1

สิทธิของแรงงานไทย
ในสาธารณรัฐเช็ก
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กฎหมายแรงงานของสาธารณรัฐเช็ก
บทนํา
๑. คําจํากัดความของ “ชาวตางชาติ” เมื่อเขาตลาดแรงงาน
คนไทยที่ทํางานหรือมีสวนรวมในตลาดแรงงานในสาธารณรัฐเช็กถือวาเปน“ชาวตางชาติ” ตาม
กฎหมายของสาธารณรัฐเช็ก ชาวตางชาติหมายถึงบุคคลธรรมดาทั่วไปที่ไมไดเปนพลเมืองของเช็ก รวมทั้ง
ไมไดเปนพลเมืองของประเทศใดๆในสหภาพยุโรป (EU) สหภาพเศรษฐกิจยุโรป (EEA) หรือสวิสเซอรแลนด
และไมเปนสมาชิกในครอบครัวของบุคคลดังกลาวขางตน

๒. การจางงานชาวตางชาติโดยนายจางชาวเช็ก และใบอนุญาตทํางาน
ความสัมพันธทางดานกฎหมายแรงงานระหวางชาวตางชาติหรือลูกจางและนายจางชาวเช็กเปนไป
ตามประมวลกฎหมายแรงงานเช็กและข อบั งคับ อื่นๆที่เ กี่ ยวของ เชน กฎหมายว า ด วยการจา งงาน และ
ขอบังคับอัตราคาจางขั้นต่ํา เปนตน
ก) เงื่อนไขทั่วไป
กฎหมายว า ด ว ยการจ า งงานได กํ า หนดและระบุ เ งื่ อ นไขการจ า งลู ก จ า งชาวต า งชาติ ไ ว โดย
ชาวตางชาติสามารถทํางานใหนายจางในสาธารณรัฐเช็กไดตอเมื่อ
• นายจางเช็กไดรับอนุญาตใหสามารถจางลูกจางชาวตางชาติได
• ลูกจางชาวตางชาติไดรับใบอนุญาตการทํางาน
• ลูกจางชาวตางชาติไดรับอนุญาตใหพํานักในเช็ก (วีซา)
ข) เอกสารในการยื่นขอใบอนุญาตทํางาน
เอกสารคํารองขอตองมีขอมูลดังนี้
๑. ขอมูลประจําตัวทัว่ ไปของผูขอใบอนุญาตทํางาน เชน ชื่อ นามสกุล สัญชาติ วันเดือนป
เกิด สถานที่เกิด ที่อยู เปนตน
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๒. ที่อยูในประเทศไทย และที่อยูทางไปรษณีย
๓. เลขที่หนังสือเดินทาง และสถานที่ออกหนังสือเดินทาง
๔. ขอมูลประจําตัวของนายจาง เชน ชื่อ เลขที่ใบอนุญาตประกอบการ เลขที่บัตรประชาชน
๕. ประเภทของงาน
๖. สถานที่ทํางาน และระยะเวลาทํางาน
๗. ขอมูลอื่นๆที่เกี่ยวของกับการทํางาน
เอกสารอื่นๆที่ใชประกอบกับเอกสารคํารองเพื่อยื่นขอใบอนุญาตทํางาน
๑. สําเนาหนังสือเดินทาง
๒. สัญญาจางงานจากนายจาง
๓. สําเนาใบประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรตามคุณสมบัติของตําแหนงงานที่จะทํา โดยตอง
ไดรับการรับรองจากกระทรวงการตางประเทศไทย
๔. ใบตรวจสุขภาพ ซึ่งมีอายุไมเกิน ๑ เดือน
๕. เอกสารอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวของกับประเภทของงานนั้นๆ หากจําเปนตองใช
ค) ขอยกเวนสําหรับชาวตางชาติผูที่ไดรับอนุญาตใหมีถิ่นพํานักถาวร
ชาวตางชาติผูที่ไดรับอนุญาตใหมีถิ่นพํานักถาวร (PERMANENT RESIDENCE) ในสาธารณรัฐเช็กมี
สิทธิ์ในการทํางานเทียบเทากับคนเช็ก โดยสามารถเลือกทํางานไดทุกประเภท บุคคลดังกลาวไมจําเปนตอง
ขอใบอนุญาตทํางาน อยางไรก็ดี อาชีพบางประเภทสงวนไวสําหรับผูที่ถือสัญชาติเช็กเทานั้น เชน สมาชิก
รัฐสภาของสาธารณรัฐเช็ก หรือประธานาธิบดีสาธารณรัฐเช็ก
ง) ขอยกเวนสําหรับสหภาพยุโรป สหภาพเศรษฐกิจยุโรป และสวิสเซอรแลนด
เนื่องจากสาธารณรัฐเช็กไดเขารวมเปนสมาชิกในสหภาพยุโรป คนเช็กสามารถยายไปทํางานใน
ประเทศอื่นในสหภาพยุโรปได โดยมาจากขอกําหนดที่เกี่ยวเนื่องกับการเคลื่อนไหวอยางเสรีของแรงงานใน
สหภาพยุโรป (FREE MOVEMENT OF LABOR) อยางไรก็ดี คนไทยที่อยูในฐานะชาวตางชาติไมสามารถยาย
ไปทํางานในประเทศอื่นในสหภาพยุโรปได ในกรณีแรงงานไทยตองการทํางานในประเทศอื่นในสหภาพ
ยุโรป บุคคลดังกลาวจําเปนตองขอใบอนุญาตทํางานตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ
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คนไทยที่ อ ยู ใ นฐานะสมาชิ ก ในครอบครั ว ของผู ถื อ สั ญ ชาติ ป ระเทศในสหภาพยุ โ รป สหภาพ
เศรษฐกิจยุโรป และสวิสเซอรแลนด สามารถทํางานในสาธารณรัฐเช็กไดอยางเสรี โดยไมตองขอใบอนุญาต
ทํางาน แตบุคคลดังกลาวตองแสดงหนังสือยืนยันตอสํานักงานแรงงานที่เกี่ยวของ วาตนเปนสมาชิกใน
ครอบครัวของผูถือสัญชาติประเทศในสหภาพยุโรป สหภาพเศรษฐกิจยุโรป และสวิสเซอรแลนดจริง
จ) การขอตอใบอนุญาตทํางาน
ชาวตางชาติตองยื่นความจํานงขอตอใบอนุญาตทํางานที่สํานักงานแรงงานที่เกี่ยวของ ไมเร็วกวา ๓
เดือน หรือไมชากวา ๓๐ วัน กอนใบอนุญาตทํางานหมดอายุ เงื่อนไขในการตอใบอนุญาตทํางาน คือ ลูกจาง
จะตองทํางานกับนายจางคนเดิม โดยที่ลูกจางตองแนบหนังสือจางงานจากนายจางดวย
ฉ) การสิ้นสุดใบอนุญาตทํางาน
ใบอนุญาตทํางานจะสิ้นสุดลงตอเมื่อ
๑. ระยะเวลาที่อนุญาตใหทํางานสิ้นสุดลง
๒. การสิ้นสุดการจางงานกอนใบอนุญาตทํางานหมดอายุ
๓. ใบอนุญาตใหพํานักอยูในเช็ก (วีซา) หมดอายุ
๔. ลูกจางถูกเพิกถอนสิทธิพํานักอยูในสาธารณรัฐเช็กโดยเหตุผลอื่น
๕. ถูกเพิกถอนใบอนุญาตทํางาน (สํานักงานแรงงานมีสิทธิ์ยกเลิกใบอนุญาตทํางานในกรณี
ที่ลูกจางและนายจางใหขอมูลเท็จเกี่ยวกับการจางงาน และการจางงานไมเปนไปตามที่ระบุ
ไวในใบอนุญาตทํางาน)
ช) ความผิดและบทลงโทษทางกฎหมาย
สาธารณรัฐเช็กใหความสําคัญตอความสัมพันธระหวางนายจางและลูกจาง และนโยบายดานแรงงาน
เปนอยางมาก ดังนั้นหากกฎหมายวาดวยการจางงานชาวตางชาติถูกละเมิด ทั้งนายจางและลูกจางจะตองถูก
ดําเนินคดีตามกฎหมายแรงงานเช็ก ดังนี้
๑. ในกรณีที่ชาวตางชาติลักลอบทํางานโดยไมมีใบอนุญาตทํางาน หรือประเภทของงานที่
ทําไมเปนไปตามที่ไดระบุไวในใบอนุญาตทํางาน ใหถือวามีความผิดตามกฎหมาย โดย
จะตองเสียคาปรับสูงสุดไมเกิน ๑๐,๐๐๐ คอรูนา
๒. นายจางเช็กที่ไมไดจดทะเบียนเปนบริษัทจางลูกจางชาวตางชาติลักลอบทํางานโดยไมมี
ใบอนุญาต มีความผิดตามกฎหมาย จะตองเสียคาปรับสูงสุดไมเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ คอรูนา

5

๓. องคกรนิติบุคคลที่จางลูกจางชาวตางชาติลักลอบทํางานโดยไมมีใบอนุญาต มีความผิด
ตามกฎหมาย จะตองเสียคาปรับสูงสุดไมเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ คอรูนา

๑. ความหมายของการจางงาน
หลักการพึ่งพาอาศัย
การจางงานหรือแรงงานสัมพันธ (LABOR RELATIONSHIP) คือ ความเกี่ยวของและการปฏิบัติตอกัน
ในลั ก ษณะการพึ่ ง พาอาศั ย ระหว า งนายจ า งและลู กจ า ง โดยที่ ลู กจ า งทํ า งานตามที่ ไ ด รั บ มอบหมาย ใน
ระยะเวลาและสถานที่ตามที่นายจางไดระบุไว และลูกจางจะไดรับคาจางตามที่ไดตกลงกันไวแลวเปนการ
ตอบแทน
ในกรณีที่บุคคลทํางานโดยใชใบอนุญาตประกอบการอิสระ (INDEPENDENT TRADE LICENCE) หรือ
ทํางานอิสระโดยไมไดเปนลูกจางใคร (SELF-EMPLOYED PERSON) โดยตนเปนผูรับผิดชอบทุกอยาง แต
ในทางปฏิบัติ กลับทํ า งานใหผู อื่นและทํา งานตามคํ าสั่ง ของผูอื่น การกระทํา ดั งกล า วถือวาผิ ดกฎหมาย
เนื่องจากทั้งสองฝายมีความเกี่ยวของดานการจางงานหรือมีความสัมพันธตอกันในลักษณะนายจางและ
ลูกจาง กฎหมายเช็กไดระบุไววาผูที่ทํางานตามที่ไดรับมอบหมายหรือ “ลูกจาง” ตองไดรับความคุมครองตาม
กฎหมายแรงงานและกฎเกณฑอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการจางงานในสาธารณรัฐเช็ก
(ตัวอยางเชน พอครัวที่ถือใบอนุญาตประกอบการอิสระ ทํางานใหนายจางในรานอาหารแหงหนึ่ง
โดยเขาทํางานทุกวัน ตามตารางทํางานที่นายจางเปนคนจัดให และทํางานตามที่ไดรับมอบหมายจากนายจาง
การกระทําดังกลาวมีความผิดตามกฎหมาย เพราะทั้งสองฝายมีแรงงานสัมพันธตอกันในฐานะนายจางและ
ลูกจาง ตามกฎหมายเช็กแลว พอครัวคนดังกลาวมีสิทธิที่ลูกจางพึงจะไดรับ ตามที่ระบุไวในกฎหมายแรงงาน
ของสาธารณรัฐเช็ก)

๒. องคประกอบสําคัญของการจางงาน
๒.๑ องคประกอบพื้นฐาน
ตามประมวลกฎหมายแรงงานเช็ก ภายใตหัวขอแรงงานสัมพันธระหวางนายจางและลูกจาง นายจาง
ไม ส ามารถแบ ง แยก ปฏิ เ สธ หรื อ ตั ด ทอนสิ ท ธิ ใ นการจ า งงานของลู กจ า งทั้ ง ทางตรงและทางอ อ ม อั น
เนื่องมาจากเชื้อชาติ สีผิว เพศ รสนิยมทางเพศ ภาษา ศาสนา ความเชื่อทางศาสนา ความยึดมั่นทางการเมือง
หรือดานอื่นๆ สมาชิกพรรคการเมืองหรือการเคลื่อนไหวทางการเมือง สหภาพแรงงานและองคกรอื่นๆ
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สัญชาติ สถานะทางสังคม ทรัพยสมบัติ ครอบครัว สภาพรางกาย อายุ สถานะสมรส สถานะครอบครัว หรือ
หนาที่ตอครอบครัว
นายจางตองปฏิบัติดวยความเสมอภาคแกลูกจางทุกคน โดยไมละเมิดขอบังคับการแบงแยกขางตน
นายจางตองจายเงิน (คาจาง เงินเดือน เงินตอบแทน หรือเงินเพิ่มพิเศษอื่นๆ) ใหแกลูกจางอยางเทาเทียมกัน
ตามผลงานที่มอบหมายและลูกจางไดทําใหลุลวง
นายจางตองแจงใหลูกจางทราบถึงเงื่อนไขของสัญญาจางงาน โดยทั้งสองฝายตองยินยอมรวมกัน
ทั้งนี้นายจางตองแจงใหลูกจางทราบถึงระเบียบภายใน
นายจางไมสามารถเรียกรองเงินจากลูกจางได ในกรณีที่ลูกจางกระทําผิดหนาที่ในการจางงานที่ได
ตกลงไวระหวางนายจางและลูกจาง แตในกรณีที่ลูกจางละเมิดหรือทําผิดตอกฎหมายเช็ก นายจางสามารถ
เรียกรองคาเสียหายได
นายจางไมมีสิทธิ์บังคับหรือตกลงทําสัญญากับลูกจางวาดวยการบังคับในการจางงานได ยกเวนใน
กรณีสัญญาหามการแขงขันทางการคา (NON-COMPETITION) และในกรณีที่ลูกจางตองจายคาเสียหายใหกับ
นายจาง หากละเมิดกฎระเบียบที่ไดตกลงกันไวกอนลวงหนา
สัญญาหามการแขงขันทางการคา (NON-COMPETITION) หมายถึง การที่นายจางระบุไมใหลูกจางไป
ทํางานกับนายจางอื่นตามเวลาที่ตกลงกัน แตในระหวางนั้น นายจางยังคงตองจายอัตราคาจางตามปกติใหแก
ลูกจาง ถึงแมลูกจางไมไดทํางานใหนายจางแลวก็ตาม (ตัวอยางเชน นายจางสามารถระบุในสัญญาจางงานได
วา ลูกจางจะตองไมทํางานใหกับนายจางอื่น เปนเวลา ๒ ป หากลูกจางละเมิด ลูกจางตองจายคาปรับเปนเงิน
๑๐๐,๐๐๐ บาท แตในกรณีดังกลาว นายจางตองยังจายคาจางใหแกลูกจางตามปกติในชวงเวลา ๒ ปนั้น)
นายจางสามารถใหลูกจางทํางานใหกับบุคคลอื่นหรือในสถานประกอบการอื่นชั่วคราวได ตามที่
ระบุ ใ นกฎหมายแรงงาน อย า งไรก็ ต าม ห า มนายจ า งให ลู ก จ า งทํ า งานให กั บ บุ ค คลอื่ น หรื อ ในสถาน
ประกอบการอื่นชั่วคราว โดยมีวัตถุประสงคแอบแฝงเพื่อใหลูกจางสามารถพัฒนาคุณสมบัติหรือฝมือใหดี
ขึ้น
๒.๒ สิทธิและหนาที่กอนการจางงานเริ่มขึ้น
กอนที่นายจางและลูกจางจะตกลงทําสัญญาจางงาน นายจางตองแจงใหลูกจางทราบถึงสิทธิและ
หนาที่ของลูกจางที่ระบุในสัญญาจางงาน โดยรวมถึงประเภทของงานและเงื่อนไขคาจาง
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ภายในหนึ่งเดือนหลังจากทั้งสองฝายไดทําสัญญาจางงาน นายจางจะตองแจงใหลูกจางทราบถึงสิทธิ
และระเบียบขอบังคับที่ลูกจางพึงปฏิบัติในชวงระหวางการจางงาน
การจางงานหรือแรงงานสัมพันธจะเริ่มขึ้นเมื่อลูกจางเริ่มทํางานใหแกนายจางในวันแรกตามที่ได
ระบุไวในสัญญาจางงาน
นายจางและลูกจางควรจะทําสัญญาจางงานแบบระบุระยะเวลาของการจางอยางชัดเจน แมกฎหมาย
จะอนุญาตใหทําสําญญาจางแบบไมระบุระยะเวลาก็ตาม
๒.๓ สัญญาจางแรงงาน
สัญญาจางแรงงาน คือ การตกลงที่เปนลายลักษณอักษรเรื่องการจางงานระหวางนายจางและลูกจาง
โดยตองมีเนื้อหาตอไปนี้
• ประเภทของงานที่ลูกจางไดรับมอบหมาย
• สถานที่ทํางาน
• วันที่ลูกจางเริ่มทํางาน (วันดังกลาวมีความสําคัญตามกฎหมาย เนื่องจากเปนการเริ่ม
ความสัมพันธจางงานระหวางนายจางและลูกจาง
หากสัญญาฉบับใดไมไดครอบคลุมเนื้อหาขางตน ใหถือวาสัญญาฉบับนั้นไมเปนสัญญาวาจาง และ
ไมถือวาเปนการจางงาน
ตามขอบังคับทางกฎหมาย ทั้งนายจางและลูกจางตองถือสัญญาจางงานไวฝายละหนึ่งฉบับ อยางไรก็
ดี หากทั้งนายจางและลูกจางไดตกลงจางงานจากการพูดปากเปลา โดยไมไดลงเปนลายลักษณอักษร ใหถือวา
การจางงานดังกลาวมีผลตามกฎหมาย
๒.๔ ระยะเวลาการทดลองงาน
นายจางและลูกจางสามารถตกลงเรื่องระยะเวลาการทดลองงานได โดยตองทําเปนลายลักษณอักษร
เทานั้น มิเชนนั้นถือวาเปนโมฆะ ตามปกติแลวทั้งสองฝายจะระบุระยะเวลาทดลองงานไวในสัญญาจาง เปน
เวลาไมเกินกวา ๓ เดือน และจะไมสามารถมีระยะเวลาทดลองงานภายหลังจากการจางงานแลว
นายจางและลูกจางจะไมมีแรงงานสัมพันธตอกันในระหวางการทดลองงาน นายจางและลูกจาง
สามารถยกเลิกการจางงานไดโดยทันทีในชวงเวลานี้
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๓. การสิ้นสุดลงของการจางงาน
นายจางสามารถบอกเลิกจางลูกจางไดตามที่กฎหมายเช็กบัญญัติไวเทานั้น การจางงานระหวาง
นายจางและลูกจางสิ้นสุดลงไดตอเมื่อ :
• ทั้งนายจางและลูกจางไดมีการตกลงรวมกัน
• นายจางแจงใหลูกจางทราบ ซึ่งเรียกวา “การยกเลิกสัญญา” หรือลูกจางแจงใหนายจาง
ทราบ ซึ่งเรียกวา “การลาออก”
• สิ้นสุดสัญญาโดยทันที
• สิ้นสุดสัญญาในชวงระยะเวลาการทดลองงาน
• ระยะเวลาทํางานที่ทั้งสองฝายตกลงกันไดสิ้นสุดลง
• การจางงานของชาวตางชาติสิ้นสุดลงในกรณีดังตอไปนี้
- เมื่อสิทธิพํานักอยูในสาธารณรัฐเช็กหมดลง
- เมื่อมีคําพิพากษาใหเนรเทศหรือขับไลออกนอกประเทศ
- เมื่อใบอนุญาตทํางานที่ออกใหหมดอายุ
• การจางงานของฝายลูกจางสิ้นสุดลงเมื่อลูกจางเสียชีวิต
๓.๑ การสิ้นสุดการจางงานโดยขอตกลงรวมกัน
การจางงานระหวางนายจางและลูกจางจะสิ้นสุดลงในวันที่ทั้งสองฝายไดตกลงรวมกัน ขอตกลง
ดังกลาวตองเปนลายลักษณอักษร มิเชนนั้นใหถือวาเปนโมฆะ หนังสือยุติการจางงานตองระบุเหตุผลในการ
ยุติการจางงานหากลูกจางตองการทราบ ทั้งนี้นายจางตองใหหนังสือยุติสัญญาการจางงานแกลูกจางหนึ่ง
ฉบับดวย
๓.๒ การสิ้นสุดการจางงานโดยการแจงใหทราบลวงหนา
ทั้งนายจางและลูกจางสามารถยกเลิกการจางงาน โดยการแจงใหอีกฝายทราบลวงหนา ทั้งนี้ตองลง
เปนลายลักษณอักษรและยื่นใหอีกฝายหนึ่ง มิเชนนั้นใหถือวาเปนโมฆะ
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ก) กรณีนายจางเปนผูแจง
นายจางสามารถแจงยกเลิกการจางงานกับลูกจาง โดยนายจางสามารถระบุเหตุผล ดังตอไปนี้
• นายจางปดกิจการ
• นายจางยายกิจการ
• เมื่อนายจางเห็นวาจํานวนลูกจางมีมากเกินไป และนายจางตองการลดจํานวนลูกจาง
เพื่อใหไดมาซึ่งผลิตผลดานแรงงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น (EFFICIENCY) หรือเพื่อ
การเปลี่ยนโครงสรางภายใน (RESTRUCTURING)
• เมื่อมีใบรับรองจากแพทยไมอนุญาตใหลูกจางทํางาน อันเนื่องมาจากไดรับบาดเจ็บจาก
การทํางาน เกิดโรคภัยไขเจ็บจากการทํางาน เกิดความเสี่ยงที่กอใหเกิดโรคภัยไขเจ็บจาก
การทํา งาน หรื อเมื่ อสถานที่ทํา งานตกอยูภ ายใตสภาวะที่อาจก อให เกิดอันตรายแก
ลูกจางได
• มี ป ญ หาสุ ข ภาพ ซึ่ ง แพทย รั บ รองว า ลู ก จ า งจะไม ส ามารถทํ า งานได อี ก หรื อ จะไม
สามารถทํางานไดอีกเปนเวลานาน
• เมื่อนายจางไมพอใจในการทํางานของลูกจาง เพราะลูกจางไมสามารถทํางานที่ไดรับ
มอบหมายตามสัญญาจางใหสําเร็จลุลวง หรือไมสามารถทํางานไดอยางเหมาะสม และ
ภายในเวลา ๑๒ เดือนหลังจากนายจางไดเขียนหนังสือตักเตือนลูกจาง แตลูกจางยังไม
สามารถทํางานใหเปนที่พอใจของนายจางได ในกรณีนี้นายจางสามารถบอกเลิกสัญญา
จางงานได
• นายจางสามารถบอกยกเลิกสัญญาจางงาน หากลูกจางกระทําการละเมิดกฎหมายหรือ
สัญ ญาจ า งที่ ได ทํา ไว ในกรณีที่ ลูกจ า งกระทํา การละเมิ ดในขั้ น ไม ร า ยแรง นายจ า ง
สามารถเขียนหนังสือแจงใหลูกจางทราบวา ภายในเวลา ๖ เดือน นายจางอาจบอกเลิก
สัญญาจางได
ในการยุติสัญญาจางใหระบุเพียงเหตุผลเดียวเทานั้น หากนายจางระบุมากกวาหนึ่งเหตุผล ใหถือวา
เปนโมฆะ และเหตุผลที่นายจางขอยกเลิกการจางงานกับลูกจางไมสามารถเปลี่ยนแปลงไดในภายหลัง
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ข) กรณีลูกจางเปนผูแจง
ลูกจางสามารถแจงใหนายจางทราบถึงการยุติการจางงาน หรือยื่นแสดงความจํานงขอลาออก ไมวา
จะดวยเหตุผลใดก็ตาม หรือจะไมระบุเหตุผลในการขอลาออกก็ได
ค) เงื่อนไขทั่วไป
การบอกเลิกสัญญาจางงานจะมีผลเมื่อระยะเวลาการแจงลวงหนาสิ้นสุดลง ทั้งนายจางและลูกจาง
ตองมีจํานวนวันที่ตองแจงใหทราบลวงหนาเทากัน โดยตามปกติตองแจงลวงหนากอนอยางนอย ๒ เดือน
ระยะเวลาการแจงลวงหนาจะเริ่มขึ้นในวันแรกของเดือนถัดไปภายหลังฝายใดฝายหนึ่งไดยื่นหนังสือแจง
และระยะเวลาการแจงลวงหนาสิ้นสุดลงในวันสุดทายของเดือนที่หนังสือแจงหมดอายุ (เชน หากลูกจางยื่น
หนังสือแจงลวงหนาในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม หมายความวาวันแรกที่หนังสือแจงลวงหนามีผลคือ วันที่ ๑
สิงหาคม และระยะเวลาแจงลวงหนาจะสิ้นสุดลง ในวันที่ 30 กันยายน)
อยางไรก็ดี ในบางกรณีนายจางไมสามารถแจงการยุติการจางงานได ซึ่งเปนไปตาม “ระยะเวลา
คุมครองลูกจาง” หากเขาขายตอไปนี้
• ลูกจางไมสามารถทํางานไดเปนเวลาเพียงชั่วคราว
• เมื่อลูกจางถูกเรียกตัวใหไปซอมรบหรือเกณฑทหาร
• เมื่อลูกจางออกจากงานเมื่อไดรับการแตงตั้งหรือเลือกตั้งใหไปปฏิบัติหนาที่ดานบริหาร
ของรัฐ (PUBLIC OFFICE)
• เมื่ อ ลู ก จ า งหญิ ง อยู ร ะหว า งการตั้ ง ครรภ หรื อ ระหว า งการลาคลอด (MATERNITY
LEAVE) หรื อ ในกรณี ลู ก จ า งทั้ ง ชายและหญิ ง ลาหยุ ด เพื่ อ เลี้ ย งดู บุ ต ร (PARENTAL
LEAVE)

• เมื่อลูกจางที่ทํางานชวงกลางคืน แตไมสามารถทํางานไดชั่วคราว เนื่องจากปญหาดาน
สุขภาพ
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๓.๓ นายจางขอสิ้นสุดการจางงานโดยทันที
นายจางมีสิทธิ์ยุติการจางงานโดยทันที ตอเมื่อ :
• ลูกจางมีความผิดทางอาญาและถูกพิพากษาใหจําคุกมากกวาหนึ่งป หรือลูกจางกระทํา
ความผิดทางอาญาในระหวางการทํางานหรือความผิดที่เกี่ยวกับการทํางาน โดยถูก
พิพากษาใหจําคุกไมนอยกวา ๖ เดือน
• ลูกจางกระทําการละเมิดกฎหมายหรือสัญญาจางอยางรายแรง
๓.๔ ลูกจางขอสิ้นสุดการจางงานโดยทันที
ลูกจางมีสิทธิ์ยุติการจางงานโดยทันที ตอเมื่อ :
• ลูกจางมีปญหาสุขภาพ ซึ่งไมสามารถทํางานเดิมได เนื่องจากกอใหเกิดอันตรายแกชีวิต
และนายจางไมสามารถเปลี่ยนงานในตําแหนงที่เหมาะสมใหแกลูกจางไดภายใน ๑๕
วัน นับแตวันที่ลูกจางไดแสดงใบรับรองจากแพทย
• นายจางไมไดจายคาแรงใหแกลูกจางภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ครบกําหนดจายคาแรง
๓.๕ การสิ้นสุดการจางงานตามที่ไดระบุระยะเวลาในสัญญา
การจางงานจะสิ้นสุดลงตอเมื่อระยะเวลาที่ไดระบุในสัญญาจางงานระหวางทั้งนายจางและลูกจางได
หมดลง ตามกฎแลวนายจางควรแจงใหลูกจางทราบอยางนอย ๓ วันกอนสัญญาจางงานหมดอายุ อยางไรก็ดี
ในกรณีระยะเวลาการจางงานไดสิ้นสุดลงแลว แตลูกจางยังคงทํางานตอไปโดยที่นายจางรับรูดวยนั้น ใหถือ
วาการจางงานดังกลาวเปนการจางงานแบบไมกําหนดระยะเวลา
๓.๖ การสิ้นสุดการจางงานในระยะทดลองงาน
ทั้งนายจ างและลูกจ างสามารถสิ้ นสุ ดการจา งงานในระยะทดลองงานได โดยไมตองใหเหตุ ผล
หรือไมวาจะดวยเหตุผลใดก็ตาม
ทั้งนายจางและลูกจางตองทําหนังสือแจงยุติการจางงานใหกับอีกฝายหนึ่ง อยางนอย ๓ วันกอนการ
จางงานจะสิ้นสุดลง
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๓.๗ การเลิกจางโดยไมเปนธรรม
การเลิกจางโดยไมเปนธรรม หมายถึง การที่นายจางบอกเลิกจางลูกจางโดยไมมีเหตุอันสมควร ไมวา
จะบอกเลิ กจา งงานทั นที หรื ออยู ระหว า งช ว งทดลองงาน ซึ่ ง ถื อ วา เป นโมฆะ ลู กจ า งสามารถแจ ง ความ
ประสงคขอทํางานตอได โดยสัญญาจางงานจะยังคงมีผลบังคับใชอยู และนอกจากนั้นนายจางยังตองจายเงิน
คาชดเชยและคาเสียหายจากการเลิกจางไมเปนธรรมใหแกลูกจางเปนจํานวนเทากับรายไดโดยเฉลี่ยของ
ลูกจาง

๔. ชั่วโมงการทํางาน เวลาพักงาน คาลวงเวลา
๔.๑ ชั่วโมงการทํางาน
กฎหมายเช็กไดกําหนดชั่วโมงการทํางานปกติไมเกิน ๔๐ ชั่วโมงตอสัปดาห ลูกจางที่มีอายุต่ํากวา
๑๘ ป หามทํางานเกิน ๓๐ ชั่วโมงตอสัปดาห และไมเกิน ๖ ชั่วโมงตอวัน 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
ในกรณี ลู กจา งไม มี ตารางทํ า งานปกติ ชั่ วโมงทํ า งานรวมของลู กจ า ง (ไมนั บชั่ วโมงจากการทํ า
ลวงเวลา) ตองไมเกิน ๔๐ ชั่วโมง ภายใน ๒๖ สัปดาหติดตอกัน ในบางกรณีทั้งสองฝายสามารถตกลงชั่วโมง
ทํางานใหไมเกิน ๔๐ ชั่วโมงภายใน ๕๒ สัปดาหได
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ในกรณีลูกจางไมมีตารางทํางานปกติ นายจางจําเปนตองแจงตารางทํางานหรือชั่วโมงทํางานให
ลูกจางทราบอยางนอย ๒ สัปดาหลวงหนา หรือทั้งสองสามารถตกลงกําหนดระยะเวลาแจงลวงหนาเอง
๔.๓ เวลาพักงาน
เมื่อลูกจางทํางานครบ ๖ ชั่วโมงติดตอกัน ลูกจางมีสิทธิ์หยุดพักเปนเวลา ๓๐ นาที สวนลูกจางที่มี
อายุต่ํากวา ๑๘ ปสามารถหยุดพักไดหลังจากไดทํางานมาแลว ๔ ชั่วโมงครึ่งติดตอกัน
ในกรณีที่ลูกจางตองทํางานที่ไมสามารถหยุดพักได ลูกจางมีสิทธิ์หยุดพักในขณะที่กําลังทํางาน โดย
ใหนับชวงเวลาพักรวมเปนชั่วโมงทํางานดวย
๔.๔ เวลาพักงานเมื่อทํางานสองกะ
ในกรณีที่ลูกจางตองทํางานเปนกะ นายจางตองจัดเวลาพักผอนใหลูกจางเปนเวลาอยางนอย ๑๒
ชั่วโมง กอนที่กะที่สองจะเริ่มขึ้น
๔.๕ วันหยุดพัก
ลูกจางมีสิทธิ์มีวันหยุดพักประจําสัปดาหและในวันหยุดราชการ อยางไรก็ดี ในกรณีจําเปนนายจาง
สามารถใหลูกจางทํางานในวันหยุดพักได
๔.๖ วันหยุดตอสัปดาห
นายจางตองจัดวันหยุดใหแกลูกจางอยางนอย ๓๕ ชั่วโมงติดตอกันตอสัปดาห ในกรณีลูกจางที่มีอายุ
ต่ํากวา ๑๘ ป นายจางตองจัดวันหยุดใหไมนอยกวา ๔๘ ชั่วโมงติดตอกันตอสัปดาห
๔.๗ การทํางานลวงเวลา
ลูกจางสามารถทํางานลวงเวลาในกรณีจําเปนเทานั้น นายจางไมสามารถใหลูกจางทํางานลวงเวลา
เปนเวลามากกวา ๘ ชั่วโมงตอสัปดาห หรือ ๑๕๐ ชั่วโมงตอปได
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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
ซึ่งแตละเดือนมีจํานวนวันหยุดเทากัน โดยนับเปน ๑ ใน ๑๒ ของจํานวนวันหยุดพักผอนประจําปทั้งหมด
(จํานวนวันหยุดประจําปทั้งหมด หารดวย ๑๒)
ในกรณีลูกจ างเปลี่ยนนายจา ง โดยไดเริ่มงานทันที นายจ า งคนใหม เปนผูรับ ผิดชอบจัดวั นหยุด
พักผอนตามสัดสวนใหแกลูกจาง
ในกรณีที่ลูกจางตองหยุดทํางานเพราะไดรับการเลือกตั้งหรือแตงตั้งใหทํางานดานบริหารของรัฐเปน
การชั่วคราว ลูกจางมีสิทธิ์ขอวันหยุดพักผอนประจําปหรือวันหยุดตามสัดสวนจากรัฐได นอกจากนั้นลูกจาง
ยังสามารถขอวันหยุดเพิ่มในกรณีที่ลูกจางยังคงมีวันหยุดเหลือจากการทํางานกับนายจางคนกอน และใน
กรณีที่ลูกจางกลับมาทํางานปกติกับนายจางคนเดิม แตยังไมไดลาหยุดระหวางทํางานใหหนวยงานของรัฐ
นายจางจะตองจัดวันหยุดเพิ่มใหลูกจางเปนการชดเชยดวย
ตามปกติแลว ลูกจางมีสิทธิ์ลาหยุดพักผอนประจําปไดเปนเวลา ๔ สัปดาห ในกรณีที่ลูกจางไมมี
ตารางทํา งานปกติ ใ นแต ละสั ป ดาห นายจา งสามารถจั ดวั นหยุด ให ลูกจา งได โดยคิ ด ตามอัต ราสว นของ
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 นายจางตองยื่นหนังสือตกลงเรื่องคาแรงใหแกลูกจางในวันแรกที่ลูกจางทํางาน โดยมีรายละเอียดของ
การจายคาจาง วัน และสถานที่จายคาจาง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกี่ยวของกับอัตราคาจาง นายจางตอง
แจงใหลูกจางทราบ รวมทั้งยังตองเขียนเปนลายลักษณอักษรใหลูกจางเก็บไว นายจางตองยื่นหนังสือให
ลูกจางในวันแรกของการเปลี่ยนแปลงเปนอยางชาที่สุด
หลักการ “ใหคาตอบแทนตามคาของงาน” (EQUAL WAGE FOR EQUAL WORK) ถือเปนกฎทั่วไปใน
สาธารณรัฐเช็ก หมายความวานายจางตองจายคาแรงใหลูกจางอยางเทาเทียมกัน ในกรณีที่ลูกจางทํางานที่
เทียมกันหรือลูกจางที่ทํางานเหมือนกัน
ลักษณะงานที่เทาเทียมกันหรืองานที่เหมือนกันนั้น หมายถึง งานใดๆก็ตามที่มีความสลับซับซอน
ระดับความยากงาย และตองการความรับผิดชอบในระดับเดียวกัน โดยผลงานที่ออกมามีประสิทธิภาพเทา
เทียมกัน นายจางประเมินผลของงานตามวุฒิการศึกษา ประสบการณการทํางานและฝมือในการทํางานของ
ลูกจาง
๖.๑ คาแรงขั้นต่ํา
ลูกจางที่อยูในสาธารณรัฐเช็กทุกคนตองไดรับคาแรงไมนอยกวาคาแรงขั้นต่ําที่กําหนดไวโดยรัฐบาล
เช็ก คือ ๗,๙๕๕ คอรูนาตอเดือน หรือ ๔๘.๑๐ คอรูนาตอชั่วโมง
ในกรณีที่ลูกจางไดรับอัตราคาจางพื้นฐานไมถึงคาแรงขั้นต่ํา นายจางตองจายเงินสมทบเพื่อให
ลูกจางมีรายไดเทากับคาแรงขั้นต่ํา
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อัตราคาจางพื้นฐาน หมายถึง อัตราคาจางที่ไมรวมถึงคาลวงเวลา คาจางในวันหยุดนักขัตฤกษ คาจาง
ทํางานกลางคืน คาจางในวันหยุดสุดสัปดาห และคาจางจากการทํางานในสภาพแวดลอมที่ไมเอื้ออํานวย
๖.๒ คาแรง เงินเพิ่มพิเศษ หรือเงินคาชดเชย จากการทํางานลวงเวลา
ในกรณีที่ลูกจางทํางานเกินเวลาทํางานปกติ นายจางตองจายคาลวงเวลาในอัตราที่ไมต่ํากวา ๒๕ %
ของรายไดเฉลี่ยของลูกจาง ยกเวนนายจางและลูกจางตกลงรวมกันใหลูกจางมีเวลาหยุดชดเชยตามเวลาที่ได
ทํางานลวงเวลา แทนการรับคาลวงเวลา
อยา งไรก็ดี เมื่อนายจา งไมอนุญาตใหลูกจา งหยุดภายในระยะเวลาสามเดือนหลัง ลูกจ างทํา งาน
ลวงเวลา หรือภายในระยะเวลาที่ทั้งสองฝายไดตกลงกันนั้น ลูกจางมีสิทธิ์รับเงินคาลวงเวลาตามอัตราที่
กําหนดไวขางตน
๖.๓ คาแรง เงินเพิ่มพิเศษ และวันหยุดชดเชย จากการทํางานในวันหยุดนักขัตฤกษ
เมื่อลูกจางทํางานในวันหยุดนักขัตฤกษ นายจางตองจายคาจางและอนุญาตใหลูกจางหยุดชดเชยตาม
เวลาที่ไดทํางานในวันหยุด โดยนายจางตองจัดวันหยุดชดเชยใหลูกจางภายในระยะเวลาสามเดือน หรือ
ภายในระยะเวลาที่ทั้งสองฝายไดตกลงกัน
เมื่อลูกจางหยุดชดเชยตามขอตกลง นายจางตองจายเงินชดเชยใหลูกจางตามรายไดเฉลี่ยของลูกจาง
อยางไรก็ดี ทั้งสองฝายสามารถตกลงใหนายจางจายเงินพิเศษใหแกลูกจางแทนการหยุดชดเชย โดย
เงินดังกลาวตองไมต่ํากวารายไดเฉลี่ยของลูกจาง ในกรณีที่ลูกจางไมสามารถทํางานเนื่องจากตรงกับวันหยุด
นักขัตฤกษ นายจางตองจายคาจางใหลูกจางตามปกติ
๖.๔ คาแรงและเงินเพิ่มพิเศษ จากการทํางานในวันเสารและวันอาทิตย
หากลูกจางทํางานในวันเสารและวันอาทิตย ลูกจางตองไดรับเงินคาจางตอชั่วโมงในอัตราไมต่ํากวา
๑๐ % ของรายไดเฉลี่ยของลู กจา ง ในกรณีที่นายจา งสงลู กจา งไปทํางานตา งประเทศ ซึ่ง วันหยุดประจํา
สัปดาหอาจเปลี่ยนแปลงไปตามประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ นายจางยังคงตองจายเงินพิเศษ
ใหกับลูกจางเมื่อลูกจางทํางานในวันหยุด
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๖.๕ การไดรับคาจางเปนสิ่งของนอกเหนือจากเงิน
นายจางสามารถจายคาจางเปนสิ่งของใหกับลูกจางได โดยเปนความยินยอมและความตองการของ
ลูกจาง และทั้งสองฝายตองตกลงรวมกันกอน อยางไรก็ดี นายจางจําเปนตองจายเงินคาจางใหตามคาแรงขั้น
ต่ํากอนที่จะสามารถใหสิ่งของแทนคาแรงที่เหลือ
สิ่งของที่สามารถใหแทนคาแรงประกอบดวยผลิตภัณฑตางๆ งาน และการบริการ (ยกเวนเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ผลิตภัณฑยาสูบ และสิ่งเสพยติดทั้งหลาย) โดยสิ่งของทั้งหมดที่จะจายลูกจางแทนคาจางตอง
คํานวณและตีราคาอยางเปนธรรมตอลูกจาง คือ เปนราคาเดียวกับราคาตลาด หรือเปนราคาเดียวกับที่นายจาง
ไดรับจากลูกคาคนอื่น
๖.๖ รูปแบบการจายคาจาง
โดยมากแลว นายจางจายคาจางใหแกลูกจางเปนเงินสดหรือโอนผานธนาคาร ในวันที่ไดระบุไวใน
สัญญา ลูกจางจะไดรับคาจางหลังจากไดทํางาน และนายจางตองจายคาจางอยางชาสุดภายในระยะเวลา ๑
เดือนถัดมา หากลูกจางตองการรับเงินลวงหนากอนวันรับคาจางที่ระบุไวนั้น ทั้งสองฝายตองตกลงรวมกัน
กอน
นายจ า งสามารถจ า ยค า จ า งเป น สกุ ล เงิ น อื่ น ได หากธนาคารแห ง ชาติ ข องเช็ ก ได กํ า หนดอั ต รา
แลกเปลี่ยนสกุลเงินดังกลาวไว

