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1. ใบอนุญาตั้ประกอบธุุรกิจั

กิจัการพาณิิชยู่์

ใบอนุุญาตประกอบธุุรกิจ Business permits  ออกโดยกระที่รวง

เศึรษฐกิจัสำำาหรับกิจการทั่ั�วไป ในุการดำาเนุินุกิจการดังกล่่าวในุล่ักเซม

เบิร์ก ผู้้�สำมัครจะต�องปฏิิบัติตามเง่�อนุไขเก่�ยวกับคุณสำมบัติวิชาช่พของ

กิจการนุั�นุแล่ะแสำดงให�เห็นุว่าธุุรกิจม่สำถานุประกอบการถาวรในุล่ักเซม

เบิร์ก คุณวุฒิิของวิชาช่พทั่่�ต�องการข้�นุอย้่กับล่ักษณะของธุุรกิจ จากคุณ

วุ ฒิิ ทั่ั� ว ๆ ไ ป ไ ป จ นุ ถ้ ง คุ ณ วุ ฒิิ วิ ช า ช่ พ เ ฉ พ า ะ แ ล่ ะ คุ ณ วุ ฒิิ ร ะ ดั บ

มหาวิทั่ยาล่ัย

ใบอนุุญาตประกอบธุุรกิจทั่ั�วไปสำ่วนุใหญ่เก่�ยวข�องกับกิจัการการ

พาณิิชยู่์ (ค�าสำ่ง ค�าปล่่ก การให�บริการเชิงพาณิชย์ให�บริการโดยบริษัทั่

พาณิชย์แล่ะกิจการอุตสำาหกรรม)

กิจัการควบคุมอ่�น ๆ

ผู้้�ประกอบการกิจการควบคุมต�องม่คุณสำมบัติเฉพาะแล่ะได�รับการ

อนุุญาตจากสำถาบันุควบคุมกิจการนุั�นุๆ เช่นุสำถาบันุการเงินุแล่ะบริษัทั่ฟิินุ

เทั่คถ้กควบคุมโดย CSSF (“Commission de Surveillance du Secteur 

Financier”). 

บริษัทั่ทั่่�ดำาเนุินุการธุุรกิจเฉพาะด�านุซ้�งสำ่งผู้ล่กระทั่บต่อแรงงานุ ประชาชนุ

แล่ะ/หร่อสำิ�งแวดล่�อมต�องม่ใบอนุุญาตประกอบธุุรกิจเฉพาะหร่อทั่่�เร่ยกว่า

ใบอนุุญาต “commodo/incommodo” permit. 

กิจการควบคุมประเภทั่อ่�นุๆอย่้ภายใต�การกำากับโดยสำถาบันุต่างๆเช่นุ 

กระทั่รวงสำาธุารณสำุขแล่ะเนุติบัณฑิิตยสำภาล่ักเซมเบิร์ก

การจัดตั�งธุุรกิจในุล่ักเซมเบิร์ก บริษัทั่จะต�องย่�นุจดทั่ะเบ่ยนุกับหนุ่วยงานุทั่่�

กำากับด้แล่การข้�นุทั่ะเบ่ยนุธุุรกิจเช่นุ ศุุนุย์จดทั่ะเบ่ยนุธุุรกิจล่ักเซมเบิร์ก 

(Luxembourg Business Register) ศุ้นุย์ประกันุสำังคมร่วม (Joint Social 

Security Centre) แล่ะหนุ่วยงานุด�านุภาษ่ (tax authorities) 

ธุุรกิจัตั้�างๆที่ี�ก�อตั้ั�งขึ�นในลักเซมเบิร์กจัะตั้้องได้รับใบอนุญาตั้จัากรัฐบาล กิจัการพาณิิชยู่์ งานหััตั้ถิ่กรรมที่ี�ใช้

ที่ักษะ อุตั้สัาหักรรมรวมถิ่ึงอาชีพอิสัระบางประเภที่ตั้้องได้รับใบอนุญาตั้ประกอบธุุรกิจั

ความสำามารถในุการผู้ล่ิตของแรงงานุล่ักเซมเบิร์กสำ้งเป็นุ

อันุดับหนุ้�งของโล่ก (ม้ล่ค่า GDP ต่อชั�วโมงการทั่ำางานุ)

ทั่่�มา: 2019 KOF Index of Globalisation

https://guichet.public.lu/en/entreprises/creation-developpement/autorisation-etablissement/autorisation-honorabilite/autorisation-etablissement.html
https://www.cssf.lu/en/
https://guichet.public.lu/en/entreprises/urbanisme-environnement/commodo-incommodo/autorisations-commodo/commodo.html
https://www.lbr.lu/
https://guichet.public.lu/en/entreprises/creation-developpement/declarations-initiales/securite-sociale/immatriculation-employeur.html
https://guichet.public.lu/en/entreprises/creation-developpement/declarations-initiales/securite-sociale/immatriculation-employeur.html
https://guichet.public.lu/en/entreprises/fiscalite/impots-benefices/benefices-soc-capitaux/impot-revenu-collectivites.html
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2. ร่ปแบบและประเภที่ของธุุรกิจั

กิจัการเจั้าของแตั้�เพียู่งผู้่้เดียู่ว

กจิการทั่่�มบ่คุคล่คนุเดย่วเปน็ุเจ�าของหรอ่ล่งทั่นุุผู้้�เดย่ว ควบคมุดำาเนุนิุการเอง

ทั่ั�งหมด ปราศุจากนุติบิคุคล่แยกตา่งหาก มคีวามคล�องตั้วัสัง่ในุการตดัสำนิุ

ใจดำาเนุนิุงานุรวมถง้ขั�นุตอนุการจดัการแล่ะคา่ธุรรมเนุย่มการจดัการนุ�อย

ทั่่�สำดุ แตย่งัมค่วามเสำ่�ยงสำง้สำดุเนุ่�องจากอาจไมม่ค่วามชดัเจนุระหวา่งทั่รพัยส์ำนิุ

สำว่นุตวัแล่ะแล่ะทั่รพัยส์ำนิุทั่างธุรุกจิของผู้้�ประกอบการ

บริษัที่จัำากัด

เพ่�อล่ดความเสำ่�ยง ผู้้�ประกอบการจำานุวนุมากจดทั่ะเบ่ยนุจัดตั�งบริษัทั่

จำากัด ซ้�งม่การจำากัดอย่างเด็ดขาดระหว่างทั่รัพย์สำินุสำ่วนุตัวแล่ะของบริษัทั่ 

ในุกรณ่นุ่�ความรับผิู้ดชอบของหุ้ันสั�วนจัะถิ่่กจัำากัดด�วยจำานุวนุเงินุท่ั่�

ล่งทัุ่นุ ทัุ่นุการจัดตั�งบริษัทั่ข้�นุอย้่กับจำานุวนุเงินุทัุ่นุของผู้้�ถ่อหุ�นุ ร้ปแบบทั่่�

พบบ่อยทั่่�สำุดม่ดังนุ่�:

• บริษัที่มหัาชนจัำากัด (SA) จัดตั�งข้�นุจากการจดทั่ะเบ่ยนุรับรอง ทัุ่นุจด

ทั่ะเบ่ยนุขั�นุตำ�าค่อ 30,000 ย้โรซ้�งต�องชำาระเต็มจำานุวนุ แล่ะชำาระค่าหุ�นุ

ไม่ตำ�ากว่า 25% (7,500 ย้โร) ณ. วันุจดทั่ะเบ่ยนุ บริษัทั่มหาชนุสำามารถ

นุำาหุ�นุของบริษัทั่ออกจำาหนุ่ายให�ผู้้� ถ่อหุ�นุรายใหม่รวมถ้งการข้�นุ

ทั่ะเบ่ยนุบริษัทั่ในุตล่าดหล่ักทั่รัพย์

• บริษัที่จัำากัดความรับผู้ิดชอบ (SARL) จัดตั�งข้�นุจากการจดทั่ะเบ่ยนุ

รับรอง ทัุ่นุจดทั่ะเบ่ยนุขั�นุตำ�าค่อ 12,000 ย้โรซ้�งต�องชำาระเต็มจำานุวนุ 

ในุวันุจัดตั�งบริษัทั่ ข�อด่ของบริษัทั่จำากัดความรับผู้ิดชอบค่อผู้้�ถ่อหุ�นุชุด

แรกสำามารถควบคุมการถ่อครองหุ�นุเนุ่�องจากการซ่�อขายหุ�นุของ

บริษัทั่เป็นุไปอย่างจำากัด

• บริษัที่จัำากัดความรับผู้ิดชอบเดี�ยู่ว (SARL-S) สำามารถจัดตั�งข้�นุโดย

บุคคล่ธุรรมดาทั่่� ได�รับใบอนุุญาตประกอบธุุรกิจจากกระทั่รวง

เศุรษฐกิจ การจดทั่ะเบ่ยนุจัดตั�งบริษัทั่สำามารถดำาเนุินุการได�ด�วย

บุคคล่เด่ยว ทัุ่นุจดทั่ะเบ่ยนุขั�นุตำ�าอย้่ตั�งแต่ 1-12,000 ย้โร ซ้�งต�องชำาระ

เต็มจำานุวนุ แล่ะชำาระค่าหุ�นุ 100% ณ. วันุจัดตั�งบริษัทั่   

ร้ปแบบการจัดตั�งบริษัทั่ร้ปแบบอ่�นุมักไม่ได�รับความนุิยม การจัดตั�งกิจการ

เจ�าของแต่เพ่ยงผู้้�เด่ยวแล่ะบริษัทั่จำากัด จะต�องล่งทั่ะเบ่ยนุทั่่�ศุ้นุย์จด

ทั่ะเบ่ยนุธุุรกิจล่ักเซมเบิร์ก Luxembourg Business Register.

ในการจัดที่ะเบียู่นดำาเนินธุุรกิจั สัิ�งสัำาคัญสัำาหัรับผู้่้ประกอบการค่อการเล่อกร่ปแบบการจััดตั้ั�งบริษัที่ legal 

form ที่ี�เหัมาะสัมกับกิจัการ ได้แก� กิจัการเจั้าของแตั้�เพียู่งผู้่้เดียู่วหัร่อบริษัที่จัำากัด  

ในุป่ 2019 สำถิติการจดทั่ะเบ่ยนุบริษัทั่มหาชนุจำากัดมากกว�า 750 

บริษัทั่ แล่ะบริษัทั่จำากัดความรับผู้ิดชอบมากกว�า 6,500 แห�ง
ทั่่�มา: Luxembourg Business Register

https://www.lbr.lu/mjrcs-lbr/jsp/IndexActionNotSecured.action?time=1599662989484&loop=3
https://guichet.public.lu/en/entreprises/creation-developpement/forme-juridique/societe-capitaux/comparatif.html
https://guichet.public.lu/en/entreprises/creation-developpement/forme-juridique/societe-capitaux/comparatif.html
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3. การขออนุญาตั้มีถิ่ิ�นที่ี�อยู่่�

ใบอนุญาตั้มีถิิ่�นพำานัก

คำาร�องขอใบอนุุญาตม่ถิ�นุพำานุักจะถ้กสำ่งไปยังหนุ่วยงานุตรวจคนุเข�าเม่อง

ของกระที่รวงการตั้�างประเที่ศึและยูุ่โรป ลักเซมเบิร์ก ผู้้�ม่สำิทั่ธุิ�ร�องขอ

การม่ถิ�นุพำานุักในุล่ักเซมเบิร์ก เช่นุ พนุักงานุสำถานุประกอบการ ผู้้�ประกอบ

อาช่พอิสำระ นุักเร่ยนุนุักศุ้กษา ผู้้�ฝึึกงานุ นุักวิจัย สำมาชิกครอบครัวหร่อ

เหตุผู้ล่สำ่วนุตัวอ่�นุๆ

สำำาหรับการพำานุักทั่่�ไม่เกินุสำามเด่อนุ บุคคล่สำัญชาติอ่�นุ (บุคคล่ทั่่�มิได�ถ่อ

สำัญชาติพล่เม่องของเขตเศุรษฐกิจยุโรป ได�แก่ ประเทั่ศุสำมาชิกสำหภาพ

ยุโรป, ไอซ์แล่นุด์, นุอร์เวย์แล่ะล่ิกเตนุสำไตนุ์ - หร่อสำมาพันุธุรัฐสำวิสำ)  ไม่ม่

สำิทั่ธุิ�ได�รับการจ�างงานุหร่อประกอบอาช่พอิสำระ เว�นุแต่จะได�รับอนุุญาต

อย่างชัดเจนุจากรัฐมนุตร่ บุคคล่สำัญชาติอ่�นุทั่่�ประสำงค์จะก่อตั�งแล่ะ

ประกอบธุุรกิจในุล่ักเซมเบิร์กต�องปฏิิบัติตามเง่�อนุไขต่าง ๆ

ขั�นตั้อนการสัมัคร 

ก�อนเข้าประเที่ศึลักเซมเบิร์ก

• สำ่งใบสำมัครทั่่�หนุ่วยงานุตรวจคนุเข�าเม่องภายใต�กระทั่รวงการต่าง

ประเทั่ศุแล่ะยุโรป

• ถ่อหนุังสำ่อเดินุทั่างทั่่�ยังไม่หมดอายุ

บคุคล่จะได�รบัการอนุุญาตพกัอาศุยัชั�วคราว หลั่งจากนุั�นุผู้้�สำมคัรจะต�องย่�นุขอ

ว่ซ่าระยะยาว (แบบ D) 

หัลังจัากเข้าประเที่ศึลักเซมเบิร์ก

• แจ�งการเข�าอย้่ต่อสำำานุักงานุเทั่ศุบาล่ทั่่�ผู้้�สำมัครพำานุักอย้่;

• เข�ารับการตรวจร่างกาย

• สำ่งหล่ักฐานุการชำาระค่าธุรรมเนุ่ยมการจัดการ 80 ย้โร

หล่ังจากเสำร็จสำิ�นุขั�นุตอนุเหล่่านุ่� ผู้้�สำมัครจะได�รับจดหมายแจ�งถ้งการเข�ารับ

ใบอนุุญาตผู้้�ม่ถิ�นุพำานุัก 

บุคคลสััญชาตั้ิอ่�นใด (บุคคลที่ี�มิได้ถิ่่อสััญชาตั้ิพลเม่องของเขตั้เศึรษฐกิจัยูุ่โรป ได้แก� ประเที่ศึสัมาชิกสัหัภาพ

ยูุ่โรป, ไอซ์แลนด์, นอร์เวยู่์และลิกเตั้นสัไตั้น์ - หัร่อสัมาพันธุรัฐสัวิสั) ที่ี�วางแผู้นอาศึัยู่ในลักเซมเบิร์กเป็นระยู่ะ

เวลาเกินสัามเด่อน (90 วัน) ตั้้องยู่่�นขอใบอนุญาตั้มีถิ่ิ�นพำานัก residence permit ก�อนการเดินที่างเข้าประเที่ศึ

ข�อม้ล่สำำาคัญ: 

เม่องทั่่�ม่เสำนุ่ห์ด้งด้ดในุการเข�าไปประกอบอาช่พอันดับ 3 ของ

โลก
ทั่่�มา: AIRINC, March 2019

สำถานุทั่่�ทั่่�ด่ทั่่�สำุดอันดับ 3 สำำาหรับชาวต่างชาติในุการประกอบ

อาช่พ
ทั่่�มา: Expat Insider Working Abroad Index 2019

ประเทั่ศุทั่่�ม่ความนุานุาชาติมากทั่่�สำุดในุสำหภาพยุโรป 
ทั่่�มา: Eurostat, 2019

https://guichet.public.lu/en/citoyens/immigration/plus-3-mois/ressortissant-tiers/travailleur-independant/independant.html
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4. มาตั้รการการเงินและการสันับสันุนธุุรกิจั

ความช�วยู่เหัล่อด้านการลงทีุ่น

บริษัทั่ขนุาดกล่างแล่ะขนุาดย่อม (SMEs) ทั่่�ม่โครงการลงทีุ่นแล่ะม่

วัตถุประสำงค์สำ่งเสำริมการสำร�าง การพัฒินุาความหล่ากหล่ายหร่อการ

เปล่่�ยนุแปล่งในุขั�นุพ่�นุฐานุของกระบวนุการผู้ล่ิต ม่คุณสำมบัติได�รับความ

ช่วยเหล่่อด�านุการล่งทัุ่นุสำำาหรับ SMEs (investment aid for SMEs)

การวิจััยู่และพัฒนาและนวัตั้กรรมใหัม�

ภาครัฐให�ความช่วยเหล่่อด�านุการเงินุแก่บริษัทั่เอกชนุทั่่�สำร�างนุวัตกรรม

ใหม่ โดยม่วัตถุประสำงค์ค่อช่วยสำ่งเสำริมการล่งทัุ่นุของภาคเอกชนุ 

เงินุสำนัุบสำนุุนุสำำาหรับการวิจัยแล่ะพัฒินุาแล่ะโครงการนุวัตกรรมใหม่ได�รับ

อนุุมัติจากกระทั่รวงเศุรษฐกิจให�กับบริษัทั่ท่ั่�ประกอบแล่ะดำาเนิุนุกิจกรรม

ด�านุนุวัตกรรมในุล่ักเซมเบิร์ก (Subsidies for R&D and innovation pro-

jects) แผู้นุการวิจัยแล่ะพัฒินุาแล่ะนุวัตกรรมใหม่ยังให�การสำนุับสำนุุนุ

ทั่างการเงินุแก่การศุ้กษาโครงการเบ่�องต�นุ รวมไปถ้งการวิจัยแล่ะพัฒินุา

ผู้ล่ิตภัณฑิ์นุวัตกรรมซ้�งจะได�รับการสำนัุนุสำนุุนุทั่างการเงินุตามค่าใช�จ่ายทั่่�

เกิดข้�นุจริง

ร้ปแบบการให�ความช่วยเหล่่อผู้่านุการเงินุอ่�นุๆ เช่นุการคุ�มครองทั่รัพย์สำินุ

ทั่างปัญญาด�านุเทั่คนุิค บริการให�คำาปร้กษาจากทั่่�ปร้กษาภายนุอกองค์กร

ทั่่�ม่ประสำบการณ์หล่ากหล่ายด�านุวัตกรรม การเข�าถ้งบุคล่ากรของหนุ่วย

งานุอ่�นุทั่่�ม่ความร้�ความสำามารถสำ้ง

มาตั้รการสันับสันุนสัำาหัรับผู้่้ประกอบการรุ�นใหัม�ด้าน

นวัตั้กรรม

มาตรการนุ่�ม่ข้�นุสำำาหรับผู้้�ประกอบการรุ่นุใหม่ด�านุนุวัตกรรมโดยให�การ

สำนุับสำนุุนุเงินุทุั่นุแก่ธุุรกิจสำตาร์ทั่อัพในุช่วงการเติบโตของธุุรกิจโดยการจับ

ค้่การล่งทัุ่นุในุตราสำารทัุ่นุ  

การวิจััยู่ระดับปริญญาเอกและหัลังปริญญาเอก

AFR Grant Scheme ของกองทัุ่นุสำนุับสำนุุนุการวิจัยแห่งชาติ (“Aide à la 

Formation-Recherche”) สำนุับสำนุุนุโครงการฝึึกอบรมการวิจััยู่ระดับ

ปริญญาเอกและหัลังปริญญาเอกในุล่ักเซมเบิร์กแล่ะต่างประเทั่ศุ 

บริษัที่ที่ี�จัดที่ะเบียู่นจััดตั้ั�งตั้ั�งในลักเซมเบิร์กสัามารถิ่ใช้มาตั้รการการเงินและการสันับสันุนภาคธุุรกิจัที่ี�ช�วยู่

ขยู่ายู่กิจัการ พัฒนานวัตั้กรรมที่างแนวคิดและผู้ลิตั้ภัณิฑ์์และเสัริมสัร้างความสัามารถิ่ในการแข�งขัน

https://guichet.public.lu/en/entreprises/financement-aides/regime-pme/aides-generales-pme/aide-investissement.html
https://guichet.public.lu/en/entreprises/financement-aides/aides-recherche-developpement.html
https://guichet.public.lu/en/entreprises/financement-aides/aides-recherche-developpement.html
https://guichet.public.lu/en/entreprises/financement-aides/aides-recherche-developpement/rdi/aide-entreprises-innovantes.html
https://www.fnr.lu/funding-instruments/industrial-fellowships/
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5. ระบบภาษี

กฎหัมายู่ภาษีเงินได�นิตั้ิบุคคล

ภาษ่เงินุได�นุิติบุคคล่ของป่ภาษ่ 2563 อย้�ระหว�าง 15 แล่ะ 17% (corpo-

rate income tax) ซ้�งข้�นุอย้�กับผู้ล่กำาไรของบริษัทั่ตามงบดุล่ของธุุรกิจนุั�นุ 

ค�าใช�จ�ายเพิ�มเติม 7% จะถ้กเร่ยกเก็บจากภาษ่เงินุได�นุิติบุคคล่เพ่�อสำมทั่บ

เข�ากองทัุ่นุการจ�างงานุ บริษัทั่จะต�องชำาระภาษ่ธุุรกิจชุมชนุระหว�าง 6% 

ถ้ง 12% ซ้�งข้�นุอย้�กับเทั่ศุบาล่ทั่่�บริษัทั่นุั�นุตั�งอย้�

นุอกจากนุ่� บริษัทั่ต�องจ�ายภาษ่ทั่รัพย�สำินุสำุทั่ธุิตามสำินุทั่รัพย�รวมแล่ะ

โครงสำร�างของงบดุล่ตั�งแต� 535 ถ้ง 32,100 ย้โรต�อป่ (ภาษ่ทั่รัพย�สำินุไม�ม่ผู้ล่

บังคับใช�กับกิจการเจ�าของแต�เพ่ยงผู้้�เด่ยวเด่ยว)

อัตั้ราภาษีม่ลค�าเพิ�มของลักเซมเบิร์ก

อัตราภาษ่ม้ล่ค�าเพิ�ม VAT rate applicable มาตรฐานุทั่่�ใช�กับการให�

บริการในุล่ักเซมเบิร�กอย้�ทั่่� 17% ซ้�งต�ำาทั่่�สำุดในุสำหภาพยุโรป บริษัทั่ทั่่�อย้�

ภายใต�การบังคับใช�ภาษ่ม้ล่ค�าเพิ�มจะต�องติดต�อกับหนุ�วยงานุภาษ่เพ่�อจด

ทั่ะเบ่ยนุรับหมายเล่ขประจำาตัวผู้้�เสำ่ยภาษ่ a VAT identification number่

อัตั้ราภาษีเงินได�บุคคลธุรรมดา

แรงงานุในุล่ักเซมเบิร�กม่ขั�นุภาษ่ทั่่�แตกต�างกันุซ้�งข้�นุอย้�กับข�อม้ล่สำ�วนุ

บุคคล่ ขั�นุภาษ่ 3 ประเภทั่ม่ดังนุ่�:

ขั�น 1: 

• ผู้้�เส่ำยภาษ่ท่ั่�สำมรสำแล่�ว แล่ะแยกย่�นุภาษ่จากค้�สำมรสำ 

• คนุโสำด 

• ผู้้�เสำ่ยภาษ่ทั่่�สำมรสำแล่�วแล่ะมิได�ม่ถินุทั่่�อย้�ในุล่ักเซมเบิร�ก

ขั�น 1a: 

• บุคคล่ทั่่�ม่อายุ 65 ป่ ข้�นุไป 

• บิดามารดาเล่่�ยงเด่�ยวทั่่�ม่บุตรในุด้แล่

ขั�น 2: 

• ผู้้�เสำ่ยภาษ่ทั่่�สำมรสำแล่�ว 

• ผู้้�เสำ่ยภาษ่ม�าย (ภายในุสำามป่แรกหล่ังจากการเสำ่ยช่วิตของค้�สำมรสำ) 

• บุคคล่ทั่่�หย�าร�างหร่อแยกกันุอย้�กับค้�สำมรสำ (ภายในุสำามป่แรก) 

• ค้�ช่วิตเพศุเด่ยวกันุ 

• ผู้้�เสำ่ยภาษ่ทั่่�สำมรสำแล่�วแล่ะมิได�ม่ถินุทั่่�อย้�ในุล่ักเซมเบิร�ก 

อัตราภาษ่เงินุได�ของล่ักเซมเบิร�ก income tax rate สำำาหรับบุคคล่ธุรรมดา

นุั�นุตั้�ำาที่ี�สัุดในยูุ่โรปโดยเฉพาะอย�างยิ�งสำำาหรับผู้้�ม่ค้� ตั�งแต�ป่ 2017 เกณฑิ�

หร่อช�วงของรายได�สำ�วนุบุคคล่ทั่่�นุำาไปใช�ในุการคำานุวณภาษ่ม่ทั่ั�งหมด 23 

ช�วงภาษ่ แล่ะอัตราภาษ่สำ้งสำุดทั่่�เร่ยกเก็บค่อ 42% จากข�อม้ล่ของ OECD ค้�

สำมรสำทั่่�ม่บุตรสำองคนุแล่ะม่รายรับเงินุเด่อนุทั่ั�งสำาม่แล่ะภรรยา (100% แล่ะ

 67% ของเงินุเด่อนุเฉล่่�ยตามล่ำาดับ) จะเสำ่ยภาษ่ในุอัตรารวมกันุซ้�งรวมไป

ถ้งการจ�ายเข�ากองทัุ่นุประกันุสำังคมทั่่� 26%   

บริษัที่ในลักเซมเบิร์กตั้�องเสัียู่ภาษีนิตั้ิบุคคลและใช�ระบบภาษีม่ลค�าเพิ�ม (VAT) กับผู้ลิตั้ภัณิฑ์์และบริการของ

บริษัที่ บุคคลธุรรมดาจั�ายู่ภาษีตั้ามข�อม่ลสั�วนบุคคล

https://guichet.public.lu/en/entreprises/fiscalite/impots-benefices/benefices-soc-capitaux/impot-revenu-collectivites.html
https://guichet.public.lu/en/entreprises/fiscalite/impots-benefices/benefices-soc-capitaux/impot-revenu-collectivites.html
https://guichet.public.lu/en/entreprises/fiscalite/tva/notions/tva.html
https://guichet.public.lu/en/entreprises/fiscalite/tva/inscriptions-declarations/inscription-tva.html
rat
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6. ประกันสัังคม

ระบบประกันสัังคม

ระบบประกันุสำังคมของล่ักเซมเบิร์ก (Luxembourg’s social security 

system) ครอบคลุมการเจั็บป่วยู่ การตั้ั�งครรภ์และคลอดบุตั้ร ภาวะ

ทีุ่พพลภาพ การเสัียู่ชีวิตั้ อายูุ่และการประกันอุบัตั้ิเหัตัุ้ทั่ั�งจากเหตุ

สำ่วนุตัวแล่ะการทั่ำางานุ

บริษัทั่ทัุ่กแห่งจะต�องประกาศุการดำาเนุินุงานุแล่ะการจ�างงานุไปทั่่�ศุ้นุย์

ประกันุสำังคมร่วม  Joint Social Security Centre ซ้�งดำาเนุินุการจัดเก็บ

ข�อม้ล่ การล่งทั่ะเบ่ยนุของบริษัทั่แล่ะการรวบรวมเงินุสำมทั่บสำำาหรับกองทัุ่นุ

ประกันุต่างๆ

ล่้กจ�างสำามารถสำมัครเข�าร่วมโครงการประกันุร่วมของนุายจ�าง (Mutualité 

des Employeurs) โดยสำมัครใจเพ่�อความช่วยเหล่่อทั่างการเงินุทั่่�เกิดจาก

การสำ้ญเสำ่ยรายได�เนุ่�องจากการเจ็บป่วย

สำมาชิกในุครอบครัวของผู้้�ประกอบอาช่พอิสำระยังได�รับผู้ล่ประโยชน์ุด�านุ

ประกันุสุำขภาพร่วมกับผู้้�ประกอบอาช่พอิสำระโดยม่เง่�อนุไขว่าสำมาชิกในุ

ครอบครัวไม่ได�ข้�นุทั่ะเบ่ยนุกับระบบประกันุสำังคมร่วม เง่�อนุไขสำำาหรับการ

ล่งทั่ะเบ่ยนุร่วมภายใต�โครงการประกันุหนุ้�งจะแตกต่างกันุข้�นุอย่้กับว่าผู้้�

ประกันุตนุม่ถิ�นุพำานุักในุล่ักเซมเบิร์กหร่อไม่

 

เงินสัมที่บประกันสัังคม

ผู้้�ประกันุตนุต�องจ่ายเงินุสำมทั่บเข�ากองทัุ่นุประกันุสำังคมจำานุวนุ 25% ของ

เงินุเด่อนุ โดยเงินุสำมทั่บ 16% นุำาจ่ายเข�ากองทัุ่นุประกันุบำานุาญ เงินุ

สำมทั่บคร้�งหนุ้�ง (รวมอย้่ในุเงินุสำมทั่บประกันุสำังคมทั่ั�งหมด) นุำาจ่ายโดย

นุายจ�างในุขณะท่ั่�อ่กคร้�งหนุ้�งจะถ้กหักโดยตรงจากเงินุเด่อนุของผู้้�ประกันุ

ตนุ

ลักเซมเบิร์กมีระบบประกันสัังคมที่ี�ได้รับการพัฒนาและมีประสัิที่ธุิภาพสั่งซึ�งครอบคลุมความตั้้องการที่ี�หัลาก

หัลายู่

ระบบการด้แล่สำุขภาพของล่ักเซมเบิร์กเป็นุระบบทั่่�ด่ทั่่�สำุดในุโล่ก 
ทั่่�มา: The Legatum Prosperity Index, Legatum Institute, 2018

ล่ักเซมเบิร์กติดอันุดับประเทั่ศุทั่่�ม่ค่าใช�จ่ายด�านุการด้แล่สำุขภาพ

สำ้งสำุด

ทั่่�มา: World Health Organisation, 2019

อายุขัยเฉล่่�ยของชาวล่ักเซมเบิร์กสำ้งทั่่�สำุดในุยุโรป: 86 ปีสำำาหรับ

ผู้้�หญิงแล่ะ 81 ปีสำำาหรับผู้้�ชาย 

ทั่่�มา: World Health Organisation, 2019

https://cns.public.lu/en.html
https://cns.public.lu/en.html
https://guichet.public.lu/en/entreprises/creation-developpement/declarations-initiales/securite-sociale/affiliation-independant.html
https://www.mde.lu/
https://www.mde.lu/


การจัดตั้งและประกอบธุรกิจในลักเซมเบิร์ก - กรกฎาคม 2563 

สำำาหรับข้้อมูลเพิ่ิ�มเติม กรุณาติดต่อ: 

House of Entrepreneurship 

อีเมล: info@houseofentrepreneurship.lu

โทรศััพิ่ท์:  +352 42 39 39 330

www.tradeandinvest.lu

www.houseofentrepreneurship.lu

www.guichet.lu

7. การตั้ั�งถิ่ิ�นฐาน

ที่ี�พักในลักเซมเบิร์ก

ม่แหล่่งข�อม้ล่จำานุวนุมากเก่�ยวกับอสำังหาริมทั่รัพย์เว็บไซต์ของหนุ่วยงานุ

ด�านุการจัดการสำ่วนุทั่่�อย้่อาศุัยของล่ักเซมเบิร์ก  The portal of Luxem-

bourg’s ให�ข�อม้ล่เก่�ยวกับราคาอสำังหาริมทั่รัพย์ตามทั่ำาเล่ทั่่�ตั�ง ทั่ั�งสำำาหรับ

การเช่าแล่ะการซ่�อขาย 

เว็บไซต์ต่างๆ ตัวแทั่นุอสำังหาริมทั่รัพย์แล่ะบริษัทั่ขนุย�ายสำามารถช่วย

ค�นุหาทั่่�อย้่อาศุัยทั่่�เหมาะสำม

บริษัที่ขนยู่้ายู่

บริษัทั่ขนุย�ายให�ความช�วยู่เหัล่อเอกสัารตั้�างๆ และความช�วยู่เหัล่อ

สั�วนบุคคลให�กับชาวต่างชาติทั่่�ย�ายถิ�นุฐานุไปล่ักเซมเบิร์ก โดยเจ�าหนุ�าทั่่�

ทั่่�สำ่�อสำารได�หล่ายภาษาให�การด้แล่ด�านุการสำ่งของใช� ทั่รัพย์สำินุ ข�อม้ล่ ฯล่ฯ

 ทั่ำาให�การย�ายไปตั�งถิ�นุฐานุในุล่ักเซมเบิร์กสำะดวกสำบาย 

สัถิ่านที่ี�ประกอบธุุรกิจั

ในุล่ักเซมเบิร์กม่สำถานุทั่่�ประกอบธุุรกิจจำานุวนุมากสำำาหรับบริษัทั่ต่างๆ โดย

บริษัทั่ม่ตัวเล่่อกทัั่�งทั่่�ดินุแล่ะอาคารทั่่�ออกแบบตามความต�องการในุเขต

อุตสำาหกรรมแล่ะย่านุธุุรกิจ

ศุ้นุย์บ่มเพาะธุุรกิจของภาครัฐแล่ะภาคเอกชนุหล่ายแห่งให�บริการพ่�นุทั่่�

สำำานุักงานุ โดยสำ่วนุใหญ่เนุ�นุกิจกรรมเฉพาะด�านุรวมไปถ้งด้านนวัตั้กรรม

และเที่คโนโลยู่ี การเป็นุสำมาชิกของศุ้นุย์บ่มเพาะธุุรกิจต่างๆ บริษัทั่จะ

ต�องปฏิิบัติตามขั�นุตอนุการสำมัคร โดยการสำ่งแผู้นุธุุรกิจ การสำัมภาษณ์แล่ะ

การคัดเล่่อกโดยคณะกรรมการ

ลักเซมเบิร์กเป็นประเที่ศึที่ี�เหัมาะสัำาหัรับการอยู่่�อาศึัยู่และมีความสัมดุลระหัว�างชีวิตั้และการที่ำางานที่ี�ยู่อด

เยู่ี�ยู่ม การเดินที่างในเวลาอันสัั�นยู่ังช�วยู่ใหั้มีความสัมดุลที่ี�ดีที่ั�งด้านสัุขภาพ ครอบครัวและสัังคม ลักเซมเบิร์ก

ครองอันดับ 1 จัาก 230 เม่องในด้านความปลอดภัยู่ตั้ามการสัำารวจัคุณิภาพชีวิตั้ของ Mercer ในปี 2019

อันดับ 1 ของเม่องทั่่�ปล่อดภัยทั่่�สำุดในุโล่ก
ทั่่�มา: Mercer Quality of Living 2019

เม่องทั่่�กดดันุนุ�อยทั่่�สำุดในุโล่กอันดับ 2
ทั่่�มา: Zipjet The 2017 Global Least and Most Stressful Cities Ranking

https://logement.public.lu/fr.html
https://logement.public.lu/fr.html
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8. ระบบการศึึกษาของลกัเซมเบร์ิก

เด็กเล็กและโรงเรียู่นอนุบาล

ค่าบริการของสำถานุด้แล่เด็กเล่็กม่ราคาทั่่�เหมาะสำมโดยผู้้�ด้แล่ทั่่�สำามารถใช�

ภาษาต่างๆทั่่�หล่ากหล่าย  ในุล่ักเซมเบิร์กม่สำถานุรับเล่่�ยงเด็กของภาครัฐ

แล่ะเอกชนุกว่า 500 แห่ง แล่ะให�บริการโดยไม่คิดค่าใช�จ่ายสำำาหรับการ

ด้แล่เด็กเล่็ก 1 คนุ ในุ ระยะเวล่า 20 ชั�วโมงต่อสำัปดาห์ การศุ้กษาภาค

บังคับสำองปีแรกสำำาหรับเด็กอายุ 4-6 ปีศุ้กษาในุโรงเร่ยนุอนุุบาล่ทั่่�เร่ยกว่า“ 

Spillschoul”

โรงเรียู่นประถิ่ม

เด็กทัุ่กคนุทั่่�ม่อายุ 6 ปีข้�นุไปในุวันุทั่่� 1 กันุยายนุของปีนุั�นุจะต�องเริ�มการ

ศุ้กษาระดับประถมศุ้กษา เด็กๆ จะเริ�มเร่ยนุภาษาเยอรมันุ ตามด�วยภาษา

ฝึรั�งเศุสำในุช่วงปีทั่่�สำอง ภาษาอังกฤษจะเริ�มสำอนุในุระดับมัธุยมศุ้กษา

เทั่่านุั�นุ

โรงเร่ยนุบางแห่งสำอนุภาษาอังกฤษในุระดับประถมศุ้กษา ตัวเล่่อกอ่�นุของ

การศุ้กษาค่อสำถานุศุ้กษาเอกชนุแล่ะนุานุาชาติแล่ะบางแห่งม่การสำอนุ

เป็นุภาษาอังกฤษตั�งแต่ขั�นุต�นุ 

มัธุยู่มศึึกษา

แรงงานุของล่ักเซมเบิร์กม่ทั่ักษะแล่ะความนุานุาชาติสำ้ง หล่ักสำ้ตรการ

ศุ้กษาทั่่�หล่ากหล่ายจากสำถาบันุทั่่�ก่อตั�งมายาวนุานุม่ทัั่�งในุโรงเร่ยนุรัฐบาล่ 

(ไม่เสำ่ยค่าบำารุงการศุ้กษา) แล่ะโรงเร่ยนุเอกชนุ นุอกจากนุ่�โรงเร่ยนุ

นุานุาชาติหล่ายแห่งยังเปิดสำอนุภาษาอังกฤษแล่ะฝึรั�งเศุสำอ่กด�วย

 

อุดมศึึกษา 

มหาวิทั่ยาล่ัยล่ักเซมเบิร์กก่อตั�งข้�นุในุปีพ. ศุ. 2546 มหาวิทั่ยาล่ัยม่ความ

หล่ากหล่ายทั่างภาษา สำังคมทั่่�เป็นุนุานุาชาติสำ้งแล่ะมุ่งเนุ�นุการวิจัย 

ประกอบด�วย 3 คณะ แล่ะ 3 ศุ้นุย์สำหวิทั่ยาการ นุับเป็นุมหาวิทั่ยาล่ัยทั่่�ม่

ความนุานุาชาติมากทั่่�สำุดในุยุโรป มหาวิทั่ยาล่ัยล่ักเซมเบิร์กเป็นุพันุธุมิตร

กับมหาวิทั่ยาล่ัย 78 แห่งทั่ั�วโล่ก 

ระบบการศึึกษาของลักเซมเบิร์กขยู่ายู่ตั้ัวอยู่�างตั้�อเน่�องทัี่�วประเที่ศึเพ่�อรองรับนักเรียู่นและศึึกษาตั้�างชาตั้ิที่ี�มี

จัำานวนมากขึ�น ระบบการศึึกษาภาคบังคับในโรงเรียู่นเริ�มที่ี�อายูุ่ระหัว�าง 4-16 ปีและรวมอยู่�างน้อยู่สัิบสัองปี

แบ�งระหัว�างโรงเรียู่นประถิ่มและมัธุยู่ม

จำานุวนุเฉล่่�ยภาษาพ้ดของประชากรสำ้งเป็นุอันดับ 1 ในุสำหภาพ

ยุโรป (3.6 ภาษา)
ทั่่�มา: Eurobarometer, 2019

41% ของประชากรวัยทั่ำางานุม่ระดับการศุ้กษาสำ้ง 

ทั่่�มา: OECD, 2019

https://men.public.lu/fr/grands-dossiers/systeme-educatif/offre-internationale/en.html
https://men.public.lu/fr/grands-dossiers/systeme-educatif/offre-internationale/en.html
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