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สิทธิของแรงงานไทย 

ในสาธารณรัฐเช็ก
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กฎหมายแรงงานของสาธารณรัฐเช็ก 
 

บทนํา 

 

๑. คําจาํกัดความของ “ชาวตางชาติ” เมื่อเขาตลาดแรงงาน 

คนไทยที่ทํางานหรือมีสวนรวมในตลาดแรงงานในสาธารณรัฐเช็กถือวาเปน“ชาวตางชาติ” ตาม
กฎหมายของสาธารณรัฐเช็ก ชาวตางชาติหมายถึงบุคคลธรรมดาทั่วไปที่ไมไดเปนพลเมืองของเช็ก รวมทั้ง
ไมไดเปนพลเมืองของประเทศใดๆในสหภาพยุโรป (EU) สหภาพเศรษฐกิจยุโรป (EEA) หรือสวิสเซอรแลนด 
และไมเปนสมาชิกในครอบครัวของบุคคลดังกลาวขางตน 

 

๒. การจางงานชาวตางชาตโิดยนายจางชาวเช็ก และใบอนุญาตทํางาน 

ความสัมพันธทางดานกฎหมายแรงงานระหวางชาวตางชาติหรือลูกจางและนายจางชาวเช็กเปนไป
ตามประมวลกฎหมายแรงงานเช็กและขอบังคับอื่นๆที่เก่ียวของ เชน กฎหมายวาดวยการจางงาน และ
ขอบังคับอัตราคาจางข้ันต่ํา เปนตน 

ก) เงื่อนไขทั่วไป 

กฎหมายวาดวยการจางงานไดกําหนดและระบุเงื่อนไขการจางลูกจางชาวตางชาติไว โดย
ชาวตางชาติสามารถทํางานใหนายจางในสาธารณรัฐเช็กไดตอเมื่อ  

• นายจางเช็กไดรับอนุญาตใหสามารถจางลูกจางชาวตางชาติได 
• ลูกจางชาวตางชาติไดรับใบอนุญาตการทํางาน  
• ลูกจางชาวตางชาติไดรับอนุญาตใหพํานักในเช็ก (วีซา) 

ข) เอกสารในการยื่นขอใบอนุญาตทํางาน 

เอกสารคํารองขอตองมีขอมูลดังน้ี 

๑. ขอมูลประจําตวัทัว่ไปของผูขอใบอนุญาตทาํงาน เชน ช่ือ นามสกุล สัญชาติ วันเดือนป
เกิด สถานท่ีเกิด ที่อยู เปนตน 
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๒. ที่อยูในประเทศไทย และที่อยูทางไปรษณีย 

๓. เลขที่หนังสือเดินทาง และสถานที่ออกหนังสือเดินทาง 

๔. ขอมูลประจําตัวของนายจาง เชน ชื่อ เลขที่ใบอนุญาตประกอบการ เลขท่ีบัตรประชาชน 

๕. ประเภทของงาน 

๖. สถานที่ทํางาน และระยะเวลาทาํงาน 

๗. ขอมูลอื่นๆที่เกี่ยวของกับการทํางาน 

เอกสารอื่นๆที่ใชประกอบกับเอกสารคํารองเพ่ือย่ืนขอใบอนุญาตทํางาน 

๑. สําเนาหนังสือเดินทาง 

๒. สัญญาจางงานจากนายจาง 

๓. สําเนาใบประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรตามคุณสมบัติของตําแหนงงานที่จะทํา โดยตอง
ไดรับการรับรองจากกระทรวงการตางประเทศไทย 

๔. ใบตรวจสุขภาพ ซ่ึงมีอายุไมเกิน ๑ เดือน 

๕. เอกสารอื่นๆ ซ่ึงเกี่ยวของกับประเภทของงานนั้นๆ หากจําเปนตองใช  

ค) ขอยกเวนสําหรับชาวตางชาติผูที่ไดรับอนุญาตใหมีถ่ินพํานักถาวร 

ชาวตางชาติผูที่ไดรับอนุญาตใหมีถ่ินพํานักถาวร (PERMANENT RESIDENCE) ในสาธารณรัฐเช็กมี
สิทธิ์ในการทํางานเทียบเทากับคนเช็ก โดยสามารถเลือกทํางานไดทุกประเภท บุคคลดังกลาวไมจําเปนตอง
ขอใบอนุญาตทํางาน อยางไรก็ดี อาชีพบางประเภทสงวนไวสําหรับผูที่ถือสัญชาติเช็กเทาน้ัน เชน สมาชิก
รัฐสภาของสาธารณรัฐเช็ก หรือประธานาธิบดีสาธารณรัฐเช็ก 

ง) ขอยกเวนสําหรับสหภาพยุโรป สหภาพเศรษฐกิจยุโรป และสวิสเซอรแลนด 

เน่ืองจากสาธารณรัฐเช็กไดเขารวมเปนสมาชิกในสหภาพยุโรป คนเช็กสามารถยายไปทํางานใน
ประเทศอื่นในสหภาพยุโรปได โดยมาจากขอกําหนดที่เกี่ยวเน่ืองกับการเคลื่อนไหวอยางเสรีของแรงงานใน
สหภาพยุโรป (FREE MOVEMENT OF LABOR) อยางไรก็ดี คนไทยที่อยูในฐานะชาวตางชาติไมสามารถยาย
ไปทํางานในประเทศอื่นในสหภาพยุโรปได ในกรณีแรงงานไทยตองการทํางานในประเทศอื่นในสหภาพ
ยุโรป บุคคลดังกลาวจําเปนตองขอใบอนุญาตทํางานตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ 
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คนไทยที่อยูในฐานะสมาชิกในครอบครัวของผูถือสัญชาติประเทศในสหภาพยุโรป สหภาพ
เศรษฐกิจยุโรป และสวิสเซอรแลนด สามารถทํางานในสาธารณรัฐเช็กไดอยางเสรี โดยไมตองขอใบอนุญาต
ทํางาน แตบุคคลดังกลาวตองแสดงหนังสือยืนยันตอสํานักงานแรงงานที่เกี่ยวของ วาตนเปนสมาชิกใน
ครอบครัวของผูถือสัญชาติประเทศในสหภาพยุโรป สหภาพเศรษฐกิจยุโรป และสวิสเซอรแลนดจริง 

จ) การขอตอใบอนุญาตทํางาน 

ชาวตางชาติตองย่ืนความจํานงขอตอใบอนุญาตทํางานที่สํานักงานแรงงานที่เก่ียวของ ไมเร็วกวา ๓ 
เดือน หรือไมชากวา ๓๐ วัน กอนใบอนุญาตทํางานหมดอายุ เงื่อนไขในการตอใบอนุญาตทํางาน คือ ลูกจาง
จะตองทํางานกับนายจางคนเดิม โดยท่ีลูกจางตองแนบหนังสือจางงานจากนายจางดวย 

ฉ) การสิ้นสุดใบอนุญาตทํางาน 

ใบอนุญาตทํางานจะสิ้นสุดลงตอเมื่อ 

๑. ระยะเวลาที่อนุญาตใหทํางานส้ินสุดลง 

๒. การสิ้นสุดการจางงานกอนใบอนุญาตทํางานหมดอายุ 

๓. ใบอนุญาตใหพํานักอยูในเช็ก (วีซา) หมดอายุ  

๔. ลูกจางถูกเพิกถอนสิทธิพํานักอยูในสาธารณรัฐเช็กโดยเหตุผลอื่น 

๕. ถูกเพิกถอนใบอนุญาตทํางาน (สํานักงานแรงงานมีสิทธิ์ยกเลิกใบอนุญาตทํางานในกรณี
ที่ลูกจางและนายจางใหขอมูลเท็จเกี่ยวกับการจางงาน และการจางงานไมเปนไปตามที่ระบุ
ไวในใบอนุญาตทํางาน) 

ช) ความผิดและบทลงโทษทางกฎหมาย 

สาธารณรัฐเช็กใหความสําคัญตอความสัมพันธระหวางนายจางและลูกจาง และนโยบายดานแรงงาน
เปนอยางมาก ดังน้ันหากกฎหมายวาดวยการจางงานชาวตางชาติถูกละเมิด ทั้งนายจางและลูกจางจะตองถูก
ดําเนินคดีตามกฎหมายแรงงานเช็ก ดังน้ี 

๑. ในกรณีที่ชาวตางชาติลักลอบทํางานโดยไมมีใบอนุญาตทํางาน หรือประเภทของงานที่
ทําไมเปนไปตามที่ไดระบุไวในใบอนุญาตทํางาน ใหถือวามีความผิดตามกฎหมาย โดย
จะตองเสียคาปรับสูงสุดไมเกิน ๑๐,๐๐๐ คอรูนา  

๒. นายจางเช็กที่ไมไดจดทะเบียนเปนบริษัทจางลูกจางชาวตางชาติลักลอบทํางานโดยไมมี
ใบอนุญาต มีความผิดตามกฎหมาย จะตองเสียคาปรับสูงสุดไมเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ คอรูนา  
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๓. องคกรนิติบุคคลที่จางลูกจางชาวตางชาติลักลอบทํางานโดยไมมีใบอนุญาต มีความผิด
ตามกฎหมาย จะตองเสียคาปรับสูงสุดไมเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ คอรูนา  

 

๑. ความหมายของการจางงาน 

หลักการพึ่งพาอาศัย 

การจางงานหรือแรงงานสัมพันธ (LABOR RELATIONSHIP) คือ ความเกี่ยวของและการปฏิบัติตอกัน
ในลักษณะการพึ่งพาอาศัยระหวางนายจางและลูกจาง โดยที่ลูกจางทํางานตามที่ไดรับมอบหมาย ใน
ระยะเวลาและสถานที่ตามที่นายจางไดระบุไว และลูกจางจะไดรับคาจางตามที่ไดตกลงกันไวแลวเปนการ
ตอบแทน 

ในกรณีที่บุคคลทํางานโดยใชใบอนุญาตประกอบการอิสระ (INDEPENDENT TRADE LICENCE) หรือ
ทํางานอิสระโดยไมไดเปนลูกจางใคร (SELF-EMPLOYED PERSON) โดยตนเปนผูรับผิดชอบทุกอยาง แต
ในทางปฏิบัติ กลับทํางานใหผูอ่ืนและทํางานตามคําส่ังของผูอื่น การกระทําดังกลาวถือวาผิดกฎหมาย 
เน่ืองจากทั้งสองฝายมีความเกี่ยวของดานการจางงานหรือมีความสัมพันธตอกันในลักษณะนายจางและ
ลูกจาง กฎหมายเชก็ไดระบุไววาผูที่ทํางานตามที่ไดรับมอบหมายหรือ “ลูกจาง” ตองไดรับความคุมครองตาม
กฎหมายแรงงานและกฎเกณฑอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการจางงานในสาธารณรัฐเช็ก  

(ตัวอยางเชน พอครัวที่ถือใบอนุญาตประกอบการอิสระ ทํางานใหนายจางในรานอาหารแหงหน่ึง 
โดยเขาทํางานทุกวัน ตามตารางทํางานที่นายจางเปนคนจัดให และทํางานตามที่ไดรับมอบหมายจากนายจาง 
การกระทําดังกลาวมีความผิดตามกฎหมาย เพราะทั้งสองฝายมีแรงงานสัมพันธตอกันในฐานะนายจางและ
ลูกจาง ตามกฎหมายเช็กแลว พอครัวคนดังกลาวมีสิทธิที่ลูกจางพึงจะไดรับ ตามที่ระบุไวในกฎหมายแรงงาน
ของสาธารณรัฐเช็ก) 

 

๒. องคประกอบสําคัญของการจางงาน 

๒.๑ องคประกอบพ้ืนฐาน 

ตามประมวลกฎหมายแรงงานเช็ก ภายใตหัวขอแรงงานสัมพันธระหวางนายจางและลูกจาง นายจาง
ไมสามารถแบงแยก ปฏิเสธ หรือตัดทอนสิทธิในการจางงานของลูกจางทั้งทางตรงและทางออม อัน
เน่ืองมาจากเชื้อชาติ สีผิว เพศ รสนิยมทางเพศ ภาษา ศาสนา ความเชื่อทางศาสนา ความยึดม่ันทางการเมือง
หรือดานอื่นๆ สมาชิกพรรคการเมืองหรือการเคลื่อนไหวทางการเมือง สหภาพแรงงานและองคกรอื่นๆ 



  6

สัญชาติ สถานะทางสังคม ทรัพยสมบัติ ครอบครัว สภาพรางกาย อายุ สถานะสมรส สถานะครอบครัว หรือ
หนาที่ตอครอบครัว   

นายจางตองปฏิบัติดวยความเสมอภาคแกลูกจางทุกคน โดยไมละเมิดขอบังคับการแบงแยกขางตน 
นายจางตองจายเงิน (คาจาง เงินเดือน เงินตอบแทน หรือเงินเพ่ิมพิเศษอื่นๆ) ใหแกลูกจางอยางเทาเทียมกัน
ตามผลงานที่มอบหมายและลูกจางไดทําใหลุลวง  

นายจางตองแจงใหลูกจางทราบถึงเงื่อนไขของสัญญาจางงาน โดยทั้งสองฝายตองยินยอมรวมกัน 
ทั้งน้ีนายจางตองแจงใหลูกจางทราบถึงระเบียบภายใน  

นายจางไมสามารถเรียกรองเงินจากลูกจางได ในกรณีที่ลูกจางกระทําผิดหนาที่ในการจางงานที่ได
ตกลงไวระหวางนายจางและลูกจาง แตในกรณีที่ลูกจางละเมิดหรือทําผิดตอกฎหมายเช็ก นายจางสามารถ
เรียกรองคาเสียหายได  

นายจางไมมีสิทธิ์บังคับหรือตกลงทําสัญญากับลูกจางวาดวยการบังคับในการจางงานได ยกเวนใน
กรณีสัญญาหามการแขงขันทางการคา (NON-COMPETITION) และในกรณีที่ลูกจางตองจายคาเสียหายใหกับ
นายจาง หากละเมิดกฎระเบียบท่ีไดตกลงกันไวกอนลวงหนา 

สัญญาหามการแขงขันทางการคา (NON-COMPETITION) หมายถึง การที่นายจางระบุไมใหลูกจางไป
ทํางานกับนายจางอ่ืนตามเวลาที่ตกลงกัน แตในระหวางนั้น นายจางยังคงตองจายอัตราคาจางตามปกติใหแก
ลูกจาง ถึงแมลูกจางไมไดทํางานใหนายจางแลวก็ตาม (ตัวอยางเชน นายจางสามารถระบุในสัญญาจางงานได
วา ลูกจางจะตองไมทํางานใหกับนายจางอื่น เปนเวลา ๒ ป หากลูกจางละเมิด ลูกจางตองจายคาปรับเปนเงิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท แตในกรณีดังกลาว นายจางตองยังจายคาจางใหแกลูกจางตามปกติในชวงเวลา ๒ ปน้ัน) 

นายจางสามารถใหลูกจางทํางานใหกับบุคคลอ่ืนหรือในสถานประกอบการอื่นช่ัวคราวได ตามที่
ระบุในกฎหมายแรงงาน  อยางไรก็ตาม หามนายจางใหลูกจางทํางานใหกับบุคคลอื่นหรือในสถาน
ประกอบการอื่นช่ัวคราว โดยมีวัตถุประสงคแอบแฝงเพื่อใหลูกจางสามารถพัฒนาคุณสมบัติหรือฝมือใหดี
ขึ้น 

๒.๒ สิทธิและหนาที่กอนการจางงานเริ่มข้ึน 

กอนที่นายจางและลูกจางจะตกลงทําสัญญาจางงาน นายจางตองแจงใหลูกจางทราบถึงสิทธิและ
หนาที่ของลูกจางที่ระบุในสัญญาจางงาน โดยรวมถึงประเภทของงานและเงื่อนไขคาจาง 
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ภายในหนึ่งเดือนหลังจากทั้งสองฝายไดทําสัญญาจางงาน นายจางจะตองแจงใหลูกจางทราบถึงสิทธิ
และระเบียบขอบังคับที่ลูกจางพึงปฏิบัติในชวงระหวางการจางงาน 

การจางงานหรือแรงงานสัมพันธจะเร่ิมขึ้นเมื่อลูกจางเริ่มทํางานใหแกนายจางในวันแรกตามที่ได
ระบุไวในสัญญาจางงาน 

นายจางและลูกจางควรจะทําสัญญาจางงานแบบระบุระยะเวลาของการจางอยางชัดเจน แมกฎหมาย
จะอนุญาตใหทําสําญญาจางแบบไมระบุระยะเวลาก็ตาม 

๒.๓ สัญญาจางแรงงาน 

สัญญาจางแรงงาน คือ การตกลงที่เปนลายลักษณอักษรเรื่องการจางงานระหวางนายจางและลูกจาง 
โดยตองมีเน้ือหาตอไปน้ี 

• ประเภทของงานที่ลูกจางไดรับมอบหมาย 
• สถานที่ทํางาน 
• วันที่ลูกจางเริ่มทํางาน (วันดังกลาวมีความสําคัญตามกฎหมาย เน่ืองจากเปนการเริ่ม

ความสัมพันธจางงานระหวางนายจางและลูกจาง  

หากสัญญาฉบับใดไมไดครอบคลุมเน้ือหาขางตน ใหถือวาสัญญาฉบับน้ันไมเปนสัญญาวาจาง และ
ไมถือวาเปนการจางงาน 

ตามขอบังคับทางกฎหมาย ทั้งนายจางและลูกจางตองถือสัญญาจางงานไวฝายละหน่ึงฉบับ อยางไรก็
ดี หากทั้งนายจางและลูกจางไดตกลงจางงานจากการพูดปากเปลา โดยไมไดลงเปนลายลักษณอักษร ใหถือวา
การจางงานดังกลาวมีผลตามกฎหมาย 

๒.๔ ระยะเวลาการทดลองงาน 

นายจางและลูกจางสามารถตกลงเรื่องระยะเวลาการทดลองงานได โดยตองทําเปนลายลักษณอักษร
เทาน้ัน มิเชนน้ันถือวาเปนโมฆะ ตามปกติแลวทั้งสองฝายจะระบุระยะเวลาทดลองงานไวในสัญญาจาง เปน
เวลาไมเกินกวา ๓ เดือน และจะไมสามารถมีระยะเวลาทดลองงานภายหลังจากการจางงานแลว 

นายจางและลูกจางจะไมมีแรงงานสัมพันธตอกันในระหวางการทดลองงาน นายจางและลูกจาง
สามารถยกเลิกการจางงานไดโดยทันทีในชวงเวลานี้ 
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๓. การสิ้นสุดลงของการจางงาน 

นายจางสามารถบอกเลิกจางลูกจางไดตามที่กฎหมายเช็กบัญญัติไวเทาน้ัน การจางงานระหวาง
นายจางและลูกจางสิ้นสุดลงไดตอเมื่อ : 

• ท้ังนายจางและลูกจางไดมีการตกลงรวมกัน 
• นายจางแจงใหลูกจางทราบ ซ่ึงเรียกวา “การยกเลิกสัญญา” หรือลูกจางแจงใหนายจาง

ทราบ ซ่ึงเรียกวา “การลาออก” 
• ส้ินสุดสัญญาโดยทันที 
• ส้ินสุดสัญญาในชวงระยะเวลาการทดลองงาน 
• ระยะเวลาทํางานที่ทั้งสองฝายตกลงกันไดส้ินสุดลง 
• การจางงานของชาวตางชาติส้ินสุดลงในกรณีดังตอไปนี้ 

- เมื่อสิทธิพํานักอยูในสาธารณรัฐเช็กหมดลง 

- เมื่อมีคําพิพากษาใหเนรเทศหรือขับไลออกนอกประเทศ  

- เมื่อใบอนุญาตทํางานที่ออกใหหมดอายุ 

• การจางงานของฝายลูกจางสิ้นสุดลงเมื่อลูกจางเสียชีวิต 

๓.๑ การสิ้นสุดการจางงานโดยขอตกลงรวมกัน 

การจางงานระหวางนายจางและลูกจางจะสิ้นสุดลงในวันที่ทั้งสองฝายไดตกลงรวมกัน ขอตกลง
ดังกลาวตองเปนลายลักษณอักษร มิเชนน้ันใหถือวาเปนโมฆะ หนังสือยุติการจางงานตองระบุเหตุผลในการ
ยุติการจางงานหากลูกจางตองการทราบ ทั้งน้ีนายจางตองใหหนังสือยุติสัญญาการจางงานแกลูกจางหนึ่ง
ฉบับดวย 

๓.๒ การสิ้นสุดการจางงานโดยการแจงใหทราบลวงหนา 

ทั้งนายจางและลูกจางสามารถยกเลิกการจางงาน โดยการแจงใหอีกฝายทราบลวงหนา ทั้งน้ีตองลง
เปนลายลักษณอักษรและยื่นใหอีกฝายหน่ึง มิเชนน้ันใหถือวาเปนโมฆะ 
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ก) กรณีนายจางเปนผูแจง 

นายจางสามารถแจงยกเลิกการจางงานกับลูกจาง โดยนายจางสามารถระบุเหตุผล ดังตอไปน้ี 

• นายจางปดกิจการ 
• นายจางยายกิจการ 
• เม่ือนายจางเห็นวาจํานวนลูกจางมีมากเกินไป  และนายจางตองการลดจํานวนลูกจาง 

เพ่ือใหไดมาซึ่งผลิตผลดานแรงงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น (EFFICIENCY) หรือเพ่ือ
การเปล่ียนโครงสรางภายใน (RESTRUCTURING)  

• เมื่อมีใบรับรองจากแพทยไมอนุญาตใหลูกจางทํางาน อันเนื่องมาจากไดรับบาดเจ็บจาก
การทํางาน เกิดโรคภัยไขเจ็บจากการทํางาน เกิดความเสี่ยงท่ีกอใหเกิดโรคภัยไขเจ็บจาก
การทํางาน หรือเมื่อสถานที่ทํางานตกอยูภายใตสภาวะที่อาจกอใหเกิดอันตรายแก
ลูกจางได 

• มีปญหาสุขภาพ ซ่ึงแพทยรับรองวาลูกจางจะไมสามารถทํางานไดอีก หรือจะไม
สามารถทํางานไดอีกเปนเวลานาน  

• เม่ือนายจางไมพอใจในการทํางานของลูกจาง เพราะลูกจางไมสามารถทํางานที่ไดรับ
มอบหมายตามสัญญาจางใหสําเร็จลุลวง หรือไมสามารถทํางานไดอยางเหมาะสม และ
ภายในเวลา ๑๒ เดือนหลังจากนายจางไดเขียนหนังสือตักเตือนลูกจาง แตลูกจางยังไม
สามารถทํางานใหเปนท่ีพอใจของนายจางได ในกรณีน้ีนายจางสามารถบอกเลิกสัญญา
จางงานได 

• นายจางสามารถบอกยกเลิกสัญญาจางงาน หากลูกจางกระทําการละเมิดกฎหมายหรือ
สัญญาจางที่ไดทําไว ในกรณีที่ลูกจางกระทําการละเมิดในขั้นไมรายแรง นายจาง
สามารถเขียนหนังสือแจงใหลูกจางทราบวา ภายในเวลา ๖ เดือน นายจางอาจบอกเลิก
สัญญาจางได 

ในการยุติสัญญาจางใหระบุเพียงเหตุผลเดียวเทาน้ัน หากนายจางระบุมากกวาหน่ึงเหตุผล ใหถือวา
เปนโมฆะ และเหตุผลที่นายจางขอยกเลิกการจางงานกับลูกจางไมสามารถเปลี่ยนแปลงไดในภายหลัง 
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ข) กรณีลูกจางเปนผูแจง 

ลูกจางสามารถแจงใหนายจางทราบถึงการยุติการจางงาน หรือย่ืนแสดงความจํานงขอลาออก ไมวา
จะดวยเหตุผลใดก็ตาม หรือจะไมระบุเหตุผลในการขอลาออกก็ได 

ค) เงื่อนไขทั่วไป 

 การบอกเลิกสัญญาจางงานจะมีผลเมื่อระยะเวลาการแจงลวงหนาส้ินสุดลง ทั้งนายจางและลูกจาง
ตองมีจํานวนวันท่ีตองแจงใหทราบลวงหนาเทากัน โดยตามปกติตองแจงลวงหนากอนอยางนอย ๒ เดือน 
ระยะเวลาการแจงลวงหนาจะเริ่มข้ึนในวันแรกของเดือนถัดไปภายหลังฝายใดฝายหน่ึงไดย่ืนหนังสือแจง 
และระยะเวลาการแจงลวงหนาส้ินสุดลงในวันสุดทายของเดือนที่หนังสือแจงหมดอายุ (เชน หากลูกจางย่ืน
หนังสือแจงลวงหนาในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม หมายความวาวันแรกที่หนังสือแจงลวงหนามีผลคือ วันท่ี ๑ 
สิงหาคม และระยะเวลาแจงลวงหนาจะสิ้นสุดลง ในวันที่ 30 กันยายน) 

อยางไรก็ดี ในบางกรณีนายจางไมสามารถแจงการยุติการจางงานได ซ่ึงเปนไปตาม “ระยะเวลา
คุมครองลูกจาง” หากเขาขายตอไปน้ี 

• ลูกจางไมสามารถทํางานไดเปนเวลาเพียงชั่วคราว 
• เมื่อลูกจางถูกเรียกตัวใหไปซอมรบหรือเกณฑทหาร 
• เมื่อลูกจางออกจากงานเมื่อไดรับการแตงต้ังหรือเลือกตั้งใหไปปฏิบัติหนาที่ดานบริหาร

ของรัฐ (PUBLIC OFFICE) 
• เมื่อลูกจางหญิงอยูระหวางการตั้งครรภ หรือระหวางการลาคลอด  (MATERNITY 

LEAVE) หรือในกรณีลูกจางทั้งชายและหญิงลาหยุดเพ่ือเลี้ยงดูบุตร  (PARENTAL 
LEAVE) 

• เมื่อลูกจางที่ทํางานชวงกลางคืน แตไมสามารถทํางานไดช่ัวคราว เน่ืองจากปญหาดาน
สุขภาพ 

 

 

 



  11 

๓.๓ นายจางขอสิ้นสุดการจางงานโดยทันท ี

นายจางมีสิทธิ์ยุติการจางงานโดยทันที ตอเมื่อ :  

• ลูกจางมีความผิดทางอาญาและถูกพิพากษาใหจําคุกมากกวาหน่ึงป หรือลูกจางกระทํา
ความผิดทางอาญาในระหวางการทํางานหรือความผิดท่ีเกี่ยวกับการทํางาน โดยถูก
พิพากษาใหจําคุกไมนอยกวา ๖ เดือน 

• ลูกจางกระทําการละเมิดกฎหมายหรือสัญญาจางอยางรายแรง 

๓.๔ ลูกจางขอสิ้นสุดการจางงานโดยทันท ี

ลูกจางมีสิทธิ์ยุติการจางงานโดยทันที ตอเมื่อ : 

• ลูกจางมีปญหาสุขภาพ ซ่ึงไมสามารถทํางานเดิมได เน่ืองจากกอใหเกิดอันตรายแกชีวิต 
และนายจางไมสามารถเปลี่ยนงานในตําแหนงที่เหมาะสมใหแกลูกจางไดภายใน ๑๕ 
วัน นับแตวันท่ีลูกจางไดแสดงใบรับรองจากแพทย 

• นายจางไมไดจายคาแรงใหแกลูกจางภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ครบกําหนดจายคาแรง 

๓.๕ การสิ้นสุดการจางงานตามที่ไดระบุระยะเวลาในสัญญา 

การจางงานจะสิ้นสุดลงตอเมื่อระยะเวลาที่ไดระบุในสัญญาจางงานระหวางทั้งนายจางและลูกจางได
หมดลง ตามกฎแลวนายจางควรแจงใหลูกจางทราบอยางนอย ๓ วันกอนสัญญาจางงานหมดอายุ อยางไรก็ดี
ในกรณีระยะเวลาการจางงานไดส้ินสุดลงแลว แตลูกจางยังคงทํางานตอไปโดยที่นายจางรับรูดวยน้ัน ใหถือ
วาการจางงานดังกลาวเปนการจางงานแบบไมกําหนดระยะเวลา 

๓.๖ การสิ้นสุดการจางงานในระยะทดลองงาน 

ทั้งนายจางและลูกจางสามารถสิ้นสุดการจางงานในระยะทดลองงานได โดยไมตองใหเหตุผล
หรือไมวาจะดวยเหตุผลใดก็ตาม  

ทั้งนายจางและลูกจางตองทําหนังสือแจงยุติการจางงานใหกับอีกฝายหน่ึง อยางนอย ๓ วันกอนการ
จางงานจะสิ้นสุดลง 
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๓.๗ การเลิกจางโดยไมเปนธรรม 

การเลิกจางโดยไมเปนธรรม หมายถึง การที่นายจางบอกเลิกจางลูกจางโดยไมมีเหตุอันสมควร ไมวา
จะบอกเลิกจางงานทันทีหรืออยูระหวางชวงทดลองงาน ซ่ึงถือวาเปนโมฆะ ลูกจางสามารถแจงความ
ประสงคขอทํางานตอได โดยสัญญาจางงานจะยังคงมีผลบังคับใชอยู และนอกจากนั้นนายจางยังตองจายเงิน
คาชดเชยและคาเสียหายจากการเลิกจางไมเปนธรรมใหแกลูกจางเปนจํานวนเทากับรายไดโดยเฉลี่ยของ
ลูกจาง  

 

๔. ชั่วโมงการทํางาน เวลาพักงาน คาลวงเวลา 

๔.๑ ช่ัวโมงการทํางาน 

กฎหมายเช็กไดกําหนดชั่วโมงการทํางานปกติไมเกิน ๔๐ ชั่วโมงตอสัปดาห ลูกจางที่มีอายุต่ํากวา 
๑๘ ป หามทํางานเกิน ๓๐ ช่ัวโมงตอสัปดาห และไมเกิน ๖ ช่ัวโมงตอวัน อยางไรก็ดี ในกรณีที่เปนการจาง
งานระยะสั้น นายจางและลูกจางสามารถตกลงที่จะคํานวณคาจางเปนรายชั่วโมงได ตามขอตกลงการจางงาน
ระยะสั้นระหวางนายจางและลูกจาง 

๔.๒ ตารางชั่วโมงการทํางาน 

ลูกจางทํางาน ๕ วันตอสัปดาห โดยนายจางเปนผูจัดตารางชั่วโมงทํางานในแตละวัน นายจางตอง
จัดการตารางทํางานไมใหขัดตอหลักความปลอดภัยในการทํางาน และไมใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของ
ลูกจาง  

ลูกจางสามารถมีตารางทํางานที่เหมือนกันในแตละสัปดาห หรือทั้งนายจางและลูกจางสามารถตกลง
เปลี่ยนแปลงชั่วโมงทํางานหรือตารางทํางานของแตละสัปดาหได  

ในกรณีที่ลูกจางมีตารางทํางานปกติ ลูกจางสามารถทํางานกะหนึ่งไดไมเกิน ๙ ชั่วโมง แตในบาง
กรณี ทั้งนายจางและลูกจางสามารถตกลงกันโดยที่ลูกจางสามารถทํางานกะหนึ่งไดไมเกิน ๑๒ ชั่วโมง  

ในกรณีลูกจางไมมีตารางทํางานปกติ ชั่วโมงทํางานรวมของลูกจาง (ไมนับชั่วโมงจากการทํา
ลวงเวลา) ตองไมเกิน ๔๐ ช่ัวโมง ภายใน ๒๖ สัปดาหติดตอกัน ในบางกรณีท้ังสองฝายสามารถตกลงชั่วโมง
ทํางานใหไมเกิน ๔๐ ช่ัวโมงภายใน ๕๒ สัปดาหได  
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ในกรณีลูกจางไมมีตารางทํางานปกติ นายจางจําเปนตองแจงตารางทํางานหรือชั่วโมงทํางานให
ลูกจางทราบอยางนอย ๒ สัปดาหลวงหนา หรือทั้งสองสามารถตกลงกําหนดระยะเวลาแจงลวงหนาเอง 

๔.๓ เวลาพักงาน 

เมื่อลูกจางทํางานครบ ๖ ช่ัวโมงติดตอกัน ลูกจางมีสิทธิ์หยุดพักเปนเวลา ๓๐ นาที สวนลูกจางที่มี
อายุต่ํากวา ๑๘ ปสามารถหยุดพักไดหลังจากไดทํางานมาแลว ๔ ชั่วโมงครึ่งติดตอกัน 

ในกรณีที่ลูกจางตองทํางานที่ไมสามารถหยุดพักได ลูกจางมีสิทธิ์หยุดพักในขณะที่กําลังทํางาน โดย
ใหนับชวงเวลาพักรวมเปนชั่วโมงทํางานดวย 

๔.๔ เวลาพักงานเมื่อทํางานสองกะ 

ในกรณีที่ลูกจางตองทํางานเปนกะ นายจางตองจัดเวลาพักผอนใหลูกจางเปนเวลาอยางนอย ๑๒ 
ชั่วโมง กอนที่กะที่สองจะเริ่มข้ึน 

๔.๕ วันหยุดพัก 

ลูกจางมีสิทธิ์มีวันหยุดพักประจําสัปดาหและในวันหยุดราชการ อยางไรก็ดี ในกรณีจําเปนนายจาง
สามารถใหลูกจางทํางานในวันหยุดพักได 

๔.๖ วันหยุดตอสัปดาห 

นายจางตองจัดวันหยุดใหแกลูกจางอยางนอย ๓๕ ชั่วโมงติดตอกันตอสัปดาห ในกรณีลูกจางที่มีอายุ
ต่ํากวา ๑๘ ป นายจางตองจัดวันหยุดใหไมนอยกวา ๔๘ ชั่วโมงติดตอกันตอสัปดาห  

๔.๗ การทํางานลวงเวลา 

ลูกจางสามารถทํางานลวงเวลาในกรณีจําเปนเทาน้ัน นายจางไมสามารถใหลูกจางทํางานลวงเวลา
เปนเวลามากกวา ๘ ชั่วโมงตอสัปดาห หรือ ๑๕๐ ช่ัวโมงตอปได  
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๕. วันหยุด 

๕.๑ วันหยุดปกติ 

ก) วันหยุดพักผอนประจําป และวันหยุดตามสัดสวน 

ลูกจางที่ทํางานใหนายจางคนเดียวกันเปนเวลารวมแลวไมนอยกวา ๖๐ วันในระยะเวลาหนึ่งปตาม
ปฏิทิน สามารถมีวันหยุดพักผอนในปปฏิทินเดียวกันได  ในกรณีลูกจางทํางานไมครบ ๑ ป ลูกจางสามารถ
ขอวันหยุดตามสัดสวนได 

วันหยุดตามสัดสวน หมายถึง การที่ลูกจางสามารถมีวันหยุดรายเดือนในชวงเวลาที่ทํางานใหนายจาง 
ซ่ึงแตละเดือนมีจํานวนวันหยุดเทากัน  โดยนับเปน ๑ ใน ๑๒ ของจํานวนวันหยุดพักผอนประจําปทั้งหมด 
(จํานวนวันหยุดประจําปทั้งหมด หารดวย ๑๒) 

ในกรณีลูกจางเปลี่ยนนายจาง โดยไดเริ่มงานทันที นายจางคนใหมเปนผูรับผิดชอบจัดวันหยุด
พักผอนตามสัดสวนใหแกลูกจาง 

ในกรณีที่ลูกจางตองหยุดทํางานเพราะไดรับการเลือกตั้งหรือแตงตั้งใหทํางานดานบริหารของรัฐเปน
การช่ัวคราว ลูกจางมีสิทธิ์ขอวันหยุดพักผอนประจําปหรือวันหยุดตามสัดสวนจากรัฐได นอกจากนั้นลูกจาง
ยังสามารถขอวันหยุดเพ่ิมในกรณีที่ลูกจางยังคงมีวันหยุดเหลือจากการทํางานกับนายจางคนกอน และใน
กรณีท่ีลูกจางกลับมาทํางานปกติกับนายจางคนเดิม แตยังไมไดลาหยุดระหวางทํางานใหหนวยงานของรัฐ 
นายจางจะตองจัดวันหยุดเพ่ิมใหลูกจางเปนการชดเชยดวย 

ตามปกติแลว ลูกจางมีสิทธิ์ลาหยุดพักผอนประจําปไดเปนเวลา ๔ สัปดาห ในกรณีที่ลูกจางไมมี
ตารางทํางานปกติในแตละสัปดาห นายจางสามารถจัดวันหยุดใหลูกจางไดโดยคิดตามอัตราสวนของ
ระยะเวลาชั่วโมงทํางาน 

 ๕.๒ วันหยุดในกรณีพิเศษ 

ในกรณีที่ลูกจางไมไดทํางานใหนายจางคนเดียวกันเปนเวลาอยางนอย ๖๐ วันในระยะเวลาหนึ่งป
ตามปฏิทิน ลูกจางสามารถขอวันหยุดตามสัดสวนจากนายจางหลังจากทํางานมาแลว ๒๑ วันได โดยจํานวน
วันหยุดนับเปน ๑ ใน ๑๒ ของจํานวนวันหยุดพักผอนประจําปทั้งหมด (จํานวนวันหยุดประจําปทั้งหมด หาร
ดวย ๑๒) 
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๕.๓ วันหยุดนักขัตฤกษ 

ในกรณีนายจางใหลูกจางทํางานในวันหยุดนักขัตฤกษ นายจางตองจายคาจางหรือจัดวันหยุดชดเชย
ใหลูกจาง ดังที่จะไดระบุในหัวขอถัดไป 

 

๖. อัตราคาจาง 

ทั้งนายจางและลูกจางตองตกลงเรื่องอัตราคาจางกอนที่ลูกจางจะเริ่มทํางาน ในกรณีสัญญาจางงาน
ไมระบุอัตราคาจาง นายจางและลูกจางไมไดตกลงรวมกัน หรือกฎบริษัทไมไดกลาวถึงรายละเอียดอัตรา
คาจาง นายจางตองยื่นหนังสือตกลงเร่ืองคาแรงใหแกลูกจางในวันแรกที่ลูกจางทํางาน โดยมีรายละเอียดของ
การจายคาจาง วัน และสถานที่จายคาจาง เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกี่ยวของกับอัตราคาจาง นายจางตอง
แจงใหลูกจางทราบ รวมทั้งยังตองเขียนเปนลายลักษณอักษรใหลูกจางเก็บไว นายจางตองย่ืนหนังสือให
ลูกจางในวันแรกของการเปลี่ยนแปลงเปนอยางชาท่ีสุด 

หลักการ “ใหคาตอบแทนตามคาของงาน” (EQUAL WAGE FOR EQUAL WORK) ถือเปนกฎทั่วไปใน
สาธารณรัฐเช็ก หมายความวานายจางตองจายคาแรงใหลูกจางอยางเทาเทียมกัน ในกรณีที่ลูกจางทํางานที่
เทียมกันหรือลูกจางที่ทํางานเหมือนกัน  

ลักษณะงานที่เทาเทียมกันหรืองานที่เหมือนกันน้ัน หมายถึง งานใดๆก็ตามที่มีความสลับซับซอน 
ระดับความยากงาย และตองการความรับผิดชอบในระดับเดียวกัน โดยผลงานที่ออกมามีประสิทธิภาพเทา
เทียมกัน  นายจางประเมินผลของงานตามวุฒิการศึกษา ประสบการณการทํางานและฝมือในการทํางานของ
ลูกจาง 

๖.๑ คาแรงข้ันต่ํา 

ลูกจางที่อยูในสาธารณรัฐเช็กทุกคนตองไดรับคาแรงไมนอยกวาคาแรงขั้นต่ําที่กําหนดไวโดยรัฐบาล
เช็ก คือ ๗,๙๕๕ คอรูนาตอเดือน หรือ ๔๘.๑๐ คอรูนาตอช่ัวโมง 

ในกรณีที่ลูกจางไดรับอัตราคาจางพ้ืนฐานไมถึงคาแรงข้ันต่ํา นายจางตองจายเงินสมทบเพื่อให
ลูกจางมีรายไดเทากับคาแรงขั้นตํ่า  
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อัตราคาจางพ้ืนฐาน หมายถึง อัตราคาจางที่ไมรวมถึงคาลวงเวลา คาจางในวันหยุดนักขัตฤกษ คาจาง
ทํางานกลางคืน  คาจางในวันหยุดสุดสัปดาห และคาจางจากการทํางานในสภาพแวดลอมที่ไมเอื้ออํานวย 

๖.๒ คาแรง เงินเพ่ิมพิเศษ หรือเงินคาชดเชย จากการทํางานลวงเวลา 

ในกรณีที่ลูกจางทํางานเกินเวลาทํางานปกติ นายจางตองจายคาลวงเวลาในอัตราที่ไมต่ํากวา ๒๕ % 
ของรายไดเฉลี่ยของลูกจาง ยกเวนนายจางและลูกจางตกลงรวมกันใหลูกจางมีเวลาหยุดชดเชยตามเวลาที่ได
ทํางานลวงเวลา แทนการรับคาลวงเวลา  

อยางไรก็ดี เมื่อนายจางไมอนุญาตใหลูกจางหยุดภายในระยะเวลาสามเดือนหลังลูกจางทํางาน
ลวงเวลา หรือภายในระยะเวลาที่ทั้งสองฝายไดตกลงกันน้ัน ลูกจางมีสิทธิ์รับเงินคาลวงเวลาตามอัตราที่
กําหนดไวขางตน 

๖.๓ คาแรง เงินเพ่ิมพิเศษ  และวันหยุดชดเชย จากการทํางานในวันหยุดนักขัตฤกษ 

เมื่อลูกจางทํางานในวันหยุดนักขัตฤกษ นายจางตองจายคาจางและอนุญาตใหลูกจางหยุดชดเชยตาม
เวลาที่ไดทํางานในวันหยุด โดยนายจางตองจัดวันหยุดชดเชยใหลูกจางภายในระยะเวลาสามเดือน หรือ
ภายในระยะเวลาที่ทั้งสองฝายไดตกลงกัน  

เมื่อลูกจางหยุดชดเชยตามขอตกลง นายจางตองจายเงินชดเชยใหลูกจางตามรายไดเฉล่ียของลูกจาง  

อยางไรก็ดี ทั้งสองฝายสามารถตกลงใหนายจางจายเงินพิเศษใหแกลูกจางแทนการหยุดชดเชย โดย
เงินดังกลาวตองไมต่ํากวารายไดเฉลี่ยของลูกจาง ในกรณีที่ลูกจางไมสามารถทํางานเน่ืองจากตรงกับวันหยุด
นักขัตฤกษ นายจางตองจายคาจางใหลูกจางตามปกติ 

๖.๔ คาแรงและเงินเพ่ิมพิเศษ จากการทํางานในวันเสารและวันอาทิตย 

หากลูกจางทํางานในวันเสารและวันอาทิตย ลูกจางตองไดรับเงินคาจางตอชั่วโมงในอัตราไมตํ่ากวา 
๑๐ % ของรายไดเฉล่ียของลูกจาง ในกรณีที่นายจางสงลูกจางไปทํางานตางประเทศ ซ่ึงวันหยุดประจํา
สัปดาหอาจเปล่ียนแปลงไปตามประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ นายจางยังคงตองจายเงินพิเศษ
ใหกับลูกจางเมื่อลูกจางทํางานในวันหยุด   
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๖.๕ การไดรับคาจางเปนส่ิงของนอกเหนือจากเงิน 

นายจางสามารถจายคาจางเปนส่ิงของใหกับลูกจางได โดยเปนความยินยอมและความตองการของ
ลูกจาง และทั้งสองฝายตองตกลงรวมกันกอน อยางไรก็ดี นายจางจําเปนตองจายเงินคาจางใหตามคาแรงข้ัน
ต่ํากอนท่ีจะสามารถใหส่ิงของแทนคาแรงที่เหลือ 

ส่ิงของที่สามารถใหแทนคาแรงประกอบดวยผลิตภัณฑตางๆ งาน และการบริการ (ยกเวนเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล ผลิตภัณฑยาสูบ และสิ่งเสพยติดทั้งหลาย) โดยส่ิงของท้ังหมดที่จะจายลูกจางแทนคาจางตอง
คํานวณและตีราคาอยางเปนธรรมตอลูกจาง คือ เปนราคาเดียวกับราคาตลาด หรือเปนราคาเดียวกับที่นายจาง
ไดรับจากลูกคาคนอื่น  

๖.๖ รูปแบบการจายคาจาง 

โดยมากแลว นายจางจายคาจางใหแกลูกจางเปนเงินสดหรือโอนผานธนาคาร ในวันที่ไดระบุไวใน
สัญญา ลูกจางจะไดรับคาจางหลังจากไดทํางาน และนายจางตองจายคาจางอยางชาสุดภายในระยะเวลา ๑ 
เดือนถัดมา หากลูกจางตองการรับเงินลวงหนากอนวันรับคาจางที่ระบุไวน้ัน ทั้งสองฝายตองตกลงรวมกัน
กอน  

นายจางสามารถจายคาจางเปนสกุลเงินอื่นได หากธนาคารแหงชาติของเช็กไดกําหนดอัตรา
แลกเปลี่ยนสกุลเงินดังกลาวไว 

 


