถานี	 Malostranská	 จากน้ันเดินขึ้นปราสาทปรากได้	 
2	 ทาง	 โดย	 1)	 ด้านถนน	 Valdštejnská	 ไปจนถึงลานชมวิว	 
ทางเข้าหลักข้างท�าเนียบประธานาธิบดีเช็ก	และ	2)	ด้านบันได	
Staré	 zámecké	 schody	 ใกล้สถานีรถใต้ดิน	 ซึ่งเส้นทางนี้ 
อาจจะไม่เหมาะส�าหรับผู้สูงอายุนัก	เพราะบันไดมีหลายขั้น	
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แผนที่เดินท่องเที่ยวจากปราสาทปราก 
ข้ามสะพานชาร์ลสไปถึงหอนาฬิกา
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การเดินจากปราสาทปราก 
ข้ามสะพานชาร์ลสไปถึงหอนาฬิกา  
(ระยะทาง 1.8 กิโลเมตร) 
•	 จากปราสาทปราก	ณ	จุด	Valdštejnské	náměstí	เดินเข้า

ถนน	Snemovni	เลีย้วซ้ายเข้าถนน	Nerudova	เดนิไปจนถงึ	
สามแยก	

•	 เลี้ยวขวาเดินตรงไป	 เลี้ยวซ้ายเข้าถนน	Mostecka	 จากนั้น
เดินตรงไปจนถึงสะพานชาร์ลส

•	 ข้ามสะพานชาร์ลส	และเดนิข้ามถนนตรงไปเป็นถนน	Karlova		
เดินตรงไปจนถึง	Malé	 náměstí	 และเดินต่อไปจนถึงหอ
นาฬิกา	 ซึ่งจะตีทุกชั่วโมง	 ใช้เวลาประมาณ	 5	 นาที	 ในช่วง	
ดังกล่าวคนจะหนาแน่นมาก	 ต้องระมัดระวังกระเป๋าและ
สิ่งของ	มีค่า	เพราะมีการล้วงกระเป๋าเป็นประจ�า
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การเดินทางมาสถานเอกอัครราชทูต  
ณ กรุงปราก
ท่ีอยู ่: Romaina Rollanda 3/481, Prague 6 Bubeneč 16000  
โดยรถสาธารณะให้ลงที่สถานี Hradčanská ซึ่งมีรถต่างๆ ผ่าน
ดังนี้

• รถประจ�าทางสาย 131
• รถไฟใต้ดิน สาย A สีเขียว 
• รถรางสาย 1, 5, 8, 18, 20, 25, 26
• รถรางสาย 8 ผ่านสถานีรถโค้ชของ Student Agency ที่ 

Florenc
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แผนที่การเดินจากสถานีฮรัดชานสก้า 
ไปสถานเอกอัครราชทูตไทย
	 1.	 เดินไปตามถนน	 Pod	 Kastany	 เลี้ยวขวาเข้าถนน	 
U	 Vorliku	 และเลี้ยวซ้ายเข้าถนน	 Romaina	 Rollanda	 
สถานเอกอคัรราชทตู	เป็นอาคารหลงัที	่3	อยูท่างซ้ายมอื	สุดถนน	 
(ตามเส้นประที่แสดงในแผนที่)	หรือ

	 2.	เดินเลียบถนนใหญ่	Milady	Horakova	(ฝั่งที่มีรั้วกั้น
ทางรถไฟ)	เดนิขนานกบัเส้นทางรถไฟอยูด้่านซ้ายมอื	ไปตามถนน	 
เลี้ยวซ้ายเข้าถนน	U	Vorliku	ผ่านสี่แยกแล้วเดินต่อ	เลี้ยวขวา
เข้าถนน	Romaina	Rollanda

	 **	 ส�าหรับผู ้ ท่ีเดินทางมาพ�านักอาศัยระยะยาว	 ใน 
สาธารณรัฐเช็ก	 ควรมารายงานตัวกับสถานเอกอัครราชทูต	 
ณ	กรงุปราก	ด้วยตนเองหรอืทางอเีมล	หรอืทางโทรสาร	โดยแจ้ง 
ชื่อนามสกุล	 ที่อยู่	 สถานท่ีท�างาน/มหาวิทยาลัย	 หมายเลข
โทรศัพท์	ในเช็ก	อีเมล	เฟซบุ๊ก	พร้อมส่งส�าเนาหนังสือเดินทาง 
หน้าทีม่รีปู	ส�าหรบัการจดัท�าฐานข้อมลูคนไทย	เพือ่แจ้งข่าวสาร	
และการเลือกตั้ง	**	
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ข้อมูลส�ำหรับติดต่อ
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก
ทีอ่ยู ่: Romaina Rollanda 3/481, Prague 6 Bubeneč 16000
หมายเลขโทรศพัท์ : (420) 220 570 055, (420) 220 571 435,  
(420) 220 571 707, (420) 220 571 735 
หมายเลขโทรสาร : (420) 220 570 049
ทีอ่ยูอ่เีมล : info@thaiembassy.cz, thai@thaiembassy.cz
เว็บไซต์ : www.thaiembassy.cz
เฟซบุ๊ก : Royal Thai Embassy in Prague
กรณคีนไทยมเีหตฉุกุเฉนินอกเวลาราชการ ตดิต่อได้ทีห่มายเลข 
(420) 721 776 717


































