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การพำ�นักในประเทศสาธารณรัฐสโลวัก
ศูนย์ข้อมูลการโยกย้ายถิ่นฐานแห่งองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM)
Grösslingová 35, 811 09 Bratislava
โทร: 0850 211 478, +421 2 5263 0023 • อีเมล์: mic@iom.int เว็บไซต์: www.mic.iom.sk
เราขอเรียนให้ท่านทราบว่าข้อมูลรายละเอียดของเอกสารฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ดังนั้น
เราขอแนะน�ำให้ท่านตรวจสอบความถูกต้องและความเป็นปัจจุบันของข้อมูลกับ IOM ผ่านทาง:
หมายเลขโทรศัพท์ 0850 211 478 (โทรภายในประเทศสโลวาเกีย) และ +421 2 52 63 00 23 (โทรจากต่างประเทศ)
แอปพลิเคชั่น WhatsApp / Viber หมายเลข 0905 063 908
Skype: MICconsultant
อีเมล์ mic@iom.int
เว็บไซต์ IOM ที่ www.mic.iom.sk
การเดินทางเข้าและการพ�ำนักในประเทศสโลวาเกียของบุคคลจากประเทศที่สาม
บุคคลจากประเทศที่สามสามารถพ�ำนักในประเทศสโลวาเกียได้ตามข้อก�ำหนด ดังนี้:
เป็นผู้ถือวีซ่าเชงเก้นหรือวีซ่าสโลวาเกียหรืออยู่ภายใต้ข้อตกลงการยกเว้นวีซ่า
เป็นผู้ถือใบอนุญาตพ�ำนักที่ออกโดยรัฐสมาชิกสหภาพยุโรปอื่นๆ
เป็นผู้พำ� นักชั่วคราว
เป็นผู้พำ� นักถาวร
เป็นผู้ลี้ภัย

การพำ�นักชั่วคราว
หากท่านมีความประสงค์พ�ำนักในประเทศสโลวาเกียนานกว่า 90 วัน ท่านสามารถยื่นขอใบอนุญาตพ�ำนักชั่วคราวได้ โดยทั่วไป
ใบอนุญาตประเภทนี้ออกให้ตามวัตถุประสงค์ที่ใช้ในการยื่นเพียงวัตถุประสงค์เดียวและท่านสามารถประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ที่ยื่นขอ
เท่านั้น ทั้งนี้ ใบอนุญาตพ�ำนักชั่วคราวออกตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังนี้:
•
•
•
•
•
•
•

ประกอบธุรกิจ
ท�ำงาน
ศึกษา
กิจกรรมเฉพาะ (ศิลปิน กีฬา บรรยายพิเศษ อาสาสมัคร ฝึกงาน รักษาโรค เป็นต้น)
การวิจัยและการพัฒนา
เดินทางมาอยู่กับครอบครัว
ส�ำหรับผู้พ�ำนักระยะยาวที่มาจากประเทศอื่นๆในสหภาพยุโรป

การยื่นขอใบอนุญาตพำ�นักชั่วคราว

ท่านสามารถยื่นขอใบอนุญาตพ�ำนักชั่วคราวได้ที่สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสโลวักประจ�ำประเทศที่ท่านเป็นพลเมืองหรือ
ประเทศที่ท่านได้รับอนุญาตให้พำ� นัก โดยเจ้าหน้าที่จะท�ำการสัมภาษณ์ผู้ยื่นเรื่องแต่ละรายเพื่อท�ำการประเมินการยื่นขอใบอนุญาตก่อน
หากท่านพ�ำนักอย่างถูกกฎหมายในประเทศสโลวาเกีย ท่านสามารถท�ำการยื่นเรื่องต่อกรมต�ำรวจส�ำหรับคนต่างด้าวในพื้นที่ที่ท่านพ�ำนัก
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl,
migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.
The project is co-funded by the European Union from the Asylum,
Migration and Integration Fund (AMIF). Home Affairs Funds.
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ทั้งนี้ ผู้ลี้ภัยหรือผู้แสวงหาที่พักพิงไม่สามารถท�ำการยื่นขอใบอนุญาตพ�ำนักชั่วคราวได้เนื่องจากบุคคลเหล่านี้ไม่สามารถเดินทางออกจากประ
เทศสโลวาเกียได้รวมถึงไม่มีการรับรองวัตถุประสงค์ของบุคคลเหล่านี้
ผู้ที่ต้องการยื่นขอใบอนุญาตพ�ำนักชั่วคราวจะต้องยื่นใบขอใบอนุญาตพ�ำนักชั่วคราวด้วยตนเองและกรอกเป็นภาษาสโลวัก
และยื่นเอกสารดังต่อไปนี้ประกอบ:
1) หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุ
2) ภาพถ่ายสีสองใบ (ขนาด 3 × 3.5 ซม.)
3) เอกสารยืนยันวัตถุประสงค์ในการพ�ำนัก
• ส�ำเนาใบอนุญาตท�ำการค้าที่ผ่านการรับรอง
• หนังสือตอบรับการจ้างงานเป็นลายลักษณ์อักษรและหนังสือรับรองวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ผ่านการรับรอง
• ส�ำเนาใบอนุญาตท�ำงานที่ผ่านการรับรอง
• หลักฐานจากโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ตอบรับเข้าเรียน
• ส�ำเนาทะเบียนสมรสที่ผ่านการรับรอง
4) ใบรับรองประวัติอาชญากรรมที่ออกโดยประเทศภูมิล�ำเนาของท่านรวมถึงประเทศที่ท่านเคยพ�ำนักเป็นระยะเวลามากกว่า 90
วันในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาโดยต้องเป็นการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมย้อนหลัง 6 เดือนติดต่อกัน (ไม่มีความจ�ำเป็นในการ
ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมย้อนหลังส�ำหรับผู้ที่เปลี่ยนประเภทใบอนุญาตพ�ำนักหรือวัตถุประสงค์ในการพ�ำนักโดยถือใบ
อนุญาตพ�ำนักชั่วคราวจากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปประเทศอื่นหรือเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและเด็กที่มีอายุตำ�่ กว่า 14
ปีและผู้ได้รับสถานะประชากรสโลวักที่พำ� นักในต่างประเทศ ทั้งนี้การยื่นขอใบอนุญาตพ�ำนักชั่วคราวที่ต้องใช้ใบรับรองประวัติอาชญากรรม
ต้องยื่นเอกสารฉบับดังกล่าวภายใน 60 วันนับจากวันที่ออกเอกสาร)
5) เอกสารรับรองถิ่นพ�ำนักของท่านเป็นระยะเวลาอย่างน้อยหกเดือนหรือตลอดระยะเวลาที่พำ� นักทั้งหมดในกรณีที่ท่านยื่นขอใบ
อนุญาตพ�ำนักชั่วคราวในระยะเวลาที่น้อยกว่าหกเดือน (ไม่รวมกรณีการยื่นขอเพื่อศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือเข้าร่วมท�ำการสอน
หรือกิจกรรมการวิจัย การวิจัยและการพัฒนารวมถึงกรณีของผู้ได้รับสถานะประชากรสโลวักที่พำ� นักในต่างประเทศ)
• โฉนดหรือข้อความการมีกรรมสิทธิ์ในสถานที่ที่พ�ำนัก
• สัญญาเช่าบ้านที่ผ่านการรับรองและข้อความการมีกรรมสิทธิ์ในสถานที่ที่พำ� นัก
• ค�ำยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของบ้านที่ผ่านการรับรองเพื่อยืนยันที่พักอาศัยของคุณรวมถึงข้อความการมีกรรมสิทธิ์
ในสถานที่ที่พ�ำนัก
• หลักฐานยืนยันที่พักชั่วคราว (โรงแรม โฮสเทล) ระหว่างหาที่พัก
6) หลักฐานยืนยันสถานะทางการเงินว่ามีเงินใช้ในการด�ำรงชีพขั้นต�่ำในแต่ละเดือนหากท่านพักเกินหนึ่งปี ดังนั้น
ค่าใช้จ่ายในการด�ำรงชีพขั้นต�่ำจะต้องคิดจากทั้งหมด 12 เดือน (2,377.08 ยูโร) ส�ำหรับผู้ยื่นขอที่เป็นผู้เยาว์จะต้องแสดงหลักฐานแสดง
ความมั่นคงทางการเงินครึ่งหนึ่งของจ�ำนวนเงินข้างต้นหรือ 1,188.54 ยูโร อาทิ เอกสารยืนยันยอดเงินในบัญชีธนาคาร
เอกสารรับรองจากนายจ้างยืนยันจ�ำนวนค่าจ้างตามที่ได้ตกลงกัน เป็นต้น
7) หลักฐานแสดงความมั่นคงทางการเงินส�ำหรับการประกอบกิจกรรมเชิงพาณิชย์ (ส�ำหรับยื่นขอใบอนุญาตพ�ำนักชั่วคราวเพื่อประกอบธุรกิจ)
โดยใช้รายการเงินในบัญชีธนาคารซึ่งต้องเป็นบัญชีธุรกิจ ซึ่งต้องมียอดเงินขั้นต�ำ่ ในการประกอบธุรกิจเป็นจ�ำนวน 20
เท่าที่ก�ำหนดไว้แก่ผู้ถือใบอนุญาตท�ำการค้า (3,961.80 ยูโร) และต้องมียอดเงินขั้นต�ำ่ ในการประกอบธุรกิจเป็นจ�ำนวน 100
เท่าที่ก�ำหนดไว้แก่ผู้ที่เปิดบริษัท (19,809 ยูโร)
8) ค่าธรรมเนียมด�ำเนินการช�ำระเป็นอากรสแตมป์หรือเงินสด /
การโอนเงินผ่านธนาคารหากยื่นเรื่องผ่านสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสโลวักในต่างประเทศ
เอกสารต่างๆที่ใช้ยื่นประกอบจะต้องมีอายุไม่เกิน 90 วัน โดยเอกสารทุกฉบับที่ออกในต่างประเทศจะต้องได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ
(โดยการประทับนิติกรณ์หรือประทับสแตมป์พิเศษ) และแปลเป็นภาษาสโลวักโดยนักแปลที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ
เจ้าหน้าที่ผู้มีอ�ำนาจจะแจ้งผลการพิจารณาภายใน 90 วัน นับจากวันที่ได้รับการยื่นเรื่องที่สมบูรณ์ (การพิจารณาผลใช้เวลา 30 ว
ันส�ำหรับกรณียนื่ เรือ่ งเพือ่ การศึกษา กิจกรรมพิเศษ การวิจยั และการพัฒนา ชาวสโลวักทีอ่ าศัยในต่างประเทศและในกรณีทที่ ำ� งานให้กบั นักลงทุน
ต่างชาติ) เมื่อมีการออกใบอนุญาตพ�ำนักแล้ว (บัตรประจ�ำตัว) จะต้องช�ำระค่าธรรมเนียมด�ำเนินการเป็นจ�ำนวน 4.50 ยูโร
เมื่อได้รับใบอนุญาตพ�ำนักชั่วคราว ท่านจะต้องปฏิบัติ ดังนี้:
• เดินทางมายังประเทศสโลวาเกียภายใน 180 วันหลังจากที่ได้รับใบอนุญาตพ�ำนักชั่วคราว
• รายงานตัวกับส�ำนักงานต�ำรวจส�ำหรับคนต่างด้าว ภายใน 3 วันท�ำการหลังจากที่คุณเดินทางมาถึงประเทศสโลวัก
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ท�ำประกันสุขภาพในระยะเวลาไม่เกิน 3 วันท�ำการนับจากวันที่ได้รับหลักฐานรับรองถิ่นพ�ำนัก
ส่งเอกสารยืนยันการท�ำประกันสุขภาพในประเทศสโลวาเกียไปยังส�ำนักงานต�ำรวจส�ำหรับคนต่างด้าว ภายใน 30 วันหลังจากที่ได้รับ
(ยกเว้นในกรณีการท�ำงานหรือศึกษา)
ส่งหนังสือรับรองแพทย์ที่มีอายุไม่เกิน 30 วันไปยังส�ำนักงานต�ำรวจส�ำหรับคนต่างด้าว ภายใน 30
วันหลังจากที่ได้รับใบอนุญาตพ�ำนักชั่วคราวเพื่อเป็นการยืนยันว่าท่านไม่ป่วยเป็นโรคที่อาจส่งผลกระทบต่อสาธารณะ
(ไม่ต้องใช้เอกสารฉบับนี้ในกรณีที่คุณเปลี่ยนประเภทหรือวัตถุประสงค์ในการพ�ำนัก)
ส�ำหรับการพ�ำนักชัว่ คราวทีม่ วี ตั ถุประสงค์ในการท�ำการค้า ต้องจัดส่งหนังสือรับรองใบอนุญาตพ�ำนักชัว่ คราวจากส�ำนักงานลงทะเบียนการค้า
ไปยังส�ำนักงานต�ำรวจส�ำหรับคนต่างด้าว ภายใน 60 วันหลังจากที่ได้รับ (หากก�ำหนดไว้)

ขอให้ท่านรับทราบไว้ว่าการยื่นเรื่องขอใบอนุญาตพ�ำนักชั่วคราวไม่ได้เป็นการให้สิทธิ์ท่านในการอาศัยในประเทศสโลวาเกีย
โดยก่อนที่ท่านจะได้รับใบอนุญาตพ�ำนักชั่วคราว ท่านสามารถพ�ำนักในสโลวาเกียได้หากท่านมีวีซ่านักท่องเที่ยวที่ยังไม่หมดอายุ
ใบอนุญาตพ�ำนักประเภทอื่นๆหรือภายใต้หลักเกณฑ์การยกเว้นวีซ่า

การต่ออายุใบอนุญาตพำ�นักชั่วคราว

ท่านสามารถต่ออายุใบอนุญาตพ�ำนักชัว่ คราวได้ โดยข้อจ�ำกัดในการต่ออายุใบอนุญาตพ�ำนักชัว่ คราวจะขึน้ อยูก่ บั วัตถุประสงค์ในการพ�ำนักทีท่ า่ น
ได้รับอนุญาต ในการขอต่ออายุใบอนุญาตพ�ำนักชั่วคราว ท่านต้องด�ำเนินการด้วยตนเองที่สำ� นักงานต�ำรวจส�ำหรับคนต่างด้าว
อย่างน้อยก่อนวันสุดท้ายที่ใบอนุญาตจะหมดอายุ ทั้งนี้ ท่านจะได้รับอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตพ�ำนักชั่วคราวตามเงื่อนไข
ที่ว่าด้วยวัตถุประสงค์การพ�ำนักชั่วคราวของท่านจะด�ำเนินต่อไป การพ�ำนักในประเทศสโลวาเกียของคุณจะมีผลจนกว่าคุณจะได้รับอนุญาต
ให้ต่ออายุใบอนุญาตพ�ำนักชั่วคราว
การต่ออายุใบอนุญาตพ�ำนักชั่วคราวจะต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้ประกอบ:
1) หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุ
2) ภาพถ่ายสีสองใบ (ขนาด 3 × 3.5 ซม.)
3) เอกสารยืนยันวัตถุประสงค์ในการพ�ำนัก
4) หลักฐานที่พักอาศัย (ยกเว้นการศึกษาในมหาวิทยาลัย การวิจัยและการพัฒนา)
5) เอกสารยืนยันการท�ำประกันสุขภาพ
(ยกเว้นในกรณีท�ำงาน ศึกษาและในบางกรณีส�ำหรับผู้ที่ได้รับอนุญาตให้พำ� นักระยะยาวในสหภาพยุโรป);
6) หลักฐานยืนยันสถานะทางการเงินว่ามีเงินใช้ในการด�ำรงชีพขัน
้ ต�่ำในแต่ละเดือนตลอดระยะเวลาทีพ่ �ำนักสูงสุด 12 เท่าของค่าครองชีพขัน้ ต�่ำ
(ยกเว้นส�ำหรับผู้ได้รับสถานะชาวสโลวักอาศัยในต่างประเทศและผู้ที่ประกอบการค้า)
7) ค่าธรรมเนียมด�ำเนินการ
ส�ำหรับการต่ออายุใบอนุญาตพ�ำนักชั่วคราวที่มีวัตถุประสงค์เพื่อท�ำการค้า ท่านจะต้องแสดงหลักฐานการช�ำระหนี้สินทั้งหมด
(หนังสือยืนยันจากกรมสรรพากร ศุลกากร ประกันสังคมและประกันสุขภาพ) และเอกสารแสดงก�ำไรจากการประกอบธุรกิจหลังหักภาษี
แล้วจากปีงบประมาณล่าสุดโดยต้องมีมูลค่าของยอดเงินขั้นต�ำ่ ในการประกอบธุรกิจเป็นจ�ำนวน 20 เท่าที่กำ� หนดไว้แก่ผู้ถือใบอนุญาตท�ำการค้า
(3,961.80 ยูโร) และต้องมียอดเงินขั้นต�่ำในการประกอบธุรกิจเป็นจ�ำนวน 60 เท่าที่กำ� หนดไว้แก่ผู้ที่เปิดบริษัท (11,988.54 ยูโร)

การเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของการอนุญาตพำ�นักชั่วคราว

ท่านต้องด�ำเนินการกิจกรรมที่ท่านได้รับอนุญาตในการพ�ำนักถาวรหรือกิจกรรมที่อนุญาตการพ�ำนักเท่านั้น หากท่านประกอบกิจกรรมอื่นๆ
นอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตในการพ�ำนักชั่วคราว ท่านจะต้องยื่นเรื่องขอเปลี่ยนวัตถุประสงค์ในการพ�ำนักชั่วคราว หากท่านยื่นเรื่องขอ
เปลี่ยนวัตถุประสงค์ในการพ�ำนักชั่วคราวในสโลวาเกีย ถือว่าเป็นการตัดสินใจขอเปลี่ยนวัตถุประสงค์ในการพ�ำนักชั่วคราว
ข้อยกเว้น
• หากท่านได้รับอนุญาตให้พ�ำนักชั่วคราวประเทศใดก็ตาม ท่านได้รับอนุญาตให้ศึกษาได้ระหว่างที่ท่านพ�ำนัก
• หากท่านได้รับอนุญาตให้พ�ำนักชั่วคราวตามวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา ท่านสามารถด�ำเนินกิจกรรมเชิงพาณิชย์ได้ระหว่างที่ท่านพ�ำนัก
โดยไม่ต้องใช้ใบอนุญาตท�ำงานหรือหนังสือยืนยันหน้าการท�ำงานและกรอกแบบฟอร์มต�ำแหน่งงาน หากระยะเวลาที่ท่านท�ำงาน
ให้แก่นายจ้างทุกรายไม่เกิน 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์หรือ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์หากท่านเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยหรือเทียบเท่ากับ
เวลาคิดเป็นวันหรือเดือนต่อปี
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl,
migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.
The project is co-funded by the European Union from the Asylum,
Migration and Integration Fund (AMIF). Home Affairs Funds.
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หากท่านได้รับอนุญาตให้พ�ำนักชั่วคราวตามวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา ท่านสามารถด�ำเนินกิจกรรมเชิงพาณิชย์ได้ระหว่างที่ท่านพ�ำนัก
หากท่านได้รับอนุญาตให้พ�ำนักชั่วคราวตามวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาอาศัยกับครอบครัว ท่านสามารถด�ำเนินกิจกรรมเชิงพาณิชย์ได้
ระหว่างที่ท่านพ�ำนัก (ไม่รวมเด็กอายุเกิน 18 ปีที่ยังต้องพึ่งพาผู้อื่นเนื่องจากปัญหาสุขภาพหรือไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองหรือยังต้อง
รับการดูแลจากท่าน) โดยท่านได้รับอนุญาตให้ท�ำงานได้หากมีใบอนุญาตท�ำงานเท่านั้นในช่วง 12 ปีแรกที่ได้รับอนุญาตพ�ำนัก หลังจากนั้น
ท่านได้รับอนุญาตให้ท�ำงานโดยไม่ต้องใช้ใบอนุญาตท�ำงานหรือหนังสือยืนยันหน้าการท�ำงานและกรอกแบบฟอร์มต�ำแหน่งงาน
หากท่านได้รับอนุญาตให้พ�ำนักชั่วคราวในฐานะชาวสโลวักที่อาศัยในต่างประเทศ ท่านสามารถด�ำเนินกิจกรรมเชิงพาณิชย์ได้ระหว่าง
ที่ท่านพ�ำนักโดยไม่ต้องใช้ใบอนุญาตท�ำงานหรือหนังสือยืนยันหน้าการท�ำงานและกรอกแบบฟอร์มต�ำแหน่งงาน
หากท่านได้รับอนุญาตให้พ�ำนักชั่วคราวและได้รับอนุญาตให้พ�ำนักระยะยาวในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปอื่นๆ
ท่านสามารถด�ำเนินกิจกรรมเชิงพาณิชย์ได้ระหว่างที่ท่านพ�ำนัก โดยท่านได้รับอนุญาตให้ทำ� งานได้หากมีใบอนุญาตท�ำงานเท่านั้นในช่วง
12 ปีแรกทีไ่ ด้รบั อนุญาตพ�ำนัก หลังจากนัน้ ท่านได้รบั อนุญาตให้ทำ� งานโดยไม่ตอ้ งใช้ใบอนุญาตท�ำงานหรือหนังสือยืนยันหน้าการท�ำงานและ
กรอกแบบฟอร์มต�ำแหน่งงาน
หากท่านได้รับอนุญาตให้พ�ำนักชั่วคราวตามวัตถุประสงค์เพื่อท�ำการวิจัยและการพัฒนา ท่านสามารถด�ำเนินกิจกรรมเชิงพาณิชย์
ได้ระหว่างที่ท่านพ�ำนัก หากท่านท�ำการวิจัยและการพัฒนาตามข้อตกลงการดูแลหรือกิจกรรมการสอนของท่านที่เป็นไปในลักษณะการจ้าง
งานหรือคล้ายกับการท�ำงานแต่ไม่เกิน 50 วันต่อปีปฏิทิน ท่านไม่ต้องยื่นของใบอนุญาตท�ำงานหรือหนังสือยืนยันหน้าการท�ำงานและ
กรอกแบบฟอร์มต�ำแหน่งงาน

การเปลี่ยนนายจ้าง

ขอเรียนให้ท่านทราบว่าหากท่านได้รับอนุญาตให้พ�ำนักชั่วคราวตามวัตถุประสงค์เพื่อการท�ำงานและท่านตัดสินใจเปลี่ยนนายจ้าง
ท่านจะต้องแจ้งให้ส�ำนักงานต�ำรวจส�ำหรับคนต่างด้าว ได้รับทราบ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:
1) นายจ้างรายใหม่ต้องรายงานต�ำแหน่งงานที่ว่างแก่ส�ำนักงานแรงงานภายใน 30 วัน
2) หลังจาก 30 วัน ท่านต้องน�ำสัญญาจ้างงานฉบับใหม่มายื่นแก่สำ� นักงานต�ำรวจส�ำหรับคนต่างด้าว และรายงานการเปลี่ยนนายจ้าง
ส�ำนักงานต�ำรวจส�ำหรับคนต่างด้าว อาจออกเอกสารฉบับใหม่ (บัตรประจ�ำตัว) ที่ระบุว่า "ข้อมูลเพิ่มเติมในการจ้างงาน"
จากนั้นท่านสามารถเริ่มงานกับนายจ้างรายใหม่ได้

ข้อกำ�หนดในการเดินทางออกจากประเทศ

ท่านจะต้องเดินทางออกจากประเทศในวันสุดท้ายที่อนุญาตให้ท่านพ�ำนักชั่วคราว หากท่านถูกปฏิเสธการอนุญาตพ�ำนักชั่วคราวเนื่องจากการ
เปลีย่ นวัตถุประสงค์การพ�ำนักของท่านหรือท่านถูกปฏิเสธการต่ออายุใบอนุญาตพ�ำนักชัว่ คราวหรือการอนุญาตพ�ำนักชัว่ คราวของท่านถูกเพิกถอน
ท่านต้องเดินทางออกจากประเทศภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับพิจารณา

การพำ�นักถาวร
ใบอนุญาตพ�ำนักถาวรท�ำให้ท่านมีสิทธิ์ในการเดินทางไปกลับในต่างประเทศ ท�ำงาน ประกอบธุรกิจ
ศึกษาหรือประกอบกิจกรรมอื่นๆในระยะเวลาที่ท่านได้รับอนุญาตให้พำ� นักในประเทศสโลวาเกีย หากท่านมีใบอนุญาตพ�ำนักถาวร
ท่านจะมีสิทธิ์และภาระหน้าที่เช่นเดียวกับประชากรสโลวาเกียในด้านต่างๆส่วนใหญ่ของการใช้ชีวิตของท่าน
ใบอนุญาตพ�ำนักถาวรมีสามประเภทด้วยกัน:
• ใบอนุญาตพ�ำนักถาวรระยะเวลาห้าปี
• ใบอนุญาตพ�ำนักถาวรระยะเวลาโดยไม่ก�ำหนดระยะเวลา และ
• การพ�ำนักระยะยาว
ท่านมีสิทธิได้รับใบอนุญาตพ�ำนักถาวรระยะเวลาห้าปีหากท่านมีคุณสมบัติ ดังนี้
• เป็นคู่สมรสของพลเมืองสโลวาเกียได้รับอนุญาตให้พำ� นักถาวรในสโลวาเกียหรือเป็นญาติที่สืบเชื้อสายโดยตรงของพลเมืองสโลวาเกียและ
พ�ำนักในประเทศสโลวาเกีย
• เด็กทีม
่ อี ายุตำ�่ กว่า 18 ปีทยี่ งั ไม่สมรสทีอ่ ยูใ่ นอุปการะของชาวต่างชาติทที่ ำ� การสมรสกับพลเมืองสโลวาเกียและพ�ำนักในประเทศสโลวาเกีย
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl,
migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.
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บุตรของชาวต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้พ�ำนักถาวรเป็นระยะเวลาห้าปีที่มีอายุตำ�่ กว่า 18 ปีที่ยังไม่แต่งงานหรือเด็กที่มีอายุตำ�่ กว่า 18
ปีที่อยู่ในอุปการะของชาวต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้พ�ำนักถาวรเป็นระยะเวลาห้าปี
บุตรของชาวต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้พ�ำนักถาวรที่มีอายุเกิน 18 ปีที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เนื่องจากปัญหาสุขภาพ

อาจออกใบอนุญาตพ�ำนักถาวรระยะเวลาห้าปีให้แก่ท่านหากเป็นไปตามผลประโยชน์ของประเทศสโลวาเกีย

การยื่นเรื่องขอใบอนุญาตพำ�นักถาวรระยะเวลา 5 ปี

ท่านสามารถยื่นขอใบอนุญาตพ�ำนักถาวรระยะเวลาห้าปีได้ที่ส�ำนักงานต�ำรวจส�ำหรับคนต่างด้าว ในพื้นที่ที่ท่านพ�ำนักหรือสถาน
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสโลวักประจ�ำประเทศที่ท่านเป็นพลเมืองหรือประเทศที่ท่านได้รับอนุญาตให้พำ� นัก โดยเจ้าหน้าที่จะท�ำการสัมภาษณ์
ผู้ยื่นเรื่องแต่ละรายเพื่อท�ำการประเมินการยื่นขอใบอนุญาตก่อน ทั้งนี้ ผู้ลี้ภัยหรือผู้แสวงหาที่พักพิงไม่สามารถท�ำการยื่นขอใบอนุญาตพ�ำนัก
ชั่วคราวได้เนื่องจากบุคคลเหล่านี้ไม่สามารถเดินทางออกจากประเทศสโลวาเกียได้รวมถึงไม่มีการรับรองวัตถุประสงค์ของบุคคลเหล่านี้
ท่านต้องด�ำเนินการยื่นค�ำร้องด้วยตัวเองโดยกรอกแบบฟอร์มทางการเป็นภาษาสโลวักพร้อมกับยื่นเอกสารต่อไปนี้ประกอบ:
1) หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุ
2) ภาพถ่ายสีสองใบ (ขนาด 3 × 3.5 ซม.)
3) เอกสารยืนยันเหตุผลในการยื่นเรื่อง อาทิ ทะเบียนสมรสที่ออกในประเทศสโลวาเกียและหลักฐานแสดงการอนุญาตพ�ำนักถาวรของคู่สมรส
ในสโลวาเกีย (อาทิ บัตรประจ�ำตัวที่ยังไม่หมดอายุ)
4) ใบรับรองประวัติอาชญากรรมที่ออกโดยประเทศภูมิล�ำเนาของท่านรวมถึงประเทศที่ท่านเคยพ�ำนักเป็นระยะเวลามากกว่า 90 วันในช่วง 3
ปีที่ผ่านมาโดยต้องเป็นการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมย้อนหลัง 6 เดือนติดต่อกัน (ไม่ต้องใช้สำ� หรับเด็กที่มีอายุตำ�่ กว่า 14
ปีหรือในกรณีการเปลีย่ นถิน่ พ�ำนักหรือกรณีทที่ า่ นได้แนบใบรับรองประวัตอิ าชญากรรมมาพร้อมกับการยืน่ ขอใบอนุญาตพ�ำนักก่อนหน้านีแ้ ล้ว)
5) หลักฐานแสดงสถานะทางการเงินเพื่อการด�ำรงชีพเพียงพอในประเทศสโลวาเกียเป็นจ�ำนวน 12 เท่าของค่าครองชีพขั้นต�ำ่ (2 377.08 ยูโร)
อาทิ เอกสารยืนยันยอดเงินในบัญชีธนาคารหรือหนังสือยืนยันสถานะทางการเงินจากคู่สมรสที่ผ่านการรับรองที่ยืนยันว่าสามารถ
รับผิดชอบระหว่างที่ท่านพ�ำนักรวมถึงหนังสือยืนยันยอดเงินในบัญชีของคู่สมรส
6) หลักฐานที่พักอาศัยในสโลวาเกีย
• โฉนดหรือข้อความการมีกรรมสิทธิ์ในสถานที่ที่พ�ำนัก
• สัญญาเช่าบ้านที่ผ่านการรับรองและข้อความการมีกรรมสิทธิ์ในสถานที่ที่พำ� นัก
• ค�ำยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของบ้านที่ผ่านการรับรองเพื่อยืนยันที่พักอาศัยของท่านรวมถึงข้อความการมีกรรมสิทธิ์ใน
สถานที่ที่พำ� นัก
• หลักฐานยืนยันที่พักชั่วคราว (โรงแรม โฮสเทล) ระหว่างหาที่พัก
7) ค่าธรรมเนียมด�ำเนินการช�ำระในรูปแบบอากรสแตมป์มูลค่า 165.50 ยูโรหากท่านส่งเรื่องไปยังไปยังส�ำนักงานต�ำรวจส�ำหรับคนต่างด้าว
ในสโลวาเกียหรือ 170 ยูโร ช�ำระเป็นเงินสด/การโอนเงินผ่านธนาคารหากท่านยื่นเรื่องผ่านทางสถานเอกอัครราชทูตสโลวักในต่างประเทศ
(คู่สมรส ญาติที่สืบเชื้อสายโดยตรงของพลเมืองสโลวักและเด็กที่มีอายุตำ�่ กว่า 18 ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม)
เอกสารต่างๆที่ใช้ยื่นประกอบจะต้องมีอายุไม่เกิน 90 วัน โดยเอกสารทุกฉบับที่ออกในต่างประเทศจะต้องได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ
(โดยการประทับนิติกรณ์หรือประทับสแตมป์พิเศษ) และแปลเป็นภาษาสโลวักโดยนักแปลที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ
หน่วยงานที่มีอ�ำนาจจะแจ้งผลการพิจารณาภายใน 90 วันนับจากวันที่ได้รับค�ำร้อง ในการออกใบอนุญาตพ�ำนัก (บัตรประจ�ำตัว)
จะต้องช�ำระค่าธรรมเนียม 4.50 ยูโร
ก่อนที่ท่านจะได้รับใบอนุญาตพ�ำนักชั่วคราว ท่านสามารถพ�ำนักในสโลวาเกียได้หากท่านมีวีซ่านักท่องเที่ยวที่ยังไม่หมดอายุ
ใบอนุญาตพ�ำนักประเภทอื่นๆหรือภายใต้หลักเกณฑ์การยกเว้นวีซ่า
เมื่อได้รับใบอนุญาตพ�ำนักถาวระยะเวลาห้าปี ท่านจะต้องปฏิบัติ ดังนี้:
• เดินทางมายังประเทศสโลวาเกียภายใน 180 วันหลังจากที่ได้รับใบอนุญาตพ�ำนักชั่วคราว
• รายงานตัวกับส�ำนักงานต�ำรวจส�ำหรับคนต่างด้าว ภายใน 3 วันท�ำการหลังจากที่คุณเดินทางมาถึงประเทศสโลวัก
• ท�ำประกันสุขภาพในระยะเวลาไม่เกิน 3 วันท�ำการนับจากวันที่ได้รับหลักฐานรับรองถิ่นพ�ำนัก
• ส่งเอกสารยืนยันการท�ำประกันสุขภาพในประเทศสโลวาเกียไปยังส�ำนักงานต�ำรวจส�ำหรับคนต่างด้าว ภายใน 30 วันหลังจากที่ได้รับ
(ยกเว้นในกรณีการท�ำงานหรือศึกษา)
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl,
migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.
The project is co-funded by the European Union from the Asylum,
Migration and Integration Fund (AMIF). Home Affairs Funds.
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ส่งหนังสือรับรองแพทย์ที่มีอายุไม่เกิน 30 วันไปยังส�ำนักงานต�ำรวจส�ำหรับคนต่างด้าว ภายใน 30
วันหลังจากที่ได้รับใบอนุญาตพ�ำนักชั่วคราวเพื่อเป็นการยืนยันว่าท่านไม่ป่วยเป็นโรคที่อาจส่งผลกระทบต่อสาธารณะ
(ไม่ต้องใช้เอกสารฉบับนี้ในกรณีที่ท่านเปลี่ยนประเภทหรือวัตถุประสงค์ในการพ�ำนัก)

ขอเรียนให้ท่านทราบไว้ว่าส�ำนักงานต�ำรวจส�ำหรับคนต่างด้าว อาจะยกเลิกการอนุญาตพ�ำนักถาวรระยะเวลาห้าปีของท่านหากท่านยื่นเรื่อง
ขอรับความช่วยเหลือทางกายภาพ

การพำ�นักถาวรโดยไม่จำ�กัดระยะเวลา

ท่านมีสิทธิได้รับอนุญาตให้พ�ำนักระยะยาวในสโลวาเกียโดยไม่จำ� กัดเวลาหากท่านมีคุณสมบัติ ดังนี้:
• ท่านได้พำ� นักเป็นระยะเวลาอย่างน้อยสี่ปีนับจากวันที่ได้รับใบอนุญาตพ�ำนักถาวรระยะเวลาห้าปี
• ท่านเป็นผู้ที่มีอายุต�่ำกว่า 18 ปีที่มีใบอนุญาตพ�ำนักระยะยาวโดยไม่จ�ำกัดระยะเวล
ในบางกรณีเฉพาะ กระทรวงมหาดไทยแห่งสาธารณรัฐสโลวักอาจอนุญาตการพ�ำนักถาวรโดยไม่กำ� หนดระยะเวลาโดยไม่ต้องเป็นไปตาม
เงื่อนไขเหล่านี้ (อาทิ บุคคลไร้สัญชาติหรือเหตุผลที่เกิดจากการเห็นอกเห็นใจ)

การยื่นเรื่องขอใบอนุญาตพำ�นักถาวรโดยไม่จ�ำ กัดระยะเวลา

การยื่นค�ำร้องขอใบอนุญาตพ�ำนักระยะยาวโดยไม่จ�ำกัดระยะเวลา ผู้ร้องจะต้องด�ำเนินการด้วยตนเองและกรอกแบบฟอร์มที่กำ� หนดเป็นภาษา
สโลวักและยื่นเรื่องที่ส�ำนักงานต�ำรวจส�ำหรับคนต่างด้าว ในพื้นที่ที่ท่านพ�ำนัก โดยท่านต้องด�ำเนินการก่อนวันสุดท้ายที่ใบอนุญาตถิ่นพ�ำนักใบ
ปัจจุบันของท่านจะหมดอายุ โดยการยื่นค�ำร้องต้องยื่นเอกสารต่อไปนี้ประกอบด้วย:
• หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุ
• หลักฐานประกันสุขภาพ
• หลักฐานแสดงสถานะทางการเงินเพื่อการด�ำรงชีพเพียงพอในประเทศสโลวาเกียเป็นจ�ำนวน 12 เท่าของค่าครองชีพขั้นต�ำ่
• หลักฐานประกันสุขภาพ
• ใบรับรองประวัติอาชญากรรมที่ออกโดยประเทศภูมิล�ำเนาของท่านรวมถึงประเทศที่ท่านเคยพ�ำนักเป็นระยะเวลามากกว่า 90 วันในช่วง 3
ปีที่ผ่านมาโดยต้องเป็นการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมย้อนหลัง 6 เดือนติดต่อกัน (เฉพาะเด็กชาวต่างชาติที่มีอายุเกิน 14 ปีแต่ตำ�่ กว่า
18 ปีที่มีใบอนุญาตพ�ำนักระยะยาวโดยไม่จ�ำกัดระยะเวลา)
• ค่าธรรมเนียมด�ำเนินการช�ำระในรูปแบบอากรสแตมป์มูลค่า 165.50 ยูโร (เด็กที่มีอายุตำ�่ กว่า 18 ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม)
ส�ำนักงานต�ำรวจส�ำหรับคนต่างด้าว อาจขอหลักฐานที่พักอาศัยและหนังสือยืนยันจากท่านว่าเหตุผลในการอนุญาตการพ�ำนักถาวรยังด�ำเนิน
ต่อเนื่องอยู่
หน่วยงานที่มีอ�ำนาจจะแจ้งผลการพิจารณาภายใน 90 วันนับจากวันที่ได้รับค�ำร้อง ในการออกใบอนุญาตพ�ำนัก (บัตรประจ�ำตัว)
จะต้องช�ำระค่าธรรมเนียม 4.50 ยูโร
ใบอนุญาตพ�ำนักถาวรระยะเวลาห้าปีของท่านในประเทศสโลวาเกียถือว่ามีผลตามกฎหมายระหว่างที่รอการพิจารณาอนุมัติพำ� นักถาวรโดยไม่
จ�ำกัดระยะเวลา
ขอเรียนให้ท่านทราบไว้ว่าส�ำนักงานต�ำรวจส�ำหรับคนต่างด้าว อาจะยกเลิกการอนุญาตพ�ำนักถาวรโดยไม่จำ� กัดระยะเวลาของท่านหากท่าน
ยื่นเรื่องขอรับความช่วยเหลือทางกายภาพ

การพำ�นักระยะยาว

ท่านมีสิทธิ์ได้รับอนุญาตให้พ�ำนักระยะยาวในสโลวาเกียโดยไม่จำ� กัดเวลาหากท่านมีคุณสมบัติ ดังนี้:
• ท่านได้พำ� นักในประเทศสโลวาเกียถูกต้องตามกฎหมายและต่อเนือ
่ งเป็นระยะเวลาห้าปี สามารถยืน่ ค�ำร้องขอรับอนุญาตการพ�ำนักถาวรได้ทนั ที
• ท่านได้พำ� นักในประเทศสหภาพยุโรปอย่างต่อเนื่องและถูกต้องตามกฎหมายเป็นระยะเวลา 5 ปีและเป็นผู้ถือใบอนุญาตถิ่นพ�ำนัก
(Blue Card) และพ�ำนักในอาณาเขตของสาธารณรัฐสโลวักในฐานะผู้ถือใบอนุญาตถิ่นพ�ำนัก (Blue Card) เป็นระยะเวลาอย่างน้อยสองปี
สามารถยื่นค�ำร้องขอรับอนุญาตการพ�ำนักถาวรได้ทันที
• การอนุญาตพ�ำนักระยะยาวของท่านเพิ่งสิ้นสุดลงเนื่องจากท่านได้รับอนุญาตให้พำ� นักระยะยาวในประเทศอื่นๆในสหภาพยุโรป
หรือท่านอาศัยอยู่นอกประเทศสโลวาเกียเกินหกปีหรือท่านอาศัยอยู่นอกสหภาพยุโรปเป็นระยะเวลา 12 หรือ 24 เดือนติดต่อกัน
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl,
migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.
The project is co-funded by the European Union from the Asylum,
Migration and Integration Fund (AMIF). Home Affairs Funds.

www.mic.iom.sk • HELPLINE: 0850 211 478 • mic@iom.int

TH

7/8

การยื่นค�ำร้องขอใบอนุญาตพ�ำนักระยะยาว ผู้ร้องจะต้องด�ำเนินการด้วยตนเองและกรอกแบบฟอร์มที่กำ� หนดเป็นภาษาสโลวักและยื่นเรื่องที่
ส�ำนักงานต�ำรวจส�ำหรับคนต่างด้าว ในพื้นที่ที่ท่านพ�ำนัก โดยท่านต้องด�ำเนินการก่อนวันสุดท้ายที่ใบอนุญาตถิ่นพ�ำนักใบปัจจุบันของท่านจะ
หมดอายุ โดยการยื่นค�ำร้องต้องยื่นเอกสารต่อไปนี้ประกอบด้วย:
1) หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุ
2) ภาพถ่ายสีสองใบ (ขนาด 3 × 3.5 ซม.)
3) หลักฐานแสดงสถานะทางการเงินที่มั่นคงและเป็นปกติ
4) หลักฐานประกันสุขภาพ
5) ค่าธรรมเนียมด�ำเนินการช�ำระในรูปแบบอากรสแตมป์มูลค่า 165.50 ยูโร (เด็กที่มีอายุตำ�่ กว่า 18 ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม)
หน่วยงานที่มีอ�ำนาจจะแจ้งผลการพิจารณาภายใน 90 วันนับจากวันที่ได้รับค�ำร้อง ในการออกใบอนุญาตพ�ำนัก (บัตรประจ�ำตัว)
จะต้องช�ำระค่าธรรมเนียม 4.50 ยูโร
การพ�ำนักในประเทศของท่านถือว่าถูกกฎหมายระหว่างที่รอการพิจารณาการอนุญาตพ�ำนักถาวรในประเทศสาธารณรัฐสโลวาเกีย

ข้อก�ำหนดในการเดินทางออกจากประเทศ

ท่านจะต้องเดินทางออกจากประเทศในวันสุดท้ายที่อนุญาตให้ท่านพ�ำนัก หากท่านถูกปฏิเสธการอนุญาตพ�ำนักถาวรโดยไม่จำ� กัดเวลา
หรือการอนุญาตพ�ำนักถาวรของท่านถูกเพิกถอน ท่านต้องเดินทางออกจากประเทศภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับพิจารณา

ค่าธรรมเนียมด�ำเนินการ

ค่าธรรมเนียมด�ำเนินการช�ำระในรูปแบบของอากรสแตมป์ โดยสามารถซื้อได้จากที่ทำ� การไปรษณีย์ เมื่อท่านยื่นค�ำร้องขอใบอนุญาตถิ่นพ�ำนัก
ที่ส�ำนักงานตัวแทนของประเทศสโลวาเกีย โปรดยืนยันการช�ำระเงินที่สถานกงสุล
การยื่นขอใบอนุญาตพ�ำนักชั่วคราวต่อส�ำนักงานต�ำรวจส�ำหรับคนต่างด้าวตามวัตถุประสงค์ต่างๆ มีค่าใช้จ่ายดังนี้:
• ท�ำการค้า – 232 ยูโร
• การจ้างงาน – 165.50 ยูโร
• การจ้างงานตามฤดูกาล – 33 ยูโร
• กิจกรรมเฉพาะทาง – 99.50 ยูโร
• เดินทางมาอาศัยกับครอบครัว – 132.50 ยูโร เด็ก – ไม่มีค่าใช้จ่าย
การยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตพ�ำนักชั่วคราวตามวัตถุประสงค์ต่างๆ มีค่าใช้จ่ายดังนี้:
• ท�ำการค้า – 132.50 ยูโร
• การจ้างงาน – 99.50 ยูโร
• การจ้างงานตามฤดูกาล – 16.50 ยูโร
• กิจกรรมเฉพาะทาง – 33 ยูโร
• เดินทางมาอาศัยกับครอบครัว – 66 ยูโร เด็ก – ไม่มีค่าใช้จ่าย
การยื่นขอใบอนุญาตพ�ำนักถาวรโดยไม่จ�ำกัดเวลาต่อส�ำนักงานต�ำรวจส�ำหรับคนต่างด้าวมีค่าใช้จ่าย 165.50 ยูโร
การออกใบอนุญาตพ�ำนัก (บัตรประจ�ำตัว) มีค่าใช้จ่าย 4.50 ยูโร
การออกใบอนุญาตพ�ำนักใหม่แทนใบที่ถูกท�ำลาย สูญหาย ถูกขโมยหรือเสียหาย มีค่าใช้จ่าย 16.50 ยูโร
การยืนยันการพ�ำนักในประเทศสโลวาเกียส�ำหรับชาวต่างชาติ มีค่าใช้จ่าย 3 ยูโร

การแปลเอกสารอย่างเป็นทางการ

เอกสารทุกฉบับที่ส่งให้แก่หน่วยงานที่มีอ�ำนาจของสโลวาเกียเพื่อยืนยันการสื่อสารอย่างเป็นทางการจะต้องเป็นภาษาสโลวัก
หรือแปลเป็นภาษาสโลวักอย่างเป็นทางการและแนบพร้อมกับเอกสารตัวจริง โดยเอกสารแปลที่ได้รับการรับรองเป็นเอกสารที่แปลโดยนัก
แปลที่ได้ลงทะเบียนเป็นผู้เชี่ยวชาญ ล่ามและนักแปลกับกระทรวงยุติธรรมและสามารถหารายชื่อได้จากเว็บไซต์ของกระทรวง:
http://jaspi.justice.gov.sk
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ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:
1) ค้นหาภาษาต่างประเทศจากรายการเพื่อท�ำการแปลเอกสารของท่านเป็นภาษาสโลวัก จากนั้น
หานักแปลที่ได้รับการรับรองตามกฎหมายที่เหมาะสมจากรายชื่อนักแปลและท�ำการแปลเอกสารฉบับดังกล่าว
2) เตรียมส�ำเนาเอกสารค�ำแปลและรับรองนิติกรณ์ หากค�ำแปลตัวจริงสูญหายหรือถูกท�ำลาย
ท่านสามารถใช้ส�ำเนาเอกสารและไม่ต้องท�ำการแปลซ�้ำอีก

การรับรองความถูกต้องของเอกสาร

หากท่านต้องการส่งเอกสารที่ได้รับการแปลแล้วที่ออกโดยหน่วยงานในต่างประเทศให้แก่หน่วยงานที่มีอำ� นาจของสโลวาเกีย ก่อนอื่น
เอกสารฉบับดังกล่าวต้องได้รับการพิสูจน์ ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องของเอกสารเป็นการยืนยันว่าเอกสารดังกล่าวออก
หรือรับการตรวจสอบแล้วโดยหน่วยงานที่มีอ�ำนาจหรือบุคคลที่มีอำ� นาจ
การรับรองความถูกต้องของเอกสารสามารถด�ำเนินการได้สองรูปแบบ:
สแตมป์พเิ ศษ (apostille): รูปแบบการรับรองความถูกต้องรูปแบบนีง้ า่ ยกว่าแบบทีส่ อง เนือ่ งจากเป็นรูปแบบทีใ่ ช้ในการรับรองความถูกต้องของ
เอกสารที่ออกจากประเทศที่ได้ลงนามในอนุสัญญาการยกเลิกข้อก�ำหนดในการรับรองนิติกรณ์สำ� หรับเอกสารมหาชนจากต่างประเทศหรือ
Convention Abolishing the Requirement of Legalization for Foreign Public Documents (อาทิ อนุสัญญากรุงเฮก หรือ The Hague
Convention) ทั้งนี้ ท่านสามารถตรวจสอบประเทศของท่านได้ลงนามในอนุสัญญากรุงเฮกหรือไม่ได้ที่เว็บไซต์การประชุมกรุงเฮก (Hague
Conference) www.hcch.net
การรับรองความถูกต้องของเอกสารด้วยสแตมป์พิเศษ (apostille) จะต้องด�ำเนินการโดยหน่วยงานที่มีอำ� นาจจากประเทศที่ออกเอกสารที่
รับรองความถูกต้องฉบับดังกล่าว (ส่วนใหญ่คือ กระทรวงการต่างประเทศหรือกระทรวงยุติธรรม เป็นต้น) โดยรายชื่อหน่วยงานที่มีอำ� นาจของ
แต่ละประเทศได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของการประชุมกรุงเฮก
การรับรองนิติกรณ์: การรับรองความถูกต้องของเอกสารรูปนี้มีความซับซ้อนกว่าแบบแรก โดยเป็นรูปแบบการรับรองความถูกต้องของเอกสาร
ส�ำหรับประเทศที่ไม่ได้ลงนามในอนุสัญญากรุงเฮก (อาทิ ราชอาณาจักรไทย) โดยทั่วไป เอกสารจะต้องได้รับการรับรองความถูกต้องโดย
หน่วยงานที่มีอ�ำนาจที่ออกเอกสารฉบับดังกล่าว (อาทิ กระทรวงการต่างประเทศหรือกระทรวงยุติธรรม) จากนั้น
เอกสารฉบับเดียวกันนี้ต้องได้รับการรับรองความถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่ตัวแทนของสาธารณรัฐสโลวัก

แบบฟอร์มค�ำร้อง

แบบฟอร์มค�ำร้องทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงในเอกสารฉบับนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ IOM: www.mic.iom.sk
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