สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ
ROYAL THAI EMBASSY, WARSAW

STUDENT'S BOOKLET

CONTACT US:

Royal Thai Embassy, Warsaw
Mon - Fri 9:00 AM - 17:00 PM

Ul. Willowa 7, 00-790
Mokotów, Warsaw, Poland
+48 696 642 348 (TH), +48 530 097 795 (PL)
contact@thaiemb.pl ; thaiconsularwarsaw@thaiemb.pl

Royal Thai Embassy, Warsaw, Poland
https://warsaw.thaiembassy.org/

คำนำ
“คู่มือนักศึกษาไทยในโปแลนด์” ฉบับ e-booklet นี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นหนึ่งในช่องทางการแนะนำ
นักศึกษาไทยจะเดินทางมาศึกษาต่อ หรือมีความสนใจที่จะศึกษาต่อในประเทศโปแลนด์ รวมถึง
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิตในฐานะนักศึกษาไทยในโปแลนด์ ซึ่งสถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงวอร์ซอ ได้รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประสบการณ์ตรงจากกลุ่มนักศึกษา
ไทยในโปแลนด์ เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเป็นปัจจุบันมากที่สุด
เนื้อหาในคู่มือนี้ประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโปแลนด์ การเตรียมตัว
ศึกษาต่อ การใช้ชีวิตในโปแลนด์ และโอกาสหลังสำเร็จการศึกษา ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ หวังเป็น
อย่างยิ่งว่าคู่มือนักศึกษาไทยในโปแลนด์ในลักษณะ e-booklet เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ เข้าถึง
นักศึกษาไทยได้ง่าย และ user-friendly
สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณนางสาวธิดา โกมลวิจิตรกุล และนางสาวยุพเรศ จงสุข ที่ได้
เป็นกำลังสำคัญในการรวบรวมข้อมูล โดยเฉพาะประสบการณ์ต่าง ๆ จากกลุ่มนักศึกษาไทย รวมถึง
ขอบคุณนักศึกษาและผู้แบ่งปันประสบการณ์ทุกท่าน ซึ่งข้อมูล ประสบการณ์ และมุมมองต่าง ๆ ของ
ทุกท่านจะเป็นวิทยาทานแก่นักศึกษาท่านอื่น ๆ ต่อไป
สุดท้ายนี้ หากผู้อ่านท่านใดมีข้อแนะนำเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงคู่มือให้ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ
ให้มากยิ่งขึ้น สถานเอกอัครราชทูตฯ ก็น้อมรับด้วยความเต็มใจยิ่ง

นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์
เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ
กันยายน 2564
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สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้จัดทำคู่มือนักศึกษาไทยในโปแลนด์ขึ้นเพื่อเป็น
ข้อมูลสำหรับผู้ที่สนใจมาศึกษาต่อที่ประเทศโปแลนด์ในทุกระดับชั้น ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ใน
โปแลนด์ หรือผู้ที่กำลังจะจบการศึกษาและมีความประสงค์ที่จะอยู่ในประเทศโปแลนด์ต่อ
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยเนื้อหาภายในคู่มือเล่มนี้มาจากการรวบรวมข้อมูลจากองค์กร
ต่าง ๆ รวมถึงการสัมภาษณ์ประสบการณ์ตรงจากนักศึกษาไทยในโปแลนด์ เพื่อสะท้อนสิ่งที่
เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันและเป็นปัจจุบัน เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้อ่านทุกท่าน
ข้อมูลทั่วไปของโปแลนด์
โปแลนด์มีชื่อทางการว่าสาธารณรัฐโปแลนด์ เป็นประเทศตั้งอยู่ในตอน
กลางของทวีปยุโรป มีพรมแดนติดกับ 7 ประเทศ ได้แก่ รัสเซีย ลิทัวเนีย
เบลารุส ยูเครน สโลวาเกีย เช็ก และเยอรมนี

ธงชาติโปแลนด์

เมืองหลวงของประเทศ คือ กรุงวอร์ซอ (Warsaw) และมีเมืองใหญ่ที่
สำคัญๆ อื่น ๆ เช่น กดัญสก์ (Gdańsk) คราครูฟ (Kraków)
วูดซ์ (Łódź) พอซนาน (Poznań) และวรอซวาฟ (Wrocław) เป็นต้น

ภาษาราชการ: ภาษาโปลิช (Polish)
ประชากร: ประมาณ 38 ล้านคน
สภาพภูมิอากาศ: สภาพภูมิอากาศของโปแลนด์แบ่งออกเป็น 4 ฤดู ได้แก่ ฤดูหนาว (ธ.ค. ก.พ.) ฤดูใบไม้ผลิ (มี.ค. - พ.ค.) ฤดูร้อน (มิ.ย. - ส.ค.) ฤดูใบไม้ร่วง (ก.ย. - พ.ย.)
เวลา: GMT + 1 hr
สกุลเงิน: Złoty หรือ สว้อตตี้ (PLN)
ศาสนา: คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก 89.8% นิกายออร์โธดอกซ์ 13% นิกายโปรเทสแตนท์
0.3% อื่น ๆ 8.6%

สถิตินักศึกษาไทยในโปแลนด์

Thai community
in Poland
(appx. 800)

~ 250-300 คน

เนื่องจากระบบการศึกษาของโปแลนด์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน EU มีคอร์สภาคภาษาอังกฤษ
และค่าใช้จ่ายที่ยังไม่สูงนัก โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับคอร์สภาคภาษาอังกฤษในประเทศไทย ทำให้
โปแลนด์เป็นอีกหนึ่งประเทศที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบัน มี
นักศึกษาไทยเรียนอยู่ที่โปแลนด์ประมาณ 250 – 300 คน โดยมีจำนวนชุมชนไทยที่อาศัยอยู่ใน
โปแลนด์ทั้งหมดประมาณ 800 คน
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การเตรียมตัว

คู่มือนักศึกษาไทยในโปแลนด์

ระบบการศึกษาของโปแลนด์
การสมัครและสอบคัดเลือก
การเตรียมและรับรองเอกสารที่
เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนการสมัครวีซ่า
การเดินทางจากไทยไปโปแลนด์
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POLISH
EDUCATION
SYSTEM

ตลาดการศึกษาของโปแลนด์มีการเติบโตและพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง โดยมีจำนวนของสถาบันการศึกษาที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานสหภาพยุโรป ได้รับเงินอุดหนุนจาก
สหภาพยุโรปเพื่อขับเคลื่อนด้านการพัฒนาและวิจัย และมี
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างชาติ (Erasmus
University Charter Approach 200)

* European Credit Transfer System (ECTS)
เป็นมาตรฐานที่นำมาใช้โดยมหาวิทยาลัยทุกแห่งใน
European Higher Education Area (EHEA) ซึ่ง
รวมถึงประเทศโปแลนด์ด้วย ทั้งนี้ การศึกษาระดับ
อุดมศึกษาของโปแลนด์ทุกแห่งต้องใช้ระบบ ECTS
ในการสะสมและการเทียบโอนหน่วยกิตของ

นอกจากนี้ โปแลนด์ยังมีจุดเด่นอื่นๆ กล่าวคือ

นักศึกษา ซึ่งมีผลให้นักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาใน

1. โปแลนด์เป็นสมาชิกเชงเก้น (Schengen) นักศึกษาจึง

EHEA สามารถมาศึกษาต่อที่โปแลนด์ได้

สามารถยื่นขอวีซ่าโปแลนด์และเดินทางไปประเทศ

ปริญญาตรี หลักสูตร 3 - 4 ปี (6 - 7 เทอม) ต้อง

ยุโรปที่เป็นประเทศสมาชิกเชงเก้น 26 ประเทศได้

มีหน่วยกิตอย่างน้อย 180 หน่วยกิต ECTS

2. มีค่าครองชีพที่ยังถือว่าไม่แพงมากเมื่อเทียบกับ
ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปอื่น ๆ
3. มีระบบมาตรฐานการศึกษาตามมาตรฐานระบบการ

ปริญญาโท หลักสูตร 1.5 - 2 ปี (6 - 7 เทอม)
ต้องมีหน่วยกิตอย่างน้อย 90 หน่วยกิต ECTS
ปริญญาโทและหลักสูตรระยะยาว เช่น สาขา

ศึกษาระดับอุดมศึกษาของสหภาพยุโรป โดยในระดับ

แพทย์ จิตวิทยา และกฎหมาย หลักสูตร 4.5 -

มหาวิทยาลัยมีการใช้ระบบหน่วยกิต ECTS* ซึ่งง่ายต่อ

6ปี (9 -12 เทอม) ต้องมีหน่วยกิตอย่างน้อย

การเทียบโอนหน่วยกิตระหว่างมหาวิทยาลัยในยุโรป

300 - 360 หน่วยกิต ECTS
ปริญญาเอก หลักสูตร 3 - 4ปี (6 - 8 เทอม)
ต้องเทียบตามคุณสมบัติของหลักสูตรการศึกษา
โปแลนด์ และมีผลภาษาอังกฤษในระดับ B2

การเตรียมตัว

- 03 -

ปีการศึกษาของโปแลนด์แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา ได้แก่
ภาคฤดูหนาว (Winter Semester) : ต้นเดือนตุลาคม - กลางเดือนกุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน (Summer semester) : กลางเดือนกุมพาพันธ์ - สิ้นเดือนมิถุนายน
ปิดเทอมฤดูร้อนหรือปิดเทอมใหญ่มีระยะเวลา 3 เดือน : กรกฏาคม - กันยายน

ช่องทางการสมัคร: ผู้เรียนสามารถสมัครได้ด้วยตนเองโดยตรงกับทางมหาวิทยาลัยหรือสมัครผ่านบริษัทแนะแนว
การศึกษาต่อต่างประเทศ (เอเจนท์) นอกจากนี้ บางมหาวิทยาลัยยังมีทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติด้วย เช่น
ทุน Erasmus Mundus Joint Master Degree ซึ่งเป็นทุนสำหรับนักศึกษาปริญญาโทนอกสหภาพยุโรป เป็นต้น
ทั้งนี้ ผู้สมัครที่มีวุฒิ General Educational Development (GED*) สามารถนำไปยื่นสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยใน
โปแลนด์ได้ โดยในแต่ละมหาวิทยาลัยจะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไป
*GED เป็นวุฒิการศึกษาของอเมริกาที่กระทรวงศึกษาธิการไทยได้รับรองวุฒิการศึกษานี้ให้เทียบเท่ากับวุฒิมัธยมปลายใน
ประเทศไทยอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2558

หมายเหตุ ช่วงเวลาการรับสมัครนักศึกษาใหม่และเงื่อนไขต่างๆ ของทุนการศึกษานั้นขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัย
ดังนั้น ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในสถาบันใดควรตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ที่เว็บไซต์ของสถาบันนั้น ๆ โดยตรง

การเตรียมตัว
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สิ่งสำคัญมากสำหรับการไปศึกษาต่อต่างประเทศ โดย
เฉพาะในหลักสูตรนานาชาติ รวมถึงที่โปแลนด์ คือผู้สมัคร
ควรมีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดีถึงดีมาก ดังนั้น ผู้สนใจ
ควรจะประเมินระดับภาษาอังกฤษตนว่าอยู่ในระดับใด โดย
หากผลทดสอบยังไม่ดีเพียงพอ จะได้วางแผนการในการ
ฝึกฝนเพิ่มเติม ให้ทันกำหนดระยะเวลาก่อนสมัครเรียนใน
ต่างประเทศต่อไป
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยในโปแลนด์โดยมากก็จะขอรับผลการ
ทดสอบภาษาอังกฤษที่เป็นมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับ
ในองค์กรภาครัฐ สถานศึกษา และสถาบันชั้นนำทั่วโลก เช่น
IELTS หรือ TOEFL เป็นต้น

ขั้นตอนการเตรียมตัว
สมัครสอบภาษา
อังกฤษ เมื่อพร้อม

ประเมินระดับ
ภาษาของตนเอง

วางแผนการ
พัฒนาทักษะ
ภาษา

กำหนดระยะเวลา
การฝึกฝน

สมัครเรียนหลักสูตร
เตรียมภาษา

ปัจจุบัน สถานศึกษาหลายแห่งในโปแลนด์ที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาต่างชาติ มักมี
หลักสูตรเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษาจริงให้สำหรับผู้ที่ไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษหรือมีผลคะแนน
ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่ามหาลัยกำหนดอีกด้วย ซึ่งขึ้นอยู่กับการพิจารณาของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งให้
นักศึกษาไทยได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษและใช้ชีวิตในต่างประเทศ ก่อนการเริ่มศึกษาจริง

การเตรียมตัว
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พี่เคท
Economics and Business,
Poznań University of Economics and Business
"ความคิดเห็นส่วนตัวคิดว่าระบบการศึกษาโปแลนด์ค่อนข้างไม่ซับซ้อน และง่ายต่อการเข้าศึกษาต่อ
การสมัครเรียนด้วยตัวเองผ่านหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยจึงมีกระบวนการที่ไม่ยุ่งยาก นั่นคือ
1. เมื่อน้องๆ ตั้งใจแล้วว่าจะเข้าสมัครคณะไหน มหาวิทยาลัยใด ให้เข้าไปในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
2. ตรวจสอบคุณสมบัติหรือรายละเอียดที่เกี่ยวข้องจากเว็บไซต์
3. ค้นหาหน้าการสมัครออนไลน์ กรอกข้อมูลส่วนตัว การศึกษา และแนบเอกสารอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัย
กำหนด
4. รอผลตอบกลับจากทางมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยอาจมีการร้องขอเอกสารเพิ่มเติม หรือแจ้งกำหนดการทดสอบ เพื่อสอบวัดระดับ
ความรู้หรือสัมภาษณ์ผู้สมัคร จึงควรติดตามผลตามช่องทางที่สมัครอย่างสม่ำเสมอ เพื่อตรวจสอบ
ขั้นตอนกระบวนการ ลดข้อผิดพลาด และทำตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อสามารถวางแผนจัดการได้ทัน
เวลาค่ะ

เมื่อได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัย และดำเนินการชำระค่าเล่าเรียนเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจะ
ส่งเอกสารใบตอบรับตัวจริงให้กับนักศึกษาเพื่อประกอบการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศโปแลนด์ ส่วน
เอกสารประกอบการการขอวีซ่าอื่น ๆ สามารถดูได้ที่หน้าเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตโปแลนด์
ประจำประเทศไทย ทั้งนี้ ผู้สมัครอาจเขียนจดหมายแนะนำตัวพร้อมเหตุผลประกอบว่าจะเดินทางไป
ศึกษาที่โปแลนด์ เพื่อสร้างน้ำหนักประกอบการอธิบายวัตถุประสงค์ในการขอวีซ่าอีกทางหนึ่ง"

การเตรียมตัว
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คำแนะนำจากรุ่นพี่
การสมัครเรียนมหาวิทยาลัยในโปแลนด์ด้วยตนเอง
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คำแนะนำจากรุ่นพี่
ประสบการณ์นักศึกษาแพทย์ไทยในโปแลนด์

XCLUS

แบ่ง
ปั
นักศึ นประ
ส
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าไท บการณ์
ยใน
โปแ จาก
ลนด์

พี่สนูปปี้
Medicine,
Medical University of Lublin

"การเรียนต่อแพทย์ที่โปแลนด์ เป็นหนึ่งทางเลือกของเด็กไทยในการเรียนต่อต่างประเทศ ณ ปัจจุบัน
ทั้งนี้ คุณภาพของการศึกษา และระบบการศึกษายุโรปที่เป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก เหตุผลอื่น ๆ คงเป็น
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงมากเมื่อเทียบกับการเรียนต่อแพทย์ในประเทศอื่น ๆ หรือการเรียนแพทย์ภาคภาษา
อังกฤษในประเทศไทยเอง ข้อสอบและการสอบเข้าที่ไม่ยากมาก จึงทำให้มีโอกาสที่มากขึ้น รวมถึงการใช้
ผลคะแนนภาษาที่ไม่สูงจนเกินความสามารถ หรือหากต้องการเตรียมความพร้อม ทางมหาวิทยาลัยก็จะ
ให้คำแนะนำในการลงเรียน จึงทำให้การเลือกเรียนแพทย์ที่โปแลนด์เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผม ดัง
นั้น หากน้อง ๆ ที่กำลังศึกษาข้อมูลการเรียนต่อแพทย์ และสนใจเรียนแพทย์ที่โปแลนด์ควรเตรียมความ
พร้อมทั้งความรู้ในวิชา ผลสอบภาษาอังกฤษ และควรตรวจสอบกำหนดการรับเข้าศึกษาต่อแต่

เนิ่น

ๆ ไม่น้อยกว่า 3 เดือน ยิ่งตัดสินใจเร็วและเตรียมตัวเร็วเท่าไหร่ ยิ่งมีโอกาสในการเตรียมความพร้อมตัว
เองมากเท่านั้น เนื่องจากมีทั้งกระบวนการสมัคร การทดสอบและคัดเลือกจากทางมหาวิทยาลัย

การเต

รียมความรู้พื้นฐานวิชาที่กำหนด และกระบวนการการขอวีซ่า ซึ่งล้วนต้องใช้เวลาทั้งสิ้น"

ประสบการณ์เรียนแพทย์ในโปแลนด์ :
รูปแบบการเรียนเบื้องต้น ชั้นปีที่ 1 - 4 จะเป็นการเรียนทั่วไป ชั้นปีที่ 5 - 6 จะเป็นรูปแบบการสอน
การฝึกปฎิบัติงาน หรือที่เรียกว่า “ชั้นคลีนิค” ตามเครือข่ายสถาบันฝึกสอน/รพ. ของมหาวิทยาลัย
นั้นๆ
การสอบวัดผล มีการจัดสอบหลังบทเรียนเกือบทุกครั้ง และมีการเก็บคะแนนการสอบในหัวข้อย่อย ๆ
เพื่อที่จะนำคะแนนทั้งหมดถัวเฉลี่ย และประเมินโอกาสและความสามารถในการสอบปลายภาคต่อไป
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับรูปแบบการเรียนการสอนของแต่มหาวิทยาลัย
เพื่อนร่วมห้อง สืบเนื่องจากหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษจึงมีนักศึกษาต่างชาติจำนวนมาก ทำให้มีความ
หลากหลายทางเชื้อชาติในห้องเรียน เป็นการสร้างมิตรภาพและเครือข่ายกับเพื่อนหลายประเทศ

สิ่งที่ผู้สมัครเรียนแพทย์ควรรู้ :
ควรตรวจสอบมหาวิทยาลัยที่แพทย์สภาไทยรับรองก่อนสมัคร ซึ่งจำเป็นต่อการเทียบวุฒิและสอบ
ใบประกอบวิชาชีพภายหลังการศึกษา
แผนการสอบใบประกอบวิชาชีพของนักศึกษาแพทย์จากโปแลนด์โปแลนด์ มี 3 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1: สอบเมื่อจบปี 4
ขั้นตอนที่ 2: เมื่อจบปี 6
ขั้นตอน สุดท้าย ต้องทำการสอบและเลือก Intern กับโรงพยาบาลในไทย 1 ปี ทั้งนี้ ควรตรวจสอบกับ
แพทย์สภาอีกครั้ง เกี่ยวกับกระบวนการสอบขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมในไทย

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tmc.or.th/foreign_med.php#demo

การเตรียมตัว
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การเตรียมและ
การรับรองเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง
เอกสารสำหรับนั กศึกษาที่ควรนำไปรับรอง
ก่ อนเดิ นทางไปโปแลนด์
1.1. หลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด ได้แก่
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) (Transcript)
เอกสารสาหรับบันทึกข้อมูล ผลการเรียนและผลการประเมินของนักเรียนตาม
หลักสูตร
หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ปพ.2) (ใบประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร)
เอกสารที่สถานศึกษาออกให้กับผู้สำเร็จการศึกษาและรับรองวุฒิการศึกษา ใช้
เป็นหลักฐานแสดงระดับวุฒิการศึกษาของตน
แบบรายงานผู้สําเร็จการศึกษา (ปพ.3)
เอกสารอนุมัติการจบ การศึกษา ป.6 ม.3 ม.6 ใช้เป็นหลักฐานสำหรับตรวจสอบ
ยืนยันรับรองความสำเร็จและวุฒิการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษา

1.2. เอกสารสำคัญอื่นๆ (หากมี/หากจำเป็นต้องใช้)
บัตรประชาชน
ทะเบียนบ้าน
สูติบัตร

ทั้งนี้ ท่านอาจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับรองเอกสารสำหรับเรียน
ต่อต่างประเทศ ได้ที่ https://youtu.be/P0EQcJNHlus

การเตรียมตัว
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กระบวนการรับรองเอกสารไทยที่จะไปใช้ในโปแลนด์
การขอการรับรองเอกสารของไทยก่อนนำไปใช้ในต่างประเทศ ต้องนำเอกสารข้างต้นที่เป็นภาษา
ไทยนั้นไปแปลภาษาอังกฤษ จากนั้นนำไปรับรองเอกสารตามขั้นตอน คือ

นำเอกสารไปรับรองจากกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล
กระทรวงการต่างประเทศ
กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ, ประเทศไทย (Department of Consular Affairs, Thailand)
แผนกกองสัญชาติและนิติกรณ์

ที่อยู่ : 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 กรมการกงสุล ชั้น 3 กองสัญชาติและนิติกรณ์
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
02 - 575 – 10588

เข้าตรวจสอบสถานที่ให้บริการรับรองนิติกรณ์เอกสารพื้นที่อื่นๆ ได้ที่
https://consular.mfa.go.th/th/publicservice/สถานที่ให้บริการรับรองนิติกรณ์เอกสาร

นำเอกสารที่ได้รับการรับรองจากกรมการกงสุลแล้ว ไปรับรองที่สถานเอกอัครราชทูต
โปแลนด์ประจำประเทศไทย หรือ สถานเอกอัคราชทูตไทยที่กรุงวอร์ซอ

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอร์ซอ (Royal Thai Embassy, Warsaw)

ที่อยู่ : Ul. Willowa 7, 00-790 Warsaw
09.00 น. - 12.00 น. และ 13.00 น. - 17.00 น.
อีเมลฝ่ายกงสุล : thaiconsularwarsaw@thaiemb.pl

Royal Thai Embassy, Warsaw, Poland

https://warsaw.thaiembassy.org

การเตรียมตัว
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การเตรียมตัว

ขั้นตอนการเทียบวุฒิการศึกษาไทยเพื่อนำไปใช้ในโปแลนด์
(ยื่นคำร้องขอเทียบวุฒิที่กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศไทย)
ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับ ม. 6 หรือเทียบเท่าในประเทศไทย ควรยื่นคำร้องขอ
เทียบวุฒิการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการไทย เพื่อนำไป
ใช้เป็นหลักฐานยืนยันว่าสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยและสามารถศึกษาต่อ
ในระดับอุดมศึกษาที่โปแลนด์ได้

เอกสารที่ต้องใช้ ได้แก่ :
ใบสำคัญแสดงวุฒิการศึกษาและประกาศนียบัตร พร้อมฉบับแปล
ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศอื่นที่มิใช่ภาษาอังกฤษ
ใบแสดงผลการเรียน/ผลการสอบ (Transcript)
บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง
ที่อยู่ของสถานศึกษาที่ขอเทียบวุฒิการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ
รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (แต่งกายสุภาพและไม่สวมชุดนักเรียน) ขนาด
2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักทดสอบทางการศึกษา
https://srei.obec.go.th/
สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ที่อยู่ : อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ : 02 288 5781
E-mail : srei.bet@gmail.com

การเตรียมตัว
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ขั้นตอนการรับรองวุฒิการศึกษาและสถานศึกษาไทย ในโปแลนด์
หากมหาวิทยาลัยขอให้มีการรับรองและเทียบวุฒิการศึกษากับระบบการศึกษาของ
โปแลนด์ ท่านสามารถยื่นคำร้องขอรับรองวุฒิการศึกษาและสิทธิในการศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาของโปแลนด์ที่ Education Office (kuratoria oświaty) ประจำ
ภูมิภาคที่ท่านจะพำนักและศึกษาต่อ

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นขอรับรองวุฒิการศึกษากับ Education Office ของ
โปแลนด์ :
ใบคำร้องขอรับรองเอกสาร (Application Form)
สำเนาประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษา
หนังสือกระทรวงศึกษาธิการของไทยที่รับรองวุฒิการศึกษาของท่าน
สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript)
สำเนาประกาศนียบัตรระดับอุดมศึกษา (หากมี)

สำคัญ
ผู้สมัครควรขอเอกสารจากสถาบันการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ
เอกสารที่ออกโดยสถาบันการศึกษาของไทยควรได้รับรองที่กรมการกงสุล
และสถานเอกอัครราชทูตโปแลนด์ประจำประเทศไทย
เอกสารทุกฉบับควรแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาโปลิช โดย Sworn translator
ในโปแลนด์
หนังสือจากกระทรวงศึกษาธิการของไทยแจ้งยืนยันว่า วุฒิการศึกษาของท่าน
สามารถนำมาใช้ศึกษาต่อที่ประเทศโปแลนด์ได้ ควรเป็นภาษาอังกฤษและระบุ
รายละเอียดว่า ท่านสำเร็จการศึกษาจากที่ใด มีวุฒิการศึกษาเทียบเท่ากับระดับใด
และสามารถศึกษาต่อได้ในระดับใด ซึ่งเอกสารดังกล่าวจะเป็นเอกสารประกอบที่
สำคัญในการยื่นคำร้องขอรับรองคุณวุฒิกับกระทรวงการศึกษาธิการของโปแลนด์

ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
1. https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/recognition-of-foreign-schoolcertificates-and-diplomas-in-poland และ
2. https://www.kuratorium.waw.pl/en/nostrification-ofcerti/8177,Recognition-ofcertificates.html
หมายเหตุ ข้อมูลข้างต้นเป็นการสรุปขั้นตอนเบื้องต้น ท่านควรศึกษาระเบียบและเงื่อนไขโดยละเอียด
เนื่องจากข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอด จึงควรตรวจสอบรายละเอียดกับมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่งด้วย

การเตรียมตัว
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ประเภทวีซ่าสำหรับการเดินทางเข้าโปแลนด์

1. ผู้สมัครจะต้องจองวันนัดหมายยื่นเอกสาร
คำร้องขอวีซ่าเดินทางเข้าโปแลนด์กับ
สถานเอกอัครราชทูตโปแลนด์ประจำ
ประเทศไทย
2. จัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ให้ครบถ้วน
3. นำเอกสารไปยื่นและชำระค่าธรรมเนียม
2,939 บาท (หรือตามที่กำหนด) ในวันที่
นัดหมาย

ประเภท
- วีซ่าประเภท transit สำหรับการ
เปลี่ยนเครื่องที่สนามบิน
ประเภท
- วีซ่าเชงเก้นระยะสั้นที่อนุญาตให้ผู้ถือ
อยู่ในเขตเชงเก้นได้นานถึง 90 วันในระยะเวลา 180 วัน
สำหรับผู้ที่ประสงค์เดินทางชั่วคราว เช่น การท่องเที่ยว
มาประชุม อบรม หรือทำงานชั่วคราว เป็นต้น
ประเภท
- วีซ่าระยะยาวที่โปแลนด์ออกให้เป็น
เวลาไม่เกินหนึ่งปี อนุญาตให้เดินทางในพื้นที่เชงเก้นได้ไม่
เกิน 90 วัน ในระยะเวลา 180 วัน นักศึกษาที่จะศึกษา
ต่อในโปแลนด์ควรจะสมัครวีซ่าประเภทนี้

สถานทูตโปแลนด์ประจำ
ประเทศไทย

สำคัญ
โปรดตรวจสอบข้อมูลการสมัครวีซ่าประเภท D โดยละเอียด ที่
https://www.gov.pl/web/thailand/d-type-national-visa
หรือสแกน QR code ด้านล่าง

การเตรียมตัว

อาคารแอทธินี ทาวเวอร์
ยูนิต 605-607 ชั้น 6
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทมหานครฯ 10330
โทร : +66 2 079 7300
Fax : +66 2 079 7303
E-mail : consulate.bangkok@msz.gov.pl
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ขั้นตอนการเตรียมตัวสมัคร

NATIONAL
VISA TYPE "D"

ติ ด ต่ อ ส ถ า น เ อ ก อั ค ร ร า ช ทู ต

เ ต รี ย ม เ อ ก ส า ร ใ ห้ พ ร้ อ ม

นำ เ อ ก ส า ร ไ ป ยื่ น ต า ม วั น นั ด

เ ข้ า ไ ป รั บ ห นั ง สื อ เ ดิ น ท า ง

โ ป แ ล น ด์ ป ร ะ จำ ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย

หมายและรอผลการ

แ ล ะ วี ซ่า ต า ม วั น ที่ ส ถ า น

ไ ท ย เ พื่ อ จ อ ง วั น เ ข้ า ไ ป ยื่ น

พิ จ า ร ณ า

เ อ ก อั ค ร ร า ช ทู ต ฯ นั ด ห ม า ย

เอกสาร

รายการเอกสารจำเป็ นสำหรับการสมัครวีซ่าสำหรับนั กศึกษา หรือ
National Visa Type "D"
ใบคำร้องขอสมัครวีซ่า (Application form)
ภาพถ่าย
เอกสารแสดงวัตถุประสงค์ของการเดินทาง (Purpose of journey)
บัตรโดยสารเครื่องบิน
เอกสารแสดงที่พักในโปแลนด์
ประกันภัยการเดินทาง
หลักฐานแสดงสถานะการว่าจ้างหรืออาชีพ (หากมี)
เอกสารการเงิน
หนังสือเดินทางฉบับจริง พร้อมสำเนา
เอกสารอื่น ๆ ที่ช่วยการประกอบการพิจารณา
ทั้ ง นี้ ท่ า น ส า ม า ร ถ ต ร ว จ ส อ บ ร า ย ก า ร เ อ ก ส า ร จำ เ ป็ น ที่ใ ช้ ใ น ก า ร ส มั ค ร วีซ่า โ ด ย ล ะ เ อีย ด ไ ด้ ที่
h t t p s : / / w w w . g o v . p l / w e b / d i p l o m a c y / v i s a s เ นื่ อ ง จ า ก รัฐ บ า ล โ ป แ ล น ด์ อ า จ มีก า ร ป ร ะ ก า ศ ก า ร เ ป ลี่ย น แ ป ล ง
เ งื่ อ น ไ ข ก า ร ส มั ค ร ขั้ น ต อ น ห รือ ก า ร เ รีย ก ข อ เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร ยื่ น ใ บ ส มั ค ร เ ป็ น ต้ น

หมายเหตุ การพิจารณาวีซ่า เป็นอำนาจของสถานเอกอัครราชทูตโปแลนด์ประจำประเทศไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลโปแลนด์
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐของไทย ไม่มีอำนาจในการพิจารณาวีซ่าเข้าโปแลนด์แต่
ประการใด

ปัจจุบัน มีหลากหลายสายการบินที่ให้บริการเที่ยวบินจากกรุงเทพฯ มายังโปแลนด์
อย่างไรก็ดี โดยที่ยังไม่มีเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพฯ มายังโปแลนด์ จึงมักใช้เวลาในการ
เดินทางประมาณ 13-16 ชั่วโมง เมื่อรวมเวลาเปลี่ยนเครื่องบินแล้ว

เอกสารสำคัญที่ควรเตรียม เพื่อให้ ตม. ตรวจสอบ
ใบตอบรับจากมหาวิทยาลัย
ใบยืนยันที่อยู่ในโปแลนด์
หนังสือเดินทาง (Passport)

ข้อแนะนำก่อนการเดินทาง
ศึกษากฎระเบียบสิ่งของต้องห้าม/ข้อจำกัด/ควบคุมที่ผิดกฎหมายนำเข้าของโปแลนด์
ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์อาหารและยา เมล็ดพืช อาวุธ โดยสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่ https://www.iatatravelcentre.com/pl-Poland-customs-currencyairport-tax-regulations-details.htm#Import%20regulations
นอกจากนี้ ควรศึกษาเกี่ยวกับสิ่งของที่อาจเสี่ยงโดนยึดและปรับ เช่น ผลิตภัณฑ์ที่มี
เนื้อสัตว์เป็นส่วนประกอบ เครื่องปรุง เครื่องเทศสด เป็นต้น
สิ่งของที่ควรนำติดตัวมา
ยาสามัญประจำบ้านหรือยาประจำตัวที่ออกโดยแพทย์สั่ง ควรมีใบรับรองแพทย์
เนื่องจากยาบางชนิดที่ไทยสามารถซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป แต่ในยุโรปต้องใช้ใบ
สั่งจากแพทย์ซื้อเท่านั้น (เช่น ยาแก้อักเสบ/ ยาฆ่าเชื้อประเภท amoxicillin ยาคุม
กำเนิด เป็นต้น)
ปลั๊กพ่วง
Adapter สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าจากไทย

การเตรียมตัว
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การใช้ชีวิต
ในโปแลนด์
การใช้ชีวิตในโปแลนด์

PESEL Number
Temporary Residence Card ( TRC)
ชีวิตประจำวันในโปแลนด์
การหางานพิเศษในโปแลนด์
การขอรับบริการงานกงสุล
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PESEL
Number

PESEL Number คืออะไร
PESEL ย่อมาจาก Powszechny Elektroniczny System
Ewidencji Ludności คือ ระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการ
ลงทะเบียนประชากร หรือที่เข้าใจง่ายๆ คือ รหัสหมายเลขประจำตัว
ประชาชนนั่นเอง ซึ่งมีข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่อยู่ของพลเมือง
โปแลนด์ และรวมถึงชาวต่างชาติที่พำนักในโปแลนด์ระยะยาวด้วย
โดยรหัสดังกล่าวมีการเชื่ อมโยงข้อมูลเจ้าของรหัสกับระบบต่าง ๆ
เช่น ระบบประกันสังคม ระบบจัดเก็บภาษีจากกรมสรรพากร
เป็นต้น
ดังนั้น การมี PESEL Number จะช่วยให้ผู้พำนักระยะยาวใน
โปแลนด์สามารถเข้าถึงระบบบริการภาครัฐและเอกชนในโปแลนด์
ได้สะดวก นักศึกษาไทยจึงควรสมัครขอรหัส PESEL เพื่ อเป็น
ประโยชน์ในการดำเนินธุรกรรมด้านการเงินและเข้าถึงระบบ
สาธารณสุขระหว่างที่พำนักในประเทศโปแลนด์

การใช้ชีวิตในโปแลนด์
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ความสำคัญของรหัส PESEL
การทำงานและการเปิดบริษัทในโปแลนด์
การทำใบขับขี่ในโปแลนด์
การจ่ายภาษีรายได้
การสมัครขอใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ (Residence permit)
กรณีเจ็บป่วย และการเข้าพบแพทย์หรือไปโรงพยาบาล
อื่นๆ เช่น สมัครขอหมายเลขโทรศัพท์มือถือ, การเปิดบัญชีธนาคาร

ท่านควรเตรียมเอกสารและกรอกใบสมัครให้เรียบร้อยก่อนส่งเอกสารที่
สำนักงานเขตเทศบาล/เขตเมืองที่ตนอาศัยอยู่ การขอรหัส PESEL ไม่มี
ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-numer-pesel--usluga-dlacudzoziemcow-en

รหัส PESEL ประกอบด้วยเลขทั้งหมด 11 ตัว
YYMMDDPPPPK
YY คือ เลข 2 ตัวสุดท้ายของปีเกิด
MM คือ เดือน
DD คือ วัน
PPPP คือ ตัวเลขทั่วไปโดยเกิดจากการสุ่ม ทั้งนี้ เลขสองตัวสุดท้ายจะเป็นเลขที่ระบุเพศของ
เจ้าของรหัส เช่น เลขคู่-เพศหญิง และ เลขคี่-เพศชาย
K
คือ เลขทั่วไป
source: https://welcome.uw.edu.pl/during-your-stay/pesel-number/

การใช้ชีวิตในโปแลนด์
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Temporary
Residence Card
(TRC)

Whelton City

ปกติแล้ว นักศึกษาจะได้รับวีซ่าเดินทางเข้าประเทศโปแลนด์
ที่มีอายุ 1 ปี ซึ่งอาจไม่ครบตามจำนวนปีการศึกษา ซึ่งเมื่อเดิน
ทางถึงโปแลนด์แล้ว นักศึกษาจะสามารถสมัครขอใบอนุญาต
การมีถิ่นพำนักอยู่ชั่วคราว หรือ Temporary Residence
Card (TRC) เพื่อขยายสิทธิในการพำนักต่อในโปแลนด์ รวม
ถึงใช้ TRC ในการเดินทางไปในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป โดยที่
เอกสารที่ต้องใช้ส่วนใหญ่ต้องแปลเป็นภาษาโปลิช จึงควรเริ่ม
ดำเนินการเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอ TRC อย่างน้อย 6
เดือนก่อนวีซ่าจะหมดอายุ

ใบอนุญาตพำนักชั่วคราว สำหรับนักเรียน (ต่อวีซ่า)
เป็นใบอนุญาตที่ออกให้นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่หรือศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
โดยเอกสารที่ควรเตรียมเบื้องต้นมีดังนี้
1. แบบฟอร์มการขอใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ชั่วคราว (https://cudzoziemcy.gov.pl/en/online-applications/)
2. รูปถ่ายอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนการยื่นสมัคร ขนาด 35 มม. x 45 มม. จำนวน 2 รูป
3. สำเนาเอกสารการเดินทางที่ถูกต้อง
4. เอกสารยืนยันจากหน่วยงาน/สถาบันแสดงการรับเข้าศึกษาหรือศึกษาต่อ
5. หลักฐานการชำระเงินเข้ารับการศึกษา
6. ประกันสุขภาพ
7. เอกสารการเงินที่ครอบคุลมค่าใช้จ่ายระหว่างการศึกษาในโปแลนด์
ข้อมูลเบื้องต้นเป็นข้อแนะนำ ก่อนยื่นใบสมัครควรตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนอีกครั้ง ที่
https://udsc.gov.pl/en/cudzoziemcy/obywatele-panstw-trzecich/chce-przedluzycswoj-pobyt-w-polsce/zezwolenie-na-pobyt-czasowy/studia-i-nauka/studia/

ทั้งนี้ มีค่าธรรมเนียมในการสมัคร PLN 340 และค่าธรรมเนียมในการออกบัตรประจำตัวผู้พำนัก PLN 50
หากนักศึกษาเตรียมเอกสารพร้อมแล้ว ให้นำส่งเอกสารด้วยตัวเองที่ Office for Foreigners ประจำเขตที่พำนัก
โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อและที่ตั้งของสำนักงานได้ที่ https://udsc.gov.pl/lista-urzedow-wojewodzkich/

การใช้ชีวิตในโปแลนด์
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ภ า พ ด้ า น ล่ า ง เ ป็ น ตั ว อ ย่า ง ข อ ง แ บ บ ฟ อ ร์ ม ก า ร ส มั ค ร T R C พ ร้ อ ม ภ า ษ า ไทย กำกั บ ใ น
แ ต่ ล ะ ส่ว น ที่ ผู้ ส มั ค ร ต้ อ ง ก ร อ ก
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หน้า 10-12 ไม่ต้อง
กรอก เนื่องจากเป็น
ส่วนสำหรับเจ้าหน้าที่

การใช้ชีวิตในโปแลนด์
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"AND SUDDENLY YOU JUST KNOW…IT’S
TIME TO START SOMETHING NEW AND
TRUST THE MAGIC OF NEW BEGINNINGS."
— Meister Ekhart

การใช้ชีวิตในโปแลนด์
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E

IVE

บทสัมภาษณ์
ประสบการณ์นักศึกษาไทยในโปแลนด์

XCLUS

แบ่ง
ปั
นักศึ นประ
ส
กษ
าไท บการณ์
ยใน
โปแ จาก
ลนด์

พี่นอร์ท
Accounting,
Kozminski University
"เนื่องจากวิชาการเงินและการบัญชีเป็นคณะที่ค่อนข้างเฉพาะทางที่รวมทั้งสองสาขา
เข้าด้วยกัน โปแลนด์จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่อยากเข้ามาศึกษาต่อ เพราะมีวิชาที่น่าสนใจ
ความน่าดึงดูดของหัวข้อการเรียนจึงน่าท้าทาย ทั้งนี้ โปแลนด์มีหลักสูตรการเรียนการสอน
เป็นภาษาอังกฤษจึงเป็นการสร้างโอกาสและการทำงานในต่างประเทศได้อย่างแน่นอน นอกจากนี้
ค่าธรรมเนียมการศึกษาของโปแลนด์ยังถูกกว่าประเทศอื่น ๆ ในยุโรป รวมถึงไม่มีข้อจำกัดอื่น ๆ
ที่บางประเทศกำหนด เช่น ต้องผ่านเกณฑ์ระดับภาษาท้องถิ่นของประเทศนั้น ๆ ก่อน จึงจะมีสิทธิ
สมัครและศึกษาต่อได้
การใช้ชีวิตในโปแลนด์นั้นเรียบง่าย ค่าครองชีพไม่สูง ซึ่งเมื่อเทียบกับไทยแล้วค่าใช้จ่าย
ต่างๆ พอ ๆ กับกรุงเทพฯ เลยทีเดียว เช่น ค่าอาหาร 6 - 8,000 บาท/เดือน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่การใช้
ชีวิตของแต่ละบุคคลด้วย เช่น ออกไปกินนอกบ้านบ่อยไหม รวมถึงรูปแบบอาหารในแต่ละมื้อ
เป็นลักษณะไหน เป็นต้น ค่าห้องแบบห้องส่วนตัวแต่แชร์ห้องน้ำ ราคาจะตกอยู่ประมาณ
10,000 - 12,000 บาท/เดือน การเดินทางภายในเมืองมีความสะดวกและง่าย เพราะส่วนใหญ่
มีรถสาธารณะเข้าถึง เช่น รสบัส รถราง ซึ่งตั๋วรถราคาตกอยู่ที่ 28 - 60 บาทต่อจำนวนนาทีที่
ต้องการ และหากมีบัตรนักศึกษาราคาตั๋วรถจะลดลงเกือบถึง 50% เลยทีเดียว เรื่องการปรับตัว
และวัฒนธรรม คนโปแลนด์เป็นมิตรและเปิดใจต่อชาวต่างชาติมากขึ้น โดยเฉพาะในเมืองหลวง
และเมืองใหญ่ แต่ทั้งนี้หลายคน หลายมุมมอง ย่อมมีทัศนคติที่แตกต่าง จึงเป็นไปไม่ได้เลยที่จะ
ไม่มีการเหยียดผิวและชนชาติอยู่บ้างเล็กน้อย"

การใช้ชีวิตในโปแลนด์
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ช่องทางการเดินทางในประเทศโปแลนด์
แบ่งออกเป็น 5 ประเภทหลัก ดังนี้

รถโดยสารประจำทาง
(Bus)

รถราง
(Tram)

รถไฟ (Train)
SKM Train และ PKP Intercity

รถไฟฟ้าใต้ดิน
(Metro)

รถยนต์
สาธารณะ

ประเภทและราคาของบัตรโดยสาร
บัตรโดยสารชั่วคราว
บัตรโดยสารประเภทนี้จะมีให้เลือกตั้งแต่ 20 นาที 75 นาที 90 นาที 24 ชั่วโมง 3 วัน และ 1 สัปดาห์
บัตรโดยสารแบบเติมเงิน (บัตรโดยสารระยะยาว 1 – 3 เดือน)
Warsaw City Card - สำหรับผู้ที่ไม่มีบัตรนักศึกษา
Student Electronic Card - หากท่านใดได้รับบัตรนักศึกษาจากสถาบันของท่านแล้ว
สามารถเติมเงินเข้าบัตรนักเรียนและใช้แทนบัตรโดยสารได้
ราคาของบัตรโดยสารนั้นจะแบ่งเป็น 2 แบบ ได้แก่
ราคาปกติ (Normal Price)
ครึ่งราคา (Reduced Price)
*หากมีบัตรนักศึกษาแล้ว สามารถซื้อแบบครึ่งราคาได้
ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเจ้าหน้าที่ขอตรวจบัตรโดยสาร ให้แสดงบัตรนักศึกษาควบคู่ไปด้วยเพื่อยืนยันสถานะของตน

การใช้ชีวิตในโปแลนด์
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ขั้นตอนการซื้อบัตรโดยสาร
บัตรโดยสารบริการขนส่งสาธารณะสามารถใช้ได้กับรถแทรม รถเมล์ และรถไฟใต้ดิน
โดยไม่ต้องบัตรโดยสารใหม่ในการต่อรถหากเวลาบนบัตรยังเหลืออยู่ อย่างไรก็ตาม
โปรดตรวจสอบเวลาที่เหลือบนบัตรเมื่อคำนวณเวลาถึงสถานีปลายทาง (ไม่ใช่เวลาที่
เหลือก่อนขึ้นรถ) เพราะหากเจ้าหน้าที่ตรวจและเวลาบนบัตรหมด ค่าปรับจะแพงมาก
การซื้อบัตรโดยสารบริการขนส่งสาธารณะ สามารถซื้อได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

ตู้ขายบัตรโดยสาร (Bilety)
ท่านสามารถซื้อบัตรโดยสาร
รวมถึงสามารถเติมเงินบัตรรายเดือน
ได้ด้วย

จุดบริการผู้โดยสาร
(Public Transport Service Points หรือ
Punkt Obsługi Pasażerów Komunikacji Miejskiej)
ท่านสามารถขอบัตรเติมเงินรายเดือนที่จุดนี้
โดยต้องเตรียมภาพถ่าย บัตรนักศึกษา และ
หนังสือเดินทางมาด้วย

Jakdojade
เป็น application แผนที่แนะนำเส้นทางขนส่ง
สาธารณะ โดยสามารถใช้ได้ในเมืองใหญ่หลายแห่งใน
โปแลนด์

Rideshare Application
ที่นิยมในโปแลนด์

Application
เช่าจักรยานในกรุงวอร์ซอ

ทั้งนี้ ควรหลีกเลี่ยงการใช้ taxi
ที่จอดเรียกลูกค้าในจุดท่องเที่ยว
หรือสถานีรถไฟ เนื่องจากคนขับ
บางกลุ่มจะไม่ยอมกดมิเตอร์และ
อาจฉวยโอกาสให้จ่ายค่าโดยสาร
ในราคาที่ไม่สมเหตุสมผล หากรู้ว่า
ผู้โดยสารไม่สามารถสื่อสาร
ภาษาโปลิชได้

ช่วงฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน และ
ต้นฤดูใบไม้ร่วง สามารถเช่า
จักรยานผ่าน application
โดยแต่ละเมืองอาจมี
application ยี่ห้อต่างกัน

การใช้ชีวิตในโปแลนด์

แอปพลิเคชั่นบนมือถือ เช่น
moBiLet
MPAY
Skycash
Jakdojade
GoPay
*หมายเหตุ* หากท่านซื้อตั๋ว
ผ่านแอปพลิเคชั่น ต้องสแกน
QR code ที่ติดไว้ในรถบัส
แทรม หรือทางเข้ารถไฟใต้ดิน
ก่อน เพื่อเริ่มใช้งานตั๋ว

Application
เช่ารถแบบ Car Sharing

ท่านอาจสังเกตเห็นรถที่มีโลโก้ด้านบน
จอดตามท้องถนน ซึ่งเป็นรถที่สามารถ
เช่าผ่าน application ได้ อย่างไรก็ดี
ท่านต้องมี International Driver's
Licence หรือใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
ในโซน EU ทั้งนี้ รถเช่าส่วนใหญ่เป็น
เกียร์กระปุก
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โปแลนด์มีเครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่เป็นที่นิยม จำนวน 4 ค่าย ได้แก่
Orange
Play
T-Mobile
Plus

โปแลนด์มีบริการอินเตอร์เน็ตระบบ broadband ที่เป็นที่นิยมหลัก
จำนวน 3 ค่าย ได้แก่
UPC Poland
Orange
T-Mobile

การใช้ชีวิตในโปแลนด์
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นักศึกษาที่เพิ่งเดินทางมาถึงโปแลนด์อาจจะกังวลว่าซื้ออาหาร ข้าวของเครื่องใช้จากที่ใด
จึงขอแนะนำร้านค้าและห้างสรรพสินค้าชั้นนำของโปแลนด์เพื่อทราบ
โดยจะแบ่งออกเป็น 2 หมวด ตามสิ่งของที่ต้องการจะซื้อ ดังนี้

อาหาร
Żabka
Biedronka
Lidl
Aldi
Carrefour
Auchan
Makro (ศูนย์จำหน่ายสินค้าแบบขายส่ง สำหรับผู้ประกอบธุรกิจ)
บุคคลทั่วไปสามารถขอบัตรชั่วคราวเข้าร้านเป็นครั้งๆ ได้ โดยต้องเก็บบัตร
ดังกล่าวไว้สำหรับตอนชำระเงินด้วย แต่ไม่สามารถขอใบกำกับภาษีได้

Targowisko Bakalarska
ตลาดเวียดนาม/ตลาดเอเชียในกรุงวอร์ซอ เป็นแหล่งรวมสินค้าเอเชียและ
ราคาเป็นมิตร มีสินค้าไทยจำหน่ายด้วยพอสมควร
เมืองใหญ่ต่าง ๆ ก็มักมีร้านเอเชียอยู่ด้วยเช่นกัน

เครื่องใช้
IKEA
Auchan
Makro (ศูนย์จำหน่ายสินค้าแบบขายส่ง สำหรับผู้ประกอบธุรกิจ)
บุคคลทั่วไปสามารถขอบัตรชั่วคราวเข้าร้านเป็นครั้งๆ ได้ โดยต้องเก็บบัตร
ดังกล่าวไว้สำหรับตอนชำระเงินด้วย แต่ไม่สามารถขอใบกำกับภาษีได้

ร้านค้าและห้างสรรพสินค้า (ยกเว้นร้านอาหาร) ปิดวันอาทิตย์
และวันหยุดทางศาสนาที่สำคัญ
หากมีวันหยุดยาว เช่น ช่วง Easter หรือ Christmas
ควรซื้อของใช้จำเป็นเก็บไว้ก่อนหยุดยาว

การใช้ชีวิตในโปแลนด์
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ปัจจุบัน มีหลายช่องทางในการส่งสิ่งของจากไทยมาโปแลนด์ หรือจะส่งจากโปแลนด์กลับไปไทย
โดยสามารถเลือกบริษัทขนส่งสิ่งของได้ตามที่สะดวก ทั้งนี้ เงื่อนไขในการส่งของของแต่ละบริษัทอาจ
แตกต่างกันหรือมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น ควรเข้าไปตรวจสอบรายละเอียดกับบริษัทขนส่งโดยตรง
ตัวอย่างของไปรษณีย์ขนส่ง มีดังนี้
DHL
DPD
ไปรษณีย์ไทย (Thailand Post)
ไปรษณีย์โปแลนด์ (Poczta Polska)
นอกจากนี้ ยังมีตัวเลือกอีกมากมาย เช่น การขนส่งทางเรือ ซึ่งราคาประหยัดกว่า แต่อาจใช้ระยะ
เวลารอรับสินค้านานกว่าการขนส่งทางเลือกอื่น ๆ

DELIVERY
ONLY

การใช้ชีวิตในโปแลนด์
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ที่พัก
และ
ธนาคาร

ท่านสามารถหาที่พักได้หลายช่องทาง เช่น กลุ่มบนเฟสบุ๊ค หรือตามเว็บไซต์ต่าง ๆ เช่น

Accommodation in Warsaw
Warszawa wynajmę mieszkanie/pokój, szukam mieszkania/wspòłlokatora
(ข้อมูลเป็นภาษาโปลิช)
Olx.pl
Gumtree.pl

ระบบธนาคารในโปแลนด์มีความน่าเชื่อถือ และเมื่อได้รับบัตรเดบิตแล้ว สามารถใช้
บัตรแทนเงินสดได้ในแทบทุกที่ รายชื่อธนาคารที่ค่อนข้างเป็นที่นิยมของโปแลนด์ มี
ดังนี้
PKO Bank Polski
Bank Millennium
Bank Pekao
Santander Bank Polska
mBank
ING Bank
BNP Paribas
Citi Handlowy

การใช้ชีวิตในโปแลนด์
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ข้อมูลที่ควรศึกษาก่อนเช่าห้อง
รูปแบบของห้องพัก
ห้องพักเดี่ยว เครื่องใช้ส่วนตัว
ห้องพักรวม แชร์ส่วนกลาง แต่แยกห้องนอนส่วนตัว
ห้องพักรวม แชร์ส่วนกลางและห้องนอนรวม

ค่าเช่าห้องพัก
ค่าเช่าห้องพัก 1 ห้อง ประมาณ 1,000 PLN ต่อคน (ขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้ง
จำนวนผู้อยู่อาศัย และขนาดห้องพัก)
ห้องพักขนาดกลาง 2 ห้อง ในกรุงวอซอร์ประมาณ 2,800 PLN ต่อเดือน
ในเมืองอื่น ๆ อาจจะมีราคาต่างกัน ขึ้นอยู่กับขนาดของเมือง
และจำนวนประชากร
เมือง Wrocław ค่าเช่าประมาณ 2,100 PLN
เมือง Kraków และเมือง Gdańsk ค่าเช่าประมาณ 2,200 PLN
เมือง Poznań เมือง Katowice และเมือง Lublin
ค่าเช่าประมาณ 1,800 PLN

ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าแก๊ส ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าส่วนกลาง
ค่าเก็บขยะ ค่าที่จอดรถ และห้องเก็บของ
ที่พักบางแห่งอาจรวมค่าสาธารธูปโภคอยู่ในค่าเช่าห้อง หรืออาจจะมีการ
แยกจ่ายแบบเหมา หรือแยกจ่ายตามบิล ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของผู้ให้เช่า
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณ 100 - 150 PLN ต่อคน
สำหรับที่พักขนาด 30 - 50 ตรม. ค่าสาธารณูปโภคประมาณ 150 - 200
PLN ขึ้นอยู่กับการใช้งานของผู้พักอาศัย
อย่างไรก็ตาม ค่าสาธารณูปโภคมีราคาสูงขึ้นค่อนข้างมากในแต่ละปี
ระยะเวลาที่ต้องการพัก ผู้ให้เช่า/เจ้าของ/เอเย่นต์ ต้องการผู้เช่าที่สามารถ
พักระยะยาว มากกว่า 1 ปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผู้ให้เช่า
เงื่อนไขอื่นๆ เช่น สามารถพาคนนอกมาพักได้หรือไม่ การเลี้ยงสัตว์เลี้ยง
เป็นต้น

ข้อแนะนำและข้อควรระวัง :
เมื่อเลือกห้องที่น่าสนใจแล้ว ควรนัดดูสถานที่จริงเพื่อตรวจสภาพแวดล้อมภายในห้องและ
นอกห้อง อุปนิสัยเจ้าของห้องและเพื่อนร่วมห้อง ประกอบการตัดสินใจอีกครั้งก่อนลงนาม
ในสัญญาเช่าที่พัก
การนัดดูสถานที่จริงไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ และต้องไม่มีการจ่ายค่าเช่าห้องพัก หรือค่ามัดจำ
ก่อนที่จะเห็นห้องจริงและลงนามในสัญญา
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ข้อมูลที่สำคัญที่ควรตรวจสอบก่อนลงนาม
ในสัญญาเช่าห้อง
ชื่อผู้ให้เช่าและผู้เช่า (Lessor and Lessee)
ข้อมูลติดต่อของผู้ให้เช่าและผู้เช่า
ระบุค่าเช่า
ระบุค่าสาธารณูปโภคและค่าใช้จ่ายอื่นๆ สัญญาควรระบุเงื่อนไข ดังนี้
ค่าสาธารณูปโภครวมในค่าเช่าหรือไม่ หากมี สามารถใช้ค่าน้ำค่าไฟในวงเงินเท่าใด
เงื่อนไขและกรณีที่อาจต้องจ่ายเพิ่มกรณีใช้ค่าสาธารณูปโภคส่วนเกิน
สำคัญ! หากกรณี ผู้ให้เช่าเรียกเก็บค่าสาธารณูปโภคที่ใช้เกิน ต้องแสดงหลักฐานให้ผู้เช่าด้วย

ระบุวิธีการชำระเงิน
ผู้เช่าควรขอชำระเงินผ่านการโอนธนาคาร ซึ่งสะดวก รวดเร็ว และมีหลักฐานการโอนเงิน
หากผู้ให้เช่าขอให้ชำระเป็นเงินสด ควรออกใบเสร็จให้ผู้เช่า และมีการลงนามรับทราบจากทั้ง 2 ฝ่าย

ระยะเวลาการเช่า
ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับเงินมัดจำ
ระบุผู้รับผิดชอบ และการบำรุงรักษาที่พัก
อื่นๆ เช่น กฎ ระเบียบการพักของผู้ให้เช่า เป็นต้น

ข้อระวัง
1. กรุณาอ่านเงื่อนไขในสัญญาเช่าอย่างละเอียดก่อนการลงนามสัญญา
ทุกข้อเพื่อป้องกันการเกิดข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง
2. ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาที่ลงนามไป
3. หากสัญญาเป็นภาษาโปลิช ควรมีเพื่อนหรือบุคคลที่เข้าใจภาษาโปลิช
ช่วยแปลเนื้อหาในสัญญาก่อนที่จะลงนาม
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ธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป
ไม่พูดคุยเสียงดังบนรถสาธารณะ
ไม่ดื่มเครื่องดื่ม สูบบุหรี่ หรือทานอาหารบนรถสาธารณะ
ควรสละที่นั่งบนรถสาธารณะให้แก่ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ และผู้พิการหรือบาดเจ็บ
การไปเยี่ยมพบปะเพื่อนหรือผู้ใหญ่ ควรมีของขวัญเล็กน้อยติดตัวสำหรับเจ้าภาพด้วย
วันอาทิตย์/วันหยุดนักขัตฤกข์/ช่วงเวลาหลัง 22.00 น. เป็นช่วงเวลาพักผ่อนสำหรับคนโปลิช
ไม่ควรส่งเสียงดัง หรือก่อกวนเพื่อนบ้าน

ภาษาโปลิชในชีวิตประจำวัน
ทักทาย/อำลา

วัน

Dzień dobry (เจียน โดเบร) - สวัสดี
Dobry wieczór (โดเบร เวียชูร์) - สวัสดี (ช่วงเย็น)

Niedziela (นีดเจียลา) - วันอาทิตย์
Poniedziałek (โพนีดจาเว็ค) - วันจันทร์
Wtorek (วโตเร็ค) - วันอังคาร
Środa (ชโรดา) - วันพุธ
Czwartek (ชวาร์เต็ค) - วันพฤหัสบดี
Piątek (พิอองเต็ค) - วันศุกร์
Sobota (โซโบตา) - วันเสาร์

Dobranoc (โดบราโนซ) - ราตรีสวัสดิ์
Do widzenia (โด วิดเซเนีย) - ลาก่อน/แล้วเจอกัน
Do jutro (โด ยูโตร) - ลาก่อน/เจอกันพรุ่งนี้
Cześć! (เช็ช) - สวัสดี (ใช้ทักทายกับเพื่อนๆ เท่านั้น)

แนะนำตัวเอง
Nazywam się.../Mam na imię... (นาเซวาม เชียง.../มัม นา อิมิเอง...) - ฉันชื่อ...
Bardzo miło mi (บาร์ดโซ มิโว มิ) - ยินดีที่ได้รู้จักอย่างยิ่ง
Jestem z Tajlandii (เยสเต็ม ซึ ไทแลนดี) - ฉันมาจากประเทศไทย
Studiuję na.... (สตูดิอูเย ณ ....) - ฉันเรียนอยู่ที่...

ข้อความที่ใช้ประจำวัน

กับก
งสุลอิ่
ม

าที่ยากที่สุด
นหนึ่งในภาษ
เป็
ช
ลิ
ป
ลิช
าโ
ภาษ
ยนภาษาโป
ากมีโอกาสเรี
ห
ต่
แ
ม
ก
เติ
โล
ใน
ารฝึกเพิ่ม
ย และต้องก
าลั
ย
ท
าวิ
ด
ห
หั
ม
ที่
ะแบบฝึก
อนภาษาแล
ก็มีเว็บไซต์ส
กัน เช่น
มากมายเช่น
.com

เลข (เบื้องต้น)
1 - Jeden (เยเดน)
2 - Dwa (ดวา)
3 - Trzy (ทเชอ)
4 - Cztery (ชเตอรี)
5 - Pięć (เพียนช์)
6 - Sześć (เชช)
7 - Siedem (เชเดม)
8 - Osiem (โอเชียม)
9 - Dziewięć (เจียเวียนช์)
10 - Dziesięć (เจียเชียนช์)
11 - Jedenaście (เยเดนนาชเชีย)
12 - Dwanaście (ดวานาชเชีย)
13 - Trzynaście (ทเชอนาชเชีย)
14 - Czternaście (ชเตอนาชเชีย)
15 - Piętnaście (เพียนท์นาชเชีย)
ฯลฯ

Nie rozumiem (เนีย โรซูเมียม) - ฉันไม่เข้าใจ
Nie wiem (เนีย เวียม) - ฉันไม่รู้
Przepraszam (เชพราชาม) - ขอโทษ
Nie ma za co (เนีย มา ซา โซ) - ไม่เป็นไร
ynos
w.polskinaw
u.pl
Dziękuję (เจงกูเย) - ขอบคุณ
https://ww
opolsce.ed
up
sk
ol
op
w.p
w
/w
:/
tp
ht
h.pl
Proszę (โพรเช) - ด้วยความยินดี/เชิญ
w.hellopolis
https://ww
Tak / Nie (ตัค / เนีย) - ใช่ / ไม่
Co to jest? (โซ โต เยสต์) - อันนี้คืออะไร
Ile kosztuje? (อิเละ ค็อชตูเย) - ราคาเท่าไหร่
Czy możesz mi pomóc? (เช โมเช็ช มี โพมุส) - คุณช่วยฉันได้ไหม
Proszę pisać na Google translate (โพรเช พิซาช ณ Google translate) - กรุณาพิมพ์บน Google translate
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ข้อมูลและช่องทาง
ติดต่อหน่วยงานท้องถิ่น
ที่เกี่ยวข้องในการให้
ความช่วยเหลือคนไทย
ยามฉุกเฉิน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ
ROYAL THAI EMBASSY, WARSAW
Royal Thai Embassy, Warsaw, Poland
www.thaiembassy.pl
Address: Ul. Willowa 7, 00-790, Warsaw
Tel. (48-22) 849-26-55, 849-64-14,
849-14-06
(วันจันทร์ - วันศุกร์ 09.00 - 12.00 น. และ
13.00 - 17.00 น.)
Hotline 24 Hrs. (กรณีฉุกเฉิน):
+48 696 642 348 (ภาษาไทย)

CONTACT

Email: ฝ่ายกงสุล
thaiconsularwarsaw@thaiemb.pl

หมายเลขฉุกเฉินในโปแลนด์
ที่สำคัญ
112 - หมายเลขฉุกเฉินโปแลนด์
999 - รถพยาบาลฉุกเฉิน
998 - หน่วยงานดับเพลิง
997 - ตำรวจ
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พี่นนท์

E

IVE

แบ่งปันประสบการณ์
ชีวิตประจำวันของนักศึกษาไทยในโปแลนด์

XCLUS

แบ่ง
ปั
นักศึ นประ
ส
กษ
าไท บการณ์
ยใน
โปแ จาก
ลนด์

I N T E R N A T I O N A L B U S I N E S S M A N A G E M E N T ( IB M )

SWPS University

ประธานเครือข่ายนักศึกษาไทยในโปแลนด์
(https://www.facebook.com/groups/2456959054531649)

"โปแลนด์เป็นประเทศที่ค่าใช้จ่ายค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในยุโรป หลักสูตรบริหารการจัดการ
เป็นอีกหนึ่งสาขาที่เป็นที่นิยมของนักเรียนนักศึกษาต่างชาติประเทศโปแลนด์ หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ
จึงเป็นที่น่าสนใจ เนื้อหาในสาขาวิชาจะครอบคลุมการบริหาร เศรษฐศาสตร์ บัญชี การลงทุน การตลาด
จิตวิทยา และ การนำเสนอและการสื่อสารในเชิงธุรกิจ
การเตรียมตัวสมัครเรียนไม่ยาก ควรศึกษาข้อมูลและหากมีประสบการณ์การใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศแล้ว
การเตรียมตัวก็เหมือนกับประเทศอื่น ๆ ที่ผ่านมา แต่หากไม่มีประสบการณ์เดินทางและอาศัยอยู่ในต่าง
ประเทศเลย สิ่งที่แนะนำได้คือ การมีทักษะด้านการทำอาหาร การใช้ชีวิตต่างประเทศก็จะช่วยลดค่าใช้
จ่ายลงได้มาก รวมถึงวัตถุดิบเอเชียที่หาได้นั้นมีตามตลาดเวียดนาม ซึ่งเป็นชุมชนเอเชียที่ใหญ่ที่สุดและ
การใช้เครื่องปรุงวัตถุดิบต่างๆ จะคล้ายกับของไทย จึงไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับการหาซื้อวัตถุดิบเอเชีย
ในโปแลนด์เลย"

ค่าที่พักเมื่อเทียบกับในไทยแล้ว มีอัตราที่หลากหลาย ในความคิดเห็นส่วนตัวเมื่อเทียบกับห้อง

ที่พัก

และสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วถือว่าแพงกว่าที่ไทย โดยเฉพาะหอนอก ซึ่งก็จะแบ่งเป็น 3 ระดับ
ตามประเภทและความเป็นส่วนตัว ดังนี้
ราคาถูก ประมาณ 6 - 8 พันบาท เป็นห้องพักรวมกับรูมเมท ห้องน้ำรวม ห้องครัวรวม
เครื่องซักผ้ารวม ตู้เย็นรวม
ราคากลาง ประมาณ 9,000 - 15,000 บาท เป็นห้องพักแยกเดี่ยว อาจแยกเป็นบ้านหนึ่ง
หลัง แยกห้องนอน มีพื้นที่ส่วนกลาง หรือ เป็นแฟลตโดยแต่ละชั้นแยกเป็นห้องๆ ไม่มีพื้นที่
ส่วนกลาง ห้องน้ำรวม และสาธารณูปโภคอื่นๆ ใช้รวมกัน ประตูห้องพักมีแบบล็อคได้และ
ล็อคไม่ได้
ราคากลางค่อนไปทางสูง อยู่ที่ประมาณ 16,000+ บาท ห้องพักแยกเดี่ยว ขนาดเล็ก-ใหญ่
พร้อมเฟอร์นิเจอร์ สิ่งอำนวยความสะดวกส่วนตัว ทั้งนี้ ราคาของที่พักขึ้นอยู่กับสถานที่
ระยะทางจากตัวเมือง และการเข้าถึงรถสาธารณะในพื้นที่นั้น ๆ เป็นต้น
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แบ่งปันประสบการณ์
ประสบการณ์การพบแพทย์ในโปแลนด์

กับพี่นนท์

"การไปหาหมอในโปแลนด์ไม่ใช่เรื่องง่าย นักศึกษาควรต้องมีประกันสุขภาพก่อน เพื่อความสะดวกขึ้น
แล้วนัดหมอผ่านบริษัทประกันฯ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. แจ้งกับประกันว่าต้องการหาหมอเฉพาะทางด้านใด ในกรณีที่ไม่ทราบว่าต้องพบ
แพทย์เฉพาะทางด้านใด ทางประกันอาจจะนัดอายุรแพทย์ หรือ "Internist"
2. เมื่อหมอคนแรกตรวจเบื้องต้นแล้ว จะ refer หมอเฉพาะทางให้ โดยต้องนัดผ่านประกัน
ทุกครั้งเมื่อมีการ refer หมอ ทั้งนี้ โดยที่บางบริษัทประกันพูดภาษาอังกฤษไม่คล่องนัก
ก็อาจต้องติดต่อผ่านอีเมล แต่การนัดครั้งแรกต้องโทรหาประกันเท่านั้น เพื่อรับหมายเลข
อ้างอิงไว้ใช้ติดต่อทางอีเมลหรือทางโทรศัพท์สำหรับครั้งต่อไป
3. เมื่อหมอวินิจฉัยแล้ว จะจ่ายเอกสารซื้อยาให้ โดยให้เอกสารจ่ายยาและรายละเอียดการทานยา
ผมแนะนำให้ขอใบรับรองแพทย์และผลการตรวจทุกครั้งด้วย
4. นำใบสั่งยาไปที่ร้านยาทั่วไป เพื่อรับยา
กระบวนการทั้งหมดนี้ ไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเนื่องจากประกันจ่ายให้แล้ว การตรวจสอบว่าประกันที่จะซื้อมี
วงเงินค่ารักษาพยาบาลเท่าไหร่จึงสำคัญอย่างยิ่ง ทั้งนี้ การทำประกันที่โปแลนด์ไม่แพงและครอบคลุมค่า
รักษาพยาบาลเยอะ ผมจ่ายประกันไปประมาณ 3,500 บาท ได้รับวงเงิน 100,000 บาท ซึ่งในช่วงที่ผมไป
หาหมอ ได้เจาะเลือดไปมากกว่า 30 หลอด และมีการตรวจ MRI 1 ครั้ง ก็ยังไม่เกินวงเงิน
ข้อแนะนำเพิ่มเติม
ควรจำชื่ออายุรแพทย์ และ/หรือ แพทย์เฉพาะทางที่สำหรับอาการเฉพาะของท่าน เนื่องจากประกัน
จะไม่เก็บข้อมูลคนไข้และประวัติการนัดแพทย์ของลูกค้า ดังนั้น ทุกครั้ง ที่จะนัดหมอผ่านประกันต้อง
ระบุชื่อแพทย์ที่เราต้องการพบหรือเป็นแพทย์เจ้าของไข้ของเรา เพื่อติดตามผลการตรวจและผลการ
รักษาของเราอย่างต่อเนื่อง
กระบวนการนัดและพบแพทย์ช้ากว่าที่ไทยมาก แม้เราสามารถนัดหมอได้แล้วแต่ไม่สามารถไปพบได้
ทันที บ้างคนรอพบแพทย์ 1 อาทิตย์หรือมากกว่า หากมีการนัดแพทย์ท่านเดิมอาจเว้นระยะ การพบ
ถึงเดือน
เพื่อลดเหตุต้องพบแพทย์ควรกินอาหารที่มีคุณค่าต่อสุขภาพ และออกกำลังกายเป็นประจำ"
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1

วีซ่านักศึกษาอนุญาตให้ทำงานระหว่างเรียนได้หรือไม่
ทำได้ โดยมีการจำกัดชั่วโมงสำหรับ Part-Time สัปดาห์ละ
ไม่เกิน 20 ชั่วโมงในช่วงเปิดเทอม และสามารถทำงาน
Full-Time ในช่วงปิดเทอมฤดูร้อนยาว 3 เดือนได้

2

นักศึกษาได้ค่าจ้างขั้นต่ำเท่าไหร่

3

ค่าจ้างขั้นต่ำต่อชั่วโมงเป็นไปตามกฎหมายแรงงาน
ของโปแลนด์คือ 18.30 PLN/ชั่วโมง ณ เดือน
กันยายน 2564 (ยังไม่หักภาษี) ทั้งนี้ ค่าจ้างขึ้นอยู่
กับประเภทงานและประสบการณ์ทำงานของ
นักศึกษาด้วย

นักศึกษาสามารถทำงานพิเศษ
อะไรได้บ้าง
งานที่ไม่ต้องใช้ทักษะ เช่น พี่เลี้ยงเด็ก
พาสุนัขเดินเล่น งานร้านอาหาร
หรืองานที่ใช้ทักษะเฉพาะตัว เช่น
การแปลคอนเทนต์เกมหรือเว็บไซต์

4

ติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษ

อยากทำงานพิเศษที่ร้าน Franchise
เช่น McDonald's, Pizza Hut, KFC,
Starbucks ฯลฯ
แม้ว่าร้านอาหาร Franchise มีการประกาศรับ
ตำแหน่งงานพิเศษทางเว็บไซต์ แต่ส่วนใหญ่
จะรับพนักงานในลักษณะเพื่อน ๆ บอกต่อ
กันเอง หากท่านมีเพื่อนที่ทำงานพิเศษในร้าน
อาหาร franchise เหล่านี้ ก็สามารถลอง
สอบถามว่ามีตำแหน่งว่างหรือไม่ การทำงาน
ในร้านประเภทนี้ เป็นงานอีกประเภทหนึ่งที่
นักศึกษานิยมทำในเวลาว่าง เพื่อได้ทั้งรายได้
และประสบการณ์ทำงานที่เป็นระบบ

ครูสอนดนตรี เป็นต้น

5

สื่อสารภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้
หรือภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ
พื้นฐานมีโอกาสหางานพิเศษ
ได้หรือไม่
หากระดับภาษายังไม่ถึงขั้นดีมาก ก็ยังมี
ทางเลือกอื่น ๆ เช่น งานในครัวร้านอาหาร
ไทย หรืองาน delivery ผ่าน application เช่น
UberEats Wolt หรือ Glovo ซึ่งเป็นงานที่
ไม่จำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
เป็นหลัก แต่อาจต้องมีจักรยานเพื่อรับส่ง
สินค้า ซึ่งก็เป็นลักษณะงานที่เป็นที่นิยมของ
นักศึกษาต่างชาติ เช่นกัน
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บริการงานกงสุล
สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงวอร์ซอ

บริการงานกงสุล
หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-PASSPORT)
เงื่อนไขในการขอทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Passport)
การแต่งหน้าและแต่งกายสำหรับการทำหนังสือเดินทาง
หนังสือเดินทางประเภทอื่น

บริการทำบัตรประชาชน
บริการรับรองนิติกรณ์
การทำหนังสือมอบอำนาจ
ผ่อนผันเกณฑ์ทหาร
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คนไทยในประเทศโปแลนด์ หรือยูเครน ที่หนังสือเดินทาง
หมดอายุ ใกล้หมดอายุ ชำรุ ด สูญหาย หรือมีการเปลี่ยน
ชื่ อหรือนามสกุล สามารถนัดหมายยื่ นคำร้องขอทำ
หนังสือเดินทางกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งวอร์ซอได้
โดยควรยื่ นขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่อย่างน้อย
6 เดือน ก่อนที่หนังสือเดินทางเล่มเดิมจะหมดอายุ
เพื่ อป้องกันปัญหาหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองของ
ประเทศอื่ นปฏิเสธการเดินทางเข้าประเทศ

เงื่อนไข
1. เป็นบุคคลสัญชาติไทยที่มีถิ่นพำนักถาวรหรือพำนักระยะยาวใน
ประเทศโปแลนด์ หรือประเทศยูเครน
2. เดินทางมายื่นคำร้องด้วยตัวเอง
3. ผู้ร้องที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องมีบิดาและมารดาต้องมาแสดงตัว
ขณะยื่นคำร้องด้วย ยกเว้นกรณีบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียน
สมรส หรือหย่าร้างกันแล้ว และฝ่ายหนึ่งมีอำนาจปกครองบุตร
หรือฝ่ายที่มาแสดงตัวไม่ได้ มีหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทาง
4. กรณีที่ต้องการเปลี่ยนชื่อ-สกุลในหนังสือเดินทาง ตามการสมรส
หรือการหย่า จะต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวใน
ทะเบียนราษฎร์ที่เขต/อำเภอในประเทศไทยก่อน จึงสามารถขอ
ทำหนังสือเดินทางที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้

การใช้ชีวิตในโปแลนด์

ค่าธรรมเนียม
ค่ารับคำร้อง
160 สว้อตตี้ สำหรับหนังสือเดินทาง
อายุไม่เกิน 5 ปี
240 สว้อตตี้ สำหรับหนังสือเดินทาง
อายุไม่เกิน 10 ปี

หากประสงค์ให้สถานเอกอัครราชทูตฯ
ส่งเล่มใหม่ทางไปรษณีย์ภายในโปแลนด์
(แบบลงทะเบียน) ต้องชำระค่าส่ง 30
สว้อตตี้
*ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่อาจรับผิดชอบกรณี
เอกสารที่ส่งทางไปรษณีย์ชำรุดหรือสูญหายไม่ว่ากรณีใด*
ขณะนี้รับชำระเป็นเงินสดเท่านั้น และอยู่ระหว่างดำเนินการจะ
เพิ่มช่องทางการชำระค่าธรรมเนียมวิธีอื่น
เมื่อชำระค่าธรรมเนียมแล้ว ไม่สามารถเรียกคืนภายหลังได้

*สำคัญ* สถานเอกอัครราชทูตฯ
สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับคำร้อง
หากผู้ยื่นคำร้องมีเอกสารสำคัญไม่
ครบถ้วน โดยผู้ยื่นคำร้องจะต้อง
นัดหมายเพื่อยื่นคำร้องใหม่ ดังนั้น
กรุณาเตรียมเอกสารสำคัญให้ครบถ้วน
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นัดหมายเพื่อยื่นคำร้อง
กรุณานัดหมายเพื่อยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง ทางอีเมล thaiembassywarsaw@thaiemb.pl
หรือทาง Facebook Messenger ที่เพจ Royal Thai Embassy, Warsaw, Poland
สถานเอกอัครราชทูตฯ เปิดรับคำร้องหนังสือเดินทาง จันทร์ พุธ ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
เวลา 10:00-12:00 น. และ 13:00-15.00 เฉพาะผู้ที่นัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น

เตรียมเอกสารประกอบการยื่นคำร้อง ให้ครบถ้วน ดังนี้
กรณีบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้ว (อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป หรืออายุไม่ถึง 20 ปี แต่สมรสถูกต้อง
ตามกฎหมายไทยแล้ว)
ใบคำร้องหนังสือเดินทาง
บัตรประจำตัวประชาชนที่มีอายุการใช้งาน (ตัวจริง)
กรณีไม่เคยมีบัตรประจำตัวประชาชน ให้ใช้สำเนาสูติบัตรไทยแทน
กรณีบัตรฯ หมดอายุ กรุณานัดหมายเพื่อทำบัตรใหม่ด้วย
หนังสือเดินทางเล่มเดิม (ตัวจริง) ที่หมดอายุหรือกำลังจะหมดอายุ
กรณีที่หนังสือเดินทางเล่มเดิมสูญหาย ให้ใช้สำเนาใบแจ้งความ/แจ้งหายที่ได้จาก
ทางการโปแลนด์/ยูเครนแทน
สำเนาทะเบียนบ้านไทย
หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (หากมี)
สำเนาทะเบียนสมรส/สำเนาใบหย่า/สำเนาใบมรณบัตรของคู่สมรส (หากมี)

กรณีบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุต่ำกว่า 20 ปี)
เอกสารประกอบคำร้องต้องมีของผู้เยาว์ (ตัวจริง พร้อมสำเนา) และผู้ปกครอง
ใบคำร้องหนังสือเดินทาง
บัตรประจำตัวประชาชน
หนังสือเดินทาง
กรณีหนังสือเดินทางเล่มเดิมสูญหาย ให้ใช้สำเนาใบแจ้งความ/แจ้งหายที่ได้จาก
ทางการโปแลนด์/ยูเครนแทน
หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล)
สำเนาทะเบียนบ้านไทยของผู้เยาว์ (ไม่ต้องใช้ หากเป็นการขอหนังสือเดินทาง
เล่มแรก)
สำเนาใบแสดงถิ่นที่อยู่ในโปแลนด์/ยูเครนที่แสดงที่อยู่ในปัจจุบัน
สำเนาทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทยหรือตามกฎหมายต่างชาติของบิดามารดา
สำเนาสูติบัตรไทยของผู้เยาว์
หลักฐานการมีอำนาจปกครองบุตร (กรณีผู้เยาว์มีผู้ปกครองคนเดียว)
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เตรียมเอกสารประกอบการยื่นคำร้อง (ต่อ)
*เงื่อนไขสำคัญ สำหรับกรณีผบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ*
ผู้มีอำนาจปกครองผู้เยาว์ หรือบิดามารดา ต้องมาแสดงตนพร้อมผู้เยาว์ เพื่อลงนามให้
ความยินยอมขณะผู้เยาว์ยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เสมอ
กรณีผู้มีอำนาจปกครองผู้เยาว์ หรือบิดามารดา ไม่อยู่ในประเทศที่ผู้เยาว์ศึกษาต่อ ให้ดำเนินการ
ดังนี้
ผู้ปกครองทำหนังสือให้ความยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ ที่เขต/อำเภอ/หรือสำนัก
ทะเบียนท้องถิ่น โดยต้องไปลงนามให้ความยินยอมฯ ต่อหน้าเจ้าหน้าที่
ส่งหนังสือยินยอมดังกล่าว พร้อมกับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางที่
รับรองสำเนาถูกต้อง
ผู้เยาว์นำเอกสารทุกฉบับมายื่นพร้อมกันทั้งหมด
กรณีผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี ต้องมีผู้มีอำนาจปกครอง/บิดา/มารดา คนใดคนหนึ่งเป็นอย่างน้อย
หนึ่งคนมาร่วมยื่นคำร้องพร้อมผู้เยาว์ ฝ่ายที่มาไม่ได้ให้ทำเป็นหนังสือให้ความยินยอมฯ
หากทั้งบิดาและมารดา (หรือผู้มีอำนาจปกครอง) ไม่สามารถเดินทางมาด้วยตนเอง ต้องมอบ
อำนาจให้ผู้อื่นที่บรรลุนิติภาวะแล้ว (อายุ 20 ปีขึ้นไป) เป็นผู้พาผู้เยาว์มายื่นคำร้องฯ โดยต้องแสดง
เอกสารเพิ่มเติมจากหนังสือให้ความยินยอมข้างต้น ดังนี้
หนังสือมอบอำนาจของบิดาและมารดา (หรือผู้ที่มีอำนาจปกครองผู้เยาว์) ที่ผ่านการรับรอง
จากเขต/อำเภอ/หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น
บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) ของผู้รับมอบอำนาจ

ใบหน้า: ใบหน้าต้องชัดเจนตั้งแต่หน้าผากถึงปลายคางและปลายผมตรงติ่งหูด้านซ้ายไปถึงด้านขวา
จะต้องไม่มีอะไรมาบดบังเพื่อให้ภาพถ่ายผิดเพี้ยน
การแต่งหน้า: หากจะแต่งหน้าควรใช้โทนสีธรรมชาติ (เนื่องจากรูปที่ปรากฏจะเป็นรูปขาว-ดำ)
การสแกนม่านตา: ไม่ควรใส่คอนแทคเลนส์ (อนุญาตสำหรับผู้ใส่คอนแทคเลนส์สายตาแบบใส
เท่านั้น) ผู้ที่ใส่แว่นสายตาจะต้องถอดแว่นสายตาขณะถ่ายรูป
พิมพ์ลายนิ้วมือ: หนังสือเดินทางจะต้องเก็บลายนิ้วมือทั้ง 10 นิ้ว โดยที่อุปกรณ์พิมพ์ลายนิ้วมือจะ
อ่านจากความชื้น ผู้ร้องควรทาครีมบำรุงผิวเพื่อพิมพ์ลายนิ้วมือทั้ง 10 นิ้วได้ง่ายขึ้น
การแต่งกาย: ควรแต่งกายสุภาพ ไม่เปิดไหล่ ไม่ควรใส่เสื้อสีขาวเนื่องจากฉากด้านหลังเป็นสีขาว
ไม่ควรใส่เครื่องประดับและต่างหู สำหรับผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามที่ต้องสวมใส่ผ้าคลุมผมควรเป็น
ผ้าสีเดียวไม่มีลาย เช่น สีดำล้วน เป็นต้น

การรับเล่ม
หนังสือเดินทางจะผลิตเล่มที่ประเทศไทย แล้วจึงส่งมาให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ปกติผู้ร้องจะ
ได้รับหนังสือเดินทางภายใน 4 - 6 สัปดาห์ นับจากวันที่ยื่นคำร้อง
ผู้ยื่นคำร้องสามารถเลือกรับเล่มทางไปรษณีย์ สำหรับภายในโปแลนด์เท่านั้น ซึ่งมีค่าใช้จ่าย
30 สว้อตตี้ ให้ชำระพร้อมกับค่าธรรมเนียมรับคำร้องหนังสือเดินทาง
เจ้าหน้าที่จะติดต่อให้ท่านมารับที่สถานเอกอัครราชทูตฯ สำหรับกรณีรับเล่มเอง
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ข้อมูลทั่วไป
กรณีที่บุคคลทำหนังสือเดินทางสูญหาย เสียหายจนใช้การ
ไม่ได้ หรือหนังสือเดินทางขาดอายุระหว่างอยู่ในต่างประเทศ
แต่มีหลักฐานประกอบการขอออกหนังสือเดินทางครบถ้วน
และประสงค์จะเดินทางเป็นการเร่งด่วนและไม่สามารถรอรับ
หนังสือเดินทางเล่มใหม่ได้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะ
พิจารณาออกหนังสือเดินทางชั่วคราวหรือเอกสารเดินทาง
ฉุกเฉินเป็นรายกรณีโดยพิจารณาตามเหตุผลความจำเป็นและ
ความเหมาะสม

หนังสือเดินทางชั่วคราว
(Emergency Passport)
จะออกให้ในกรณีที่คนไทยทำหนังสือเดินทางสูญหาย
หรือหมดอายุ และมีความจำเป็นเร่งด่วนจะต้องเดินทาง
ไปต่างประเทศ โดยไม่อาจรอการออกหนังสือเดินทาง
ธรรมดาได้
หนังสือเดินทางชั่วคราวมีอายุไม่เกิน 1 ปีและไม่สามารถ
ต่ออายุได้อีก
ค่าธรรมเนียม 40 สว๊อตตี้

เอกสารเดินทางฉุกเฉิน
(Emergency Travel Document)
ออกให้ในกรณีดังต่อไปนี้
เมื่อหนังสือเดินทางของบุคคลนั้นถูกยกเลิก
เมื่อผู้ร้องไม่มีหนังสือเดินทาง หนังสือเดินทางสูญหาย
หรือเสียหายจนใช้การไม่ได้หรือหนังสือเดินทางขาดอายุ
แต่มีหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาได้ว่าผู้ร้องมีสัญชาติ
ไทยและประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย
หนังสือสำคัญประจำตัวมีอายุตามความจำเป็น แต่ไม่เกิน
6 เดือนใช้เดินทางกลับประเทศไทยได้ครั้งเดียว เมื่อกลับ
ถึงประเทศไทยแล้วถือว่าหมดอายุไม่สามารถต่ออายุได้
ไม่เสียค่าธรรมเนียม
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บริการทำบัตรประชาชน
NATIONAL ID CARD

ข้อมูลทั่วไป

เงื่อนไข

บัตรประจำตัวประชาชนเป็นเอกสารราชการที่
ออกให้สำหรับคนไทยที่มีชื่อในทะเบียนบ้านไทย
เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการแสดงตน ใช้พิสูจน์และ
ยืนยันตัวบุคคลในการติดต่อราชการ การขอรับ

ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุ 7 ปีขึ้นไป
ที่มีถิ่นพำนักถาวรหรือพำนักระยะยาวในประเทศ
โปแลนด์ หรือยูเครน

บริการหรือสวัสดิการในด้านต่างๆ จากหน่วยงาน
ของรัฐบาลไทย รวมทั้งใช้ประกอบการทำธุรกรรม
และนิติกรรมต่าง ๆ
คนไทยที่มีถิ่นพำนักถาวรหรือพำนักระยะยาวใน
โปแลนด์และยูเครน สามารถยื่นขอทำบัตรใหม่
หรือเปลี่ยนบัตร ได้ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ
กรุงวอร์ซอ หรือขอรับบริการเมื่อมีการให้บริการ
กงสุลสัญจร

ค่าธรรมเนียม
ไม่เสียค่าธรรมเนียม กรณีบัตรหมดอายุ
และขอทำบัตรใหม่ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่
บัตรเดิมหมดอายุ
20 สว้อตตี้ กรณีออกบัตรใหม่สำหรับผู้ที่บัตรหาย
ถูกทำลาย ชำรุด หรือมีการแก้ไขข้อมูลส่วน
บุคคล

ต้องไม่ใช่การทำบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก
การทำบัตรครั้งแรกต้องทำที่ประเทศไทยเท่านั้น
ผู้ยื่นคำร้องต้องมีเลขบัตรประจำตัวประชาชน
13 หลักแล้ว และต้องไม่เป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่
ในทะเบียนบ้านกลาง
ต้องเป็นการทำบัตรใหม่ กรณีบัตรหมดอายุ
สูญหาย หรือถูกทำลาย หรือเปลี่ยนบัตร กรณีบัตร
เดิมชำรุดในสาระสำคัญ เปลี่ยนชื่อ-สกุล หรือ
เปลี่ยนที่อยู่ใหม่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน
กรณีต้องการเปลี่ยนชื่อ/สกุลบนบัตร ผู้ร้องจะต้อง
ดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวในทะเบียน
ราษฎร์ (ที่เขตหรืออำเภอ) ที่ประเทศไทยก่อน จึง
สามารถขอทำบัตรประจำตัวประชาชนที่มีข้อมูล
ใหม่ได้
ผู้ยื่นคำร้องต้องมายื่นคำร้องด้วยตนเอง เนื่องจาก
ต้องถ่ายภาพและเก็บลายนิ้วมือ
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การยื่นคำร้องขอทำบัตร
ประจำตัวประชาชน
นัดหมายเพื่อยื่นคำร้อง
กรุณานัดหมายเพื่อยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง ทางอีเมล
thaiembassywarsaw@thaiemb.pl หรือทาง Facebook
Messenger ที่เพจ Royal Thai Embassy, Warsaw Poland
สถานเอกอัครราชทูตฯ เปิดรับคำร้องหนังสือเดินทาง จันทร์ พุธ
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 10:00-12:00 น. และ 13:0015.00 น. เฉพาะผู้ที่นัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น

เตรียมเอกสารประกอบการยื่นคำร้องให้ครบถ้วน ดังนี้
1. ใบคำร้องที่กรอกเสร็จแล้ว
2. บัตรประจำตัวประชาชนใบเดิม (ตัวจริง) พร้อมสำเนา 1 ชุด (หากบัตรสูญหาย ให้ใช้
สำเนาใบแจ้งความ / แจ้งหายที่ออกให้โดยทางการของโปแลนด์ หรือยูเครนแทน)
3. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล)
4. สำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงที่อยู่ใหม่ (กรณีขอเปลี่ยนที่อยู่บนบัตร)
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่อาจเรียกดูเอกสารเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า เป็นต้น
ค่าธรรมเนียม 20 สว้อตตี้ (ชำระเงินสดเท่านั้น) กรณี บัตรชำรุด สูญหาย หรือมีการแก้ไขรายละเอียด
ส่วนบุคคล

การรับบัตร
ผู้ยื่นคำร้องสามารถรอรับบัตรใหม่ได้เลยในวันเดียวกัน
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บริการรับรองนิติกรณ์

กรณีที่ผู้ร้องต้องการนำเอกสารราชการของโปแลนด์ไปใช้ในประเทศไทยต้องนำ
เอกสารไปรับรองที่กระทรวงการต่างประเทศของโปแลนด์ และที่สถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ จึงสามารถนำเอกสารไปใช้ในประเทศไทยได้
กรณีที่ผู้ร้องต้องการมอบอำนาจให้บุคคลที่สามเดินเรื่องเอกสารกับหน่วยงาน
ราชการไทยแทนตน สามารถร้องขอทำหนังสือมอบอำนาจที่สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงวอร์ซอได้จึงสามารถนำเอกสารไปใช้ในประเทศไทยได้

การขอรับบริการรับรองเอกสารที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ
1. นัดหมายเพื่อยื่นคำร้อง
กรุณานัดหมายเพื่อยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง ทางอีเมล
thaiembassywarsaw@thaiemb.pl หรือทาง Facebook Messenger ที่เพจ Royal Thai
Embassy, Warsaw, Poland
สถานเอกอัครราชทูตฯ เปิดรับคำร้องหนังสือเดินทาง จันทร์ พุธ ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
เวลา 10:00-12:00 น. และ 13:00-15.00 เฉพาะผู้ที่นัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น
2. เตรียมเอกสารประกอบการยื่นคำร้อง ให้ครบถ้วน ดังนี้
ใบคำร้องที่กรอกเสร็จแล้ว
เอกสารที่ต้องการให้รับรองตัวจริง และคำแปล พร้อมสำเนา 1 ชุด
ค่าธรรมเนียม 80 สว้อตตี้ ต่อการรับรอง 1 รายการ (1 ตราประทับ) (ชำระเป็นเงินสดเท่านั้น)
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เงื่อนไข
ผู้ขอทำหนังสือมอบอำนาจกับสถานเอกอัครราชทูตฯ จะต้องเป็นคนไทยที่มีถิ่นพำนักถาวรใน
โปแลนด์/ยูเครน เท่านั้น
ผู้รับมอบอำนาจต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว (อายุ 20 ปี ขึ้นไป)
ผู้มอบอำนาจต้องทราบชื่อและที่อยู่ของผู้รับมอบอำนาจตามที่ปรากฏในบัตรประจำตัว
ประชาชนอย่างชัดเจน และต้องนำสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านไทยของ
ผู้รับมอบอำนาจมายื่นด้วย
ผู้ร้องต้องมาติดต่อด้วยตนเอง และลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่กงสุล ไม่สามารถดำเนิน
การทางไปรษณีย์ ไม่ว่ากรณีใด
*สำคัญ* สถานเอกอัครราขทูตฯ สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับคำร้อง หากผู้ยื่นคำร้องมี
เอกสารสำคัญไม่ครบถ้วน โดยผู้ยื่นคำร้องจะต้องนัดหมายเพื่อยื่นคำร้องใหม่
ดังนั้น กรุณาเตรียมเอกสารสำคัญให้ครบถ้วนตามที่กำหนด

ใบคำร้องนิติกรณ์ที่กรอกเสร็จแล้ว
หนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจ (ที่มีอายุใช้งาน) พร้อมสำเนา 2 ชุด
บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ (ที่มีอายุใช้งาน) พร้อมสำเนา 2 ชุด
สำเนาทะเบียนบ้านไทยของผู้มอบอำนาจ 2 ชุด
สำเนาทะเบียนบ้านโปแลนด์/ยูเครนของผู้มอบอำนาจ 2 ชุด
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านไทย ของผู้รับมอบอำนาจ 2 ชุด
หลักฐานอื่นที่จำเป็น เช่น ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ฯลฯ
พร้อมสำเนา 2 ชุด
หากเป็นเอกสารที่ทางการโปแลนด์/ยูเครนออกให้ จำเป็นต้องผ่านกระบวนการรับรอง
เอกสารให้ครบถ้วนก่อนที่จะสามารถนำไปใช้ประกอบหนังสือมอบอำนาจที่ประเทศไทย
ได้
กรณีมอบอำนาจเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับที่ดิน กรุณาเตรียมฟอร์มมอบอำนาจของกรม
ที่ดิน (ท.ด. 21 หรือฟอร์มอื่น) ที่กรอกแล้วมาด้วย
ค่าธรรมเนียม 80 สว้อตตี้ ต่อการมอบอำนาจ 1 รายการ ชำระเป็นเงินสดเท่านั้น
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เอกสารงานทะเบียนราษฎร์ เช่น ทะเบียนสมรส สูติบัตร มรณบัตร ทะเบียนหย่า
บัตรประจำตัวประชาชน ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล หนังสือรับรองความเป็น
โสด
ประกาศนียบัตรและหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาของไทย
เอกสารอื่นๆ ที่ออกโดยหน่วยงานราชการของไทยและต้องนำมาใช้ในโปแลนด์

1. นำเอกสารฉบับจริง พร้อมกับฉบับที่แปลเป็นภาษาอังกฤษไปรับรองที่กองสัญชาติและ
นิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
2. นำเอกสารที่รับรองที่กรมการกงสุลของไทย พร้อมกับเอกสารแปลไปรับรองอีกครั้ง
ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ
3. นำเอกสารไปแปลเป็นภาษาโปลิชกับ sworn translator ในโปแลนด์
4. นำเอกสารทุกฉบับที่รับรองจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ พร้อมกับเอกสาร
ที่แปลเป็นภาษาโปลิชไปรับรองที่แปลเป็นภาษาโปลิชไปรับรองที่กระทรวงการ
ต่างประเทศของโปแลนด์
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การรับรองเอกสารของโปแลนด์เพื่อนำไปใช้ในประเทศไทย
ข้อมูลทั่วไป
การนำเอกสารจากโปแลนด์ไปใช้ในประเทศไทย (เช่น เอกสารเกี่ยวข้องกับงานทะเบียนราษฎร์
ประกาศนียบัตร หรือเอกสารอื่นๆ ที่ออกโดยหน่วยราชการโปแลนด์) จะต้องผ่านการรับรองเอกสาร
ตามขั้นตอนของกฎหมายโปแลนด์และกฎหมายไทยก่อน ทั้งนี้ เป็นไปตามแนวปฏิบัติสากลเพื่อรับ
ประกันว่า เอกสารที่ออกให้โดยประเทศหนึ่งมีความถูกต้องแท้จริง และสามารถใช้เพื่อเป็นหลักฐาน
อ้างอิงได้ตามกฎหมายของอีกประเทศหนึ่ง
โดยทั่วไป เอกสารจากโปแลนด์ที่จะนำไปใช้ที่ไทยได้ตามกฎหมาย จะต้องผ่านการรับรอง
โดยอย่างน้อย 4 หน่วยงาน เป็นทอดๆ ตามลำดับ ดังนี้
หน่วยงานที่ตั้งอยู่ในโปแลนด์ (3 หน่วยงาน)
หน่วยงานชั้นต้นของโปแลนด์ (อาจมีมากกว่า 1 แห่ง)
กระทรวงการต่างของโปแลนด์ จะรับรองลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่หน่วยงานชั้นต้น
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอร์ซอ จะรับรองลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่กระทรวง
การต่างประเทศโปแลนด์
หน่วยงานที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย (1 หน่วยงาน)
กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศของไทย จะรับรองลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอร์ซอ
หน่วยงานโปแลนด์ (ทั้งหน่วยงานชั้นต้น และกระทรวงการต่างของโปแลนด์) จะรับรองเฉพาะเอกสาร
ต้นฉบับเท่านั้น

เงื่อนไข
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ จะรับรองเฉพาะเอกสารที่ผ่านการรับรองโดยกระทรวง
การต่างประเทศโปแลนด์แล้วเท่านั้น โดยเป็นการรับรองว่า ลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่กระทรวง
การต่างประเทศโปแลนด์ที่ปรากฏบนเอกสาร เป็นลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ผู้นั้นจริง
ค่าธรรมเนียม 80 สว้อตตี้ ต่อการรับรอง 1 รายการ (1 ตราประทับ) (ชำระเป็นเงินสดเท่านั้น)
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ขั้นตอนการรับรองเอกสารโปแลนด์เพื่อนำไปใช้ในประเทศไทย
ขั้นที่ 1 รับรองโดยหน่วยงานชั้นต้น
นำเอกสารฉบับจริงไปรับรองกับหน่วยงานที่กำกับดูแลของโปแลนด์ก่อน เพื่อให้หน่วยงานนั้นรับรอง
ลายมือชื่อและตราประทับของผู้ออกเอกสาร
กรุณาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับกรณีที่ต้องแปลเอกสารภาษาโปลิชเป็นภาษาอังกฤษ ที่
https://www.gov.pl/web/diplomacy/certification-of-documents

ขั้นที่ 2 รับรองโดยกระทรวงการต่างประเทศโปแลนด์
นำเอกสารที่ผ่านการรับรองตามขั้นที่ 1 แล้ว นำเอกสารไปที่กระทรวงการต่างประเทศของโปแลนด์
เพื่อรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่หน่วยงานชั้นต้น
นัดหมายเพื่อรับรองเอกสารได้ที่ https://www.gov.pl/web/diplomacy/certification-of-documents

ขั้นที่ 3 แปล
แปลเอกสารเป็นภาษาไทย โดยให้ผู้แปลระบุชื่อ-นามสกุลของตน / ผู้แปลเอกสาร พร้อมเซ็นกำกับคำ
แปลเอกสารดังกล่าวเพื่อรับผิดชอบต่อการแปลของตน / ผู้แปลเอกสาร มิได้จำกัดว่า ผู้แปลต้องเป็น
บริษัทหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งแปล และสถานเอกอัครราชทูตฯ มิได้รับรองงานแปลเฉพาะของบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง
หมายเหตุ: กรณีแปลเอกสารด้วยตนเอง โดยมิได้จ้างบริษัทแปล พึงระวังเรื่องการสะกดชื่อ นามสกุล ที่อยู่ ฯลฯ
ให้ตรงกับเอกสารต้นฉบับ และให้ตรงกับการสะกดชื่อที่หน่วยงานภาครัฐได้กำหนด เพื่อป้องกันปัญหาข้อขัดข้อง
เมื่อไปยื่นเรื่องที่สำนักงานทะเบียนในประเทศไทย

ขั้นที่ 4 รับรองโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ
นำเอกสารตัวจริงที่ผ่านการรับรองตามขั้นที่ 2 แล้ว พร้อมคำแปล มายื่นที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ
ตามขั้นตอนในข้อ 3 เพื่อ
(1) รับรองลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศโปแลนด์ ในเอกสารตัวจริง
(2) รับรองคำแปลภาษาไทย ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ จะรับรองว่า "ได้รับทราบแล้ว" หรือ "seen at"
เท่านั้น โดยจะไม่รับรองความถูกต้องของข้อความในเอกสารดังกล่าว)

ขั้นที่ 5 รับรองโดยกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพฯ
นำเอกสารที่ผ่านการรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ตามขั้นที่ 4 แล้ว ไปรับรองที่
กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
ซึ่งจะเป็นการรับรองลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่กงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ ตามตัวอย่างลายมือชื่อที่
กองสัญชาติและนิติกรณ์ได้รับจากสถานเอกอัครราชทูตฯ

การนำเอกสารไปใช้
เอกสารที่ผ่านการรับรองโดยกรมการกงสุลแล้ว
ถือว่าครบกระบวนการรับรองเอกสาร
สามารถนำไปใช้ยื่นที่หน่วยงานราชการไทย
เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปได้
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การขอหนังสือรับรองเพื่อผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
จากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ
สถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถออกหนังสือถึงสัสดีอำเภอ เพื่อประกอบการพิจารณาขอผ่อนผันการเกณฑ์
ทหารหากผู้ถูกเรียกเกณฑ์ทหารยังคงติดภารกิจต้องศึกษาต่อในโปแลนด์ หรือยูเครน โดยเอกสารที่ต้องนำ
มาแสดง ประกอบด้วย
1. คำร้องนิติกรณ์
2. หนังสือรับรองจากสถานศึกษาระบุชื่อนักศึกษา ระดับการศึกษา สาขาวิชาที่เรียนหลักสูตรกี่ปี
วันเริ่มต้นการศึกษา และวันที่คาดว่าจะจบการศึกษา พร้อมสำเนา 2 ชุด
(กรณีเอกสารออกเป็นภาษาท้องถิ่น ขอให้แปลเป็นภาษาไทย พร้อมลงชื่อกำกับตำแหน่งผู้แปลด้วย)
3. หนังสือเดินทางไทยมีอายุใช้งาน พร้อมสำเนา 2 ชุด
4. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 2 ชุด
5. ทะเบียนบ้านไทย และโปแลนด์/ยูเครน พร้อมสำเนา 2 ชุด
6. หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล
7. ค่าธรรมเนียม 80 สว้อตตี้ ต่อเอกสาร 1 ชุด
เมื่อได้รับหนังสือรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ แล้ว ให้ส่งเอกสารไปให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
ที่ไทยเพื่อนำไปยื่นคำร้องขอผ่อนผันต่อนายอำเภอที่ภูมิลำเนาของผู้ร้อง (เขต/อำเภอที่ได้ลงบัญชี
ทหารกองเกินไว้แล้ว) โดยเอกสารต้องประกอบไปด้วย
1. หนังสือจากสถานเอกอัครราชทูตฯ
2. หนังสือรับรองจากสถานศึกษา
3. สำเนา ใบสำคัญ (แบบสด.9)
4. หมายเรียก (แบบสด.35) ถ้ามี และ
5. สำเนาทะเบียนบ้าน
การผ่อนผันจะสิ้นสุดเมื่อเจ้าตัวสำเร็จการศึกษาและเดินทางกลับมาประเทศไทยก่อนกำหนดซึ่งเจ้าตัวจะ
ต้องไปแจ้งด้วยตัวเองต่อนายอำเภอที่ตนมีภูมิลำเนา
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พี่นนท์
แบ่งปัน
ประสบการณ์

ต้องประสานเรื่องเอกสารทั้งหมด 5 แห่ง
1. มหาวิทยาลัย
2. Notary Public
3. ศาล
4. กระทรวงการต่างประเทศของโปแลนด์
5. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ

การเดินเอกสารประกอบ
การผ่อนผันเกณฑ์ทหาร
1. มหาวิทยาลัย
ขอหนังสือรับรองสถานะนักศึกษา โดยต้องระบุ
(1) ชื่อ
(9) คณะ
(2) รหัสนักศึกษา
(10) สาขาวิชา
(3) วันเกิด
(11) หมวดหมู่วิชา (หากมี)
(4) ชื่อบิดา
(12) วันที่คาดว่าจะสำเร็จ
(5) ปีการศึกษาปัจจุบัน
การศึกษา
(6) ชื่อมหาวิทยาลัย
(7) ปีการศึกษา
(8) รูปแบบการศึกษา
(full-time หรือ part-time)

2. Notary Public – มีอยู่หลายแห่งในโปแลนด์ โดยสามารถค้นหาได้ในเว็บไซต์

https://notariusze.waw.pl/znajdz-notariusza/
ทั้งนี้ พี่นนท์แนะนำ 2 แห่งในกรุงวอร์ซอ คือ
Kancelaria Notarialna
Joanna Nowakowska-Drapała and Małgorzata Nowicka
address:
ul. Koszykowa 59, office number 4
00-660 Warszawa
tel.: (0022) 745 32 00

Kancelaria Notarialna
Artur Leonarski
address:
Al. Waszyngtona 24/7
03-910 Warszawa
tel.: (0022) 617 82 07
tel.: 602 442 513
e-mail: leonarski@notariusze.waw.pl
ควรติดต่อสำนักงานเพื่อนัดหมายรับรองเอกสาร ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้จึงควรจะให้คนที่
พูดภาษาโปลิชช่วยนัดหมายให้
การร้องขอรับรองเอกสาร ภาษาโปลิช คือ "odpis notarialny dokumentu w celu potwierdzenia i
legalizacji w Ministerstwie Spraw Zagranicznych"
ค่าใช้จ่ายประมาณ 20 -30 PLN จ่ายเป็นเงินสด

3. ศาล
นำเอกสารที่รับรองจาก Notary Public พร้อมใบเสร็จเพื่อนำมายื่นคำร้องขอรับรองลายมือชื่อของ Notary
Public ที่
Oddział Administracyjny Sądu Okręgowego w Warszawie
Al. Solidarności 127, room number 328, 3rd floor, corridor "A"
การหาห้องอาจมีความซับซ้อนและเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่สื่อสารเป็นภาษาโปลิช ควรแสดงรายละเอียดด้านบน
ให้เจ้าหน้าที่แนะนำทาง
เมื่อดำเนินการรับรองเอกสารแล้ว ให้ชำระค่าธรรมเนียม 26 PLN ที่จุดชำระเงิน
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พี่นนท์
แบ่งปัน
ประสบการณ์

การเดินเอกสารประกอบ
การผ่อนผันเกณฑ์ทหาร

4. กระทรวงการต่างประเทศของโปแลนด์
นำเอกสารไปรับรองต่อที่
Referat ds. Legalizacji MSZ
ul. Krucza 38/42
00-512 Warszawa
ก่อนนำเอกสารไปรับรองให้กรอกใบคำร้องขอรับรองเอกสาร ซึ่งสามารถพิมพ์ได้จากลิงค์
https://legalizacja.msz.gov.pl/nowagrafika/wniosek.pdf
เมื่อเข้าสำนักงานให้กดบัตรคิว โดยแสดงข้อความ "legalizacja dokumentów przeznaczonych do
obrotu prawnego za granicą" ให้เจ้าหน้าที่เพื่อกดประเภทการให้บริการที่เหมาะสม
ยื่นเอกสารพร้อมหลักฐานใบเสร็จต่อเจ้าหน้าที่
เมื่อเจ้าหน้าที่ดำเนินการรับรองเอกสารแล้ว ให้ชำระค่าธรรมเนียมที่จุดชำระเงิน จำนวน 26 PLN
*หมายเหตุ* ขั้นตอนการจองคิวขอรับรองเอกสารอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดศึกษาขั้นตอนเพิ่มเติม
ที่ https://www.gov.pl/web/diplomacy/certification-of-documents

5. สถานทูตไทยในโปแลนด์
นัดหมายขอรับทำเอกสารผ่อนผันการเกณฑ์ทหารกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ผ่าน
Facebook Messenger ที่เพจ Royal Thai Embassy, Warsaw, Poland
เตรียมเอกสารอย่างละ 2 ชุด ดังนี้
ใบคำร้องนิติกรณ์
ใบสด.9 (เอกสารจากสัสดีที่ไทย)
หนังสือรับรองสถานะนักศึกษาที่ผ่านการรับรองจากหน่วยงานของโปแลนด์แล้ว
พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาไทยที่ลงชื่อกำกับตำแหน่งผู้แปล
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาหนังสือเดินทาง
ค่าธรรมเนียมรับรองหนังสือรับรองสถานะนักศึกษาและรับรองการแปล จำนวน 80
PLN ต่อเอกสาร 1 ชุด
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การขอขยายระยะเวลาพำนักในโปแลนด์ หลังสำเร็จ
การศึกษา
ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)
การสมัคร Temporary Residence Card เมื่อได้งานแล้ว
การรับรองคุณวุฒิ
การฝึกงานหรือหางานในโปแลนด์

โอกาสหลังจบการศึกษา
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ใบอนุญาตพำนักชั่วคราว หลังสำเร็จการศึกษา
(Temporary Residence Card-TRC)
โปแลนด์สามารถให้บุคคลที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในหลักสูตร full-time
ในโปแลนด์ และมีแผนที่จะหางานหรือจัดตั้งธุรกิจในโปแลนด์ สามารถขอ TRC ได้ โดยยังไม่จำเป็น
ต้องมีหลักฐานการจ้างงาน โดย TRC สำหรับจุดประสงค์ดังกล่าวจะมีการระบุ "access to the
labour market" ไว้ในบัตร ซึ่งใบอนุญาตดังกล่าวจะมีระยะเวลา 9 เดือน เพื่อให้เวลาผู้ถือบัตรหา
งานหรือจัดตั้งธุรกิจในโปแลนด์
เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อขอ TRC มีดังนี้
แบบฟอร์มการขอใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ชั่วคราว
(https://cudzoziemcy.gov.pl/en/online-applications/)
รูปถ่ายอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนการยื่นสมัคร ขนาด 35 มม. x 45 มม. จำนวน 2 รูป
หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย หรือประกาศนียบัตร
สำเนาเอกสารการเดินทาง
เอกสารยืนยันสถานที่พำนักในโปแลนด์
เอกสารทางการเงิน เช่น bank statement ซึ่งควรมีเงินเพียงพอและครอบคลุมค่าใช้จ่าย
ในการพำนักในโปแลนด์
เอกสารรับรองการทำงานจากนายจ้างคนก่อน (หากมีการทำงานมาก่อน)
ประกันสุขภาพครอบคลุมระยะเวลาที่จะพำนักต่อในโปแลนด์
ข้อมูลและช่องทางติดต่อ
Office for Foreigners
(วันทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09:00 to 15:00 น.)
เบอร์โทร: +48 47 721 75 75
สำนักงานเขต ตามเมืองต่างๆ:
https://udsc.gov.pl/en/contact/infolinie-dlacudzoziemcow/
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- 60 -

Work Permit
Work Permit คืออะไร?
ผู้ที่จะทำงานในโปแลนด์อย่างถูกต้องตามกฎหมายต้องมี
ใบอนุญาตทำงานออกโดยที่สำนักงานท้องถิ่น (Voivode)
โดยผู้ว่าจ้างต้องเป็นผู้ร้องขอเอกสารดังกล่าวก่อนที่จะ
สามารถว่าจ้างลูกจ้างได้
ใบอนุญาตต้องประกอบไปด้วย
ชื่อนายจ้าง พร้อมรายละเอียดที่อยู่ของบริษัท
ตำแหน่งงาน
ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นๆ ที่ควรได้รับ
ชั่วโมงการทำงาน
ระยะเวลาการว่าจ้าง
ทั้งนี้ หากมีการต่ออายุสัญญา นายจ้างควรดำเนินการต่อ
ใบอนุญาตด้วย เพื่อประกอบการต่ออายุ TRC หรือประกอบ
การขอวีซ่าของลูกจ้าง

ข้อควรรู้
สิทธิพึงได้ของลูกจ้างต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา
จ้างงานและใบอนุญาตทำงาน ไม่ควรโดนบังคับให้มีการเซ็น
สัญญาอีกฉบับที่อาจทำให้ลูกจ้างเสียเปรียบได้
ลูกจ้างจะต้องได้รับสิทธิเข้าถึงประกันสังคมของโปแลนด์
และควรมีหลักฐานการจ่ายภาษีรายได้ (หัก ณ ที่จ่าย) ด้วย
หากมีการเปลี่ยนงานจะต้องแจ้งสำนักงาน Voivode ทราบ
และนายจ้างใหม่จะต้องดำเนินการสมัครใบอนุญาตทำงาน
ใหม่ภายใน 30 วันหลังจากลูกจ้างออกจากตำแหน่งเดิม
และต้องเริ่มกระบวนการขอ TRC ใหม่ด้วย

ข้อแนะนำและข้อควรระวัง
นายจ้างไม่มีสิทธิยึดหนังสือเดินทาง บัตรประชาชน และ TRC
ของลูกจ้าง
ลูกจ้างควรเก็บและสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทำงานไว้
เช่น เอกสารการจ้างงาน และใบอนุญาตการทำงาน

ทั้งนี้ สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

https://lang-psz.praca.gov.pl/en/-/10217858zezwolenia-na-prace
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ใบอนุญาตพำนักชั่วคราว ประเภททำงาน
เป็นใบอนุญาตที่ออกให้บุคคล ที่มีจุดประสงค์ที่ทำงานหรือจัดตั้งธุรกิจในประเทศโปแลนด์
พำนักในโปแลนด์เกิน 3 เดือนถึง 3 ปี

เอกสารที่ต้องเตรียม มีดังนี้
แบบคำร้องขอใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ชั่วคราว (https://cudzoziemcy.gov.pl/en/onlineapplications/) พร้อมกับแนบ "ภาคผนวก 1" แสดงหลักฐานว่านายจ้างได้ว่าจ้างลูกจ้างลูกจ้างจริง
รูปถ่ายอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนการยื่นสมัคร ขนาด 35 มม. x 45 มม. จำนวน 2 รูป
สำเนาเอกสารการเดินทางที่ถูกต้อง
เอกสารการจ้างงาน แสดงว่าลูกจ้างมีความสามารถและเหมาะสมกับงาน (จัดทำโดยนายจ้าง)
เอกสารยืนยันสถานที่อยู่อาศัยที่นายจ้างจัดเตรียมให้ หรือ เอกสารยืนยันสถานที่พำนักในโปแลนด์
กรณีสัญญาไม่ระบุว่านายจ้างจะจัดสรรที่พักให้
เอกสารรับรองการทำงานจากนายจ้างคนเดิม (กรณีมีการเปลี่ยนงาน)
เอกสารทางการเงินที่รับรองแหล่งที่มาของรายได้ ที่สามารถครอบคลุมการใช้ชีวิตในโปแลนด์
เช่น หลักฐานการจ่ายภาษี หลักฐานการจ่ายค่าประกันสังคม (ZUS) และ bank statement เป็นต้น
ประกันสุขภาพ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://udsc.gov.pl/en/cudzoziemcy/obywatele-panstw-trzecich/chce-przedluzyc-swojpobyt-w-polsce/zezwolenie-na-pobyt-czasowy/praca/jednolite-zezwolenie-na-pobyt-iprace/

เมื่อเตรียมเอกสารพร้อมแล้ว
ผู้สมัครควรส่งเอกสารด้วยตัวเองที่สำนักงาน
Voivodeship ในเขต/เมืองที่อาศัยอยู่
ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบสถานที่ตั้งสำนักงาน
ในเขตที่ท่านอยู่ได้ที่
https://udsc.gov.pl/lista-urzedowwojewodzkich/
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การเทียบวุฒิการศึกษาของโปแลนด์ไปใช้ในไทย
การเทียบวุฒิการศึกษาโปแลนด์ไปใช้ในไทยได้นั้น ไม่ว่าจะเพื่อเรียนต่อหรือทำงานในไทย สิ่งที่สำคัญที่สุดคือวุฒิ
การศึกษาของต่างประเทศต้องได้รับรองวิทยฐานะหรือรับรองมาตรฐาน (Accredited) จากรัฐบาลของประเทศนั้นๆ
กล่าวคือ หลักสูตรการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในโปแลนด์ควรได้รับการรับรองจากรัฐบาลของโปแลนด์ก่อนว่าเป็น
หลักสูตรที่มีมาตรฐานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยรัฐบาลโปแลนด์ มีความน่าเชื่อถือ และเป็นมาตรฐานสากลระดับ EU
ซึ่งนักศึกษาสามารถขอรับรองประกาศนียบัตรการสำเร็จการศึกษาของโปแลนด์ที่ National Agency for Academic
Exchange (NAWA) เพื่อนำไปประกอบการยื่นคำร้องขอเทียบวุฒิที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมของไทยต่อไป
ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับการเตรียมเอกสารเพิ่มเติม ที่
1. การรับรองวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาของโปแลนด์ ที่ National Agency for Academic Exchange
https://nawa.gov.pl/en/apostille-and-legalization
2. การเทียบวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา ติดต่อ สํานักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (ด้านอุดมศึกษา) ที่ 02 039 5612, 02 039 5636-39 และสามารถศึกษาข้อมูลการเตรียมเอกสารที่
http://www.mua.go.th/users/bhes/bhes1/foreignDegreeEquivalence.htm

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
แบบคำร้องขอเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศ (แบบภาษาอังกฤษ) (แบบภาษาไทย)
ปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร
ใบบันทึกผลการศึกษา (Transcript)
บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง และทะเบียนบ้าน
กองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ที่อยู่ : อาคารอุดมศึกษา 2 ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02 039 5612, 02 039 5636-39
โทรสาร : 02 039 5664-5
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เมื่อวันที่ 17 - 18 กันยายน 2564 สถานเอกอัครราชทูต ณ
กรุงวอร์ซอ ได้จัดสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ "โอกาสการทำงานใน
โปแลนด์สำหรับนักศึกษาไทยในโปแลนด์"
การสัมมนาประกอบไปด้วย 3 ส่วน ได้แก่
1. การแนะแนวเกี่ยวกับการสมัครเรียนและการขอวีซ่า
2. การแนะแนวเกี่ยวกับโอกาสและช่องทางการหางานใน
โปแลนด์ และ
3. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของนักศึกษาและศิษย์เก่า
ไทยที่ทำงานในโปแลนด์
โดยมีผู้บรรยายที่มีประสบการณ์ตรง จาก StudyWiz, Think
Poland, บ. Careers in Poland และนักศึกษาไทยและศิษย์เก่า
ที่สำเร็จการศึกษาในโปแลนด์ และมีการถามตอบที่เป็น
ประโยชน์ ดังนี้

ช่องทางหางานในโปแลนด์หายากเนื่องจากเว็บไซต์หางานเป็นภาษาโปลิช
นักศึกษาจะสามารถหาที่ฝึกงาน งานพิเศษ หรืองานประจำในโปแลนด์ได้จากไหนได้บ้าง
มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะมี Career Office ให้นักศึกษาต่างชาติยื่น CV หรือ Resume เพื่อสมัคร
ฝึกงาน ทำงานพิเศษ หรืองานประจำโดยเจ้าหน้าที่จะสรรหางานจากบริษัทที่มหาวิทยาลัยจับคู่ด้วย
นอกจากนี้ สามารถหาได้จากเว็บไซต์หางานสำหรับชาวต่างชาติ เช่น careersinpoland.com (ซึ่งมี
ประกาศรับฝึกงานที่บริษัทข้ามชาติ เช่นกัน) หรือกลุ่ม Facebook หรือ social network อื่นๆ เช่น
กลุ่มคนไทยในโปแลนด์ กลุ่ม Foreigners in Warsaw หรือค้นหา Jobs for Foreigners in Poland
ซึ่งจะมีประกาศรับสมัครงานอยู่เรื่อยๆ และไม่จำเป็นต้องมีความรู้ภาษาโปลิช
รุ่นพี่ส่วนใหญ่ได้งานประจำจากการสร้างโปรไฟล์ใน Linkedin หรือ Glassdoor เพื่อใส่ CV ของ
ผู้สมัครงาน ซึ่งเป็น platform ที่บริษัทข้ามชาติที่ตั้งในโปแลนด์ประกาศรับสมัครหรือคัดกรอง
โปรไฟล์ของคนหางาน นอกจากนี้ ภาคเอกชนในโปแลนด์ส่วนใหญ่ใช้ Linkedin และ Glassdoor ใน
การสรรหาบุคลากรอย่างกว้างขวางอีกด้วย
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เรียนจบที่โปแลนด์ สามารถทำงานต่อที่ประเทศอื่นในยุโรปได้หรือไม่
เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว บัณฑิตสามารถดำเนินการขอ Temporary Residence Card (TRC) ระยะเวลา
9 เดือนเพื่อหางานหลังสำเร็จการศึกษาได้ หากได้บัตรแล้วจะสามารถเดินทางใน EU เพื่อหางานได้
เมื่อได้งานแล้วควรให้ผู้ว่าจ้างออกเอกสารยืนยันการว่าจ้าง ใบอนุญาตทำงาน (Work permit) และ
สัญญาว่าจ้าง เพื่อดำเนินการต่ออายุ TRC หากได้งานในโปแลนด์ หรือวีซ่าเข้าประเทศที่บริษัทผู้ว่าจ้าง
ตั้งอยู่
ขั้นตอนการขอวีซ่าทำงานจะมีความแตกต่างในแต่ละประเทศ ดังนั้น ควรศึกษากระบวนการขอวีซ่า
อย่างละเอียด ทั้งนี้ หากได้งานที่โปแลนด์ก็มีสิทธิขอต่ออายุ TRC โดยที่ไม่ต้องเดินทางกลับไทยเพื่อ
ขอวีซ่าใหม่ได้ และหากทำงานหลายปีแล้ว ก็มีโอกาสย้ายงานระหว่างประเทศใน EU ได้ง่ายขึ้นเช่นกัน

หากสำเร็จการศึกษาและเดินทางกลับไทยแล้ว ยังมีสิทธิขอ TRC หางาน 9 เดือนได้หรือไม่
ไม่ได้ เนื่องจากการขอ TRC หางาน 9 เดือน ถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนประเภทและต่ออายุ
การพำนักในโปแลนด์อีก 9 เดือน การกลับไทยไปก่อนโดยที่ไม่ได้ยื่นขอขยายระยะเวลาพำนัก
หลังสำเร็จการศึกษาถือว่าเป็นการสละสิทธินั้นไป เนื่องจากบัณฑิตได้เดินทางกลับถิ่นพำนักตาม
ที่กำหนดไว้ในวีซ่านักศึกษาหรือบัตร TRC นักศึกษา
ทั้งนี้ ในขั้นตอนการขอต่อ TRC ไม่ว่าจะเป็นของนักศึกษาหรือแรงงาน โดยปกติแล้ว ระหว่างที่
Office for Foreigners พิจารณาอนุมัติการออก TRC ผู้สมัครจะไม่สามารถเดินทางออกจาก
โปแลนด์ได้ และหากเดินทางออกจากโปแลนด์แล้วถือว่ากระบวนการพิจารณาขอต่อ TRC ถูก
ยกเลิกไป และต้องขอวีซ่าจากที่ไทยและเริ่มกระบวนการขอ TRC ใหม่อีกครั้งเมื่อกลับมาโปแลนด์

Corporate culture ในที่ทำงานในโปแลนด์เป็นอย่างไรบ้าง
หากเป็นบริษัทต่างประเทศจะมีการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้พนักงานทุกคนทราบถึง
ความคืบหน้าของงานและมีความเข้าใจต่อเนื้องานที่ตรงกัน
ส่วนใหญ่นายจ้างจะให้ความสำคัญต่อชั่วโมงการทำงาน คือ ไม่ให้ทำงานเกิน 8 ชั่วโมง และมี
ความยืดหยุ่นด้านเวลา ตราบใดที่พนักงานทำงานเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
เปิดโอกาสให้นักศึกษาทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย โดยเฉพาะนักศึกษาปริญญาโท เนื่องจาก
ชั่วโมงการเรียนของมหาวิทยาลัยในโปแลนด์เอื้ออำนวยให้นักศึกษามีโอกาสทำงานพิเศษได้
และไม่กระทบต่อผลการเรียนของนักศึกษา หากมีการบริหารเวลาที่ดี
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ชาวต่างชาติมีโอกาสทำงานที่ต้องใช้ใบประกอบอาชีพ (เช่น แพทย์ หรือสถาปัตย์)
ในโปแลนด์หรือ EU ได้หรือไม่
ชาวต่างชาติสามารถสอบใบประกอบอาชีพสำหรับงานที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น
แพทย์ หรือสถาปัตย์ได้ แต่ต้องสอบเป็นภาษาท้องถิ่นหรือมีความรู้ภาษาท้องถิ่นเป็นอย่างดี
เนื่องจากเป็นอาชีพที่ต้องสื่อสารกับคนท้องถิ่น ดังนั้น หากสนใจประกอบอาชีพเฉพาะทางควรจะมี
ความรู้ภาษาท้องถิ่นอย่างดี ไม่ใช่แค่ในโปแลนด์แต่ในประเทศอื่นๆ ใน EU เช่นกัน

งานประเภทใดในโปแลนด์มีความต้องการพนักงานชาวต่างชาติ
ที่สื่อสารภาษาอังกฤษได้สูง แต่ไม่จำเป็นต้องรู้ภาษาโปลิช
โดยที่โปแลนด์มีค่าครองชีพที่ไม่สูงจึงเป็นที่ตั้งของบริษัทข้ามชาติจำนวนมาก โดยโปแลนด์
เป็นศูนย์ outsourcing และศูนย์ให้บริการลูกค้าทั่วโลกของบริษัทข้ามชาติ รวมถึงมี
อุตสาหกรรม IT ที่กำลังเติบโต ประเภทงานที่มีความต้องการสูงจึงหลากหลายและไม่จำกัด
การว่าจ้างคนโปลิช โดยอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตและเป็นที่ต้องการในโปแลนด์มีดังนี้
งาน IT / วิศวะคอมพิวเตอร์ / อุตสาหกรรมผลิตเกม
งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์
Customer Service
การเงินและการตลาด

ข้อแนะนำเพิ่มเติมจากรุ่นพี่
โอกาสไม่มาหาเราหากเราไม่เป็นฝ่ายหาก่อน
งานทุกแบบเป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ และสามารถนำไปสร้างโปรไฟล์
ประสบการณ์ทำงานของเราได้ ไม่ว่าจะเป็นงานพิเศษเสิร์ฟอาหาร หรืองานครัวใน
ร้านอาหาร ล้วนเป็นประสบการณ์ทำงานและเป็นการบ่งบอกถึงทัศนคติที่ดีในมุมมอง
ของนายจ้าง
การศึกษาต่อและอาศัยในต่างประเทศจะบังคับให้เราเติบโต มีความรับผิดชอบ สามารถ
แก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวัน (character development) จึงควรใช้ช่วงเวลานี้ในการ
สรรหาโอกาสที่จะสามารถใช้ passion หรือความสามารถที่เราไม่คิดว่าจะใช้ได้ให้มาเป็น
ประโยชน์ได้

โอกาสหลังจบการศึกษา

- 66 -

Day 1 การต่อวีซ่าหางาน และโอกาสหางานในโปแลนด์
วันที่ 17 กันยายน 2564

Day 2 แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากนักศึกษาไทยในโปแลนด์
18 กันยายน 2564
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สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ
ขอขอบคุณข้อมูลที่เป็นประโยชน์จาก
กลุ่มนักศึกษาไทยในโปแลนด์
Think Poland/Studywiz
Lin’s International
Careers in Poland
เพื่อนำมาประกอบการจัดทำ
หนังสือคู่มือนักศึกษาไทยในโปแลนด์ฉบับนี้

คณะจัดทำ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ
นางสาวพนมขวัญ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

เลขานุการเอก (กงสุล)
กำกับงาน

นางสาวธิดา โกมลวิจิตรกุล

รวบรวมและประมวลข้อมูล

นางสาวยุพเรศ จงสุข

ออกแบบและจัดทำรูปเล่ม

