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คํานํา
    “คู่มือนักศกึษาไทยในโปแลนด์” ฉบบั e-booklet นี� จัดทําขึ�นเพื�อเป�นหนึ�งในชอ่งทางการแนะนาํ
นักศกึษาไทยจะเดินทางมาศกึษาต่อ หรอืมคีวามสนใจที�จะศกึษาต่อในประเทศโปแลนด์ รวมถึง
ขอ้มูลที�เป�นประโยชน์ในการดํารงชวิีตในฐานะนกัศกึษาไทยในโปแลนด์ ซึ�งสถานเอกอัครราชทตู        
ณ กรุงวอรซ์อ ได้รวบรวมขอ้มลูจากหนว่ยงานที�เกี�ยวข้อง และประสบการณ์ตรงจากกลุ่มนกัศกึษา
ไทยในโปแลนด์ เพื�อใหข้อ้มลูที�เป�นประโยชนแ์ละเป�นป�จจุบนัมากที�สดุ 

     เนื�อหาในคู่มือนี�ประกอบด้วยขอ้มูล 4 สว่น ได้แก่ ขอ้มลูทั�วไปเกี�ยวกับโปแลนด์ การเตรยีมตัว
ศกึษาต่อ การใชช้วิีตในโปแลนด์ และโอกาสหลังสาํเรจ็การศกึษา ซึ�งสถานเอกอัครราชทตูฯ หวังเป�น
อยา่งยิ�งว่าคู่มอืนกัศกึษาไทยในโปแลนด์ในลักษณะ e-booklet เล่มนี� จะเป�นประโยชน์ เขา้ถึง
นักศกึษาไทยได้ง่าย และ user-friendly 

      สถานเอกอัครราชทตูฯ ขอขอบคณุนางสาวธดิา โกมลวิจิตรกลุ และนางสาวยุพเรศ จงสขุ ที�ได้
เป�นกําลังสาํคัญในการรวบรวมขอ้มลู โดยเฉพาะประสบการณ์ต่าง ๆ จากกลุ่มนกัศกึษาไทย รวมถึง
ขอบคณุนักศกึษาและผูแ้บง่ป�นประสบการณ์ทกุท่าน ซึ�งขอ้มลู ประสบการณ์ และมมุมองต่าง ๆ ของ
ทกุท่านจะเป�นวิทยาทานแก่นกัศกึษาท่านอื�น ๆ ต่อไป

    สุดท้ายนี� หากผูอ่้านท่านใดมขีอ้แนะนาํเพิ�มเติมเพื�อปรบัปรุงคู่มือใหค้รอบคลมุประเด็นต่าง ๆ   
 ใหม้ากยิ�งขึ�น สถานเอกอัครราชทตูฯ ก็น้อมรบัด้วยความเต็มใจยิ�ง 
    

นายเชษฐพนัธ ์มากสมัพนัธ์
เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอรซ์อ

กันยายน 2564



 บทนํา

การเตรยีมตัว

การใชช้วิีตในโปแลนด์

โอกาสหลังจบการศกึษา

14... การเดินทางจากไทยไปโปแลนด์

01... ขอ้มลูทั�วไปของโปแลนด์

03... ระบบการศกึษาของโปแลนด์
04... การสมัครและการสอบคัดเลือก
08... การเตรียมและรบัรองเอกสารที�เกี�ยวขอ้ง
12... ขั�นตอนการสมคัรวีซา่

44... บริการงานกงสุล

16... PESEL Number
18... Temporary Residence Card (TRC)

29... ชวิีตประจําวันในโปแลนด์
43... การหางานพเิศษในโปแลนด์

60... การขอขยายระยะเวลาพาํนกั
ในโปแลนด์หลังสําเรจ็การศกึษา

61... ใบอนุญาตทํางาน (Work Permit)

62... การสมคัรขอ Temporary Residence
Card เมื�อได้งานแล้ว

63... การเทียบคณุวุฒกิารศกึษาของโปแลนด์ 
เพื�อนาํไปใชต่้อในประเทศไทย

64... Q&A สมัมนาออนไลน์ 
"โอกาสการทํางานในโปแลนด์สาํหรับ
นักศกึษาไทยในโปแลนด์"



โปแลนด์มชีื�อทางการว่าสาธารณรฐัโปแลนด์ เป�นประเทศตั�งอยูใ่นตอน
กลางของทวีปยุโรป มพีรมแดนติดกบั 7 ประเทศ ได้แก ่รสัเซยี ลทัิวเนีย
เบลารุส ยูเครน สโลวาเกยี เชก็ และเยอรมน ี

เมอืงหลวงของประเทศ คือ กรุงวอรซ์อ (Warsaw) และมเีมอืงใหญที่�
สาํคัญๆ อื�น ๆ เชน่ กดัญสก ์(Gdańsk) คราครูฟ  (Kraków) 

       วูดซ์ (Łódź) พอซนาน (Poznań) และวรอซวาฟ (Wrocław) เป�นต้น 
ธงชาติโปแลนด์

ภาษาราชการ: ภาษาโปลชิ (Polish)
ประชากร: ประมาณ 38 ล้านคน
สภาพภมิูอากาศ: สภาพภมูอิากาศของโปแลนด์แบ่งออกเป�น 4 ฤด ูได้แก ่ฤดหูนาว (ธ.ค. -
ก.พ.) ฤดใูบไม้ผล ิ(ม.ีค. - พ.ค.) ฤดรูอ้น (ม.ิย. - ส.ค.)  ฤดใูบไมร้ว่ง (ก.ย. - พ.ย.)
เวลา:  GMT + 1 hr
สกุลเงิน: Złoty หรอื สว้อตตี� (PLN)  
ศาสนา: ครสิต์นกิายโรมนัคาทอลกิ 89.8% นิกายออรโ์ธดอกซ ์13% นิกายโปรเทสแตนท์
0.3% อื�น ๆ 8.6%

       สถานเอกอัครราชทตู ณ กรุงวอรซ์อ ได้จัดทําคู่มอืนกัศกึษาไทยในโปแลนด์ขึ�นเพื�อเป�น
ข้อมูลสาํหรบัผูที้�สนใจมาศกึษาต่อที�ประเทศโปแลนด์ในทกุระดับชั�น ผูที้�กาํลงัศกึษาอยูใ่น
โปแลนด์ หรอืผู้ที�กาํลงัจะจบการศกึษาและมคีวามประสงค์ที�จะอยูใ่นประเทศโปแลนด์ต่อ
อย่างถกูต้องตามกฎหมาย โดยเนื�อหาภายในคู่มอืเลม่นี�มาจากการรวบรวมขอ้มลูจากองค์กร
ต่าง ๆ รวมถึงการสมัภาษณป์ระสบการณต์รงจากนกัศกึษาไทยในโปแลนด์ เพื�อสะท้อนสิ�งที�
เกิดขึ�นจรงิในชวิีตประจําวันและเป�นป�จจุบนั เพื�อประโยชน์สงูสดุแกผู่อ่้านทกุท่าน

ข้อมูลทั�วไปของโปแลนด์ 

- 01 -

สถิตินักศกึษาไทยในโปแลนด์

     เนื�องจากระบบการศกึษาของโปแลนด์ที�มคุีณภาพ ได้มาตรฐาน EU มคีอรส์ภาคภาษาอังกฤษ
และค่าใช้จ่ายที�ยงัไม่สงูนกั โดยเฉพาะเมื�อเทียบกับคอรส์ภาคภาษาอังกฤษในประเทศไทย ทําให้
โปแลนด์เป�นอีกหนึ�งประเทศที�นา่สนใจสาํหรบัผู้ที�ต้องการศึกษาต่อในต่างประเทศ ซึ�งป�จจุบนั มี
นักศกึษาไทยเรยีนอยูที่�โปแลนด์ประมาณ 250 – 300 คน โดยมจํีานวนชุมชนไทยที�อาศยัอยูใ่น
โปแลนด์ทั�งหมดประมาณ 800 คน 

~ 250-300 คน 

 Thai community 
in Poland 

(appx. 800)



คู่มือนักศึกษาไทยในโปแลนด์                                                                                         

การเตรยีมตัว

ระบบการศึกษาของโปแลนด์
การสมัครและสอบคัดเลือก
การเตรยีมและรบัรองเอกสารที�
เกี�ยวขอ้ง
ขั�นตอนการสมัครวีซา่
การเดินทางจากไทยไปโปแลนด์
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POL I SH
EDUCAT ION
SYSTEM

    ตลาดการศึกษาของโปแลนด์มีการเติบโตและพัฒนา
อย่างต่อเนื�อง โดยมีจํานวนของสถาบันการศึกษาที�ได้รับ
การรับรองมาตรฐานสหภาพยุโรป ได้รับเงินอุดหนุนจาก
สหภาพยุโรปเพื�อขับเคลื�อนด้านการพัฒนาและวิจัย และมี
โครงการแลกเปลี�ยนนักศึกษาต่างชาติ (Erasmus
University Charter Approach 200) 

 โปแลนด์เป�นสมาชิกเชงเก้น (Schengen) นักศึกษาจึง
สามารถยื�นขอวีซ่าโปแลนด์และเดินทางไปประเทศ
ยุโรปที�เป�นประเทศสมาชิกเชงเก้น 26 ประเทศได้ 
 มีค่าครองชีพที�ยังถือว่าไม่แพงมากเมื�อเทียบกับ
ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปอื�น ๆ 
มีระบบมาตรฐานการศึกษาตามมาตรฐานระบบการ
ศึกษาระดับอุดมศึกษาของสหภาพยุโรป โดยในระดับ
มหาวิทยาลัยมีการใช้ระบบหน่วยกิต ECTS* ซึ�งง่ายต่อ
การเทียบโอนหน่วยกิตระหว่างมหาวิทยาลัยในยุโรป 

   นอกจากนี� โปแลนด์ยังมีจุดเด่นอื�นๆ กล่าวคือ
1.

2.

3.

 

ปริญญาตรี หลักสูตร 3 - 4 ป� (6 - 7 เทอม) ต้อง
มีหน่วยกิตอย่างน้อย 180 หน่วยกิต ECTS 
 ปริญญาโท หลักสูตร 1.5 - 2 ป� (6 - 7 เทอม)
ต้องมีหน่วยกิตอย่างน้อย 90 หน่วยกิต ECTS 
ปริญญาโทและหลักสูตรระยะยาว เช่น สาขา
แพทย์ จิตวิทยา และกฎหมาย หลักสูตร 4.5 -
6ป� (9 -12 เทอม) ต้องมีหน่วยกิตอย่างน้อย
300 - 360 หน่วยกิต ECTS 
 ปริญญาเอก หลักสูตร 3 - 4ป� (6 - 8 เทอม)
ต้องเทียบตามคุณสมบัติของหลักสูตรการศึกษา
โปแลนด์ และมีผลภาษาอังกฤษในระดับ B2 

* European Credit Transfer System (ECTS) 
เป�นมาตรฐานที�นาํมาใช้โดยมหาวิทยาลัยทุกแห่งใน
European Higher Education Area (EHEA) ซึ�ง
รวมถึงประเทศโปแลนด์ด้วย ทั�งนี� การศึกษาระดับ
อุดมศึกษาของโปแลนด์ทุกแห่งต้องใช้ระบบ ECTS
ในการสะสมและการเทียบโอนหน่วยกิตของ
นักศึกษา ซึ�งมีผลให้นักศึกษาต่างชาติที�ศึกษาใน
EHEA สามารถมาศึกษาต่อที�โปแลนด์ได้  
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ชอ่งทางการสมคัร: ผูเ้รยีนสามารถสมัครได้ด้วยตนเองโดยตรงกบัทางมหาวิทยาลัยหรอืสมคัรผา่นบรษิทัแนะแนว      
 การศึกษาต่อต่างประเทศ (เอเจนท์) นอกจากนี� บางมหาวิทยาลยัยงัมทีนุการศึกษาสาํหรบันกัเรียนต่างชาติด้วย เชน่    
ทุน Erasmus Mundus Joint Master Degree ซึ�งเป�นทนุสาํหรบันกัศกึษาปรญิญาโทนอกสหภาพยุโรป เป�นต้น  

ทั�งนี� ผูส้มัครที�มีวุฒ ิGeneral Educational Development (GED*) สามารถนาํไปยื�นสมคัรเขา้เรยีนมหาวิทยาลยัใน
โปแลนด์ได้ โดยในแต่ละมหาวิทยาลัยจะมีเงื�อนไขที�แตกต่างกนัออกไป 
         

ภาคฤดหูนาว (Winter Semester) : ต้นเดือนตุลาคม - กลางเดือนกมุภาพนัธ ์ 
ภาคฤดรูอ้น (Summer semester) : กลางเดือนกมุพาพนัธ ์- สิ�นเดือนมิถนุายน  
ป�ดเทอมฤดรูอ้นหรอืป�ดเทอมใหญม่รีะยะเวลา 3 เดือน : กรกฏาคม - กนัยายน 

      ป�การศกึษาของโปแลนด์แบง่ออกเป�น 2 ภาคการศึกษา ได้แก่

*GED เป�นวุฒิการศึกษาของอเมริกาที�กระทรวงศึกษาธกิารไทยได้รับรองวุฒิการศึกษานี�ให้เทียบเท่ากับวุฒิมัธยมปลายใน
ประเทศไทยอย่างเป�นทางการตั�งแต่ป�พุทธศักราช 2558  

หมายเหต ุชว่งเวลาการรบัสมัครนักศกึษาใหมแ่ละเงื�อนไขต่างๆ ของทนุการศกึษานั�นขึ�นอยูกั่บแต่ละมหาวิทยาลัย                    
                  ดังนั�น ผู้ที�สนใจเขา้ศกึษาต่อในสถาบันใดควรตรวจสอบขอ้มลูต่าง ๆ ที�เว็บไซต์ของสถาบนันั�น ๆ โดยตรง 
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     สิ�งสาํคัญมากสาํหรบัการไปศกึษาต่อต่างประเทศ โดย
เฉพาะในหลกัสตูรนานาชาติ รวมถึงที�โปแลนด์ คือผูส้มคัร
ควรมทัีกษะภาษาอังกฤษในระดับดีถึงดีมาก ดังนั�น ผูส้นใจ
ควรจะประเมินระดับภาษาอังกฤษตนว่าอยูใ่นระดับใด โดย
หากผลทดสอบยงัไม่ดีเพยีงพอ จะได้วางแผนการในการ   
 ฝ�กฝนเพิ�มเติม ให้ทันกาํหนดระยะเวลากอ่นสมคัรเรยีนใน
ต่างประเทศต่อไป

     ทั�งนี� มหาวิทยาลยัในโปแลนด์โดยมากกจ็ะขอรบัผลการ
ทดสอบภาษาอังกฤษที�เป�นมาตรฐานสากลที�เป�นที�ยอมรบั
ในองค์กรภาครฐั สถานศกึษา และสถาบนัชั�นนาํทั�วโลก เช่น  
IELTS หรอื TOEFL เป�นต้น        

     ป�จจุบัน สถานศกึษาหลายแหง่ในโปแลนด์ที�มหีลักสตูรการเรยีนการสอนที�เป�นภาษาอังกฤษสาํหรับนกัศกึษาต่างชาติ มกัมี
หลักสูตรเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษก่อนเขา้ศกึษาจรงิใหส้าํหรบัผูที้�ไมม่ผีลสอบภาษาอังกฤษหรอืมีผลคะแนน
ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ต�ากว่ามหาลัยกาํหนดอีกด้วย ซึ�งขึ�นอยู่กับการพจิารณาของมหาวิทยาลยั ซึ�งเป�นอีกชอ่งทางหนึ�งให้
นักศึกษาไทยได้ฝ�กฝนภาษาอังกฤษและใชช้วิีตในต่างประเทศ ก่อนการเริ�มศกึษาจรงิ 

ขั�นตอนการเตรยีมตัว

  - 05 -การเตรยีมตัว

ประเมินระดับ
ภาษาของตนเอง

วางแผนการ
พฒันาทักษะ

ภาษา

กาํหนดระยะเวลา
การฝ�กฝน 

สมคัรสอบภาษา
อังกฤษ เมื�อพรอ้ม

สมัครเรยีนหลกัสตูร
เตรยีมภาษา 



พี�เคท

   เมื�อได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัย และดําเนินการชําระค่าเล่าเรียนเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจะ
สง่เอกสารใบตอบรบัตัวจรงิใหกั้บนักศกึษาเพื�อประกอบการยื�นขอวซีา่เข้าประเทศโปแลนด์ สว่น
เอกสารประกอบการการขอวีซา่อื�น ๆ สามารถดูได้ที�หน้าเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตโปแลนด์
ประจําประเทศไทย ทั�งนี� ผูส้มัครอาจเขยีนจดหมายแนะนําตัวพรอ้มเหตผุลประกอบว่าจะเดินทางไป
ศกึษาที�โปแลนด์ เพื�อสร้างน�าหนักประกอบการอธิบายวัตถุประสงค์ในการขอวีซา่อีกทางหนึ�ง" 

EXCLUSIVE 

แบง่ป�นประสบการณ์จาก

นักศกึษาไทยในโปแลนด์
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Economics and Business,
 Poznań University of Economics and Business 

 เมื�อนอ้งๆ ตั�งใจแล้วว่าจะเขา้สมคัรคณะไหน มหาวิทยาลัยใด ใหเ้ขา้ไปในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
 ตรวจสอบคณุสมบติัหรอืรายละเอียดที�เกี�ยวขอ้งจากเว็บไซต์ 
 ค้นหาหนา้การสมคัรออนไลน ์กรอกขอ้มลูสว่นตัว การศกึษา และแนบเอกสารอื�นๆ ที�มหาวิทยาลัย
กําหนด 
 รอผลตอบกลับจากทางมหาวิทยาลัย 

   "ความคิดเหน็สว่นตัวคิดว่าระบบการศกึษาโปแลนด์ค่อนขา้งไมซั่บซอ้น และง่ายต่อการเขา้ศกึษาต่อ
การสมัครเรยีนด้วยตัวเองผา่นหนา้เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยจึงมกีระบวนการที�ไมยุ่ง่ยาก นั�นคือ 

1.
2.
3.

4.

ทั�งนี� ทางมหาวิทยาลัยอาจมกีารร้องขอเอกสารเพิ�มเติม หรอืแจ้งกําหนดการทดสอบ เพื�อสอบวัดระดับ
ความรูห้รอืสัมภาษณผู้์สมคัร จึงควรติดตามผลตามชอ่งทางที�สมคัรอยา่งสม�าเสมอ เพื�อตรวจสอบ      
 ขั�นตอนกระบวนการ ลดขอ้ผิดพลาด และทําตามระยะเวลาที�กําหนด เพื�อสามารถวางแผนจัดการได้ทัน
เวลาค่ะ 

คําแนะนาํจากรุน่พี�
การสมคัรเรยีนมหาวทิยาลัยในโปแลนด์ดว้ยตนเอง

https://www.gov.pl/web/thailand/d-type-national-visa


พี�สนูปป��
Medicine,  

Medical University of Lublin
 

    "การเรียนต่อแพทย์ที�โปแลนด์ เป�นหนึ�งทางเลือกของเด็กไทยในการเรยีนต่อต่างประเทศ ณ ป�จจุบนั     
ทั�งนี� คณุภาพของการศกึษา และระบบการศกึษายุโรปที�เป�นที�ยอมรับจากทั�วโลก เหตผุลอื�น ๆ คงเป�น          
ค่าใช้จ่ายที�ไมสู่งมากเมื�อเทียบกับการเรียนต่อแพทย์ในประเทศอื�น ๆ หรอืการเรยีนแพทยภ์าคภาษา
อังกฤษในประเทศไทยเอง ขอ้สอบและการสอบเขา้ที�ไมย่ากมาก จึงทําใหมี้โอกาสที�มากขึ�น รวมถึงการใช้
ผลคะแนนภาษาที�ไมสู่งจนเกินความสามารถ หรือหากต้องการเตรยีมความพรอ้ม ทางมหาวิทยาลัยก็จะ
ใหคํ้าแนะนําในการลงเรียน จึงทําใหก้ารเลือกเรยีนแพทยที์�โปแลนด์เป�นตัวเลือกที�นา่สนใจสําหรับผม  ดัง
นั�น หากน้อง ๆ ที�กําลังศกึษาขอ้มลูการเรียนต่อแพทย์ และสนใจเรยีนแพทย์ที�โปแลนด์ควรเตรียมความ
พร้อมทั�งความรู้ในวิชา ผลสอบภาษาอังกฤษ และควรตรวจสอบกําหนดการรบัเขา้ศึกษาต่อแต่       เนิ�น
ๆ ไมน้่อยกว่า 3 เดือน ยิ�งตัดสินใจเร็วและเตรียมตัวเรว็เท่าไหร ่ยิ�งมีโอกาสในการเตรยีมความพร้อมตัว
เองมากเท่านั�น เนื�องจากมทัี�งกระบวนการสมคัร การทดสอบและคัดเลือกจากทางมหาวิทยาลัย     การเต
รียมความรู้พื�นฐานวิชาที�กําหนด และกระบวนการการขอวีซา่ ซึ�งล้วนต้องใชเ้วลาทั�งสิ�น"
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รูปแบบการเรยีนเบื�องต้น ชั�นป�ที� 1 - 4 จะเป�นการเรยีนทั�วไป ชั�นป�ที� 5 - 6 จะเป�นรูปแบบการสอน       
 การฝ�กปฎิบติังาน หรอืที�เรียกว่า “ชั�นคลีนคิ” ตามเครอืขา่ยสถาบันฝ�กสอน/รพ. ของมหาวิทยาลัยนั�นๆ 
การสอบวัดผล มกีารจัดสอบหลังบทเรียนเกือบทกุครั�ง และมีการเก็บคะแนนการสอบในหวัขอ้ยอ่ย ๆ เพื�อ
ที�จะนาํคะแนนทั�งหมดถัวเฉลี�ย และประเมนิโอกาสและความสามารถในการสอบปลายภาคต่อไป ทั�งนี� 
 ขึ�นอยูกั่บรูปแบบการเรยีนการสอนของแต่มหาวิทยาลัย 
เพื�อนรว่มหอ้ง สบืเนื�องจากหลักสตูรเป�นภาษาอังกฤษจึงมนีกัศึกษาต่างชาติจํานวนมาก ทําใหม้คีวาม
หลากหลายทางเชื�อชาติในหอ้งเรยีน เป�นการสรา้งมติรภาพและเครอืขา่ยกับเพื�อนหลายประเทศ 

ประสบการณ์เรยีนแพทยใ์นโปแลนด์ : 

ควรตรวจสอบมหาวิทยาลัยที�แพทยส์ภาไทยรบัรองก่อนสมคัร ซึ�งจําเป�นต่อการเทียบวุฒแิละสอบ
ใบประกอบวิชาชพีภายหลังการศกึษา  
แผนการสอบใบประกอบวิชาชพีของนกัศกึษาแพทยจ์ากโปแลนด์โปแลนด์ ม ี3 ขั�นตอน คือ 

ขั�นตอนที� 1: สอบเมื�อจบป� 4
ขั�นตอนที� 2: เมื�อจบป� 6
ขั�นตอน สดุท้าย ต้องทําการสอบและเลือก Intern กับโรงพยาบาลในไทย 1 ป� ทั�งนี� ควรตรวจสอบกับ
แพทยส์ภาอีกครั�ง เกี�ยวกับกระบวนการสอบขอใบอนญุาตประกอบวิชาชพีเวชกรรมในไทย

 ศกึษาขอ้มลูเพิ�มเติมได้ที� https://www.tmc.or.th/foreign_med.php#demo 

สิ�งที�ผูส้มคัรเรยีนแพทยค์วรรู ้: 

EXCLUSIVE 
แบง่ป�นประสบการณ์จาก

นักศกึษาไทยในโปแลนด์

คําแนะนาํจากรุน่พี�
ประสบการณน์กัศึกษาแพทยไ์ทยในโปแลนด์

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


การเตรียมและ
การรับรองเอกสาร
ที�เกี�ยวข้อง

เอกสารสาํหรับนักศึกษาที�ควรนําไปรับรอง
ก่อนเดินทางไปโปแลนด์ 

ระเบยีนแสดงผลการเรยีน (ปพ.1) (Transcript)
เอกสารสาหรับบันทึกข้อมูล ผลการเรียนและผลการประเมินของนักเรียนตาม
หลักสูตร

หลักฐานแสดงวุฒกิารศกึษา (ปพ.2) (ใบประกาศนยีบตัร/ปรญิญาบตัร)
เอกสารที�สถานศึกษาออกให้กับผู้สําเร็จการศึกษาและรับรองวุฒิการศึกษา ใช้
เป�นหลักฐานแสดงระดับวุฒิการศึกษาของตน

แบบรายงานผูส้ําเรจ็การศกึษา (ปพ.3)
เอกสารอนุมัติการจบ การศึกษา ป.6 ม.3 ม.6 ใช้เป�นหลักฐานสําหรับตรวจสอบ
ยืนยันรับรองความสําเร็จและวุฒิการศึกษาของผู้สําเร็จการศึกษา   

1.1. หลักฐานการศกึษาที�กระทรวงศกึษาธิการกําหนด ได้แก่

บตัรประชาชน
ทะเบียนบ้าน
สติูบัตร

1.2. เอกสารสาํคัญอื�นๆ (หากม/ีหากจําเป�นต้องใช)้ 

ทั�งนี� ท่านอาจศกึษารายละเอียดเพิ�มเติมเกี�ยวกับการรบัรองเอกสารสาํหรบัเรยีน
ต่อต่างประเทศ ได้ที� https://youtu.be/P0EQcJNHlus 
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นาํเอกสารไปรับรองจากกองสญัชาติและนติิกรณ ์กรมการกงสลุ 
กระทรวงการต่างประเทศ 

นาํเอกสารที�ได้รับการรับรองจากกรมการกงสุลแล้ว ไปรับรองที�สถานเอกอัครราชทตู
โปแลนด์ประจําประเทศไทย หรอื สถานเอกอัคราชทตูไทยที�กรุงวอรซ์อ 

 กระบวนการรับรองเอกสารไทยที�จะไปใช้ในโปแลนด์ 

การขอการรับรองเอกสารของไทยก่อนนําไปใช้ในต่างประเทศ ต้องนําเอกสารข้างต้นที�เป�นภาษา
ไทยนั�นไปแปลภาษาอังกฤษ จากนั�นนําไปรับรองเอกสารตามขั�นตอน คือ 

กรมการกงสลุ กระทรวงการต่างประเทศ, ประเทศไทย (Department of Consular Affairs, Thailand)
แผนกกองสญัชาติและนิติกรณ์ 

เขา้ตรวจสอบสถานที�ใหบ้ริการรบัรองนติิกรณเ์อกสารพื�นที�อื�นๆ ได้ที� 
https://consular.mfa.go.th/th/publicservice/สถานที�ใหบ้รกิารรบัรองนิติกรณ์เอกสาร

ที�อยู ่: 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี� กรุงเทพฯ 10210 กรมการกงสลุ ชั�น 3 กองสญัชาติและนติิกรณ ์ 

 จันทร ์- ศกุร ์เวลา 08.30 - 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขตัฤกษ์) 

 02 - 575 – 10588 

ที�อยู ่: Ul. Willowa 7, 00-790 Warsaw   

09.00 น. - 12.00 น.  และ 13.00 น. - 17.00 น.

สถานเอกอัครราชทตูไทย ณ กรุงวอรซ์อ  (Royal Thai Embassy, Warsaw)

อีเมลฝ�ายกงสลุ : thaiconsularwarsaw@thaiemb.pl 

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

https://consular.mfa.go.th/th/publicservice/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://www.facebook.com/royalthaiembassywarsaw


การเตรียมตัว

 ขั�นตอนการเทียบวุฒิการศึกษาไทยเพื�อนําไปใช้ในโปแลนด์
(ยื�นคําร้องขอเทียบวุฒิที�กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศไทย) 
ผู้สมัครที�สําเร็จการศึกษาระดับ ม. 6 หรือเทียบเท่าในประเทศไทย ควรยื�นคําร้องขอ
เทียบวุฒิการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการไทย เพื�อนําไป
ใช้เป�นหลักฐานยืนยันว่าสําเร็จการศึกษาขั�นพื�นฐานของไทยและสามารถศึกษาต่อ
ในระดับอุดมศึกษาที�โปแลนด์ได้ 

เอกสารที�ต้องใช้ ได้แก่ : 
ใบสําคัญแสดงวุฒิการศึกษาและประกาศนียบัตร พร้อมฉบับแปล   
 ในกรณีที�ใช้ภาษาต่างประเทศอื�นที�มิใชภ่าษาอังกฤษ
ใบแสดงผลการเรียน/ผลการสอบ (Transcript)
บัตรประจําตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง
ที�อยูข่องสถานศึกษาที�ขอเทียบวุฒิการศึกษาเป�นภาษาอังกฤษ 
รูปถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน (แต่งกายสุภาพและไมส่วมชุดนักเรียน) ขนาด
2 นิ�ว จํานวน 2 รูป 

 

ศึกษารายละเอียดเพิ�มเติมได้ที�เว็บไซต์สํานักทดสอบทางการศึกษา 
https://srei.obec.go.th/

สาํนักทดสอบทางการศกึษา สาํนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั�นพื�นฐาน 
กระทรวงศกึษาธิการ 

ที�อยู ่: อาคาร สพฐ. 4 ชั�น 1 กระทรวงศึกษาธิการ 
ถนนราชดําเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  

โทรศัพท์ : 02 288 5781 
E-mail : srei.bet@gmail.com

การเตรียมตัว   - 10 -
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https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/recognition-of-foreign-school-
certificates-and-diplomas-in-poland  และ
https://www.kuratorium.waw.pl/en/nostrification-of-
certi/8177,Recognition-ofcertificates.html

ทั�งนี� ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ�มเติมได้ที� 
1.

2.

ขั�นตอนการรับรองวุฒิการศึกษาและสถานศึกษาไทย ในโปแลนด์  

การเตรียมตัว   - 11 -

หนังสือจากกระทรวงศึกษาธิการของไทยแจ้งยืนยันว่า วุฒิการศึกษาของท่าน
สามารถนํามาใช้ศึกษาต่อที�ประเทศโปแลนด์ได้ ควรเป�นภาษาอังกฤษและระบุ    
 รายละเอียดว่า ท่านสําเร็จการศึกษาจากที�ใด มีวุฒิการศึกษาเทียบเท่ากับระดับใด
และสามารถศึกษาต่อได้ในระดับใด ซึ�งเอกสารดังกล่าวจะเป�นเอกสารประกอบที�
สําคัญในการยื�นคําร้องขอรับรองคุณวุฒิกับกระทรวงการศึกษาธิการของโปแลนด์ 

ใบคําร้องขอรับรองเอกสาร (Application Form)
สําเนาประกาศนียบัตรสําเร็จการศึกษา 
หนังสือกระทรวงศึกษาธิการของไทยที�รับรองวุฒิการศึกษาของท่าน
สําเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript)
สําเนาประกาศนียบัตรระดับอุดมศึกษา (หากมี)

เอกสารที�ต้องใชใ้นการยื�นขอรบัรองวุฒกิารศกึษากับ Education Office ของ
โปแลนด์ : 

ผู้สมัครควรขอเอกสารจากสถาบันการศึกษาเป�นภาษาอังกฤษ

สาํคัญ

เอกสารทุกฉบับควรแปลจากภาษาอังกฤษเป�นภาษาโปลิช โดย Sworn translator 
 ในโปแลนด์

เอกสารที�ออกโดยสถาบันการศึกษาของไทยควรได้รับรองที�กรมการกงสุล
และสถานเอกอัครราชทูตโปแลนด์ประจําประเทศไทย

หากมหาวิทยาลัยขอให้มีการรับรองและเทียบวุฒิการศึกษากับระบบการศึกษาของ
โปแลนด์ ท่านสามารถยื�นคําร้องขอรับรองวุฒิการศึกษาและสิทธิในการศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาของโปแลนด์ที� Education Office (kuratoria oświaty) ประจํา
ภูมิภาคที�ท่านจะพํานักและศึกษาต่อ

หมายเหต ุข้อมลูขา้งต้นเป�นการสรุปขั�นตอนเบื�องต้น ท่านควรศกึษาระเบยีบและเงื�อนไขโดยละเอียด 
                  เนื�องจากขอ้มลูอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้ตลอด จึงควรตรวจสอบรายละเอียดกับมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ�งด้วย

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/recognition-of-foreign-school-certificates-and-diplomas-in-poland
https://www.kuratorium.waw.pl/en/nostrification-of-certi/8177,Recognition-ofcertificates.html
https://www.kuratorium.waw.pl/en/nostrification-of-certi/8177,Recognition-ofcertificates.html


ประเภท           - วีซ่าประเภท transit สาํหรับการ
เปลี�ยนเครื�องที�สนามบิน 

ประเภท           - วีซ่าเชงเก้นระยะสั�นที�อนุญาตให้ผู้ถือ
อยู่ในเขตเชงเก้นได้นานถึง 90 วันในระยะเวลา 180 วัน
สาํหรับผู้ที�ประสงค์เดินทางชั�วคราว เช่น การท่องเที�ยว
มาประชุม อบรม หรือทํางานชั�วคราว เป�นต้น

ประเภท           - วีซ่าระยะยาวที�โปแลนด์ออกให้เป�น
เวลาไม่เกินหนึ�งป� อนุญาตให้เดินทางในพื�นที�เชงเก้นได้ไม่
เกิน 90 วัน ในระยะเวลา 180 วัน นักศึกษาที�จะศึกษา
ต่อในโปแลนด์ควรจะสมัครวีซ่าประเภทนี� 

 1. ผู้สมัครจะต้องจองวันนัดหมายยื�นเอกสาร         
     คําร้องขอวีซ่าเดินทางเข้าโปแลนด์กับ  
     สถานเอกอัครราชทูตโปแลนด์ประจํา          
     ประเทศไทย
 2. จัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ให้ครบถ้วน
 3. นําเอกสารไปยื�นและชาํระค่าธรรมเนียม  
      2,939 บาท (หรือตามที�กําหนด) ในวันที�  
      นัดหมาย 

สถานทตูโปแลนด์ประจํา
ประเทศไทย

อาคารแอทธิน ีทาวเวอร์
ยูนติ 605-607  ชั�น 6 
ถนนวิทยุ แขวงลมุพนิ ีเขตปทมุวัน 
กรุงเทมหานครฯ 10330  

โทร : +66 2 079 7300 
Fax : +66 2 079 7303 
E-mail : consulate.bangkok@msz.gov.pl 
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ประเภทวีซ่าสาํหรบัการเดินทางเข้าโปแลนด์

โปรดตรวจสอบข้อมูลการสมัครวีซ่าประเภท D โดยละเอียด ที�
https://www.gov.pl/web/thailand/d-type-national-visa 

หรือสแกน QR code ด้านล่าง

สาํคัญ

https://www.gov.pl/web/thailand/d-type-national-visa


ติดต่อสถานเอกอัครราชทูต
โปแลนด์ประจําประเทศไทย

ไทยเพื� อจองวันเข้าไปยื� น
เอกสาร

เตรียมเอกสารให้พร้อม นําเอกสารไปยื� นตามวันนัด
หมายและรอผลการ

พิจารณา 

   เข้าไปรับหนังสือเ ดินทาง 
      และวีซ่าตามวันที�สถาน         

เอกอัครราชทูตฯ นัดหมาย

NATIONAL
VISA TYPE "D" 

ขั�นตอนการเตรียมตัวสมัคร

การเตรียมตัว

รายการเอกสารจําเป�นสาํหรับการสมัครวีซ่าสาํหรับนักศึกษา หรือ
National  Visa Type "D"

ใบคํารอ้งขอสมคัรวีซา่ (Application form) 
ภาพถ่าย
เอกสารแสดงวัตถปุระสงค์ของการเดินทาง (Purpose of journey) 
บตัรโดยสารเครื�องบิน 
เอกสารแสดงที�พกัในโปแลนด์  
ประกันภัยการเดินทาง  
หลักฐานแสดงสถานะการว่าจ้างหรืออาชพี (หากม)ี 
เอกสารการเงิน 
หนังสอืเดินทางฉบบัจริง พร้อมสาํเนา 
เอกสารอื�น ๆ ที�ชว่ยการประกอบการพิจารณา 

ทั� งนี�  ท่านสามารถตรวจสอบรายการเอกสารจําเป�นที� ใช้ ในการสมัครวีซ่าโดยละเอียด ได้ที�
https://www.gov.pl/web/diplomacy/visas เ นื� องจากรัฐบาลโปแลนด์อาจมีการประกาศการเปลี�ยนแปลง
เงื� อนไขการสมัคร ขั� นตอน หรือการเรียกขอเอกสารประกอบการยื� นใบสมัคร เป�นต้น 

หมายเหตุ  การพิจารณาวีซ่า เป�นอํานาจของสถานเอกอัครราชทูตโปแลนด์ประจําประเทศไทย ซึ�งเป�นหน่วยงานของรัฐบาลโปแลนด์ 
                สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ซึ�งเป�นหน่วยงานภาครัฐของไทย ไม่มีอํานาจในการพิจารณาวีซ่าเข้าโปแลนด์แต่
                ประการใด 
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https://www.gov.pl/web/diplomacy/visas


ป�จจุบัน มหีลากหลายสายการบนิที�ใหบ้รกิารเที�ยวบนิจากกรุงเทพฯ มายังโปแลนด์ 
อยา่งไรก็ดี โดยที�ยังไมม่เีที�ยวบนิตรงจากกรุงเทพฯ มายงัโปแลนด์ จึงมกัใชเ้วลาในการ
เดินทางประมาณ 13-16 ชั�วโมง เมื�อรวมเวลาเปลี�ยนเครื�องบนิแล้ว

เอกสารสาํคัญที�ควรเตรยีม เพื�อให ้ตม. ตรวจสอบ 
ใบตอบรับจากมหาวิทยาลัย
ใบยนืยนัที�อยูใ่นโปแลนด์
หนังสอืเดินทาง (Passport) 

สิ�งของที�ควรนําติดตัวมา
ยาสามญัประจําบ้านหรอืยาประจําตัวที�ออกโดยแพทยส์ั�ง ควรมใีบรบัรองแพทย์
เนื�องจากยาบางชนดิที�ไทยสามารถซื�อได้ตามรา้นขายยาทั�วไป แต่ในยุโรปต้องใชใ้บ
สั�งจากแพทยซื์�อเท่านั�น (เชน่ ยาแก้อักเสบ/ ยาฆา่เชื�อประเภท amoxicillin ยาคมุ
กําเนิด เป�นต้น)
ปลั�กพว่ง 
Adapter สําหรับเครื�องใชไ้ฟฟ�าจากไทย

ศกึษากฎระเบยีบสิ�งของต้องหา้ม/ขอ้จํากัด/ควบคมุที�ผดิกฎหมายนําเขา้ของโปแลนด์
ตัวอยา่งเชน่ ผลิตภัณฑ์อาหารและยา เมล็ดพืช อาวุธ โดยสามารถเขา้ไปศกึษารายละเอียด
เพิ�มเติมได้ที� https://www.iatatravelcentre.com/pl-Poland-customs-currency-
airport-tax-regulations-details.htm#Import%20regulations  

นอกจากนี� ควรศกึษาเกี�ยวกับสิ�งของที�อาจเสี�ยงโดนยดึและปรบั  เชน่ ผลิตภัณฑ์ที�ม ี         
 เนื�อสัตว์เป�นสว่นประกอบ เครื�องปรุง เครื�องเทศสด เป�นต้น 

ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง

การเตรียมตัว   - 14 -
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PESEL Number
Temporary Residence Card ( TRC)
ชวิีตประจําวันในโปแลนด์
การหางานพเิศษในโปแลนด์
การขอรบับรกิารงานกงสลุ

    การใชช้วิีต        
ในโปแลนด์

การใช้ชีวิตในโปแลนด์   - 15 -



PESEL
Number

PESEL ย่อมาจาก Powszechny Elektroniczny System
Ewidencji Ludności  คือ ระบบอิเล็กทรอนิกส์สาํหรับการ
ลงทะเบียนประชากร หรือที� เข้าใจง่ายๆ คือ รหัสหมายเลขประจําตัว
ประชาชนนั�นเอง ซึ�งมีข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที�อยู่ของพลเมือง
โปแลนด์ และรวมถึงชาวต่างชาติที�พาํนักในโปแลนด์ระยะยาวด้วย
โดยรหัสดังกล่าวมีการเชื� อมโยงข้อมูลเจ้าของรหัสกับระบบต่าง ๆ
เช่น ระบบประกันสังคม ระบบจัดเก็บภาษีจากกรมสรรพากร
เป�นต้น

ดังนั�น การมี PESEL Number จะช่วยให้ผู้พาํนักระยะยาวใน
โปแลนด์สามารถเข้าถึงระบบบริการภาครัฐและเอกชนในโปแลนด์
ได้สะดวก นักศึกษาไทยจึงควรสมัครขอรหัส PESEL เพื� อเป�น
ประโยชน์ในการดําเนินธุรกรรมด้านการเงินและเข้าถึงระบบ
สาธารณสุขระหว่างที�พํานักในประเทศโปแลนด์ 

PESEL Number คืออะไร

การใช้ชีวิตในโปแลนด์   - 16 -



การทํางานและการเป�ดบรษัิทในโปแลนด์ 
การทําใบขบัขี�ในโปแลนด์ 
การจ่ายภาษีรายได้
การสมัครขอใบอนุญาตมีถิ�นที�อยู ่(Residence permit) 
กรณีเจ็บป�วย และการเขา้พบแพทยห์รือไปโรงพยาบาล 
อื�นๆ เชน่ สมัครขอหมายเลขโทรศัพท์มือถือ, การเป�ดบญัชธีนาคาร 

ท่านควรเตรยีมเอกสารและกรอกใบสมัครให้เรียบรอ้ยก่อนสง่เอกสารที�
สาํนักงานเขตเทศบาล/เขตเมืองที�ตนอาศัยอยู ่การขอรหัส PESEL ไมม่ ี    
 ค่าธรรมเนยีมในการสมคัร 

ตรวจสอบรายละเอียดเพิ�มเติมได้ที�
https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-numer-pesel--usluga-dla-
cudzoziemcow-en  

ความสาํคัญของรหสั PESEL

รหัส PESEL ประกอบด้วยเลขทั�งหมด 11 ตัว  
 
                                                         YYMMDDPPPPK

YY     คือ เลข 2 ตัวสุดท้ายของป�เกิด 
MM   คือ เดือน
DD     คือ วัน 
PPPP คือ ตัวเลขทั�วไปโดยเกิดจากการสุม่ ทั�งนี� เลขสองตัวสุดท้ายจะเป�นเลขที�ระบุเพศของ
                 เจ้าของรหัส เชน่ เลขคู่-เพศหญิง และ เลขคี�-เพศชาย 
K        คือ เลขทั�วไป  

source:  https://welcome.uw.edu.pl/during-your-stay/pesel-number/

การใช้ชีวิตในโปแลนด์   - 17 -
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Whelton City
Temporary
Residence Card
(TRC)

ปกติแล้ว นักศึกษาจะได้รับวีซ่าเดินทางเข้าประเทศโปแลนด์
ที�มีอายุ 1 ป� ซึ�งอาจไม่ครบตามจํานวนป�การศึกษา ซึ�งเมื�อเดิน
ทางถึงโปแลนด์แล้ว นักศึกษาจะสามารถสมัครขอใบอนุญาต
การมีถิ�นพํานักอยู่ชั�วคราว หรือ Temporary Residence
Card (TRC) เพื�อขยายสิทธิในการพาํนักต่อในโปแลนด์ รวม
ถึงใช้ TRC ในการเดินทางไปในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป โดยที�
เอกสารที�ต้องใช้ส่วนใหญ่ต้องแปลเป�นภาษาโปลิช จึงควรเริ�ม
ดําเนินการเตรียมเอกสารเพื�อยื�นขอ TRC อย่างน้อย  6
เดือนก่อนวีซ่าจะหมดอายุ

ใบอนุญาตพาํนักชั�วคราว สาํหรบันักเรยีน (ต่อวซีา่) 
เป�นใบอนุญาตที�ออกให้นักศกึษาที�กําลังศกึษาอยูห่รอืศกึษาต่อในสถาบนัการศกึษาระดับอุดมศกึษา
โดยเอกสารที�ควรเตรียมเบื�องต้นมดัีงนี� 

 แบบฟอร์มการขอใบอนุญาตมถิี�นที�อยูช่ั�วคราว (https://cudzoziemcy.gov.pl/en/online-applications/) 
 รูปถ่ายอายุไมเ่กิน 6 เดือนก่อนการยื�นสมคัร ขนาด 35 มม. x 45 มม. จํานวน 2 รูป
 สําเนาเอกสารการเดินทางที�ถกูต้อง 
 เอกสารยืนยนัจากหนว่ยงาน/สถาบันแสดงการรบัเขา้ศกึษาหรอืศกึษาต่อ 
 หลักฐานการชาํระเงินเขา้รบัการศกึษา 
 ประกันสุขภาพ 
 เอกสารการเงินที�ครอบคุลมค่าใชจ่้ายระหว่างการศกึษาในโปแลนด์

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ขอ้มลูเบื�องต้นเป�นขอ้แนะนํา ก่อนยื�นใบสมคัรควรตรวจสอบเอกสารใหค้รบถ้วนอีกครั�ง ที�
https://udsc.gov.pl/en/cudzoziemcy/obywatele-panstw-trzecich/chce-przedluzyc-
swoj-pobyt-w-polsce/zezwolenie-na-pobyt-czasowy/studia-i-nauka/studia/ 

ทั�งนี� มีค่าธรรมเนยีมในการสมคัร PLN 340 และค่าธรรมเนยีมในการออกบตัรประจําตัวผูพ้าํนัก PLN 50   
หากนักศกึษาเตรียมเอกสารพร้อมแล้ว ใหน้าํสง่เอกสารด้วยตัวเองที� Office for Foreigners ประจําเขตที�พาํนกั 
โดยสามารถตรวจสอบรายชื�อและที�ตั�งของสาํนกังานได้ที� https://udsc.gov.pl/lista-urzedow-wojewodzkich/
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ภาพด้านล่างเป�นตัวอย่างของแบบฟอร์มการสมัคร TRC พร้อมภาษาไทยกํากับใน
แต่ละส่วนที�ผู้สมัครต้องกรอก
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หน้า 10-12 ไม่ต้อง
กรอก เนื�องจากเป�น

สว่นสําหรับเจ้าหน้าที�
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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
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พี�นอร์ท
Accounting,  

Kozminski University
 

       "เนื�องจากวิชาการเงินและการบญัชเีป�นคณะที�ค่อนขา้งเฉพาะทางที�รวมทั�งสองสาขา            
 เข้าด้วยกัน โปแลนด์จึงเป�นทางเลือกหนึ�งที�อยากเขา้มาศึกษาต่อ เพราะมีวิชาที�นา่สนใจ           
 ความนา่ดึงดดูของหวัข้อการเรียนจึงนา่ท้าทาย ทั�งนี� โปแลนด์มหีลักสูตรการเรียนการสอน         
 เป�นภาษาอังกฤษจึงเป�นการสรา้งโอกาสและการทํางานในต่างประเทศได้อยา่งแนน่อน นอกจากนี�
ค่าธรรมเนยีมการศกึษาของโปแลนด์ยังถกูกว่าประเทศอื�น ๆ ในยุโรป รวมถึงไมม่ขีอ้จํากัดอื�น ๆ         
ที�บางประเทศกําหนด เชน่ ต้องผา่นเกณฑ์ระดับภาษาท้องถิ�นของประเทศนั�น ๆ ก่อน จึงจะมีสทิธิ
สมคัรและศกึษาต่อได้   
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       การใชช้วิีตในโปแลนด์นั�นเรยีบง่าย ค่าครองชพีไมส่งู ซึ�งเมื�อเทียบกับไทยแล้วค่าใชจ่้าย
ต่างๆ พอ ๆ กับกรุงเทพฯ เลยทีเดียว เชน่ ค่าอาหาร  6 - 8,000 บาท/เดือน ทั�งนี� ขึ�นอยูก่ารใช้
ชวิีตของแต่ละบุคคลด้วย เชน่ ออกไปกินนอกบา้นบอ่ยไหม รวมถึงรูปแบบอาหารในแต่ละมื�อ
เป�นลักษณะไหน เป�นต้น ค่าหอ้งแบบหอ้งสว่นตัวแต่แชร์ห้องน�า ราคาจะตกอยูป่ระมาณ 
 10,000 - 12,000 บาท/เดือน  การเดินทางภายในเมอืงมคีวามสะดวกและง่าย เพราะสว่นใหญ่
มรีถสาธารณะเข้าถึง เชน่ รสบสั รถราง ซึ�งตั�วรถราคาตกอยูที่�  28 - 60  บาทต่อจํานวนนาทีที�
ต้องการ และหากมบัีตรนกัศกึษาราคาตั�วรถจะลดลงเกือบถึง 50% เลยทีเดียว เรื�องการปรบัตัว
และวัฒนธรรม คนโปแลนด์เป�นมติรและเป�ดใจต่อชาวต่างชาติมากขึ�น โดยเฉพาะในเมอืงหลวง
และเมอืงใหญ ่แต่ทั�งนี�หลายคน หลายมมุมอง ยอ่มมทัีศนคติที�แตกต่าง จึงเป�นไปไมไ่ด้เลยที�จะ
ไมม่กีารเหยียดผวิและชนชาติอยูบ่า้งเล็กนอ้ย"  

EXCLUSIVE 
แบง่ป�นประสบการณ์จาก

นักศกึษาไทยในโปแลนด์

บทสมัภาษณ์
ประสบการณน์กัศึกษาไทยในโปแลนด์



รถโดยสารประจําทาง
(Bus) 

รถราง
(Tram) 

รถไฟฟ�าใต้ดิน
(Metro) 

รถไฟ (Train)
 SKM Train และ PKP Intercity  รถยนต์ 

 สาธารณะ 

ประเภทและราคาของบตัรโดยสาร 

บตัรโดยสารชั�วคราว 
บัตรโดยสารประเภทนี�จะมีให้เลือกตั�งแต่ 20 นาที 75 นาที 90 นาที 24 ชั�วโมง 3 วัน และ 1 สัปดาห์

บตัรโดยสารแบบเติมเงิน (บตัรโดยสารระยะยาว 1 – 3 เดือน) 
Warsaw City Card - สําหรับผู้ที�ไมม่ีบัตรนักศึกษา
Student Electronic Card - หากท่านใดได้รับบัตรนักศึกษาจากสถาบันของท่านแล้ว
สามารถเติมเงินเข้าบัตรนักเรียนและใช้แทนบัตรโดยสารได้

ราคาของบตัรโดยสารนั�นจะแบง่เป�น 2 แบบ ได้แก่ 
ราคาปกติ (Normal Price) 
ครึ�งราคา (Reduced Price) 

*หากมบีตัรนักศกึษาแล้ว สามารถซื�อแบบครึ�งราคาได้ 
  ทั�งนี� ในกรณีที�มเีจ้าหนา้ที�ขอตรวจบัตรโดยสาร ใหแ้สดงบตัรนกัศกึษาควบคู่ไปด้วยเพื�อยนืยนัสถานะของตน 

ชอ่งทางการเดินทางในประเทศโปแลนด์
แบง่ออกเป�น 5 ประเภทหลัก ดังนี� 
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จุดบรกิารผูโ้ดยสาร 
(Public Transport Service Points หรือ

 Punkt Obsługi Pasażerów Komunikacji Miejskiej)
ท่านสามารถขอบัตรเติมเงินรายเดือนที�จุดนี� 
โดยต้องเตรียมภาพถ่าย บัตรนักศึกษา และ

หนังสือเดินทางมาด้วย

moBiLet
MPAY
Skycash
Jakdojade
GoPay

แอปพลิเคชั�นบนมือถือ เช่น 

 
*หมายเหต*ุ หากท่านซื�อตั�ว
ผา่นแอปพลิเคชั�น ต้องสแกน
QR code ที�ติดไว้ในรถบสั
แทรม หรอืทางเข้ารถไฟใต้ดิน
ก่อน เพื�อเริ�มใช้งานตั�ว 

ตู้ขายบตัรโดยสาร (Bilety) 
ท่านสามารถซื�อบัตรโดยสาร  

รวมถึงสามารถเติมเงินบัตรรายเดือน
ได้ด้วย

 Rideshare Application 
ที�นยิมในโปแลนด์

ทั�งนี� ควรหลีกเลี�ยงการใช ้taxi 
ที�จอดเรยีกลกูค้าในจุดท่องเที�ยว
หรอืสถานีรถไฟ เนื�องจากคนขบั
บางกลุ่มจะไมย่อมกดมเิตอรแ์ละ
อาจฉวยโอกาสใหจ้า่ยค่าโดยสาร
ในราคาที�ไมส่มเหตสุมผล หากรูว้า่

ผูโ้ดยสารไมส่ามารถสื�อสาร
ภาษาโปลิชได้

Application 
เชา่จกัรยานในกรุงวอรซ์อ

ชว่งฤดใูบไมผ้ลิ ฤดรูอ้น และ
ต้นฤดใูบไมร้ว่ง สามารถเชา่
จกัรยานผา่น application

โดยแต่ละเมอืงอาจมี
application ยี�หอ้ต่างกัน

Application 
เชา่รถแบบ Car Sharing

ท่านอาจสงัเกตเหน็รถที�มโีลโก้ดา้นบน
จอดตามท้องถนน ซึ�งเป�นรถที�สามารถ
เชา่ผา่น application ได ้อยา่งไรก็ดี
ท่านต้องม ีInternational Driver's
Licence หรอืใบอนญุาตขบัขี�รถยนต์
ในโซน EU ทั�งนี� รถเชา่สว่นใหญ่เป�น

เกียรก์ระปุก 

Jakdojade
เป�น application แผนที�แนะนาํเสน้ทางขนสง่
สาธารณะ โดยสามารถใชไ้ดใ้นเมอืงใหญห่ลายแหง่ใน
โปแลนด์

ขั�นตอนการซื�อบตัรโดยสาร

การซื�อบตัรโดยสารบรกิารขนสง่สาธารณะ สามารถซื�อได้ 3 ช่องทาง ดังนี�
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บัตรโดยสารบริการขนสง่สาธารณะสามารถใช้ได้กับรถแทรม รถเมล์ และรถไฟใต้ดิน
โดยไมต้่องบัตรโดยสารใหมใ่นการต่อรถหากเวลาบนบัตรยังเหลืออยู ่อยา่งไรก็ตาม
โปรดตรวจสอบเวลาที�เหลือบนบตัรเมื�อคํานวณเวลาถึงสถานปีลายทาง (ไมใ่ชเ่วลาที�
เหลือก่อนขึ�นรถ) เพราะหากเจ้าหน้าที�ตรวจและเวลาบนบัตรหมด ค่าปรบัจะแพงมาก



UPC Poland
Orange 
T-Mobile  

โปแลนด์มบีรกิารอินเตอรเ์น็ตระบบ broadband ที�เป�นที�นิยมหลัก
จํานวน 3 ค่าย ได้แก่  

Orange 
Play 
T-Mobile
Plus  

โปแลนด์มเีครอืข่ายโทรศพัท์มือถือที�เป�นที�นิยม จํานวน 4 ค่าย ได้แก่  
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นักศึกษาที�เพิ�งเดินทางมาถึงโปแลนด์อาจจะกังวลว่าซื�ออาหาร ขา้วของเครื�องใชจ้ากที�ใด 
จึงขอแนะนํารา้นค้าและห้างสรรพสนิค้าชั�นนําของโปแลนด์เพื�อทราบ
โดยจะแบง่ออกเป�น 2 หมวด ตามสิ�งของที�ต้องการจะซื�อ ดังนี� 

รา้นค้าและหา้งสรรพสนิค้า (ยกเว้นรา้นอาหาร) ป�ดวันอาทิตย์
และวันหยุดทางศาสนาที�สาํคัญ 

หากมวัีนหยุดยาว เช่น ชว่ง Easter หรอื Christmas
ควรซื�อของใช้จําเป�นเก็บไว้ก่อนหยุดยาว  

อาหาร  
Żabka 
Biedronka 
Lidl 
Aldi 
Carrefour  
Auchan
Makro (ศนูยจํ์าหนา่ยสนิค้าแบบขายสง่ สาํหรบัผูป้ระกอบธุรกิจ)

บุคคลทั�วไปสามารถขอบตัรชั�วคราวเขา้รา้นเป�นครั�งๆ ได้ โดยต้องเก็บบตัร
ดังกล่าวไว้สาํหรบัตอนชาํระเงินด้วย แต่ไมส่ามารถขอใบกํากับภาษีได้

Targowisko Bakalarska 
ตลาดเวียดนาม/ตลาดเอเชยีในกรุงวอรซ์อ เป�นแหล่งรวมสนิค้าเอเชยีและ
ราคาเป�นมติร มสีนิค้าไทยจําหนา่ยด้วยพอสมควร
เมอืงใหญต่่าง ๆ ก็มกัมรีา้นเอเชยีอยูด้่วยเชน่กัน 

เครื�องใช ้ 
IKEA  
Auchan 
Makro (ศนูยจํ์าหนา่ยสนิค้าแบบขายสง่ สาํหรบัผูป้ระกอบธุรกิจ)

บุคคลทั�วไปสามารถขอบตัรชั�วคราวเขา้รา้นเป�นครั�งๆ ได้ โดยต้องเก็บบตัร
ดังกล่าวไว้สาํหรบัตอนชาํระเงินด้วย แต่ไมส่ามารถขอใบกํากับภาษีได้
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DEL IVERY

ONLY

ตัวอยา่งของไปรษณยีข์นสง่ มดัีงนี�  
DHL 
DPD 
ไปรษณยีไ์ทย (Thailand Post) 
ไปรษณยีโ์ปแลนด์ (Poczta Polska) 

นอกจากนี� ยงัมตัีวเลือกอกีมากมาย เชน่ การขนสง่ทางเรอื ซึ�งราคาประหยดักว่า แต่อาจใชร้ะยะ
เวลารอรบัสนิค้านานกว่าการขนสง่ทางเลือกอื�น ๆ  

ป�จจุบัน มีหลายชอ่งทางในการสง่สิ�งของจากไทยมาโปแลนด์ หรอืจะสง่จากโปแลนด์กลับไปไทย           
 โดยสามารถเลือกบรษัิทขนสง่สิ�งของได้ตามที�สะดวก ทั�งนี� เงื�อนไขในการสง่ของของแต่ละบรษัิทอาจ
แตกต่างกันหรอืมกีารเปลี�ยนแปลง ดังนั�น ควรเขา้ไปตรวจสอบรายละเอียดกับบริษัทขนสง่โดยตรง  
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ที�พกั 
และ

ธนาคาร

ท่านสามารถหาที�พักได้หลายชอ่งทาง เชน่ กลุ่มบนเฟสบุ๊ค หรือตามเว็บไซต์ต่าง ๆ เชน่

Accommodation in Warsaw

Warszawa wynajmę mieszkanie/pokój, szukam mieszkania/wspòłlokatora 
(ข้อมูลเป�นภาษาโปลิช)

Olx.pl

Gumtree.pl 

ระบบธนาคารในโปแลนด์มีความนา่เชื�อถือ และเมื�อได้รับบัตรเดบิตแล้ว สามารถใช้
บัตรแทนเงินสดได้ในแทบทุกที� รายชื�อธนาคารที�ค่อนข้างเป�นที�นิยมของโปแลนด์ มี
ดังนี� 

PKO Bank Polski 
Bank Millennium 
Bank Pekao 
Santander Bank Polska 
mBank 
ING Bank 
BNP Paribas 
Citi Handlowy 
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https://www.facebook.com/groups/485933348146385/
https://www.facebook.com/groups/wynajemwarszawa
https://www.olx.pl/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/
https://www.gumtree.pl/
https://www.gumtree.pl/


ขอ้มลูที�ควรศกึษาก่อนเชา่หอ้ง 

รูปแบบของหอ้งพกั 
หอ้งพักเดี�ยว เครื�องใชส้ว่นตัว
หอ้งพักรวม แชรส์ว่นกลาง แต่แยกหอ้งนอนสว่นตัว 
หอ้งพักรวม แชรส์ว่นกลางและหอ้งนอนรวม 

ค่าเชา่หอ้งพกั 
ค่าเชา่หอ้งพัก 1 หอ้ง ประมาณ 1,000 PLN ต่อคน (ขึ�นอยูกั่บสถานที�ตั�ง               
จํานวนผูอ้ยูอ่าศยั และขนาดหอ้งพกั) 
หอ้งพักขนาดกลาง 2 หอ้ง ในกรุงวอซอร์ประมาณ 2,800 PLN ต่อเดือน 
ในเมอืงอื�น ๆ อาจจะมรีาคาต่างกัน ขึ�นอยูกั่บขนาดของเมอืง                                
และจํานวนประชากร 

เมอืง Wrocław ค่าเชา่ประมาณ 2,100 PLN
เมอืง Kraków และเมอืง Gdańsk ค่าเชา่ประมาณ 2,200 PLN 
เมอืง Poznań เมอืง Katowice และเมอืง Lublin                                             
ค่าเชา่ประมาณ 1,800 PLN
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ค่าสาธารณูปโภค เชน่ ค่าน�า ค่าไฟ ค่าแก๊ส ค่าอินเตอรเ์นต็ ค่าสว่นกลาง  
 ค่าเก็บขยะ ค่าที�จอดรถ และหอ้งเก็บของ 

ที�พักบางแหง่อาจรวมค่าสาธารธูปโภคอยูใ่นค่าเชา่หอ้ง หรอือาจจะมกีาร
แยกจ่ายแบบเหมา หรอืแยกจ่ายตามบลิ ขึ�นอยูกั่บเงื�อนไขของผูใ้หเ้ชา่ 
ค่าใชจ่้ายเฉลี�ยประมาณ 100 - 150 PLN ต่อคน 
สาํหรบัที�พักขนาด 30 - 50 ตรม. ค่าสาธารณปูโภคประมาณ 150 - 200
PLN ขึ�นอยูกั่บการใชง้านของผูพ้กัอาศยั 
อยา่งไรก็ตาม ค่าสาธารณูปโภคมรีาคาสูงขึ�นค่อนขา้งมากในแต่ละป�

ระยะเวลาที�ต้องการพกั  ผูใ้หเ้ชา่/เจ้าของ/เอเยน่ต์ ต้องการผูเ้ชา่ที�สามารถ
พักระยะยาว มากกว่า 1 ป� ทั�งนี� ขึ�นอยูกั่บผูใ้หเ้ชา่ 

เงื�อนไขอื�นๆ เชน่ สามารถพาคนนอกมาพกัได้หรือไม ่การเลี�ยงสตัว์เลี�ยง
เป�นต้น 

ขอ้แนะนําและขอ้ควรระวัง : 
เมื�อเลือกห้องที�นา่สนใจแล้ว ควรนัดดสูถานที�จรงิเพื�อตรวจสภาพแวดล้อมภายในหอ้งและ
นอกหอ้ง อุปนิสยัเจ้าของหอ้งและเพื�อนรว่มห้อง ประกอบการตัดสนิใจอีกครั�งก่อนลงนาม
ในสญัญาเชา่ที�พัก 
การนดัดสูถานที�จรงิไมม่ค่ีาใชจ่้ายใดๆ และต้องไมมี่การจ่ายค่าเชา่หอ้งพัก หรอืค่ามดัจํา
ก่อนที�จะเหน็หอ้งจรงิและลงนามในสญัญา  



ข้อมลูที�สาํคัญที�ควรตรวจสอบก่อนลงนาม
ในสญัญาเชา่หอ้ง 

ชื�อผูใ้ห้เชา่และผูเ้ชา่ (Lessor and Lessee)
ขอ้มลูติดต่อของผูใ้หเ้ชา่และผูเ้ชา่ 
ระบุค่าเชา่ 
ระบุค่าสาธารณปูโภคและค่าใชจ่้ายอื�นๆ สญัญาควรระบุเงื�อนไข ดังนี�

ค่าสาธารณูปโภครวมในค่าเชา่หรอืไม ่หากมี สามารถใชค่้าน�าค่าไฟในวงเงินเท่าใด
เงื�อนไขและกรณทีี�อาจต้องจ่ายเพิ�มกรณใีชค่้าสาธารณูปโภคสว่นเกิน

สาํคัญ! หากกรณ ีผู้ใหเ้ชา่เรยีกเก็บค่าสาธารณูปโภคที�ใชเ้กิน ต้องแสดงหลักฐานใหผู้้เชา่ด้วย 
ระบุวิธกีารชาํระเงิน 

ผู้เชา่ควรขอชําระเงินผา่นการโอนธนาคาร ซึ�งสะดวก รวดเรว็ และมหีลักฐานการโอนเงิน
หากผู้ใหเ้ชา่ขอใหช้าํระเป�นเงินสด ควรออกใบเสรจ็ใหผู้้เชา่ และมีการลงนามรับทราบจากทั�ง 2 ฝ�าย 

ระยะเวลาการเชา่ 
ระบุรายละเอียดเกี�ยวกับเงินมดัจํา 
ระบุผูรั้บผิดชอบ และการบาํรุงรกัษาที�พัก 
อื�นๆ เชน่ กฎ ระเบยีบการพักของผูใ้หเ้ชา่ เป�นต้น 
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ข้อระวัง 
1. กรุณาอ่านเงื�อนไขในสัญญาเชา่อยา่งละเอียดก่อนการลงนามสัญญา
     ทุกข้อเพื�อป�องกันการเกิดข้อพิพาทที�อาจเกิดขึ�นภายหลัง 
2. ปฏิบัติตามเงื�อนไขที�ระบุในสัญญาที�ลงนามไป 
3. หากสัญญาเป�นภาษาโปลิช ควรมีเพื�อนหรือบุคคลที�เข้าใจภาษาโปลิช
     ชว่ยแปลเนื�อหาในสัญญาก่อนที�จะลงนาม 



ไมพู่ดคุยเสียงดังบนรถสาธารณะ 
ไมดื่�มเครื�องดื�ม สูบบุหรี� หรือทานอาหารบนรถสาธารณะ 
ควรสละที�นั�งบนรถสาธารณะให้แก่ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ และผู้พิการหรือบาดเจ็บ
การไปเยี�ยมพบปะเพื�อนหรือผู้ใหญ ่ควรมีของขวัญเล็กน้อยติดตัวสําหรับเจ้าภาพด้วย 
วันอาทิตย์/วันหยุดนักขัตฤกข์/ชว่งเวลาหลัง 22.00 น. เป�นชว่งเวลาพักผอ่นสําหรับคนโปลิช
ไมค่วรสง่เสียงดัง หรือก่อกวนเพื�อนบ้าน 

ธรรมเนยีมปฏิบติัทั�วไป 

Dzień dobry (เจียน โดเบร) - สวัสดี
Dobry wieczór (โดเบร เวียชูร)์ - สวัสดี (ชว่งเย็น)
Dobranoc (โดบราโนซ) - ราตรีสวัสดิ�
Do widzenia (โด วิดเซเนยี) - ลาก่อน/แล้วเจอกัน
Do jutro (โด ยูโตร) - ลาก่อน/เจอกันพรุง่นี� 
Cześć! (เช็ช) - สวัสดี (ใช้ทักทายกับเพื�อนๆ เท่านั�น)

ทักทาย/อําลา

กับกงสลุอิ�ม

ภาษาโปลิชในชวิีตประจําวัน

Nie rozumiem (เนยี โรซูเมียม) - ฉันไมเ่ข้าใจ
Nie wiem (เนยี เวียม) - ฉันไมรู่้
Przepraszam (เชพราชาม) - ขอโทษ
Nie ma za co (เนยี มา ซา โซ) - ไมเ่ป�นไร
Dziękuję (เจงกูเย) - ขอบคุณ
Proszę (โพรเช) - ด้วยความยินดี/เชิญ 
Tak / Nie (ตัค / เนยี) - ใช ่/ ไม่
Co to jest? (โซ โต เยสต์) - อันนี�คืออะไร
Ile kosztuje? (อิเละ ค็อชตูเย) - ราคาเท่าไหร่
Czy możesz mi pomóc? (เช โมเช็ช มี โพมุส) - คุณชว่ยฉันได้ไหม
Proszę pisać na Google translate (โพรเช พซิาช ณ Google translate) - กรุณาพิมพ์บน Google translate

ข้อความที�ใชป้ระจําวัน

เลข (เบื�องต้น)
1 - Jeden (เยเดน)
2 - Dwa (ดวา)
3 - Trzy (ทเชอ)
4 - Cztery (ชเตอร)ี
5 - Pięć (เพยีนช)์
6 - Sześć (เชช)
7 - Siedem (เชเดม)
8 - Osiem (โอเชียม)
9 - Dziewięć (เจียเวียนช)์
10 - Dziesięć (เจียเชียนช)์
11 - Jedenaście (เยเดนนาชเชีย)
12 - Dwanaście (ดวานาชเชีย)
13 - Trzynaście (ทเชอนาชเชีย)
14 - Czternaście (ชเตอนาชเชีย)
15 - Piętnaście (เพียนท์นาชเชีย)
ฯลฯ

Nazywam się.../Mam na imię... (นาเซวาม เชียง.../มัม นา อิมิเอง...) - ฉันชื�อ...
Bardzo miło mi (บารด์โซ มิโว ม)ิ - ยินดีที�ได้รู้จักอยา่งยิ�ง
Jestem z Tajlandii (เยสเต็ม ซ ึไทแลนดี) - ฉันมาจากประเทศไทย
Studiuję na.... (สตูดิอูเย ณ ....) - ฉันเรียนอยูที่�...

แนะนําตัวเอง

ภาษาโปลิชเป�นหนึ�งในภาษาที�ยากที�สดุ

ในโลก แต่หากมโีอกาสเรยีนภาษาโปลิช

ที�มหาวิทยาลัย และต้องการฝ�กเพิ�มเติม

ก็มเีว็บไซต์สอนภาษาและแบบฝ�กหดั

มากมายเชน่กัน เชน่

https://www.polskinawynos.com

http://www.popolskupopolsce.edu.pl

https://www.hellopolish.pl
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วัน
Niedziela (นดีเจียลา) - วันอาทิตย์
Poniedziałek (โพนดีจาเว็ค) - วันจันทร์
Wtorek (วโตเรค็) - วันอังคาร
Środa (ชโรดา) - วันพธุ
Czwartek (ชวารเ์ต็ค) - วันพฤหสับดี
Piątek (พอิองเต็ค) - วันศกุร ์
Sobota (โซโบตา) - วันเสาร์

https://www.polskinawynos.com/
http://www.popolskupopolsce.edu.pl/
https://www.hellopolish.pl/


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) 

Email: ฝ�ายกงสุล
thaiconsularwarsaw@thaiemb.pl

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ
ROYAL THAI EMBASSY, WARSAW 

ข้อมลูและชอ่งทาง
ติดต่อหน่วยงานท้องถิ�น
ที�เกี�ยวขอ้งในการให้
ความชว่ยเหลือคนไทย
ยามฉุกเฉิน

CONTACT 

112 - หมายเลขฉุกเฉินโปแลนด์ 

999 - รถพยาบาลฉุกเฉิน

998 - หนว่ยงานดับเพลิง
 
997 - ตํารวจ 
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หมายเลขฉุกเฉินในโปแลนด์
ที�สาํคัญ

mailto:thaiconsularwarsaw@thaiemb.pl


พี�นนท์
INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT ( IBM)

SWPS University 

ประธานเครอืขา่ยนกัศึกษาไทยในโปแลนด์
(https://www.facebook.com/groups/2456959054531649)
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"โปแลนด์เป�นประเทศที�ค่าใช้จ่ายค่อนข้างถูกเมื�อเทียบกับประเทศอื�นในยุโรป หลักสูตรบริหารการจัดการ
เป�นอีกหนึ�งสาขาที�เป�นที�นิยมของนักเรียนนักศึกษาต่างชาติประเทศโปแลนด์ หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ
จึงเป�นที�นา่สนใจ เนื�อหาในสาขาวิชาจะครอบคลุมการบริหาร เศรษฐศาสตร์ บัญชี การลงทุน การตลาด
จิตวิทยา และ การนําเสนอและการสื�อสารในเชิงธุรกิจ

การเตรียมตัวสมัครเรียนไมย่าก ควรศึกษาข้อมูลและหากมีประสบการณ์การใช้ชีวิตอยูต่่างประเทศแล้ว 
 การเตรียมตัวก็เหมือนกับประเทศอื�น ๆ ที�ผา่นมา แต่หากไมม่ีประสบการณ์เดินทางและอาศัยอยูใ่นต่าง
ประเทศเลย สิ�งที�แนะนําได้คือ การมีทักษะด้านการทําอาหาร การใช้ชีวิตต่างประเทศก็จะชว่ยลดค่าใช้
จ่ายลงได้มาก รวมถึงวัตถุดิบเอเชียที�หาได้นั�นมีตามตลาดเวียดนาม ซึ�งเป�นชุมชนเอเชียที�ใหญที่�สุดและ
การใช้เครื�องปรุงวัตถุดิบต่างๆ จะคล้ายกับของไทย จึงไมจํ่าเป�นต้องกังวลเกี�ยวกับการหาซื�อวัตถุดิบเอเชีย
ในโปแลนด์เลย"

ราคาถูก ประมาณ 6 - 8 พันบาท เป�นห้องพักรวมกับรูมเมท ห้องน�ารวม ห้องครัวรวม           
เครื�องซักผ้ารวม ตู้เย็นรวม 
ราคากลาง ประมาณ 9,000 - 15,000 บาท เป�นห้องพักแยกเดี�ยว อาจแยกเป�นบ้านหนึ�ง
หลัง  แยกห้องนอน มีพื�นที�สว่นกลาง หรือ เป�นแฟลตโดยแต่ละชั�นแยกเป�นห้องๆ ไม่มีพื�นที�
สว่นกลาง ห้องน�ารวม และสาธารณูปโภคอื�นๆ ใช้รวมกัน ประตูห้องพักมีแบบล็อคได้และ
ล็อคไม่ได้ 
ราคากลางค่อนไปทางสูง อยูที่�ประมาณ 16,000+ บาท ห้องพักแยกเดี�ยว ขนาดเล็ก-ใหญ่
พร้อมเฟอร์นิเจอร์ สิ�งอํานวยความสะดวกสว่นตัว ทั�งนี� ราคาของที�พักขึ�นอยูกั่บสถานที�
ระยะทางจากตัวเมือง และการเข้าถึงรถสาธารณะในพื�นที�นั�น ๆ เป�นต้น 

ค่าที�พักเมื�อเทียบกับในไทยแล้ว มีอัตราที�หลากหลาย ในความคิดเห็นสว่นตัวเมื�อเทียบกับห้อง
และสิ�งอํานวยความสะดวกแล้วถือว่าแพงกว่าที�ไทย โดยเฉพาะหอนอก ซึ�งก็จะแบง่เป�น 3 ระดับ
ตามประเภทและความเป�นสว่นตัว ดังนี� 

EXCLUSIVE 
แบง่ป�นประสบการณ์จาก

นักศกึษาไทยในโปแลนด์

แบง่ป�นประสบการณ์
ชวีติประจาํวนัของนกัศึกษาไทยในโปแลนด์

ที�พัก

https://www.facebook.com/groups/2456959054531649


ควรจําชื�ออายุรแพทย ์และ/หรอื แพทยเ์ฉพาะทางที�สาํหรบัอาการเฉพาะของท่าน เนื�องจากประกัน
จะไมเ่ก็บขอ้มูลคนไขแ้ละประวัติการนัดแพทยข์องลกูค้า ดังนั�น ทกุครั�ง  ที�จะนัดหมอผา่นประกันต้อง
ระบุชื�อแพทยที์�เราต้องการพบหรอืเป�นแพทยเ์จ้าของไขข้องเรา เพื�อติดตามผลการตรวจและผลการ
รกัษาของเราอยา่งต่อเนื�อง 
กระบวนการนัดและพบแพทยช้์ากว่าที�ไทยมาก แม้เราสามารถนัดหมอได้แล้วแต่ไมส่ามารถไปพบได้
ทันที บา้งคนรอพบแพทย ์1 อาทิตยห์รอืมากกว่า หากมีการนัดแพทยท่์านเดิมอาจเว้นระยะ การพบ
ถึงเดือน
เพื�อลดเหตตุ้องพบแพทยค์วรกินอาหารที�มีคุณค่าต่อสขุภาพ และออกกําลังกายเป�นประจํา"  

    "การไปหาหมอในโปแลนด์ไมใ่ชเ่รื�องง่าย นักศึกษาควรต้องมปีระกันสขุภาพก่อน เพื�อความสะดวกขึ�น
แล้วนัดหมอผา่นบรษัิทประกันฯ โดยมีขั�นตอน ดังนี�
    1.  แจ้งกับประกันว่าต้องการหาหมอเฉพาะทางด้านใด ในกรณทีี�ไมท่ราบว่าต้องพบ
         แพทยเ์ฉพาะทางด้านใด ทางประกันอาจจะนัดอายุรแพทย ์หรอื "Internist" 
    2.  เมื�อหมอคนแรกตรวจเบื�องต้นแล้ว จะ refer หมอเฉพาะทางให้ โดยต้องนัดผา่นประกัน            
         ทกุครั�งเมื�อมีการ refer หมอ ทั�งนี� โดยที�บางบรษัิทประกันพดูภาษาอังกฤษไมค่ล่องนัก 
         ก็อาจต้องติดต่อผา่นอีเมล แต่การนัดครั�งแรกต้องโทรหาประกันเท่านั�น เพื�อรบัหมายเลข
         อ้างอิงไว้ใชติ้ดต่อทางอีเมลหรอืทางโทรศัพท์สาํหรบัครั�งต่อไป  
    3.  เมื�อหมอวินิจฉยัแล้ว จะจ่ายเอกสารซื�อยาให้ โดยให้เอกสารจ่ายยาและรายละเอียดการทานยา    
         ผมแนะนําให้ขอใบรบัรองแพทยแ์ละผลการตรวจทกุครั�งด้วย 
    4.  นําใบสั�งยาไปที�รา้นยาทั�วไป เพื�อรับยา

กระบวนการทั�งหมดนี� ไมม่ค่ีาใชจ่้ายทั�งสิ�นเนื�องจากประกันจ่ายให้แล้ว การตรวจสอบว่าประกันที�จะซื�อมี
วงเงินค่ารกัษาพยาบาลเท่าไหรจึ่งสาํคัญอยา่งยิ�ง ทั�งนี� การทําประกันที�โปแลนด์ไมแ่พงและครอบคลมุค่า
รกัษาพยาบาลเยอะ ผมจ่ายประกันไปประมาณ 3,500 บาท ได้รบัวงเงิน 100,000 บาท ซึ�งในชว่งที�ผมไป
หาหมอ ได้เจาะเลือดไปมากกว่า 30 หลอด และมีการตรวจ MRI 1 ครั�ง ก็ยงัไมเ่กินวงเงิน 

ขอ้แนะนําเพิ�มเติม 
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แบง่ป�นประสบการณ์
ประสบการณก์ารพบแพทยใ์นโปแลนด์

กับพี�นนท์



1

2

3

4

วซีา่นักศกึษาอนุญาตใหทํ้างานระหว่างเรยีนได้หรอืไม่

ทําได้ โดยมีการจํากัดชั�วโมงสําหรับ Part-Time สปัดาหล์ะ    
 ไม่เกิน 20 ชั�วโมงในชว่งเป�ดเทอม และสามารถทํางาน       
 Full-Time ในช่วงป�ดเทอมฤดูรอ้นยาว 3 เดือนได้ 

นักศกึษาได้ค่าจ้างขั�นต�าเท่าไหร่

ค่าจ้างขั�นต�าต่อชั�วโมงเป�นไปตามกฎหมายแรงงาน
ของโปแลนด์คือ 18.30 PLN/ชั�วโมง ณ เดือน
กันยายน 2564 (ยังไมห่ักภาษี) ทั�งนี� ค่าจ้างขึ�นอยู่
กับประเภทงานและประสบการณ์ทํางานของ
นักศึกษาด้วย 

นักศกึษาสามารถทํางานพเิศษ
อะไรได้บา้ง

งานที�ไมต้่องใชทั้กษะ เชน่ พี�เลี�ยงเด็ก  
พาสนัุขเดินเล่น งานรา้นอาหาร 
หรอืงานที�ใชทั้กษะเฉพาะตัว เชน่ 
การแปลคอนเทนต์เกมหรอืเว็บไซต์
ติวเตอรส์อนภาษาอังกฤษ               
 ครูสอนดนตร ีเป�นต้นอยากทํางานพิเศษที�รา้น Franchise

เชน่ McDonald's, Pizza Hut, KFC,
Starbucks ฯลฯ 

แมว่้าร้านอาหาร Franchise มกีารประกาศรับ
ตําแหนง่งานพิเศษทางเว็บไซต์ แต่สว่นใหญ่
จะรับพนักงานในลักษณะเพื�อน ๆ บอกต่อ
กันเอง หากท่านมีเพื�อนที�ทํางานพเิศษในร้าน
อาหาร franchise เหล่านี�  ก็สามารถลอง
สอบถามว่ามตํีาแหนง่ว่างหรอืไม ่การทํางาน
ในร้านประเภทนี� เป�นงานอีกประเภทหนึ�งที�
นักศกึษานิยมทําในเวลาว่าง เพื�อได้ทั�งรายได้
และประสบการณทํ์างานที�เป�นระบบ
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5
สื�อสารภาษาอังกฤษไมค่่อยได้
หรอืภาษาอังกฤษอยูใ่นระดับ
พื�นฐานมโีอกาสหางานพเิศษ

ได้หรอืไม่

หากระดับภาษายงัไมถึ่งขั�นดีมาก ก็ยงัม ี   
 ทางเลือกอื�น ๆ เชน่ งานในครวัรา้นอาหาร
ไทย หรืองาน delivery ผา่น application เชน่
UberEats  Wolt หรือ Glovo ซึ�งเป�นงานที�  
 ไมจํ่าเป�นต้องใชภ้าษาอังกฤษในการสื�อสาร
เป�นหลัก แต่อาจต้องมจัีกรยานเพื�อรบัสง่
สนิค้า ซึ�งก็เป�นลักษณะงานที�เป�นที�นยิมของ
นกัศึกษาต่างชาติ เชน่กัน



บรกิารงานกงสุล
สถานเอกอัครราชทูต

 ณ กรุงวอรซ์อ

ผ่อนผันเกณฑ์ทหาร 

เงื�อนไขในการขอทําหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส ์(E-Passport) 
การแต่งหน้าและแต่งกายสําหรบัการทําหนังสือเดินทาง 
หนังสือเดินทางประเภทอื�น 

บริการทําบัตรประชาชน

หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-PASSPORT)

บรกิารงานกงสุล

บริการรับรองนิติกรณ์ 

การทําหนังสือมอบอํานาจ  
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ค่ารบัคํารอ้ง 
160 สว้อตตี� สาํหรบัหนงัสอืเดินทาง
อายุไมเ่กิน 5 ป� 
240 สว้อตตี� สาํหรบัหนงัสอืเดินทาง
อายุไมเ่กิน 10 ป� 

*สําคัญ* สถานเอกอัครราชทูตฯ 
 สงวนสิทธิ�ในการปฏิเสธการรบัคํารอ้ง
หากผู้ยื�นคํารอ้งมีเอกสารสําคัญไม่ 
 ครบถ้วน โดยผู้ยื�นคํารอ้งจะต้อง         
 นัดหมายเพื�อยื�นคํารอ้งใหม่ ดังนั�น
กรุณาเตรยีมเอกสารสําคัญใหค้รบถ้วน

เงื�อนไข

คนไทยในประเทศโปแลนด์ หรือยูเครน ที�หนังสือเดินทาง
หมดอายุ ใกล้หมดอายุ ชํารุด สูญหาย หรือมีการเปลี�ยน
ชื� อหรือนามสกุล สามารถนัดหมายยื� นคําร้องขอทํา
หนังสือเดินทางกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอได้
โดยควรยื� นขอทําหนังสือเดินทางเล่มใหม่อย่างน้อย 
6 เดือน ก่อนที�หนังสือเดินทางเล่มเดิมจะหมดอายุ 
เพื� อป�องกันป�ญหาหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองของ
ประเทศอื� นปฏิเสธการเดินทางเข้าประเทศ 

ขณะนี�รับชําระเป�นเงินสดเท่านั�น และอยูร่ะหว่างดําเนินการจะ
เพิ�มชอ่งทางการชําระค่าธรรมเนียมวิธีอื�น  
เมื�อชําระค่าธรรมเนียมแล้ว ไมส่ามารถเรียกคืนภายหลังได้ 

ค่าธรรมเนยีม

หากประสงค์ใหส้ถานเอกอัครราชทตูฯ    
 สง่เล่มใหมท่างไปรษณียภ์ายในโปแลนด์
(แบบลงทะเบยีน) ต้องชาํระค่าสง่ 30
สว้อตตี�

*ทั�งนี� สถานเอกอัครราชทูตฯ ไมอ่าจรับผิดชอบกรณี
เอกสารที�สง่ทางไปรษณีย์ชํารุดหรือสูญหายไมว่่ากรณีใด*
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 1.  เป�นบุคคลสญัชาติไทยที�มถิี�นพํานกัถาวรหรอืพาํนกัระยะยาวใน
      ประเทศโปแลนด์ หรือประเทศยูเครน 
 2.  เดินทางมายื�นคําร้องด้วยตัวเอง 
 3.  ผู้ร้องที�ยังไมบ่รรลนุติิภาวะ ต้องมบีดิาและมารดาต้องมาแสดงตัว
      ขณะยื�นคํารอ้งด้วย ยกเว้นกรณบิีดามารดาไมไ่ด้จดทะเบยีน
      สมรส หรือหยา่ร้างกันแล้ว และฝ�ายหนึ�งมีอํานาจปกครองบุตร
      หรือฝ�ายที�มาแสดงตัวไมไ่ด้ มหีนงัสอืยนิยอมใหผู้เ้ยาว์เดินทาง 
4.  กรณทีี�ต้องการเปลี�ยนชื�อ-สกลุในหนงัสอืเดินทาง ตามการสมรส 
      หรือการหยา่ จะต้องดําเนนิการเปลี�ยนแปลงข้อมลูดังกล่าวใน
      ทะเบียนราษฎรที์�เขต/อําเภอในประเทศไทยก่อน จึงสามารถขอ
      ทําหนงัสอืเดินทางที�สถานเอกอัครราชทตูฯ ได้ 



กรณบุีคคลที�บรรลนิุติภาวะแล้ว (อายุตั�งแต่ 20 ป�ขึ�นไป หรอือายุไมถึ่ง 20 ป� แต่สมรสถกูต้อง
ตามกฎหมายไทยแล้ว)  

ใบคําร้องหนังสอืเดินทาง
บัตรประจําตัวประชาชนที�มอีายุการใชง้าน (ตัวจริง)                                                

กรณไีมเ่คยมบัีตรประจําตัวประชาชน ให้ใชสํ้าเนาสูติบตัรไทยแทน 
กรณบีตัรฯ หมดอายุ กรุณานดัหมายเพื�อทําบตัรใหมด้่วย 

หนังสอืเดินทางเล่มเดิม (ตัวจรงิ) ที�หมดอายุหรือกําลังจะหมดอายุ  
กรณทีี�หนังสอืเดินทางเล่มเดิมสญูหาย ให้ใชสํ้าเนาใบแจ้งความ/แจ้งหายที�ได้จาก
ทางการโปแลนด์/ยูเครนแทน 

สาํเนาทะเบียนบา้นไทย
หลักฐานการเปลี�ยนชื�อ-นามสกลุ (หากม)ี 
สาํเนาทะเบียนสมรส/สาํเนาใบหยา่/สาํเนาใบมรณบตัรของคู่สมรส (หากม)ี

กรณบุีคคลที�ยงัไม่บรรลนิุติภาวะ (อายุต�ากว่า 20 ป�) 

ใบคํารอ้งหนงัสอืเดินทาง
บัตรประจําตัวประชาชน  
หนงัสอืเดินทาง  

กรณหีนงัสอืเดินทางเล่มเดิมสญูหาย ให้ใชส้าํเนาใบแจ้งความ/แจ้งหายที�ได้จาก
ทางการโปแลนด์/ยูเครนแทน 

หลักฐานการเปลี�ยนชื�อ-นามสกลุ (กรณมีกีารเปลี�ยนชื�อ-นามสกลุ) 
สาํเนาทะเบียนบา้นไทยของผู้เยาว์ (ไมต้่องใช ้หากเป�นการขอหนงัสอืเดินทาง               
เล่มแรก) 

สาํเนาใบแสดงถิ�นที�อยูใ่นโปแลนด์/ยูเครนที�แสดงที�อยูใ่นป�จจุบนั 
สาํเนาทะเบยีนสมรสตามกฎหมายไทยหรอืตามกฎหมายต่างชาติของบดิามารดา
สาํเนาสติูบตัรไทยของผูเ้ยาว์ 
หลักฐานการมอํีานาจปกครองบุตร (กรณผู้ีเยาว์มผีูป้กครองคนเดียว) 

เอกสารประกอบคําร้องต้องมขีองผูเ้ยาว์ (ตัวจริง พรอ้มสําเนา) และผูป้กครอง  

นัดหมายเพื�อยื�นคํารอ้ง 
กรุณานัดหมายเพื�อยื�นคํารอ้งขอทําหนังสอืเดินทาง ทางอีเมล thaiembassywarsaw@thaiemb.pl         
หรือทาง Facebook Messenger ที�เพจ Royal Thai Embassy, Warsaw, Poland 
สถานเอกอัครราชทูตฯ เป�ดรบัคํารอ้งหนังสอืเดินทาง จันทร ์พธุ ศกุร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)                
เวลา 10:00-12:00 น. และ 13:00-15.00 เฉพาะผูที้�นดัหมายล่วงหนา้เท่านั�น  

เตรยีมเอกสารประกอบการยื�นคํารอ้ง ใหค้รบถ้วน ดังนี� 
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ผูม้อํีานาจปกครองผูเ้ยาว์ หรือบิดามารดา ต้องมาแสดงตนพรอ้มผูเ้ยาว์ เพื�อลงนามให ้          
 ความยินยอมขณะผูเ้ยาว์ยื�นคําร้องขอหนงัสอืเดินทางที�สถานเอกอัครราชทูตฯ เสมอ 
กรณีผูม้อํีานาจปกครองผูเ้ยาว์ หรือบิดามารดา ไมอ่ยูใ่นประเทศที�ผู้เยาว์ศกึษาต่อ ให้ดําเนินการ
ดังนี�

ผูป้กครองทําหนังสอืใหค้วามยนิยอมให้ผูเ้ยาว์เดินทางไปต่างประเทศ ที�เขต/อําเภอ/หรอืสาํนัก
ทะเบียนท้องถิ�น โดยต้องไปลงนามใหค้วามยินยอมฯ ต่อหนา้เจ้าหนา้ที� 
สง่หนงัสอืยนิยอมดังกล่าว พร้อมกับสาํเนาบตัรประจําตัวประชาชนหรอืหนงัสอืเดินทางที�
รับรองสาํเนาถกูต้อง 
ผูเ้ยาว์นาํเอกสารทุกฉบบัมายื�นพรอ้มกันทั�งหมด  

กรณีผูเ้ยาว์อายุต�ากว่า 15 ป� ต้องมผีูม้อํีานาจปกครอง/บดิา/มารดา คนใดคนหนึ�งเป�นอยา่งน้อย
หนึ�งคนมารว่มยื�นคําร้องพร้อมผูเ้ยาว์ ฝ�ายที�มาไมไ่ด้ใหทํ้าเป�นหนงัสอืให้ความยนิยอมฯ 
หากทั�งบิดาและมารดา (หรือผูม้อํีานาจปกครอง) ไมส่ามารถเดินทางมาด้วยตนเอง ต้องมอบ
อํานาจให้ผูอื้�นที�บรรลนิุติภาวะแล้ว (อายุ 20 ป�ขึ�นไป) เป�นผูพ้าผูเ้ยาว์มายื�นคํารอ้งฯ โดยต้องแสดง
เอกสารเพิ�มเติมจากหนังสอืให้ความยนิยอมขา้งต้น ดังนี� 

หนังสอืมอบอํานาจของบดิาและมารดา (หรอืผูที้�มีอํานาจปกครองผูเ้ยาว์) ที�ผา่นการรบัรอง
จากเขต/อําเภอ/หรอืสํานกัทะเบียนท้องถิ�น 
บัตรประจําตัวประชาชน (ตัวจริง) ของผู้รบัมอบอํานาจ 

 *เงื�อนไขสาํคัญ สาํหรบักรณผีบุคคลที�ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ* 

ใบหน้า: ใบหนา้ต้องชดัเจนตั�งแต่หน้าผากถึงปลายคางและปลายผมตรงติ�งหดู้านซา้ยไปถึงด้านขวา
จะต้องไมม่อีะไรมาบดบงัเพื�อใหภ้าพถ่ายผดิเพี�ยน 
การแต่งหน้า: หากจะแต่งหน้าควรใชโ้ทนสธีรรมชาติ (เนื�องจากรูปที�ปรากฏจะเป�นรูปขาว-ดํา) 
การสแกนมา่นตา: ไมค่วรใสค่อนแทคเลนส ์(อนญุาตสาํหรบัผูใ้สค่อนแทคเลนสส์ายตาแบบใส
เท่านั�น) ผูที้�ใสแ่ว่นสายตาจะต้องถอดแว่นสายตาขณะถ่ายรูป 
พิมพ์ลายนิ�วมอื: หนงัสอืเดินทางจะต้องเก็บลายนิ�วมือทั�ง 10 นิ�ว โดยที�อุปกรณพ์มิพล์ายนิ�วมอืจะ
อ่านจากความชื�น ผูร้้องควรทาครมีบํารุงผวิเพื�อพมิพล์ายนิ�วมือทั�ง 10 นิ�วได้ง่ายขึ�น
การแต่งกาย: ควรแต่งกายสุภาพ ไมเ่ป�ดไหล่ ไมค่วรใสเ่สื�อสีขาวเนื�องจากฉากด้านหลังเป�นสขีาว 
 ไมค่วรใสเ่ครื�องประดับและต่างห ูสาํหรบัผูที้�นบัถือศาสนาอิสลามที�ต้องสวมใสผ้่าคลมุผมควรเป�น
ผา้สีเดียวไมม่ลีาย เชน่ สดํีาล้วน เป�นต้น 

การรบัเล่ม 
หนังสอืเดินทางจะผลิตเล่มที�ประเทศไทย แล้วจึงสง่มาใหส้ถานเอกอัครราชทูตฯ ปกติผูร้อ้งจะ
ได้รับหนงัสอืเดินทางภายใน 4 - 6 สปัดาห ์นบัจากวันที�ยื�นคํารอ้ง 
ผูยื้�นคําร้องสามารถเลือกรับเล่มทางไปรษณีย์ สาํหรบัภายในโปแลนด์เท่านั�น ซึ�งมีค่าใชจ่้าย

เจ้าหน้าที�จะติดต่อให้ท่านมารับที�สถานเอกอัครราชทตูฯ สาํหรบักรณรีบัเล่มเอง
       30 สว้อตตี�  ใหช้าํระพร้อมกับค่าธรรมเนยีมรบัคํารอ้งหนงัสอืเดินทาง
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เตรยีมเอกสารประกอบการยื�นคํารอ้ง (ต่อ) 



      กรณทีี�บุคคลทําหนังสอืเดินทางสญูหาย เสยีหายจนใชก้าร
ไมไ่ด้ หรือหนงัสือเดินทางขาดอายุระหว่างอยูใ่นต่างประเทศ
แต่มหีลักฐานประกอบการขอออกหนงัสอืเดินทางครบถ้วน  
 และประสงค์จะเดินทางเป�นการเรง่ด่วนและไมส่ามารถรอรับ
หนงัสอืเดินทางเล่มใหมไ่ด้  สถานเอกอัครราชทตูฯ จะ
พจิารณาออกหนงัสือเดินทางชั�วคราวหรือเอกสารเดินทาง
ฉกุเฉนิเป�นรายกรณโีดยพจิารณาตามเหตผุลความจําเป�นและ
ความเหมาะสม 

ข้อมลูทั�วไป 

จะออกใหใ้นกรณทีี�คนไทยทําหนังสอืเดินทางสญูหาย
หรอืหมดอายุ และมคีวามจําเป�นเรง่ด่วนจะต้องเดินทาง
ไปต่างประเทศ โดยไมอ่าจรอการออกหนงัสอืเดินทาง
ธรรมดาได้ 
หนังสือเดินทางชั�วคราวมอีายุไมเ่กิน 1 ป�และไมส่ามารถ
ต่ออายุได้อีก 
ค่าธรรมเนยีม 40 สว๊อตตี� 

หนังสอืเดินทางชั�วคราว 
(Emergency Passport) 

 ออกใหใ้นกรณดัีงต่อไปนี� 
เมื�อหนงัสอืเดินทางของบุคคลนั�นถูกยกเลิก 
เมื�อผูร้อ้งไมม่หีนงัสอืเดินทาง หนงัสอืเดินทางสญูหาย
หรอืเสยีหายจนใชก้ารไมไ่ด้หรอืหนงัสอืเดินทางขาดอายุ
แต่มหีลักฐานเพยีงพอที�จะพจิารณาได้ว่าผูร้อ้งมสีญัชาติ
ไทยและประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย 
หนงัสอืสาํคัญประจําตัวมอีายุตามความจําเป�น แต่ไมเ่กิน
6 เดือนใชเ้ดินทางกลับประเทศไทยได้ครั�งเดียว เมื�อกลับ
ถึงประเทศไทยแล้วถือว่าหมดอายุไมส่ามารถต่ออายุได้

ไมเ่สยีค่าธรรมเนียม

เอกสารเดินทางฉุกเฉิน 
(Emergency Travel Document)
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บรกิารทําบตัรประชาชน 
NATIONAL ID CARD

ข้อมลูทั�วไป 
บัตรประจําตัวประชาชนเป�นเอกสารราชการที�
ออกให้สําหรับคนไทยที�มีชื�อในทะเบียนบ้านไทย
เพื�อใช้เป�นหลักฐานในการแสดงตน ใช้พิสูจน์และ
ยืนยันตัวบุคคลในการติดต่อราชการ การขอรับ
บริการหรือสวัสดิการในด้านต่างๆ จากหนว่ยงาน
ของรัฐบาลไทย รวมทั�งใช้ประกอบการทําธุรกรรม
และนิติกรรมต่าง ๆ 
คนไทยที�มีถิ�นพํานักถาวรหรือพํานักระยะยาวใน
โปแลนด์และยูเครน สามารถยื�นขอทําบัตรใหม่
หรือเปลี�ยนบัตร ได้ที�สถานเอกอัครราชทูต ณ  
 กรุงวอร์ซอ หรือขอรับบริการเมื�อมีการให้บริการ
กงสุลสัญจร  

เงื�อนไข 
 

ต้องเป�นบุคคลสัญชาติไทยอายุ 7 ป�ขึ�นไป            
 ที�มีถิ�นพํานักถาวรหรือพํานักระยะยาวในประเทศ
โปแลนด์ หรือยูเครน 

ต้องไมใ่ชก่ารทําบัตรประจําตัวประชาชนครั�งแรก
การทําบัตรครั�งแรกต้องทําที�ประเทศไทยเท่านั�น

ผู้ยื�นคําร้องต้องมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน       
 13 หลักแล้ว และต้องไมเ่ป�นบุคคลที�มีรายชื�ออยู่
ในทะเบียนบ้านกลาง 

ต้องเป�นการทําบัตรใหม ่กรณีบัตรหมดอายุ
สูญหาย หรือถูกทําลาย หรือเปลี�ยนบัตร กรณีบัตร
เดิมชํารุดในสาระสําคัญ เปลี�ยนชื�อ-สกุล หรือ
เปลี�ยนที�อยูใ่หมต่ามหลักฐานทะเบียนบ้าน 

กรณีต้องการเปลี�ยนชื�อ/สกุลบนบัตร ผู้ร้องจะต้อง
ดําเนินการเปลี�ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวในทะเบียน
ราษฎร์ (ที�เขตหรืออําเภอ) ที�ประเทศไทยก่อน จึง
สามารถขอทําบัตรประจําตัวประชาชนที�มีข้อมูล
ใหมไ่ด้

ผู้ยื�นคําร้องต้องมายื�นคําร้องด้วยตนเอง เนื�องจาก
ต้องถ่ายภาพและเก็บลายนิ�วมือ

ไมเ่สียค่าธรรมเนียม กรณีบัตรหมดอายุ         
 และขอทําบัตรใหมภ่ายใน 60 วัน นับตั�งแต่วันที�
บัตรเดิมหมดอายุ 
20 สว้อตตี� กรณีออกบัตรใหมส่ําหรับผู้ที�บัตรหาย
ถูกทําลาย ชํารุด หรือมีการแก้ไขข้อมูลสว่น
บุคคล 

ค่าธรรมเนยีม 
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กรุณานดัหมายเพื�อยื�นคํารอ้งขอทําหนังสอืเดินทาง ทางอีเมล
thaiembassywarsaw@thaiemb.pl หรอืทาง Facebook Messenger ที�
เพจ Royal Thai Embassy, Warsaw Poland 
สถานเอกอัครราชทตูฯ เป�ดรบัคํารอ้งหนงัสอืเดินทาง จันทร ์พธุ ศกุร์
(ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 10:00-12:00 น. และ 13:00-15.00 น.
เฉพาะผู้ที�นดัหมายล่วงหน้าเท่านั�น  

การยื�นคํารอ้งขอทําบตัร
ประจําตัวประชาชน 

นัดหมายเพื�อยื�นคํารอ้ง 

 1.  ใบคําร้องที�กรอกเสร็จแล้ว 
 2.  บัตรประจําตัวประชาชนใบเดิม (ตัวจริง) พร้อมสําเนา 1 ชุด (หากบัตรสูญหาย ให้ใช ้       
      สําเนาใบแจ้งความ / แจ้งหายที�ออกให้โดยทางการของโปแลนด์ หรือยูเครนแทน) 
 3.  หลักฐานการเปลี�ยนชื�อ-นามสกุล (กรณีมีการเปลี�ยนชื�อ-นามสกุล) 
 4.  สําเนาทะเบียนบ้านที�แสดงที�อยูใ่หม ่(กรณีขอเปลี�ยนที�อยูบ่นบัตร) 

ทั�งนี� เจ้าหนา้ที�อาจเรยีกดูเอกสารเพิ�มเติมได้ตามความจําเป�น เชน่ ทะเบยีนสมรส ใบหยา่ เป�นต้น 

ค่าธรรมเนยีม 20 สว้อตตี� (ชําระเงินสดเท่านั�น) กรณี บัตรชํารุด สูญหาย หรือมีการแก้ไขรายละเอียด
สว่นบุคคล

เตรยีมเอกสารประกอบการยื�นคํารอ้งใหค้รบถ้วน ดังนี� 

 การรบับตัร 
ผู้ยื�นคําร้องสามารถรอรับบัตรใหมไ่ด้เลยในวันเดียวกัน   
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บริการรับรองนิติกรณ์ 

กรณีที�ผูร้้องต้องการนาํเอกสารราชการของโปแลนด์ไปใชใ้นประเทศไทยต้องนาํ
เอกสารไปรบัรองที�กระทรวงการต่างประเทศของโปแลนด์ และที�สถาน
เอกอัครราชทตู ณ กรุงวอรซ์อ จึงสามารถนาํเอกสารไปใชใ้นประเทศไทยได้
กรณีที�ผูร้้องต้องการมอบอํานาจให้บุคคลที�สามเดินเรื�องเอกสารกับหนว่ยงาน
ราชการไทยแทนตน สามารถรอ้งขอทําหนงัสอืมอบอํานาจที�สถานเอกอัครราชทตู

        ณ กรุงวอรซ์อได้จึงสามารถนาํเอกสารไปใชใ้นประเทศไทยได้

การขอรบับรกิารรบัรองเอกสารที�สถานเอกอัครราชทตู ณ กรุงวอรซ์อ

กรุณานัดหมายเพื�อยื�นคําร้องขอทําหนังสอืเดินทาง ทางอีเมล
thaiembassywarsaw@thaiemb.pl หรอืทาง Facebook Messenger ที�เพจ Royal Thai
Embassy, Warsaw, Poland 
สถานเอกอัครราชทตูฯ เป�ดรับคําร้องหนงัสอืเดินทาง จันทร ์พธุ ศุกร ์(ยกเว้นวันหยุดราชการ)
เวลา 10:00-12:00 น. และ 13:00-15.00 เฉพาะผู้ที�นดัหมายล่วงหนา้เท่านั�น  

ใบคํารอ้งที�กรอกเสร็จแล้ว 
เอกสารที�ต้องการใหรั้บรองตัวจริง และคําแปล พรอ้มสาํเนา 1 ชุด 
ค่าธรรมเนียม 80 สว้อตตี� ต่อการรบัรอง 1 รายการ (1 ตราประทับ) (ชาํระเป�นเงินสดเท่านั�น) 

 1.  นัดหมายเพื�อยื�นคํารอ้ง 

2.  เตรยีมเอกสารประกอบการยื�นคํารอ้ง ใหค้รบถ้วน ดังนี� 
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เงื�อนไข

ผู้ขอทําหนังสอืมอบอํานาจกับสถานเอกอัครราชทูตฯ จะต้องเป�นคนไทยที�มถิี�นพํานกัถาวรใน
โปแลนด์/ยูเครน เท่านั�น 
ผู้รบัมอบอํานาจต้องเป�นผูที้�บรรลนุติิภาวะแล้ว (อายุ 20 ป� ขึ�นไป) 
ผู้มอบอํานาจต้องทราบชื�อและที�อยูข่องผูรั้บมอบอํานาจตามที�ปรากฏในบตัรประจําตัว
ประชาชนอยา่งชดัเจน และต้องนาํสาํเนาบตัรประชาชนหรอืสาํเนาทะเบยีนบา้นไทยของ
ผู้รบัมอบอํานาจมายื�นด้วย 
ผู้รอ้งต้องมาติดต่อด้วยตนเอง และลงลายมอืชื�อต่อหนา้เจ้าหนา้ที�กงสลุ ไมส่ามารถดําเนนิ
การทางไปรษณยี ์ไมว่่ากรณใีด 

*สาํคัญ* สถานเอกอัครราขทตูฯ สงวนสทิธิ�ในการปฏิเสธการรบัคํารอ้ง หากผูย้ื�นคํารอ้งมี
เอกสารสาํคัญไมค่รบถ้วน โดยผูย้ื�นคํารอ้งจะต้องนัดหมายเพื�อยื�นคํารอ้งใหม ่                        
 ดังนั�น กรุณาเตรยีมเอกสารสาํคัญใหค้รบถ้วนตามที�กําหนด
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ใบคําร้องนติิกรณ์ที�กรอกเสร็จแล้ว 
หนงัสอืเดินทางของผู้มอบอํานาจ (ที�มอีายุใชง้าน) พรอ้มสาํเนา 2 ชุด 
บัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจ (ที�มอีายุใชง้าน) พรอ้มสาํเนา 2 ชุด 
สําเนาทะเบียนบา้นไทยของผู้มอบอํานาจ 2 ชุด 
สําเนาทะเบียนบา้นโปแลนด์/ยูเครนของผู้มอบอํานาจ 2 ชุด 
สําเนาบตัรประจําตัวประชาชน หรอืสาํเนาทะเบยีนบา้นไทย ของผู้รบัมอบอํานาจ 2 ชุด 
หลักฐานอื�นที�จําเป�น เชน่ ทะเบียนสมรส ทะเบยีนหยา่ หลักฐานการเปลี�ยนชื�อ-สกลุ ฯลฯ
พร้อมสาํเนา 2 ชุด 
หากเป�นเอกสารที�ทางการโปแลนด์/ยูเครนออกให ้จําเป�นต้องผา่นกระบวนการรบัรอง
เอกสารใหค้รบถ้วนก่อนที�จะสามารถนาํไปใชป้ระกอบหนงัสอืมอบอํานาจที�ประเทศไทย
ได้ 
กรณีมอบอํานาจเพื�อดําเนินการเกี�ยวกับที�ดิน กรุณาเตรยีมฟอรม์มอบอํานาจของกรม
ที�ดิน (ท.ด. 21 หรือฟอร์มอื�น) ที�กรอกแล้วมาด้วย 
ค่าธรรมเนยีม 80 สว้อตตี� ต่อการมอบอํานาจ 1 รายการ ชาํระเป�นเงินสดเท่านั�น 



เอกสารงานทะเบยีนราษฎร์ เชน่  ทะเบยีนสมรส  สติูบตัร  มรณบตัร  ทะเบยีนหยา่      

ประกาศนียบตัรและหนงัสือรบัรองการสาํเรจ็การศึกษาจากสถาบนัการศึกษาของไทย
เอกสารอื�นๆ ที�ออกโดยหนว่ยงานราชการของไทยและต้องนาํมาใชใ้นโปแลนด์

       บัตรประจําตัวประชาชน  ใบเปลี�ยนชื�อ  ใบเปลี�ยนนามสกุล  หนังสอืรับรองความเป�นโสด

1.  นําเอกสารฉบบัจรงิ พรอ้มกับฉบบัที�แปลเป�นภาษาอังกฤษไปรบัรองที�กองสญัชาติและ
      นิติกรณ์ กรมการกงสลุ กระทรวงการต่างประเทศ
2.  นําเอกสารที�รับรองที�กรมการกงสุลของไทย พรอ้มกับเอกสารแปลไปรบัรองอีกครั�ง
      ที�สถานเอกอัครราชทตู ณ กรุงวอรซ์อ
3.  นําเอกสารไปแปลเป�นภาษาโปลิชกับ sworn translator ในโปแลนด์ 
4.  นําเอกสารทกุฉบับที�รับรองจากสถานเอกอัครราชทตู ณ กรุงวอรซ์อ พรอ้มกับเอกสาร
     ที�แปลเป�นภาษาโปลิชไปรับรองที�แปลเป�นภาษาโปลิชไปรับรองที�กระทรวงการ
     ต่างประเทศของโปแลนด์
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การรบัรองเอกสารของโปแลนด์เพื�อนําไปใช้ในประเทศไทย 

การนําเอกสารจากโปแลนด์ไปใชใ้นประเทศไทย (เชน่ เอกสารเกี�ยวขอ้งกับงานทะเบยีนราษฎร์
ประกาศนยีบัตร หรือเอกสารอื�นๆ ที�ออกโดยหนว่ยราชการโปแลนด์) จะต้องผา่นการรบัรองเอกสาร
ตามขั�นตอนของกฎหมายโปแลนด์และกฎหมายไทยก่อน ทั�งนี� เป�นไปตามแนวปฏิบติัสากลเพื�อรบั
ประกันว่า เอกสารที�ออกใหโ้ดยประเทศหนึ�งมีความถกูต้องแท้จรงิ และสามารถใชเ้พื�อเป�นหลักฐาน
อ้างอิงได้ตามกฎหมายของอีกประเทศหนึ�ง 
โดยทั�วไป เอกสารจากโปแลนด์ที�จะนําไปใชที้�ไทยได้ตามกฎหมาย จะต้องผา่นการรบัรอง                 
 โดยอยา่งนอ้ย 4 หนว่ยงาน เป�นทอดๆ ตามลําดับ ดังนี�  

หนว่ยงานที�ตั�งอยูใ่นโปแลนด์ (3 หนว่ยงาน) 
 หนว่ยงานชั�นต้นของโปแลนด์ (อาจมมีากกว่า 1 แหง่) 

กระทรวงการต่างของโปแลนด์ จะรบัรองลายมือชื�อของเจ้าหนา้ที�หนว่ยงานชั�นต้น 
สถานเอกอัครราชทตูไทย ณ กรุงวอรซ์อ จะรบัรองลายมือชื�อของเจ้าหนา้ที�กระทรวง
การต่างประเทศโปแลนด์

หนว่ยงานที�ตั�งอยูใ่นประเทศไทย (1 หนว่ยงาน) 
กรมการกงสลุ กระทรวงการต่างประเทศของไทย จะรบัรองลายมือชื�อของเจ้าหน้าที�                       
สถานเอกอัครราชทตูไทย ณ กรุงวอรซ์อ

หนว่ยงานโปแลนด์ (ทั�งหนว่ยงานชั�นต้น และกระทรวงการต่างของโปแลนด์) จะรบัรองเฉพาะเอกสาร
ต้นฉบบัเท่านั�น  

ข้อมูลทั�วไป 

เงื�อนไข
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สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอรซ์อ จะรับรองเฉพาะเอกสารที�ผา่นการรบัรองโดยกระทรวง
การต่างประเทศโปแลนด์แล้วเท่านั�น โดยเป�นการรบัรองว่า ลายมือชื�อของเจ้าหนา้ที�กระทรวง
การต่างประเทศโปแลนด์ที�ปรากฏบนเอกสาร เป�นลายมอืชื�อของเจ้าหนา้ที�ผู้นั�นจรงิ 
ค่าธรรมเนยีม 80 สว้อตตี� ต่อการรับรอง 1 รายการ (1 ตราประทับ) (ชาํระเป�นเงินสดเท่านั�น) 



ขั�นตอนการรบัรองเอกสารโปแลนด์เพื�อนําไปใชใ้นประเทศไทย 

ขั�นที� 1   รบัรองโดยหน่วยงานชั�นต้น
นําเอกสารฉบบัจรงิไปรบัรองกับหนว่ยงานที�กํากับดแูลของโปแลนด์ก่อน เพื�อใหห้นว่ยงานนั�นรบัรอง
ลายมอืชื�อและตราประทับของผู้ออกเอกสาร 
กรุณาศกึษาขอ้มลูเพิ�มเติมสาํหรบักรณทีี�ต้องแปลเอกสารภาษาโปลิชเป�นภาษาอังกฤษ ที�
https://www.gov.pl/web/diplomacy/certification-of-documents

ขั�นที� 2   รบัรองโดยกระทรวงการต่างประเทศโปแลนด์
นําเอกสารที�ผา่นการรบัรองตามขั�นที� 1 แล้ว นาํเอกสารไปที�กระทรวงการต่างประเทศของโปแลนด์           
 เพื�อรบัรองลายมอืชื�อและตราประทับของเจ้าหน้าที�หนว่ยงานชั�นต้น
นัดหมายเพื�อรบัรองเอกสารได้ที�  https://www.gov.pl/web/diplomacy/certification-of-documents

ขั�นที� 3   แปล
แปลเอกสารเป�นภาษาไทย โดยใหผู้แ้ปลระบุชื�อ-นามสกลุของตน  / ผูแ้ปลเอกสาร พรอ้มเซน็กํากับคํา
แปลเอกสารดังกล่าวเพื�อรบัผดิชอบต่อการแปลของตน / ผูแ้ปลเอกสาร มไิด้จํากัดว่า ผูแ้ปลต้องเป�น
บรษัิทหรอืบุคคลใดบุคคลหนึ�งแปล และสถานเอกอัครราชทตูฯ มไิด้รับรองงานแปลเฉพาะของบุคคลใด
บุคคลหนึ�ง  

หมายเหต:ุ กรณแีปลเอกสารด้วยตนเอง โดยมิได้จ้างบรษัิทแปล พึงระวังเรื�องการสะกดชื�อ นามสกลุ ที�อยู ่ฯลฯ
ใหต้รงกับเอกสารต้นฉบบั และใหต้รงกับการสะกดชื�อที�หน่วยงานภาครฐัได้กําหนด เพื�อป�องกันป�ญหาข้อขัดข้อง
เมื�อไปยื�นเรื�องที�สาํนักงานทะเบยีนในประเทศไทย 

ขั�นที� 4   รบัรองโดยสถานเอกอัครราชทตู ณ กรุงวอรซ์อ 
นําเอกสารตัวจรงิที�ผา่นการรบัรองตามขั�นที� 2 แล้ว พร้อมคําแปล มายื�นที�สถานเอกอัครราชทตู ณ กรุงวอรซ์อ
ตามขั�นตอนในขอ้ 3 เพื�อ 
       (1)  รบัรองลายมอืชื�อของเจ้าหนา้ที�กระทรวงการต่างประเทศโปแลนด์ ในเอกสารตัวจรงิ 
       (2)  รบัรองคําแปลภาษาไทย ซึ�งสถานเอกอัครราชทตูฯ จะรบัรองว่า "ได้รับทราบแล้ว" หรือ "seen at" 
              เท่านั�น โดยจะไมร่บัรองความถูกต้องของขอ้ความในเอกสารดังกล่าว) 

ขั�นที� 5   รบัรองโดยกรมการกงสลุ กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพฯ
นําเอกสารที�ผา่นการรบัรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ตามขั�นที� 4 แล้ว ไปรับรองที�

กองสญัชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสลุ กระทรวงการต่างประเทศ 
ซึ�งจะเป�นการรบัรองลายมอืชื�อของเจ้าหน้าที�กงสลุของสถานเอกอัครราชทตูฯ ตามตัวอยา่งลายมอืชื�อที�
กองสญัชาติและนิติกรณไ์ด้รบัจากสถานเอกอัครราชทูตฯ 

การนําเอกสารไปใช้
             เอกสารที�ผา่นการรับรองโดยกรมการกงสุลแล้ว 
             ถือว่าครบกระบวนการรบัรองเอกสาร
             สามารถนําไปใชย้ื�นที�หนว่ยงานราชการไทย 

เพื�อดําเนนิการในสว่นที�เกี�ยวขอ้งต่อไปได้
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 หนังสือจากสถานเอกอัครราชทูตฯ 
 หนังสือรับรองจากสถานศึกษา 
 สําเนา ใบสําคัญ (แบบสด.9) 
 หมายเรียก (แบบสด.35) ถ้ามี และ 
 สําเนาทะเบียนบ้าน 

การขอหนังสอืรบัรองเพื�อผอ่นผนัการเกณฑ์ทหาร
จากสถานเอกอัครราชทตู ณ กรุงวอรซ์อ

สถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถออกหนังสือถึงสัสดีอําเภอ เพื�อประกอบการพิจารณาขอผอ่นผันการเกณฑ์
ทหารหากผู้ถูกเรียกเกณฑ์ทหารยังคงติดภารกิจต้องศึกษาต่อในโปแลนด์ หรือยูเครน โดยเอกสารที�ต้องนํา
มาแสดง ประกอบด้วย 
    1.  คําร้องนิติกรณ ์
    2.  หนังสือรับรองจากสถานศึกษาระบุชื�อนักศึกษา ระดับการศึกษา สาขาวิชาที�เรียนหลักสูตรกี�ป� 
          วันเริ�มต้นการศึกษา และวันที�คาดว่าจะจบการศึกษา พร้อมสําเนา 2 ชุด 
          (กรณีเอกสารออกเป�นภาษาท้องถิ�น ขอให้แปลเป�นภาษาไทย พร้อมลงชื�อกํากับตําแหนง่ผู้แปลด้วย)
    3.  หนังสือเดินทางไทยมีอายุใช้งาน พร้อมสําเนา 2 ชุด 
    4.  บัตรประจําตัวประชาชน พร้อมสําเนา 2 ชุด 
    5.  ทะเบียนบ้านไทย และโปแลนด์/ยูเครน พร้อมสําเนา 2 ชุด 
    6.  หลักฐานอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง เชน่ ใบสําคัญการเปลี�ยนชื�อตัว ชื�อสกุล 
    7.  ค่าธรรมเนียม 80 สว้อตตี� ต่อเอกสาร 1 ชุด 

เมื�อได้รับหนังสือรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ แล้ว ให้สง่เอกสารไปให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง      
 ที�ไทยเพื�อนําไปยื�นคําร้องขอผอ่นผันต่อนายอําเภอที�ภูมิลําเนาของผู้ร้อง (เขต/อําเภอที�ได้ลงบัญช ี        
 ทหารกองเกินไว้แล้ว) โดยเอกสารต้องประกอบไปด้วย 

1.
2.
3.
4.
5.

การผอ่นผันจะสิ�นสุดเมื�อเจ้าตัวสําเร็จการศึกษาและเดินทางกลับมาประเทศไทยก่อนกําหนดซึ�งเจ้าตัวจะ
ต้องไปแจ้งด้วยตัวเองต่อนายอําเภอที�ตนมีภูมิลําเนา 
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ควรติดต่อสาํนกังานเพื�อนัดหมายรับรองเอกสาร ทั�งนี� เจ้าหนา้ที�พดูภาษาอังกฤษไมไ่ด้จึงควรจะใหค้นที�
พดูภาษาโปลิชชว่ยนัดหมายให้  
การร้องขอรบัรองเอกสาร ภาษาโปลิช คือ "odpis notarialny dokumentu w celu potwierdzenia i
legalizacji w Ministerstwie Spraw Zagranicznych"  
ค่าใชจ่้ายประมาณ 20 -30 PLN จ่ายเป�นเงินสด

2. Notary Public – มอียูห่ลายแหง่ในโปแลนด์ โดยสามารถค้นหาได้ในเว็บไซต์ 
                                   https://notariusze.waw.pl/znajdz-notariusza/  

ทั�งนี� พี�นนท์แนะนาํ 2 แหง่ในกรุงวอร์ซอ  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 
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 มหาวิทยาลัย 
 Notary Public
 ศาล 
 กระทรวงการต่างประเทศของโปแลนด์ 
 สถานเอกอัครราชทตู ณ กรุงวอรซ์อ 

ต้องประสานเรื�องเอกสารทั�งหมด 5 แหง่ 
1.
2.
3.
4.
5.

พี�นนท์
แบง่ป�น

ประสบการณ์

การเดินเอกสารประกอบ
การผอ่นผนัเกณฑ์ทหาร

1.  มหาวิทยาลัย
      ขอหนังสือรับรองสถานะนักศึกษา โดยต้องระบุ
(1) ชื�อ         
(2) รหัสนักศึกษา           
(3) วันเกิด
(4) ชื�อบิดา               
(5) ป�การศึกษาป�จจุบัน  
(6) ชื�อมหาวิทยาลัย  
(7) ป�การศึกษา  
(8) รูปแบบการศึกษา 
     (full-time หรือ part-time)  

(9)   คณะ  
(10) สาขาวิชา 
(11) หมวดหมู่วิชา (หากมี) 
(12) วันที�คาดว่าจะสําเร็จ
        การศึกษา 

3. ศาล  
นําเอกสารที�รับรองจาก Notary Public พร้อมใบเสรจ็เพื�อนาํมายื�นคํารอ้งขอรบัรองลายมือชื�อของ Notary
Public ที�

Oddział Administracyjny Sądu Okręgowego w Warszawie  
Al. Solidarności 127, room number 328, 3rd floor, corridor "A" 

 

การหาห้องอาจมคีวามซับซ้อนและเจ้าหน้าที�สว่นใหญส่ื�อสารเป�นภาษาโปลิช ควรแสดงรายละเอียดด้านบน
ให้เจ้าหน้าที�แนะนาํทาง

เมื�อดําเนินการรับรองเอกสารแล้ว ใหช้าํระค่าธรรมเนยีม 26 PLN ที�จุดชาํระเงิน

https://notariusze.waw.pl/znajdz-notariusza/
https://notariusze.waw.pl/znajdz-notariusza/
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ก่อนนาํเอกสารไปรบัรองใหก้รอกใบคํารอ้งขอรบัรองเอกสาร ซึ�งสามารถพิมพไ์ด้จากลิงค์
https://legalizacja.msz.gov.pl/nowagrafika/wniosek.pdf 
เมื�อเขา้สาํนกังานใหก้ดบตัรคิว โดยแสดงขอ้ความ "legalizacja dokumentów przeznaczonych do
obrotu prawnego za granicą" ใหเ้จ้าหนา้ที�เพื�อกดประเภทการใหบ้รกิารที�เหมาะสม
ยื�นเอกสารพร้อมหลักฐานใบเสรจ็ต่อเจ้าหนา้ที�
เมื�อเจ้าหนา้ที�ดําเนนิการรับรองเอกสารแล้ว ใหช้าํระค่าธรรมเนยีมที�จุดชาํระเงิน จํานวน 26 PLN
*หมายเหต*ุ ขั�นตอนการจองคิวขอรบัรองเอกสารอาจมีการเปลี�ยนแปลง โปรดศกึษาขั�นตอนเพิ�มเติม
ที� https://www.gov.pl/web/diplomacy/certification-of-documents

4.  กระทรวงการต่างประเทศของโปแลนด์

นาํเอกสารไปรบัรองต่อที�

Referat ds. Legalizacji MSZ 
ul. Krucza 38/42 
00-512 Warszawa 

 นัดหมายขอรบัทําเอกสารผอ่นผนัการเกณฑ์ทหารกับสถานเอกอัครราชทตูฯ ผา่น
Facebook Messenger ที�เพจ Royal Thai Embassy, Warsaw, Poland  
เตรียมเอกสารอยา่งละ 2 ชุด ดังนี�

ใบคํารอ้งนิติกรณ์
ใบสด.9 (เอกสารจากสสัดีที�ไทย) 
หนงัสอืรับรองสถานะนกัศกึษาที�ผา่นการรบัรองจากหนว่ยงานของโปแลนด์แล้ว      
พรอ้มฉบับแปลเป�นภาษาไทยที�ลงชื�อกํากับตําแหนง่ผูแ้ปล
สาํเนาทะเบียนบ้าน 
สาํเนาบตัรประชาชน 
สาํเนาหนังสอืเดินทาง

ค่าธรรมเนยีมรบัรองหนงัสอืรบัรองสถานะนักศกึษาและรบัรองการแปล จํานวน 80
PLN ต่อเอกสาร 1 ชุด 

5.  สถานทตูไทยในโปแลนด์ 

การเดนิเอกสารประกอบ
การผอ่นผนัเกณฑ์ทหาร

พี�นนท์
แบง่ป�น

ประสบการณ์

https://legalizacja.msz.gov.pl/nowagrafika/wniosek.pdf
https://www.gov.pl/web/diplomacy/certification-of-documents


การขอขยายระยะเวลาพาํนกัในโปแลนด์  หลังสาํเรจ็ 
 การศึกษา
ใบอนญุาตทํางาน (Work Permit)
การสมคัร Temporary Residence Card เมื�อได้งานแล้ว
การรบัรองคุณวุฒิ
การฝ�กงานหรอืหางานในโปแลนด์ 
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ใบอนุญาตพํานักชั�วคราว หลังสาํเรจ็การศกึษา
(Temporary Residence Card-TRC)

เอกสารที�ต้องเตรยีมเพื�อขอ TRC  มดัีงนี�

แบบฟอร์มการขอใบอนุญาตมีถิ�นที�อยูชั่�วคราว
(https://cudzoziemcy.gov.pl/en/online-applications/) 
รูปถ่ายอายุไมเ่กิน 6 เดือนก่อนการยื�นสมัคร ขนาด 35 มม. x 45 มม. จํานวน 2 รูป
หนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย หรือประกาศนียบัตร
สําเนาเอกสารการเดินทาง 
เอกสารยืนยันสถานที�พํานักในโปแลนด์
เอกสารทางการเงิน เชน่ bank statement ซึ�งควรมีเงินเพียงพอและครอบคลุมค่าใช้จ่าย
ในการพํานักในโปแลนด์
เอกสารรับรองการทํางานจากนายจ้างคนก่อน (หากมีการทํางานมาก่อน) 
ประกันสุขภาพครอบคลุมระยะเวลาที�จะพํานักต่อในโปแลนด์

ข้อมลูและชอ่งทางติดต่อ
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-dla-
cudzoziemcow/  
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โปแลนด์สามารถให้บุคคลที�สําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในหลักสูตร full-time 
ในโปแลนด์ และมีแผนที�จะหางานหรือจัดตั�งธุรกิจในโปแลนด์ สามารถขอ TRC ได้ โดยยังไมจํ่าเป�น
ต้องมีหลักฐานการจ้างงาน โดย TRC สําหรับจุดประสงค์ดังกล่าวจะมีการระบุ "access to the
labour market" ไว้ในบัตร ซึ�งใบอนุญาตดังกล่าวจะมีระยะเวลา 9 เดือน เพื�อให้เวลาผู้ถือบัตรหา
งานหรือจัดตั�งธุรกิจในโปแลนด์

https://cudzoziemcy.gov.pl/en/online-applications/
https://udsc.gov.pl/en/contact/infolinie-dla-cudzoziemcow/


     ทั�งนี� สามารถอ่านขอ้มลูเพิ�มเติมได้ที� 

https://lang-psz.praca.gov.pl/en/-/10217858-
zezwolenia-na-prace      

Work Permit

ขอ้ควรรู ้
สิทธพิงึได้ของลูกจ้างต้องเป�นไปตามเงื�อนไขที�ระบุในสัญญา
จ้างงานและใบอนุญาตทํางาน ไม่ควรโดนบงัคับให้มีการเซน็
สัญญาอีกฉบับที�อาจทําให้ลูกจ้างเสียเปรยีบได้
 ลูกจ้างจะต้องได้รบัสิทธเิขา้ถึงประกันสังคมของโปแลนด์
และควรมีหลักฐานการจ่ายภาษีรายได้ (หัก ณ ที�จ่าย) ด้วย
หากมีการเปลี�ยนงานจะต้องแจ้งสาํนักงาน Voivode ทราบ
และนายจ้างใหมจ่ะต้องดําเนินการสมัครใบอนุญาตทํางาน
ใหมภ่ายใน 30 วันหลังจากลกูจ้างออกจากตําแหนง่เดิม   
 และต้องเริ�มกระบวนการขอ TRC ใหม่ด้วย 

ชื�อนายจ้าง พรอ้มรายละเอียดที�อยูข่องบรษัิท
ตําแหนง่งาน
ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และผลประโยชนอื์�นๆ ที�ควรได้รบั 
ชั�วโมงการทํางาน 
ระยะเวลาการว่าจ้าง

Work Permit คืออะไร?
ผูที้�จะทํางานในโปแลนด์อยา่งถกูต้องตามกฎหมายต้องม ี  
 ใบอนญุาตทํางานออกโดยที�สาํนกังานท้องถิ�น (Voivode) 
 โดยผูว่้าจ้างต้องเป�นผูร้อ้งขอเอกสารดังกล่าวก่อนที�จะ
สามารถว่าจ้างลกูจ้างได้

 ใบอนญุาตต้องประกอบไปด้วย 

ทั�งนี� หากมกีารต่ออายุสญัญา นายจ้างควรดําเนนิการต่อ     
 ใบอนญุาตด้วย เพื�อประกอบการต่ออายุ TRC หรอืประกอบ
การขอวีซา่ของลกูจ้าง 

ขอ้แนะนําและขอ้ควรระวัง 
นายจ้างไมมี่สิทธยิดึหนังสอืเดินทาง บัตรประชาชน และ TRC
ของลูกจ้าง 
 ลูกจ้างควรเก็บและสาํเนาเอกสารที�เกี�ยวขอ้งกับการทํางานไว้
เชน่ เอกสารการจ้างงาน และใบอนุญาตการทํางาน 
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ใบอนุญาตพํานักชั�วคราว ประเภททํางาน

อ่านรายละเอยีดเพิ�มเติมได้ที� 
https://udsc.gov.pl/en/cudzoziemcy/obywatele-panstw-trzecich/chce-przedluzyc-swoj-
pobyt-w-polsce/zezwolenie-na-pobyt-czasowy/praca/jednolite-zezwolenie-na-pobyt-i-
prace/ 

เมื�อเตรยีมเอกสารพรอ้มแล้ว 
ผูส้มคัรควรสง่เอกสารด้วยตัวเองที�สาํนกังาน

Voivodeship ในเขต/เมอืงที�อาศยัอยู ่ 
ทั�งนี� สามารถตรวจสอบสถานที�ตั�งสาํนกังาน

ในเขตที�ท่านอยูไ่ด้ที�
https://udsc.gov.pl/lista-urzedow-

wojewodzkich/ 

เอกสารที�ต้องเตรยีม มดัีงนี�

แบบคําร้องขอใบอนญุาตมถิี�นที�อยูช่ั�วคราว (https://cudzoziemcy.gov.pl/en/online-
applications/) พรอ้มกับแนบ "ภาคผนวก 1" แสดงหลักฐานว่านายจ้างได้ว่าจ้างลกูจ้างลกูจ้างจรงิ  
รูปถ่ายอายุไมเ่กิน 6 เดือนก่อนการยื�นสมคัร ขนาด 35 มม. x 45 มม. จํานวน 2 รูป
สาํเนาเอกสารการเดินทางที�ถกูต้อง 
เอกสารการจ้างงาน แสดงว่าลกูจ้างมคีวามสามารถและเหมาะสมกับงาน (จัดทําโดยนายจ้าง) 
เอกสารยืนยันสถานที�อยูอ่าศยัที�นายจ้างจัดเตรยีมให ้หรอื เอกสารยนืยนัสถานที�พาํนกัในโปแลนด์
กรณีสญัญาไมร่ะบุว่านายจ้างจะจัดสรรที�พกัให้
เอกสารรับรองการทํางานจากนายจ้างคนเดิม (กรณมีกีารเปลี�ยนงาน) 
เอกสารทางการเงินที�รับรองแหล่งที�มาของรายได้ ที�สามารถครอบคลมุการใชช้วิีตในโปแลนด์                    
เชน่ หลักฐานการจ่ายภาษี หลักฐานการจ่ายค่าประกันสงัคม (ZUS) และ bank statement เป�นต้น
ประกันสุขภาพ 
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เป�นใบอนุญาตที�ออกให้บุคคล ที�มีจุดประสงค์ที�ทํางานหรือจัดตั�งธุรกิจในประเทศโปแลนด์ 
พํานักในโปแลนด์เกิน 3 เดือนถึง 3 ป� 

https://udsc.gov.pl/en/cudzoziemcy/obywatele-panstw-trzecich/chce-przedluzyc-swoj-pobyt-w-polsce/zezwolenie-na-pobyt-czasowy/praca/jednolite-zezwolenie-na-pobyt-i-prace/
https://udsc.gov.pl/en/cudzoziemcy/obywatele-panstw-trzecich/chce-przedluzyc-swoj-pobyt-w-polsce/zezwolenie-na-pobyt-czasowy/praca/jednolite-zezwolenie-na-pobyt-i-prace/
https://udsc.gov.pl/lista-urzedow-wojewodzkich/
https://cudzoziemcy.gov.pl/en/online-applications/


การเทยีบวุฒกิารศกึษาของโปแลนด์ไปใช้ในไทย  
การเทียบวุฒกิารศกึษาโปแลนด์ไปใช้ในไทยได้นั�น ไมว่่าจะเพื�อเรยีนต่อหรอืทํางานในไทย สิ�งที�สาํคัญที�สดุคือวุฒ ิ    
 การศึกษาของต่างประเทศต้องได้รบัรองวิทยฐานะหรอืรับรองมาตรฐาน (Accredited) จากรฐับาลของประเทศนั�นๆ
กล่าวคือ หลักสตูรการศกึษาจากสถาบันการศกึษาในโปแลนด์ควรได้รบัการรบัรองจากรฐับาลของโปแลนด์ก่อนว่าเป�น
หลักสตูรที�มมีาตรฐานตามหลักเกณฑ์ที�กําหนดโดยรฐับาลโปแลนด์ มคีวามนา่เชื�อถือ และเป�นมาตรฐานสากลระดับ EU
ซึ�งนักศกึษาสามารถขอรบัรองประกาศนียบัตรการสาํเรจ็การศกึษาของโปแลนด์ที� National Agency for Academic
Exchange (NAWA) เพื�อนําไปประกอบการยื�นคํารอ้งขอเทียบวุฒทีิ�กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและ
นวัตกรรมของไทยต่อไป 

แบบคํารอ้งขอเทียบวุฒกิารศกึษาต่างประเทศ (แบบภาษาอังกฤษ) (แบบภาษาไทย)
ปรญิญาบัตร/ประกาศนียบตัร 
ใบบันทึกผลการศกึษา (Transcript)
บัตรประจําตัวประชาชน  หนังสอืเดินทาง  และทะเบยีนบา้น

เอกสารที�เกี�ยวข้อง 

การรบัรองวุฒกิารศกึษาระดับอุดมศกึษาของโปแลนด์ ที� National Agency for Academic Exchange
https://nawa.gov.pl/en/apostille-and-legalization
การเทียบวุฒิการศกึษาระดับอุดมศกึษา ติดต่อ สาํนักงานปลัดกระทรวงอุดมศกึษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและ
นวัตกรรม (ด้านอุดมศกึษา) ที� 02 039 5612, 02 039 5636-39 และสามารถศกึษาขอ้มูลการเตรยีมเอกสารที�
http://www.mua.go.th/users/bhes/bhes1/foreignDegreeEquivalence.htm

ตรวจสอบรายละเอียดเกี�ยวกับการเตรยีมเอกสารเพิ�มเติม ที�
1.

2.

กองยกระดับคณุภาพการจัดการศกึษาระดับอุดมศกึษา  
สาํนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรม
ที�อยู ่:  อาคารอุดมศกึษา 2 ชั�น 12 ถนนศรอียุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศพัท์ :  02 039 5612,  02 039 5636-39   
โทรสาร :    02 039 5664-5
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http://www.mua.go.th/users/bhes/bhes1/Equivalent%20Qualification%20Application%20Form-2021.pdf
http://www.mua.go.th/users/bhes/bhes1/Equivalent%20Qualification%20Application%20Form-2021.pdf
https://nawa.gov.pl/en/apostille-and-legalization
http://www.mua.go.th/users/bhes/bhes1/foreignDegreeEquivalence.htm


      เมื�อวันที� 17 - 18 กันยายน 2564 สถานเอกอัครราชทูต ณ
กรุงวอร์ซอ ได้จัดสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ "โอกาสการทํางานใน
โปแลนด์สําหรับนักศึกษาไทยในโปแลนด์" 
      การสัมมนาประกอบไปด้วย 3 สว่น ได้แก่             
      1. การแนะแนวเกี�ยวกับการสมัครเรียนและการขอวีซา่ 
      2. การแนะแนวเกี�ยวกับโอกาสและชอ่งทางการหางานใน
โปแลนด์ และ
      3. การแลกเปลี�ยนประสบการณ์ของนักศึกษาและศิษย์เก่า
ไทยที�ทํางานในโปแลนด์ 
โดยมีผู้บรรยายที�มีประสบการณ์ตรง จาก StudyWiz, Think
Poland, บ. Careers in Poland และนักศึกษาไทยและศิษย์เก่า
ที�สําเร็จการศึกษาในโปแลนด์ และมีการถามตอบที�เป�น
ประโยชน์ ดังนี� 

มหาวิทยาลัยสว่นใหญจ่ะม ีCareer Office ใหน้กัศึกษาต่างชาติยื�น CV หรือ Resume เพื�อสมคัร
ฝ�กงาน ทํางานพเิศษ หรอืงานประจําโดยเจ้าหนา้ที�จะสรรหางานจากบรษัิทที�มหาวิทยาลัยจับคู่ด้วย

นอกจากนี� สามารถหาได้จากเว็บไซต์หางานสาํหรบัชาวต่างชาติ เชน่ careersinpoland.com (ซึ�งมี
ประกาศรบัฝ�กงานที�บรษัิทขา้มชาติ เชน่กัน) หรอืกลุ่ม Facebook หรือ social network อื�นๆ เชน่
กลุ่มคนไทยในโปแลนด์ กลุ่ม Foreigners in Warsaw หรือค้นหา Jobs for Foreigners in Poland 
ซึ�งจะมปีระกาศรบัสมคัรงานอยูเ่รื�อยๆ และไมจํ่าเป�นต้องมคีวามรู้ภาษาโปลิช
  
รุน่พี�สว่นใหญไ่ด้งานประจําจากการสรา้งโปรไฟล์ใน Linkedin หรือ Glassdoor เพื�อใส ่CV ของ       
 ผู้สมคัรงาน ซึ�งเป�น platform ที�บรษัิทขา้มชาติที�ตั�งในโปแลนด์ประกาศรบัสมคัรหรือคัดกรอง
โปรไฟล์ของคนหางาน  นอกจากนี� ภาคเอกชนในโปแลนด์สว่นใหญใ่ช ้Linkedin และ Glassdoor ใน
การสรรหาบุคลากรอยา่งกว้างขวางอีกด้วย
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ช่องทางหางานในโปแลนด์หายากเนื�องจากเว็บไซต์หางานเป�นภาษาโปลิช 
นักศกึษาจะสามารถหาที�ฝ�กงาน งานพเิศษ หรอืงานประจําในโปแลนด์ได้จากไหนได้บา้ง
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เมื�อสาํเร็จการศกึษาแล้ว บัณฑิตสามารถดําเนนิการขอ Temporary Residence Card (TRC) ระยะเวลา
9 เดือนเพื�อหางานหลังสาํเร็จการศึกษาได้ หากได้บัตรแล้วจะสามารถเดินทางใน EU เพื�อหางานได้ 

เมื�อได้งานแล้วควรใหผู้ว่้าจ้างออกเอกสารยืนยนัการว่าจ้าง ใบอนญุาตทํางาน (Work permit)  และ
สญัญาว่าจ้าง เพื�อดําเนนิการต่ออายุ TRC หากได้งานในโปแลนด์ หรอืวีซา่เขา้ประเทศที�บริษัทผู้ว่าจ้าง
ตั�งอยู่

ขั�นตอนการขอวีซา่ทํางานจะมีความแตกต่างในแต่ละประเทศ ดังนั�น ควรศกึษากระบวนการขอวีซา่
อยา่งละเอียด ทั�งนี� หากได้งานที�โปแลนด์ก็มีสิทธิขอต่ออายุ TRC โดยที�ไมต้่องเดินทางกลับไทยเพื�อ    
 ขอวีซา่ใหมไ่ด้ และหากทํางานหลายป�แล้ว ก็มีโอกาสย้ายงานระหว่างประเทศใน EU ได้ง่ายขึ�นเชน่กัน

เรยีนจบที�โปแลนด์ สามารถทํางานต่อที�ประเทศอื�นในยุโรปได้หรอืไม่

หากสาํเรจ็การศกึษาและเดินทางกลับไทยแล้ว ยงัมสีทิธิขอ TRC หางาน 9 เดือนได้หรอืไม่

ไมไ่ด้ เนื�องจากการขอ TRC หางาน 9 เดือน ถือว่าเป�นการปรบัเปลี�ยนประเภทและต่ออายุ        
 การพาํนกัในโปแลนด์อีก 9 เดือน การกลับไทยไปก่อนโดยที�ไมไ่ด้ยื�นขอขยายระยะเวลาพาํนกั
หลังสาํเรจ็การศกึษาถือว่าเป�นการสละสทิธนิั�นไป เนื�องจากบณัฑิตได้เดินทางกลับถิ�นพาํนกัตาม
ที�กําหนดไว้ในวีซา่นักศกึษาหรอืบตัร TRC นกัศกึษา

ทั�งนี� ในขั�นตอนการขอต่อ TRC ไมว่่าจะเป�นของนกัศกึษาหรอืแรงงาน โดยปกติแล้ว ระหว่างที�
Office for Foreigners พจิารณาอนมุติัการออก TRC ผูส้มคัรจะไมส่ามารถเดินทางออกจาก
โปแลนด์ได้ และหากเดินทางออกจากโปแลนด์แล้วถือว่ากระบวนการพิจารณาขอต่อ TRC ถกู
ยกเลิกไป และต้องขอวีซา่จากที�ไทยและเริ�มกระบวนการขอ TRC ใหมอี่กครั�งเมื�อกลับมาโปแลนด์

Corporate culture ในที�ทํางานในโปแลนด์เป�นอยา่งไรบา้ง

หากเป�นบรษัิทต่างประเทศจะมกีารสื�อสารเป�นภาษาอังกฤษ เพื�อใหพ้นกังานทกุคนทราบถึง
ความคืบหน้าของงานและมคีวามเขา้ใจต่อเนื�องานที�ตรงกัน
สว่นใหญน่ายจ้างจะใหค้วามสาํคัญต่อชั�วโมงการทํางาน คือ ไมใ่หทํ้างานเกิน 8 ชั�วโมง และมี
ความยดืหยุน่ด้านเวลา ตราบใดที�พนกังานทํางานเสรจ็ตามระยะเวลาที�กําหนด
เป�ดโอกาสใหน้กัศกึษาทํางานไปด้วยเรยีนไปด้วย โดยเฉพาะนักศกึษาปรญิญาโท เนื�องจาก
ชั�วโมงการเรยีนของมหาวิทยาลัยในโปแลนด์เอื�ออํานวยใหน้กัศกึษามโีอกาสทํางานพเิศษได้
และไมก่ระทบต่อผลการเรยีนของนกัศกึษา หากมีการบรหิารเวลาที�ดี
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ชาวต่างชาติสามารถสอบใบประกอบอาชพีสาํหรบังานที�ต้องใชค้วามเชี�ยวชาญเฉพาะทาง เชน่
แพทย์ หรอืสถาป�ตยไ์ด้ แต่ต้องสอบเป�นภาษาท้องถิ�นหรือมีความรูภ้าษาท้องถิ�นเป�นอยา่งดี
เนื�องจากเป�นอาชพีที�ต้องสื�อสารกับคนท้องถิ�น ดังนั�น หากสนใจประกอบอาชพีเฉพาะทางควรจะมี
ความรูภ้าษาท้องถิ�นอยา่งดี ไมใ่ชแ่ค่ในโปแลนด์แต่ในประเทศอื�นๆ ใน EU เชน่กัน

ชาวต่างชาติมโีอกาสทํางานที�ต้องใช้ใบประกอบอาชพี (เช่น แพทย ์หรอืสถาป�ตย)์
ในโปแลนด์หรอื EU ได้หรอืไม่

งานประเภทใดในโปแลนด์มคีวามต้องการพนักงานชาวต่างชาติ
ที�สื�อสารภาษาอังกฤษได้สงู แต่ไม่จําเป�นต้องรูภ้าษาโปลิช

งาน IT / วิศวะคอมพวิเตอร ์/ อุตสาหกรรมผลิตเกม
งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์
Customer Service
การเงินและการตลาด

โดยที�โปแลนด์มค่ีาครองชพีที�ไมส่งูจึงเป�นที�ตั�งของบรษัิทขา้มชาติจํานวนมาก โดยโปแลนด์
เป�นศนูย ์outsourcing และศนูยใ์หบ้รกิารลกูค้าทั�วโลกของบรษัิทขา้มชาติ รวมถึงมี
อุตสาหกรรม IT ที�กําลังเติบโต ประเภทงานที�มคีวามต้องการสงูจึงหลากหลายและไมจํ่ากัด
การว่าจ้างคนโปลิช โดยอุตสาหกรรมที�กําลังเติบโตและเป�นที�ต้องการในโปแลนด์มดัีงนี�

ข้อแนะนําเพิ�มเติมจากรุน่พี�

โอกาสไมม่าหาเราหากเราไมเ่ป�นฝ�ายหาก่อน 
งานทกุแบบเป�นการเก็บเกี�ยวประสบการณ ์และสามารถนาํไปสร้างโปรไฟล์
ประสบการณทํ์างานของเราได้ ไมว่่าจะเป�นงานพเิศษเสริฟ์อาหาร หรอืงานครัวใน

การศกึษาต่อและอาศยัในต่างประเทศจะบงัคับใหเ้ราเติบโต มคีวามรับผดิชอบ สามารถ
แก้ไขป�ญหาในชีวิตประจําวัน (character development) จึงควรใชช้ว่งเวลานี�ในการ
สรรหาโอกาสที�จะสามารถใช ้passion หรอืความสามารถที�เราไมคิ่ดว่าจะใชไ้ด้ใหม้าเป�น
ประโยชน์ได้

       รา้นอาหาร ล้วนเป�นประสบการณทํ์างานและเป�นการบง่บอกถึงทัศนคติที�ดีในมมุมอง
       ของนายจ้าง



Day 1 การต่อวซีา่หางาน และโอกาสหางานในโปแลนด์
วนัที� 17 กันยายน 2564
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Day 2 แลกเปลี�ยนประสบการณ์จากนักศึกษาไทยในโปแลนด์
18 กันยายน 2564

https://fb.watch/8uRVRdcfTN/
https://fb.watch/8uRVRdcfTN/
https://fb.watch/8uRVRdcfTN/
https://fb.watch/8uRVRdcfTN/
https://fb.watch/8vKGM0Z8Yi/
https://fb.watch/8vKGM0Z8Yi/
https://fb.watch/8vKGM0Z8Yi/
https://fb.watch/8vKGM0Z8Yi/


สถานเอกอัครราชทตู ณ กรุงวอรซ์อ
ขอขอบคุณขอ้มลูที�เป�นประโยชนจ์าก

 

กลุ่มนักศกึษาไทยในโปแลนด์ 
Think Poland/Studywiz 

Lin’s International 
Careers in Poland

 

เพื�อนํามาประกอบการจัดทํา
หนงัสอืคู่มอืนักศกึษาไทยในโปแลนด์ฉบบันี� 



นางสาวธิดา โกมลวิจิตรกุล

คณะจัดทํา
สถานเอกอัครราชทตู ณ กรุงวอรซ์อ

นางสาวยุพเรศ จงสุข
รวบรวมและประมวลข้อมูล
ออกแบบและจัดทํารูปเล่ม

นางสาวพนมขวัญ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขานุการเอก (กงสุล)
กํากับงาน


