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1.

ใบอนุุญาตประกอบธุุรกิิจ

ธุุรกิิจต่่างๆที่่�ก่่อตั้้�งขึ้้�นในลัักเซมเบิิร์์กจะต้้องได้้รัับใบอนุุญาตจากรััฐบาล กิิจการพาณิิชย์์ งานหััตถกรรมที่่�ใช้้
ทัักษะ อุุตสาหกรรมรวมถึึงอาชีีพอิิสระบางประเภทต้้องได้้รัับใบอนุุญาตประกอบธุุรกิิจ

กิิจการพาณิิชย์์

กิิจการควบคุุมอื่่�น ๆ

ใบอนุุญาตประกอบธุุรกิิจ Business permits ออกโดยกระทรวง
เศรษฐกิิจสำำ�หรัับกิิจการทั่่�วไป ในการดำำ�เนิินกิิจการดัังกล่่าวในลัักเซม
เบิิร์์ก ผู้้�สมััครจะต้้องปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขเกี่่�ยวกัับคุุณสมบััติิวิิชาชีีพของ
กิิจการนั้้�นและแสดงให้้เห็็นว่่าธุุรกิิจมีีสถานประกอบการถาวรในลัักเซม
เบิิร์์ก คุุณวุุฒิิของวิิชาชีีพที่่�ต้้องการขึ้้�นอยู่่�กัับลัักษณะของธุุรกิิจ จากคุุณ
วุุ ฒิิ ทั่่� ว ๆ ไ ป ไ ป จ นถึึ ง คุุ ณ วุุ ฒิิ วิิ ช า ชีี พ เ ฉ พ า ะ แ ล ะ คุุ ณ วุุ ฒิิ ร ะ ดัั บ
มหาวิิทยาลััย

ผู้้� ป ระกอบการกิิ จ การควบคุุ ม ต้้องมีีคุุ ณ สมบัั ติิ เ ฉพาะและได้้รัั บ การ
อนุุญาตจากสถาบัันควบคุุมกิิจการนั้้�นๆ เช่่นสถาบัันการเงิินและบริิษััทฟิิน
เทคถููกควบคุุมโดย CSSF (“Commission de Surveillance du Secteur
Financier”).

ใบอนุุ ญ าตประกอบธุุ ร กิิ จ ทั่่� ว ไปส่่ ว นใหญ่่ เ กี่่� ย วข้้องกัั บ กิิ จ การการ
พาณิิชย์์ (ค้้าส่่ง ค้้าปลีีก การให้้บริิการเชิิงพาณิิชย์์ให้้บริิการโดยบริิษััท
พาณิิชย์์และกิิจการอุุตสาหกรรม)

บริิษััทที่่�ดำำ�เนิินการธุุรกิิจเฉพาะด้้านซึ่่�งส่่งผลกระทบต่่อแรงงาน ประชาชน
และ/หรืือสิ่่�งแวดล้้อมต้้องมีีใบอนุุญาตประกอบธุุรกิิจเฉพาะหรืือที่่�เรีียกว่่า
ใบอนุุญาต “commodo/incommodo” permit.
กิิจการควบคุุมประเภทอื่่�นๆอยู่่�ภายใต้้การกำำ�กัับโดยสถาบัันต่่างๆเช่่น
กระทรวงสาธารณสุุขและเนติิบััณฑิิตยสภาลัักเซมเบิิร์์ก
การจััดตั้้�งธุุรกิิจในลัักเซมเบิิร์์ก บริิษััทจะต้้องยื่่�นจดทะเบีียนกัับหน่่วยงานที่่�
กำำ�กัับดููแลการขึ้้�นทะเบีียนธุุรกิิจเช่่น ศุุนย์์จดทะเบีียนธุุรกิิจลัักเซมเบิิร์์ก
(Luxembourg Business Register) ศููนย์์ประกัันสัังคมร่่วม (Joint Social
Security Centre) และหน่่วยงานด้้านภาษีี (tax authorities)

ความสามารถในการผลิิตของแรงงานลัักเซมเบิิร์์กสููงเป็็น
อัันดัับหนึ่่�งของโลก (มููลค่่า GDP ต่่อชั่่�วโมงการทำำ�งาน)
ที่่�มา: 2019 KOF Index of Globalisation
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2. รููปแบบและประเภทของธุุรกิิจ
ในการจดทะเบีียนดำำ�เนิินธุุรกิิจ สิ่่�งสำำ�คััญสำำ�หรัับผู้้�ประกอบการคืือการเลืือกรููปแบบการจััดตั้้�งบริิษััท legal
form ที่่�เหมาะสมกัับกิิจการ ได้้แก่่ กิิจการเจ้้าของแต่่เพีียงผู้้�เดีียวหรืือบริิษััทจำำ�กััด

กิิจการเจ้้าของแต่่เพีียงผู้้�เดีียว
กิิจการที่่มีีบุ
� คุ คลคนเดีียวเป็็นเจ้้าของหรืือลงทุุนผู้้เ� ดีียว ควบคุุมดำำ�เนิินการเอง
ทั้้�งหมด ปราศจากนิิติบุิ คุ คลแยกต่่างหาก มีีความคล่่องตััวสููงในการตััดสิิน
ใจดำำ�เนิินงานรวมถึึงขั้้น� ตอนการจััดการและค่่าธรรมเนีียมการจััดการน้้อย
ที่่สุ� ดุ แต่่ยังั มีีความเสี่่ย� งสููงสุุดเนื่่อ� งจากอาจไม่่มีีความชััดเจนระหว่่างทรััพย์์สินิ
ส่่วนตััวและและทรััพย์์สินท
ิ างธุุรกิิจของผู้้ป� ระกอบการ
บริิษััทจำำ�กััด
เพื่่�อลดความเสี่่�ยง
ผู้้�ประกอบการจำำ�นวนมากจดทะเบีียนจััดตั้้�งบริิษััท
จำำ�กััด ซึ่่�งมีีการจำำ�กััดอย่่างเด็็ดขาดระหว่่างทรััพย์์สิินส่่วนตััวและของบริิษััท
ในกรณีีนี้้�ความรัับผิิดชอบของหุ้้�นส่่วนจะถููกจำำ�กััดด้้วยจำำ�นวนเงิินที่่�
ลงทุุน ทุุนการจััดตั้้�งบริิษััทขึ้้�นอยู่่�กัับจำำ�นวนเงิินทุุนของผู้้�ถืือหุ้้�น รููปแบบที่่�
พบบ่่อยที่่�สุุดมีีดัังนี้้�:

• บริษัทจ�ำกัดความรับผิดชอบ (SARL) จัดตั้งขึ้นจากการจดทะเบียน
รัับรอง ทุุนจดทะเบีียนขั้้�นต่ำำ��คืือ 12,000 ยููโรซึ่่�งต้้องชำำ�ระเต็็มจำำ�นวน
ในวัันจััดตั้้�งบริิษััท ข้้อดีีของบริิษััทจำำ�กััดความรัับผิิดชอบคืือผู้้�ถืือหุ้้�นชุุด
แรกสามารถควบคุุ ม การถืือครองหุ้้� น เนื่่� อ งจากการซื้้� อ ขายหุ้้� น ของ
บริิษััทเป็็นไปอย่่างจำำ�กััด
• บริษัทจ�ำกัดความรับผิดชอบเดี่ยว (SARL-S) สามารถจัดตั้งขึ้นโดย
บุุ ค คลธรรมดาที่่� ไ ด้้รัั บ ใบอนุุ ญ าตประกอบธุุ ร กิิ จ จากกระทรวง
เศรษฐกิิจ
การจดทะเบีียนจััดตั้้�งบริิษััทสามารถดำำ�เนิินการได้้ด้้วย
บุุคคลเดีียว ทุุนจดทะเบีียนขั้้�นต่ำำ��อยู่่�ตั้้�งแต่่ 1-12,000 ยููโร ซึ่่�งต้้องชำำ�ระ
เต็็มจำำ�นวน และชำำ�ระค่่าหุ้้�น 100% ณ. วัันจััดตั้้�งบริิษััท
รููปแบบการจััดตั้้�งบริิษััทรููปแบบอื่่�นมัักไม่่ได้้รัับความนิิยม การจััดตั้้�งกิิจการ
เจ้้าของแต่่เพีียงผู้้�เดีียวและบริิษััทจำำ�กััด
จะต้้องลงทะเบีียนที่่�ศููนย์์จด
ทะเบีียนธุุรกิิจลัักเซมเบิิร์์ก Luxembourg Business Register.

• บริษัทมหาชนจ�ำกัด (SA) จัดตั้งขึ้นจากการจดทะเบียนรับรอง ทุนจด
ทะเบีียนขั้้�นต่ำำ��คืือ 30,000 ยููโรซึ่่�งต้้องชำำ�ระเต็็มจำำ�นวน และชำำ�ระค่่าหุ้้�น
ไม่่ต่ำำ��กว่่า 25% (7,500 ยููโร) ณ. วัันจดทะเบีียน บริิษััทมหาชนสามารถ
นำำ�หุ้้� น ของบริิ ษัั ท ออกจำำ� หน่่ า ยให้้ผู้้� ถืื อหุ้้� น รายใหม่่ ร วมถึึงการขึ้้� น
ทะเบีียนบริิษััทในตลาดหลัักทรััพย์์

ในปี 2019 สถิติการจดทะเบียนบริษัทมหาชนจำ�กัดมากกว่า 750
บริษัท และบริษัทจำ�กัดความรับผิดชอบมากกว่า 6,500 แห่ง
ที่มา: Luxembourg Business Register

สำำ�หรัับข้้อมููลเพิ่่�มเติิม กรุุณาติิดต่่อ:
House of Entrepreneurship
อีีเมล: info@houseofentrepreneurship.lu
โทรศััพท์์: +352 42 39 39 330

www.tradeandinvest.lu
www.houseofentrepreneurship.lu
www.guichet.lu

การจัดตั้งและประกอบธุรกิจในลักเซมเบิร์ก - กรกฎาคม 2563

3. การขออนุุญาตมีีถิ่่�นที่่�อยู่่�
บุุคคลสััญชาติิอื่่�นใด (บุุคคลที่่�มิิได้้ถืือสััญชาติิพลเมืืองของเขตเศรษฐกิิจยุุโรป ได้้แก่่ ประเทศสมาชิิกสหภาพ
ยุุโรป, ไอซ์์แลนด์์, นอร์์เวย์์และลิิกเตนสไตน์์ - หรืือสมาพัันธรััฐสวิิส) ที่่�วางแผนอาศััยในลัักเซมเบิิร์์กเป็็นระยะ
เวลาเกิินสามเดืือน (90 วััน) ต้้องยื่่�นขอใบอนุุญาตมีีถิ่่�นพำำ�นััก residence permit ก่่อนการเดิินทางเข้้าประเทศ
ใบอนุุญาตมีีถิ่่�นพำำ�นััก

หลัังจากเข้้าประเทศลัักเซมเบิิร์์ก

คำำ�ร้้องขอใบอนุุญาตมีีถิ่่�นพำำ�นัักจะถููกส่่งไปยัังหน่่วยงานตรวจคนเข้้าเมืือง
ของกระทรวงการต่่างประเทศและยุุโรป ลัักเซมเบิิร์์ก ผู้้�มีีสิิทธิ์์�ร้้องขอ
การมีีถิ่่�นพำำ�นัักในลัักเซมเบิิร์์ก เช่่น พนัักงานสถานประกอบการ ผู้้�ประกอบ
อาชีีพอิิสระ นัักเรีียนนัักศึึกษา ผู้้�ฝึึกงาน นัักวิิจััย สมาชิิกครอบครััวหรืือ
เหตุุผลส่่วนตััวอื่่�นๆ

• แจ้งการเข้าอยู่ต่อส�ำนักงานเทศบาลที่ผู้สมัครพ�ำนักอยู่;

สำำ�หรัับการพำำ�นัักที่่�ไม่่เกิินสามเดืือน บุุคคลสััญชาติิอื่่�น (บุุคคลที่่�มิิได้้ถืือ
สััญชาติิพลเมืืองของเขตเศรษฐกิิจยุุโรป ได้้แก่่ ประเทศสมาชิิกสหภาพ
ยุุโรป, ไอซ์์แลนด์์, นอร์์เวย์์และลิิกเตนสไตน์์ - หรืือสมาพัันธรััฐสวิิส) ไม่่มีี
สิิทธิ์์�ได้้รัับการจ้้างงานหรืือประกอบอาชีีพอิิสระ เว้้นแต่่จะได้้รัับอนุุญาต
อย่่างชััดเจนจากรััฐมนตรีี
บุุคคลสััญชาติิอื่่�นที่่�ประสงค์์จะก่่อตั้้�งและ
ประกอบธุุรกิิจในลัักเซมเบิิร์์กต้้องปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขต่่าง ๆ

หลัังจากเสร็็จสิ้้�นขั้้�นตอนเหล่่านี้้� ผู้้�สมััครจะได้้รัับจดหมายแจ้้งถึึงการเข้้ารัับ
ใบอนุุญาตผู้้�มีีถิ่่�นพำำ�นััก

• เข้ารับการตรวจร่างกาย
• ส่งหลักฐานการช�ำระค่าธรรมเนียมการจัดการ 80 ยูโร

ขั้้�นตอนการสมััคร
ก่่อนเข้้าประเทศลัักเซมเบิิร์์ก
• ส่งใบสมัครที่หน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองภายใต้กระทรวงการต่าง
ประเทศและยุุโรป

ข้้อมููลสำำ�คััญ:

• ถือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ

เมืืองที่่�มีีเสน่่ห์์ดึึงดููดในการเข้้าไปประกอบอาชีีพอัันดัับ 3 ของ
โลก

บุุคคลจะได้้รัับการอนุุญาตพัักอาศััยชั่่ว� คราว หลัังจากนั้้�นผู้้สมั
� คั รจะต้้องยื่่น� ขอ
วีีซ่่าระยะยาว (แบบ D)

สถานที่่�ที่่�ดีีที่่�สุุดอัันดัับ 3 สำำ�หรัับชาวต่่างชาติิในการประกอบ
อาชีีพ

ที่่�มา: AIRINC, March 2019

ที่่�มา: Expat Insider Working Abroad Index 2019

ประเทศที่่�มีีความนานาชาติิมากที่่�สุุดในสหภาพยุุโรป
ที่่�มา: Eurostat, 2019
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4. มาตรการการเงิินและการสนัับสนุุนธุุรกิิจ
บริิษััทที่่�จดทะเบีียนจััดตั้้�งตั้้�งในลัักเซมเบิิร์์กสามารถใช้้มาตรการการเงิินและการสนัับสนุุนภาคธุุรกิิจที่่�ช่่วย
ขยายกิิจการ พััฒนานวััตกรรมทางแนวคิิดและผลิิตภััณฑ์์และเสริิมสร้้างความสามารถในการแข่่งขััน

ความช่่วยเหลืือด้้านการลงทุุน

มาตรการสนัับสนุุนสำำ�หรัับผู้้�ประกอบการรุ่่�นใหม่่ด้้าน
นวััตกรรม

บริิษััทขนาดกลางและขนาดย่่อม (SMEs) ที่่�มีีโครงการลงทุุนและมีี
วััตถุุประสงค์์ส่่งเสริิมการสร้้าง
การพััฒนาความหลากหลายหรืือการ
เปลี่่�ยนแปลงในขั้้�นพื้้�นฐานของกระบวนการผลิิต มีีคุุณสมบััติิได้้รัับความ
ช่่วยเหลืือด้้านการลงทุุนสำำ�หรัับ SMEs (investment aid for SMEs)

มาตรการนี้้�มีีขึ้้�นสำำ�หรัับผู้้�ประกอบการรุ่่�นใหม่่ด้้านนวััตกรรมโดยให้้การ
สนัับสนุุนเงิินทุุนแก่่ธุุรกิิจสตาร์์ทอััพในช่่วงการเติิบโตของธุุรกิิจโดยการจัับ
คู่่�การลงทุุนในตราสารทุุน

การวิิจััยและพััฒนาและนวััตกรรมใหม่่

การวิิจััยระดัับปริิญญาเอกและหลัังปริิญญาเอก

ภาครััฐให้้ความช่่วยเหลืือด้้านการเงิินแก่่บริิษััทเอกชนที่่�สร้้างนวััตกรรม
ใหม่่ โดยมีีวััตถุุประสงค์์คืือช่่วยส่่งเสริิมการลงทุุนของภาคเอกชน

AFR Grant Scheme ของกองทุุนสนัับสนุุนการวิิจััยแห่่งชาติิ (“Aide à la
Formation-Recherche”) สนัับสนุุนโครงการฝึึกอบรมการวิิจััยระดัับ
ปริิญญาเอกและหลัังปริิญญาเอกในลัักเซมเบิิร์์กและต่่างประเทศ

เงิินสนัับสนุุนสำำ�หรัับการวิิจััยและพััฒนาและโครงการนวััตกรรมใหม่่ได้้รัับ
อนุุมััติิจากกระทรวงเศรษฐกิิจให้้กัับบริิษััทที่่�ประกอบและดำำ�เนิินกิิจกรรม
ด้้านนวััตกรรมในลัักเซมเบิิร์์ก (Subsidies for R&D and innovation projjects)
แผนการวิิจััยและพััฒนาและนวััตกรรมใหม่่ยัังให้้การสนัับสนุุน
ทางการเงิินแก่่การศึึกษาโครงการเบื้้�องต้้น รวมไปถึึงการวิิจััยและพััฒนา
ผลิิตภััณฑ์์นวััตกรรมซึ่่�งจะได้้รัับการสนัันสนุุนทางการเงิินตามค่่าใช้้จ่่ายที่่�
เกิิดขึ้้�นจริิง
รููปแบบการให้้ความช่่วยเหลืือผ่่านการเงิินอื่่�นๆ เช่่นการคุ้้�มครองทรััพย์์สิิน
ทางปััญญาด้้านเทคนิิค บริิการให้้คำำ�ปรึึกษาจากที่่�ปรึึกษาภายนอกองค์์กร
ที่่�มีีประสบการณ์์หลากหลายด้้านวััตกรรม การเข้้าถึึงบุุคลากรของหน่่วย
งานอื่่�นที่่�มีีความรู้้�ความสามารถสููง
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5. ระบบภาษี
บริษัทในลักเซมเบิร์กต้องเสียภาษีนิติบุคคลและใช้ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) กับผลิตภัณฑ์และบริการของ
บริษัท บุคคลธรรมดาจ่ายภาษีตามข้อมูลส่วนบุคคล

กฎหมายภาษีเงินได้นิติบุคคล

ขั้น 1:

ภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีภาษี 2563 อยู่ระหว่าง 15 และ 17% (corporate income tax) ซึ่งขึ้นอยู่กับผลกำ�ไรของบริษัทตามงบดุลของธุรกิจนั้น
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 7% จะถูกเรียกเก็บจากภาษีเงินได้นิติบุคคลเพื่อสมทบ
เข้ากองทุนการจ้างงาน บริษัทจะต้องชำ�ระภาษีธุรกิจชุมชนระหว่าง 6%
ถึง 12% ซึ่งขึ้นอยู่กับเทศบาลที่บริษัทนั้นตั้งอยู่

•

ผู้เสียภาษีที่สมรสแล้ว และแยกยื่นภาษีจากคู่สมรส

•

คนโสด

•

ผู้เสียภาษีที่สมรสแล้วและมิได้มีถินที่อยู่ในลักเซมเบิร์ก

นอกจากนี้
บริษัทต้องจ่ายภาษีทรัพย์สินสุทธิตามสินทรัพย์รวมและ
โครงสร้างของงบดุลตั้งแต่ 535 ถึง 32,100 ยูโรต่อปี (ภาษีทรัพย์สินไม่มีผล
บังคับใช้กับกิจการเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวเดียว)

•

บุคคลที่มีอายุ 65 ปี ขึ้นไป

•

บิดามารดาเลี้ยงเดี่ยวที่มีบุตรในดูแล

อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มของลักเซมเบิร์ก

•

ผู้เสียภาษีที่สมรสแล้ว

•

ผู้เสียภาษีม่าย (ภายในสามปีแรกหลังจากการเสียชีวิตของคู่สมรส)

•

บุคคลที่หย่าร้างหรือแยกกันอยู่กับคู่สมรส (ภายในสามปีแรก)

•

คู่ชีวิตเพศเดียวกัน

•

ผู้เสียภาษีที่สมรสแล้วและมิได้มีถินที่อยู่ในลักเซมเบิร์ก

อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT rate applicable มาตรฐานที่ใช้กับการให้
บริการในลักเซมเบิร์กอยู่ที่ 17% ซึ่งต่ำ�ที่สุดในสหภาพยุโรป บริษัทที่อยู่
ภายใต้การบังคับใช้ภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องติดต่อกับหน่วยงานภาษีเพื่อจด
ทะเบียนรับหมายเลขประจำ�ตัวผู้เสียภาษี a VAT identification numberี

อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
แรงงานในลั ก เซมเบิ ร์ ก มี ขั้น ภาษีที่แตกต่ า งกั น ซึ่ ง ขึ้นอยู่ กั บ ข้ อ มูลส่วน
บุคคล ขั้นภาษี 3 ประเภทมีดังนี้:

ขั้น 1a:

ขั้น 2:

อัตราภาษีเงินได้ของลักเซมเบิร์ก income tax rate สำ�หรับบุคคลธรรมดา
นั้นต่ำ�ที่สุดในยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำ�หรับผู้มีคู่ ตั้งแต่ปี 2017 เกณฑ์
หรือช่วงของรายได้ส่วนบุคคลที่นำ�ไปใช้ในการคำ�นวณภาษีมีทั้งหมด 23
ช่วงภาษี และอัตราภาษีสูงสุดที่เรียกเก็บคือ 42% จากข้อมูลของ OECD คู่
สมรสที่มีบุตรสองคนและมีรายรับเงินเดือนทั้งสามีและภรรยา (100% และ
67% ของเงินเดือนเฉลี่ยตามลำ�ดับ) จะเสียภาษีในอัตรารวมกันซึ่งรวมไป
ถึงการจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคมที่ 26%
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6. ประกัันสัังคม
ลัักเซมเบิิร์์กมีีระบบประกัันสัังคมที่่�ได้้รัับการพััฒนาและมีีประสิิทธิิภาพสููงซึ่่�งครอบคลุุมความต้้องการที่่�หลาก
หลาย

ระบบประกัันสัังคม

เงิินสมทบประกัันสัังคม

ระบบประกัันสัังคมของลัักเซมเบิิร์์ก (Luxembourg’s social security
system) ครอบคลุุมการเจ็็บป่่วย การตั้้�งครรภ์์และคลอดบุุตร ภาวะ
ทุุพพลภาพ การเสีียชีีวิิต อายุุและการประกัันอุุบััติิเหตุุทั้้�งจากเหตุุ
ส่่วนตััวและการทำำ�งาน

ผู้้�ประกัันตนต้้องจ่่ายเงิินสมทบเข้้ากองทุุนประกัันสัังคมจำำ�นวน 25% ของ
เงิินเดืือน โดยเงิินสมทบ 16% นำำ�จ่่ายเข้้ากองทุุนประกัันบำำ�นาญ เงิิน
สมทบครึ่่�งหนึ่่�ง (รวมอยู่่�ในเงิินสมทบประกัันสัังคมทั้้�งหมด) นำำ�จ่่ายโดย
นายจ้้างในขณะที่่�อีีกครึ่่�งหนึ่่�งจะถููกหัักโดยตรงจากเงิินเดืือนของผู้้�ประกััน
ตน

บริิษััททุุกแห่่งจะต้้องประกาศการดำำ�เนิินงานและการจ้้างงานไปที่่�ศููนย์์
ประกัันสัังคมร่่วม Joint Social Security Centre ซึ่่�งดำำ�เนิินการจััดเก็็บ
ข้้อมููล การลงทะเบีียนของบริิษััทและการรวบรวมเงิินสมทบสำำ�หรัับกองทุุน
ประกัันต่่างๆ
ลููกจ้้างสามารถสมััครเข้้าร่่วมโครงการประกัันร่่วมของนายจ้้าง (Mutualité
des Employeurs) โดยสมััครใจเพื่่�อความช่่วยเหลืือทางการเงิินที่่�เกิิดจาก
การสููญเสีียรายได้้เนื่่�องจากการเจ็็บป่่วย
สมาชิิกในครอบครััวของผู้้�ประกอบอาชีีพอิิสระยัังได้้รัับผลประโยชน์์ด้้าน
ประกัันสุุขภาพร่่วมกัับผู้้�ประกอบอาชีีพอิิสระโดยมีีเงื่่�อนไขว่่าสมาชิิกใน
ครอบครััวไม่่ได้้ขึ้้�นทะเบีียนกัับระบบประกัันสัังคมร่่วม เงื่่�อนไขสำำ�หรัับการ
ลงทะเบีียนร่่วมภายใต้้โครงการประกัันหนึ่่�งจะแตกต่่างกัันขึ้้�นอยู่่�กัับว่่าผู้้�
ประกัันตนมีีถิ่่�นพำำ�นัักในลัักเซมเบิิร์์กหรืือไม่่

ระบบการดููแลสุุขภาพของลัักเซมเบิิร์์กเป็็นระบบที่่�ดีีที่่�สุุดในโลก
ที่่�มา: The Legatum Prosperity Index, Legatum Institute, 2018

ลัักเซมเบิิร์์กติิดอัันดัับประเทศที่่�มีีค่่าใช้้จ่่ายด้้านการดููแลสุุขภาพ
สููงสุุด
ที่่�มา: World Health Organisation, 2019

อายุุขััยเฉลี่่�ยของชาวลัักเซมเบิิร์์กสููงที่่�สุุดในยุุโรป: 86 ปีีสำำ�หรัับ
ผู้้�หญิิงและ 81 ปีีสำำ�หรัับผู้้�ชาย
ที่่�มา: World Health Organisation, 2019
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7.

การตั้้�งถิ่่�นฐาน

ลัักเซมเบิิร์์กเป็็นประเทศที่่�เหมาะสำำ�หรัับการอยู่่�อาศััยและมีีความสมดุุลระหว่่างชีีวิิตและการทำำ�งานที่่�ยอด
เยี่่�ยม การเดิินทางในเวลาอัันสั้้�นยัังช่่วยให้้มีีความสมดุุลที่่�ดีีทั้้�งด้้านสุุขภาพ ครอบครััวและสัังคม ลัักเซมเบิิร์์ก
ครองอัันดัับ 1 จาก 230 เมืืองในด้้านความปลอดภััยตามการสำำ�รวจคุุณภาพชีีวิิตของ Mercer ในปีี 2019
ที่่�พัักในลัักเซมเบิิร์์ก

สถานที่่�ประกอบธุุรกิิจ

มีีแหล่่งข้้อมููลจำำ�นวนมากเกี่่�ยวกัับอสัังหาริิมทรััพย์์เว็็บไซต์์ของหน่่วยงาน
ด้้านการจััดการส่่วนที่่�อยู่่�อาศััยของลัักเซมเบิิร์์ก The portal of Luxembbourg’s ให้้ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับราคาอสัังหาริิมทรััพย์์ตามทำำ�เลที่่�ตั้้�ง ทั้้�งสำำ�หรัับ
การเช่่าและการซื้้�อขาย

ในลัักเซมเบิิร์์กมีีสถานที่่�ประกอบธุุรกิิจจำำ�นวนมากสำำ�หรัับบริิษััทต่่างๆ โดย
บริิษััทมีีตััวเลืือกทั้้�งที่่�ดิินและอาคารที่่�ออกแบบตามความต้้องการในเขต
อุุตสาหกรรมและย่่านธุุรกิิจ

เว็็บไซต์์ต่่างๆ
ตััวแทนอสัังหาริิมทรััพย์์และบริิษััทขนย้้ายสามารถช่่วย
ค้้นหาที่่�อยู่่�อาศััยที่่�เหมาะสม

บริิษััทขนย้้าย

ศููนย์์บ่่มเพาะธุุรกิิจของภาครััฐและภาคเอกชนหลายแห่่งให้้บริิการพื้้�นที่่�
สำำ�นัักงาน โดยส่่วนใหญ่่เน้้นกิิจกรรมเฉพาะด้้านรวมไปถึึงด้้านนวััตกรรม
และเทคโนโลยีี การเป็็นสมาชิิกของศููนย์์บ่่มเพาะธุุรกิิจต่่างๆ บริิษััทจะ
ต้้องปฏิิบััติิตามขั้้�นตอนการสมััคร โดยการส่่งแผนธุุรกิิจ การสััมภาษณ์์และ
การคััดเลืือกโดยคณะกรรมการ

บริิษััทขนย้้ายให้้ความช่่วยเหลืือเอกสารต่่างๆ และความช่่วยเหลืือ
ส่่วนบุุคคลให้้กัับชาวต่่างชาติิที่่�ย้้ายถิ่่�นฐานไปลัักเซมเบิิร์์ก โดยเจ้้าหน้้าที่่�
ที่่�สื่่�อสารได้้หลายภาษาให้้การดููแลด้้านการส่่งของใช้้ ทรััพย์์สิิน ข้้อมููล ฯลฯ
ทำำ�ให้้การย้้ายไปตั้้�งถิ่่�นฐานในลัักเซมเบิิร์์กสะดวกสบาย

อัันดัับ 1 ของเมืืองที่่�ปลอดภััยที่่�สุุดในโลก
ที่่�มา: Mercer Quality of Living 2019

เมืืองที่่�กดดัันน้้อยที่่�สุุดในโลกอัันดัับ 2

ที่่�มา: Zipjet The 2017 Global Least and Most Stressful Cities Ranking
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8. ระบบการศึึกษาของลัักเซมเบิิร์ก์
ระบบการศึึกษาของลัักเซมเบิิร์์กขยายตััวอย่่างต่่อเนื่่�องทั่่�วประเทศเพื่่�อรองรัับนัักเรีียนและศึึกษาต่่างชาติิที่่�มีี
จำำ�นวนมากขึ้้�น ระบบการศึึกษาภาคบัังคัับในโรงเรีียนเริ่่�มที่่�อายุุระหว่่าง 4-16 ปีีและรวมอย่่างน้้อยสิิบสองปีี
แบ่่งระหว่่างโรงเรีียนประถมและมััธยม
เด็็กเล็็กและโรงเรีียนอนุุบาล

มััธยมศึึกษา

ค่่าบริิการของสถานดููแลเด็็กเล็็กมีีราคาที่่�เหมาะสมโดยผู้้�ดููแลที่่�สามารถใช้้
ภาษาต่่างๆที่่�หลากหลาย ในลัักเซมเบิิร์์กมีีสถานรัับเลี้้�ยงเด็็กของภาครััฐ
และเอกชนกว่่า 500 แห่่ง และให้้บริิการโดยไม่่คิิดค่่าใช้้จ่่ายสำำ�หรัับการ
ดููแลเด็็กเล็็ก 1 คน ใน ระยะเวลา 20 ชั่่�วโมงต่่อสััปดาห์์ การศึึกษาภาค
บัังคัับสองปีีแรกสำำ�หรัับเด็็กอายุุ 4-6 ปีีศึึกษาในโรงเรีียนอนุุบาลที่่�เรีียกว่่า“
Spillschoul”

แรงงานของลัักเซมเบิิร์์กมีีทัักษะและความนานาชาติิสููง
หลัักสููตรการ
ศึึกษาที่่�หลากหลายจากสถาบัันที่่�ก่่อตั้้�งมายาวนานมีีทั้้�งในโรงเรีียนรััฐบาล
(ไม่่เสีียค่่าบำำ�รุุงการศึึกษา) และโรงเรีียนเอกชน นอกจากนี้้�โรงเรีียน
นานาชาติิหลายแห่่งยัังเปิิดสอนภาษาอัังกฤษและฝรั่่�งเศสอีีกด้้วย

โรงเรีียนประถม
เด็็กทุุกคนที่่�มีีอายุุ 6 ปีีขึ้้�นไปในวัันที่่� 1 กัันยายนของปีีนั้้�นจะต้้องเริ่่�มการ
ศึึกษาระดัับประถมศึึกษา เด็็กๆ จะเริ่่�มเรีียนภาษาเยอรมััน ตามด้้วยภาษา
ฝรั่่�งเศสในช่่วงปีีที่่�สอง
ภาษาอัังกฤษจะเริ่่�มสอนในระดัับมััธยมศึึกษา
เท่่านั้้�น

อุุดมศึึกษา
มหาวิิทยาลััยลัักเซมเบิิร์์กก่่อตั้้�งขึ้้�นในปีีพ. ศ. 2546 มหาวิิทยาลััยมีีความ
หลากหลายทางภาษา
สัังคมที่่�เป็็นนานาชาติิสููงและมุ่่�งเน้้นการวิิจััย
ประกอบด้้วย 3 คณะ และ 3 ศููนย์์สหวิิทยาการ นัับเป็็นมหาวิิทยาลััยที่่�มีี
ความนานาชาติิมากที่่�สุุดในยุุโรป มหาวิิทยาลััยลัักเซมเบิิร์์กเป็็นพัันธมิิตร
กัับมหาวิิทยาลััย 78 แห่่งทั่่�วโลก

โรงเรีียนบางแห่่งสอนภาษาอัังกฤษในระดัับประถมศึึกษา ตััวเลืือกอื่่�นของ
การศึึกษาคืือสถานศึึกษาเอกชนและนานาชาติิและบางแห่่งมีีการสอน
เป็็นภาษาอัังกฤษตั้้�งแต่่ขั้้�นต้้น

จำำ�นวนเฉลี่่�ยภาษาพููดของประชากรสููงเป็็นอัันดัับ 1 ในสหภาพ
ยุุโรป (3.6 ภาษา)
ที่่�มา: Eurobarometer, 2019

41% ของประชากรวััยทำำ�งานมีีระดัับการศึึกษาสููง
ที่่�มา: OECD, 2019
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