สหพันธ์ สาธารณรัฐเยอรมนี
สิ ทธิประโยชน์ จากการทําประกันสั งคม
ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี กําหนดให้ลูกจ้างทุกคนทําประกันสังคมซึ่ งรายละเอียดและ
เงื่อนไขของการประกัน นายจ้างและลูกจ้างจะเป็ นผูต้ กลงกันเองในแต่ละกรณี ไป ลักษณะเงื่อนไขและผลครอบคลุม
ของการประกันสังคมในสหพันธ์ฯไม่มีความแตกต่างระหว่างคนท้องถิ่นและคนต่างชาติ ไม่ว่า อายุ ศาสนา หรื อ
เชื้อชาติใดๆ
หน่ วยงานประกันสังคมเป็ นสถาบันด้านประกันสังคมที่มีความสําคัญที่สุดในสหพันธ์ฯเนื่ องจาก
เป็ นหน่ วยงานที่มีความเกี่ ยวพันกับประชาชนเป็ นอย่างมาก เพราะเป็ นผูใ้ ห้ความคุม้ ครองด้านความเสี่ ยงทุกด้าน
ของการมีชีวิตอยู่ รวมทั้งดูแลควบคุมการจ่ายเงินค่าเบี้ยประกันจากบุคคลและองค์กรต่างๆด้วย ทั้งนี้ เพราะ เมื่อใด
ก็ตามที่บุคคลทํางานและมีรายได้เกิน 450 ยูโรต่อเดือน นายจ้างและบุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ที่จะจ่ายค่าประกันสังคม
ให้กบั รัฐโดยทันที
การประกันสังคมในทุกด้านจะควบคุมดูแลโดยหน่ วยงานประกันสังคมของรัฐ มีเพียงการประกัน
สุ ขภาพเท่านั้น ที่มีการแข่งขันจากบริ ษทั ประกันสุ ขภาพของเอกชนเข้ามาร่ วมด้วย เช่นเดียวกับการประกันการดูแล
รักษาซึ่งขึ้นอยูก่ บั การเลือกบริ ษทั ประกันสุ ขภาพของแต่ละคน
รายได้หลักของระบบประกันสังคมมาจากเบี้ยประกัน โดยเบี้ยประกันจะถูกคิดคํานวณจากรายได้
ของลูกจ้างเป็ นหลัก ซึ่ งในปั จจุบนั ลูกจ้างต้องจ่ายเบี้ยประกันประมาณร้อยละ 40 ของรายได้ (ประมาณร้อยละ 18.7
เป็ นค่าประกันบํานาญ ประมาณร้อยละ 14-15 เป็ นค่าประกันสุ ขภาพ ประมาณร้อยละ 3 เป็ นค่าประกันกรณี ว่างงาน
และประมาณร้อยละ 2.4 เป็ นค่าประกันกรณี ที่ตอ้ งได้รับการดูแล) สําหรับผูท้ ี่มีรายได้สูงกว่าจํานวนที่กาํ หนดไว้
จะจ่ายเบี้ยประกันไม่ถึงร้อยละ 40 ของรายได้ (เนื่ องจากบุคคลดังกล่าวได้จ่ายเบี้ยประกันในอัตราที่สูงที่กาํ หนด
ไว้แล้ว)
เงิ นเบี้ ยประกันเป็ นเงิ นที่ นายจ้างและลู กจ้างเป็ นผูร้ ั บผิดชอบร่ วมกัน กล่ าวคื อ เงิ นเบี้ ยประกัน
เป็ นส่ วนหนึ่ งของรายได้ของลูกจ้างอยู่แล้ว ในขณะที่เงินเบี้ยประกันของฝ่ ายนายจ้างก็จะเกี่ยวข้องกับรายได้ของ
นายจ้างเช่นเดียวกัน สําหรับเบี้ยประกันอุบตั ิเหตุน้ นั นายจ้างจะเป็ นผูร้ ับภาระฝ่ ายเดียว
สิ ทธิประโยชน์ ทลี่ ูกจ้ างได้ รับจากการประกันสั งคม
- เงินประกันสุ ขภาพและการดูแลรักษา ลูกจ้างจะได้รับสิ ทธิประโยชน์ในขณะที่ยงั ทํางานและจ่ายเบี้ย
ประกันอย่างสมํ่าเสมอเท่านั้น
- เงินประกันอุบตั ิเหตุ ลูกจ้างจะได้รับการคุม้ ครองในขณะที่ยงั ทํางานอยูเ่ ท่านั้น
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- เงินประกันกรณี วา่ งงาน ลูกจ้างจะได้รับเงินช่วยเหลือกรณี วา่ งงานหรื อสิ ทธิประโยชน์อื่นๆในกรณี ที่
จ่ายเบี้ยประกันมาเป็ นเวลาไม่ต่าํ กว่า 1 ปี ในระยะเวลา 2 ปี ก่อนยื่นขอรับสิ ทธิ และการออกจากงานเป็ นไปตาม
เงื่อนไขหน่วยงานประกันการว่างงานระบุไว้
- เงินประกันบํานาญ ลูกจ้างจะได้รับเงินบํานาญเมื่อมีอายุครบตามที่กาํ หนดไว้ (โดยทัว่ ไป 67 ปี หรื อ
ตามตกลงไว้ในระเบียบการประกัน) โดยจะต้องจ่ายเบี้ยประกันมาเป็ นเวลาไม่ต่าํ กว่า 5 ปี ลูกจ้างสามารถขอรับเงิน
บํานาญเมื่ออายุ 63 ปี ได้ ในกรณี ที่จ่ายเบี้ยประกันเป็ นเวลาครบ 45 ปี
เงินเบี้ยประกันหรื อเงินภาษีที่ลูกจ้างจ่ายให้กบั รัฐบาลสหพันธ์ฯ หรื อนายจ้างหักจากเงินรายได้ของ
ลูกจ้างในแต่ละเดือนนั้น ขึ้นอยูก่ บั อัตราเงินเดือนและปั จจัยส่ วนตัวของลูกจ้างแต่ละรายเช่น สถานภาพการสมรส
สถานภาพครอบครัว จํานวนบุตรและปั จจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ลูกจ้างมีสิทธิ ที่จะขอรับเงินที่ถูกหักไปคืนได้
ในกรณี ของเงิ นประกันบํานาญเพียงประเภทเดียว โดยลูกจ้างจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข คือ ถูกหักเงิน
ประกันบํานาญและอยูท่ าํ งานในสหพันธ์ฯไม่ครบ 60 เดือน ซึ่ งลูกจ้างดังกล่าวจะมีสิทธิ ยื่นเรื่ องขอรับเงินประกัน
บํานาญของตนได้ต่อเมื่อได้เดินทางออกจากสหพันธ์ฯกลับไปพํานักอยูใ่ นถิ่นฐานของตนแล้วไม่นอ้ ยกว่า 24 เดือน
สิ ทธิประโยชน์ อื่นๆตามกฎหมายแรงงาน
1. เวลาทํางาน
เวลาทํางานจะต้องไม่เกิ น 8 ชัว่ โมงต่อวัน (ไม่รวมเวลาพัก) ทั้งนี้ อาจจะถึง 10 ชั่วโมงต่อวันได้
เป็ นการชัว่ คราว หากรวมกันแล้วในระยะเวลา 6 เดือนตามปฏิทินหรื อในระยะเวลา 24 สัปดาห์โดยเฉลี่ย
มีเวลาทํางานไม่เกิน 8 ชัว่ โมงต่อวัน
2. เวลาพัก
หลังจากทํางานเป็ นเวลา 6 ชัว่ โมง ลูกจ้างมีสิทธิ พกั ได้ 30 นาที หรื อพักได้ 2 ครั้ง ครั้งละ 15 นาที
สถานประกอบการใดที่มีลูกจ้างมากกว่า 10 คน จะต้องมีหอ้ งสําหรับพักผ่อน
3. การทํางานล่ วงเวลาและงานกะกลางคืน
ลูกจ้างไม่จาํ เป็ นต้องทํางานล่วงเวลาหากมิได้ทาํ ข้อตกลงไว้ กรณี หากทํางานกะกลางคืน ลูกจ้าง
มีสิทธิที่จะได้รับวันลาเพิ่มหรื อได้รับค่าจ้างพิเศษ
4. การหยุดวันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ
เยอรมนี มีการระบุวนั หยุดราชการประจําปี แตกต่างกันในแต่ละรั ฐ อย่างไรก็ตาม วันอาทิตย์และ
วันหยุดราชการถือเป็ นวันหยุดงาน กรณี ที่ตอ้ งให้ลูกจ้างทํางานในวันอาทิตย์จะต้องจัดให้ลูกจ้างได้มีวนั หยุด
ในวันอาทิตย์อย่างน้อย 15 วันต่อปี ลูกจ้างที่มาทํางานวันอาทิตย์จะได้รับวันหยุดเพิ่ม 1 วันเป็ นการชดเชย
แต่มีหลายภาคที่ไม่รวมอยูใ่ นระเบียบนี้ เช่น ลูกจ้างโรงแรมและภัตตาคาร
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5. ค่ าจ้ างขั้นตํ่า
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2560 เยอรมนี ได้กาํ หนดอัตราค่าจ้างขั้นตํ่า ชัว่ โมงละ 8.84 ยูโร (ก่อนหักภาษี
และประกันสังคม) สําหรับบางสาขา อัตราค่าจ้างจะต้องไม่ต่าํ กว่าค่าจ้างขั้นตํ่าที่สาขานั้นได้กาํ หนดไว้ก่อน
หน้าการประกาศใช้ค่าจ้างขั้นตํ่า ซึ่งเป็ นอัตราที่นายจ้างและสหภาพแรงงานได้เจรจาหารื อและตกลงร่ วมกัน
6. การไม่ จ่ายค่ าจ้ าง
กรณี ที่ มี ก ารจ่ า ยค่ า จ้า งล่ า ช้ า หรื อยื ด ระยะเวลาจ่ า ยค่ า จ้า ง ลู ก จ้า งสามารถหยุ ด งานจนกว่ า
จะได้รับค่าจ้างโดยต้องแจ้งล่วงหน้า และนายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้กบั ลูกจ้างในช่วงที่หยุดทํางานด้วย
7. ระยะเวลาในการทดลองงาน
ระยะเวลาทดลองงานมีกาํ หนดไม่เกิน 6 เดือน กรณี ที่ลูกจ้างไม่ผา่ นการทดลองงาน นายจ้างจะต้อง
แจ้งลูกจ้างและมีหนังสื อแจ้งยุติการจ้างงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษร 2 สัปดาห์ก่อนกําหนดเวลาที่ประสงค์ให้
ลูกจ้างยุติการทํางาน
8. ผู้รับงานอิสระ
ผู ร้ ั บ งานอิ ส ระจะต้อ งได้รั บ ค่ า จ้า งภายในหนึ่ งเดื อ นหลัง จากยื่ น ใบแจ้ง ยอดเงิ น ที่ ต ้อ งชํา ระ
แต่จะไม่ได้รับสิ ทธิ ส่วนใหญ่ดงั ที่ระบุไว้ขา้ งต้น อย่างไรก็ตาม หากทํางานเป็ นผูร้ ับงานอิสระและนายจ้าง
เป็ นผูบ้ อกถึงวิธีการทํางาน หรื อผูร้ ับงานอิสระนั้นร่ วมเป็ นส่ วนหนึ่ งในขั้นตอนการทํางาน ผูร้ ับงานอิสระ
นั้นอาจมิ ใช่ ผูร้ ั บงานอิ สระอย่างแท้จริ ง ในกรณี เช่ นนี้ จะมี สิทธิ เช่ นเดี ยวกับลูกจ้างประจํา ซึ่ งการพิสูจน์
ในเรื่ องดังกล่าวทําได้ค่อนข้างยาก
9. การลาป่ วย
หากลูกจ้างป่ วยและไม่สามารถทํางานได้ นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างเต็มจํานวนของรายได้
ปกติเป็ นเวลา 6 สัปดาห์ ในกรณี ที่ป่วยเกินกว่า 6 สัปดาห์ บริ ษทั ประกันสุ ขภาพจะจ่ายเงินทดแทนให้ตาม
อัตราส่ วน ทั้งนี้ ลูกจ้างต้องทํางานมาแล้วอย่างน้อยที่สุด 4 สัปดาห์ และต้องแจ้งให้นายจ้างทราบโดยทันทีว่า
ตนไม่สามารถทํางานได้เป็ นเวลานานเท่าใด
10. วันหยุดพักผ่ อนประจําปี
ลูกจ้างมีสิทธิ ลาโดยได้รับค่าจ้าง 24 วันทําการต่อปี ทั้งนี้ วันทําการ หมายถึง วันตามปฏิทินที่มิใช่
วันอาทิตย์ หรื อวันหยุดราชการ ทั้งนี้ ลูกจ้างจะได้รับสิ ทธิ ในการลาหยุดเต็มจํานวนครั้งแรกหลังจากมีการ
จ้า งงาน 6 เดื อ น ลู ก จ้า งที่ อ ยู่ใ นระยะเวลาทดลองงานได้รั บ สิ ท ธิ ล างานโดยได้รั บ ค่ า จ้า งเช่ น เดี ย วกัน
โดยคํานวณระยะเวลาที่มีสิทธิลาได้เป็ น 1 ส่ วน 12 ของระยะเวลาที่ทาํ งานเต็มเดือน
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11. การลาเพื่อเลีย้ งดูบุตร
ลูกจ้างสามารถลาหยุดโดยได้รับค่าจ้างในช่วง 6 สัปดาห์ก่อนการคลอดบุตร และจนถึง 8 สัปดาห์
หลังการคลอดบุตร กรณี ที่คลอดบุตรก่ อนกําหนดหรื อตลอดบุตรแฝด มารดามีสิทธิ ลาหลังคลอดได้ 12
สัปดาห์ บิดาและมารดาสามารถลาเลี้ยงดูแลบุตรรวมกันได้นานถึง 14 เดือนหลังการคลอดบุตรโดยได้รับ
เงินช่วยและไม่สามารถถูกเลิกจ้างได้ ทั้งนี้ บิดาและมารดามีสิทธิ ลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรได้นาน 3 ปี โดยสามารถ
ลาได้จนกระทัง่ บุตรอายุ 8 ปี โดยไม่ได้รับค่าจ้าง และนายจ้างต้องรั กษาตําแหน่ งเดิ มไว้สําหรั บลูกจ้าง
ดังกล่าว ในช่ วงการลาเพื่อเลี้ยงดู บุตรนั้นลูกจ้างสามารถร้ องขอทํางานเป็ นเวลา 30 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
โดยทํางานกับนายจ้างเดิมหรื อนายจ้างอื่นได้
12. การประกันสั งคม
ประกันสังคมภาคบังคับ ประกอบด้วยประกันสังคม 5 ประเภท ดังนี้
- ประกันสุ ขภาพ
- ประกันทุพพลภาพ
- ประกันกรณี วา่ งงาน
- ประกันบํานาญ
- ประกันอุบตั ิเหตุ
โดยอัตราการจ่ า ยเงิ น สบทบเข้า กองทุ น ประกัน สัง คมในแต่ ละปี จะมี ก ารปรั บตามประกาศของรั ฐบาล
เยอรมนี
13. การเลิกจ้ าง
ตามกฎหมายป้องกันการเลิกจ้าง การเลิกจ้างโดยเหตุผลด้านความประพฤติจะกระทําได้ต่อเมื่อมีการ
แจ้ง เตื อ นมิ ใ ห้ป ระพฤติ ต นเช่ น นั้น ซํ้า เสี ย ก่ อ น ยกเว้น กรณี มี ปั ญ หาความประพฤติ ข้ ัน ร้ า ยแรงเท่ า นั้น
ที่จะสามารถเลิกจ้างโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ การเลิกจ้างต้องทําเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรโดย
ไม่เป็ นการเลือกปฏิบตั ิ
การยุติการจ้างงานโดยทัว่ ไป นายจ้างสามารถให้ลูกจ้างสิ้ นสุ ดการทํางานวันที่ 15 หรื อสิ้ นเดื อน
โดยต้องแจ้ง เป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้า 4 สัปดาห์ ซึ่ งระยะเวลาในการแจ้งยุติสัญญาจ้าง
จะแปรผันตามอายุงานของลูกจ้าง
- ลูกจ้างระยะทดลองงาน (ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน) ต้องแจ้งล่วงหน้า 2 สัปดาห์
- ลูกจ้างทํางานเป็ นเวลาน้อยกว่า 2 ปี ต้องแจ้งล่วงหน้า 1 เดือน (4 สัปดาห์)
- ลูกจ้างทํางานเป็ นเวลาครบ 2 ปี ต้องแจ้งล่วงหน้า 1 เดือน
- ลูกจ้างทํางานเป็ นเวลาครบ 5 ปี ต้องแจ้งล่วงหน้า 5 เดือน
- ลูกจ้างทํางานเป็ นเวลาครบ 8 ปี ต้องแจ้งล่วงหน้า 3 เดือน
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ลูกจ้างทํางานเป็ นเวลาครบ 10 ปี ต้องแจ้งล่วงหน้า 4 เดือน
ลูกจ้างทํางานเป็ นเวลาครบ 12 ปี ต้องแจ้งล่วงหน้า 5 เดือน
ลูกจ้างทํางานเป็ นเวลาครบ 15 ปี ต้องแจ้งล่วงหน้า 6 เดือน
ลูกจ้างทํางานเป็ นเวลาครบ 20 ปี ต้องแจ้งล่วงหน้า 7 เดือน
กรณี ที่ลูกจ้างพิจารณาแล้วว่า การยุติการว่าจ้างไม่เป็ นธรรม จะต้องดําเนิ นการฟ้ องร้ องต่ อศาล
แรงงานภายใน 3 สัปดาห์นบั ตั้งแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อแจ้งยุติการว่าจ้าง ศาลจะรับฟ้องร้องคดีภายหลังจาก
ระยะเวลา 3 สัปดาห์ เฉพาะกรณี ที่ลูก จ้า งสามารถพิสูจน์ไ ด้ว่ามี เ หตุ จ าํ เป็ นทําให้ไม่ สามารถยื่น คําร้ อง
ในระยะเวลาที่กาํ หนดไว้ได้
14. การเกษียณอายุ
ลูกจ้างจะเกษียณอายุงานเมื่ออายุ 67 ปี ลูกจ้างจะได้รับเงินบํานาญเมื่อมีอายุครบตามที่กาํ หนดไว้
(โดยทัว่ ไป 67 ปี หรื อตามที่ตกลงไว้ในระเบียบการประกัน) โดยจะต้องจ่ายเบี้ยประกันมาเป็ นเวลาไม่ต่าํ
กว่า 5 ปี ทั้งนี้ ลูกจ้างสามารถขอรับเงิ นบํานาญเมื่ออายุ 63 ปี ได้ ในกรณี ที่ทาํ งานนานและจ่ายเงิ นสมทบ
ประกันสังคมมาแล้วเป็ นเวลาครบ 45 ปี
แนวทางการนําเข้ าแรงงานต่ างชาติในเยอรมนี
ตามระเบียบการอนุญาตแรงงานต่างด้าวเข้าทํางานในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี หรื อ Verordnung
über die Zulassung von neueinreisenden Ausländern zur Ausübung einer Beschäftigung (BeschV)
สํานักว่าด้วยกิจการชาวต่างชาติ (Ausländerbehörde) พิจารณาร่ วมกับแผนกจัดหาแรงงานต่างด้าวและจัดหา
ตําแหน่งงานในต่างประเทศ (Zentrale Auslands- und Fachvermittlung หรื อ ZAV) ประจําสํานักงานจัดหา
งานแห่ งสหพันธ์ฯ (Bundesagentur für Arbeit) ให้สิทธิ พาํ นักและสิ ทธิ การทํางานตามกฎหมายว่าด้วย
สิ ทธิพาํ นักของชาวต่างชาติ (Aufenthaltsgesetz) ซึ่ งในระเบียบการอนุญาตแรงงานต่างด้าวดังกล่าวนี้ ได้ระบุ
รายการอาชีพที่อนุญาตให้ต่างชาติรวมถึงแรงงานไทยสามารถเข้าไปทํางาน รวม 18 อาชีพ ประกอบไปด้วย
กลุ่มวิชาชีพระดับสู งและวิชาชีพขาดแคลน อาทิเช่น วิศวกร (เครื่ องกล ไฟฟ้า การก่อสร้าง) นักเทคโนโลยี
สารสนเทศ นักเทคนิคการแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลดูแลผูส้ ู งอายุ ฯลฯ โดยไม่มีนโยบายจ้างแรงงาน
ไร้ฝีมือจากประเทศที่สาม
ตามระเบียบการอนุญาตแรงงานต่างด้าวเข้าทํางานในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี หรื อ Verordnung
über die Zulassung von neueinreisenden Ausländern zur Ausübung einer Beschäftigung (BeschV)
สํานักว่าด้วยกิจการชาวต่างชาติ (Ausländerbehörde) พิจารณาร่ วมกับแผนกจัดหาแรงงานต่างด้าวและจัดหา
ตําแหน่งงานในต่างประเทศ (Zentrale Auslands- und Fachvermittlung หรื อ ZAV) ประจําสํานักงานจัดหา
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งานแห่ งสหพันธ์ฯ (Bundesagentur für Arbeit) ให้สิทธิ พาํ นักและสิ ทธิ การทํางานตามกฎหมายว่าด้วย
สิ ทธิพาํ นักของชาวต่างชาติ (Aufenthaltsgesetz) ซึ่ งในระเบียบการอนุญาตแรงงานต่างด้าวดังกล่าวนี้ ได้ระบุ
รายการอาชีพที่อนุญาตให้ต่างชาติรวมถึงแรงงานไทยสามารถเข้าไปทํางาน รวม 18 อาชีพ ประกอบไปด้วย
กลุ่มวิชาชีพระดับสู งและวิชาชีพขาดแคลน อาทิเช่น วิศวกร (เครื่ องกล ไฟฟ้า การก่อสร้าง) นักเทคโนโลยี
สารสนเทศ นักเทคนิคการแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลดูแลผูส้ ู งอายุ ฯลฯ โดยไม่มีนโยบายจ้างแรงงาน
ไร้ฝีมือจากประเทศที่สาม
โอกาสการไปทํางานในตําแหน่ งพ่ อครัว/แม่ ครัวพิเศษทีเ่ ยอรมนี
พ่อครัว/แม่ครัวพิเศษนับเป็ นแรงงานกึ่งฝี มืออาชีพเดียวที่ได้รับอนุ ญาตให้เข้าไปทํางาน โดยได้รับ
วีซ่าทํางานตําแหน่งพ่อครัว/แม่ครัวพิเศษกําหนดสู งสุ ดไม่เกิน 4 ปี และหากต้องการเดินทางกลับไปทํางาน
ตําแหน่ งดังกล่าวอีกครั้งต้องเว้นระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปี ตามข้อตกลงแบบทวิภาคี ZIHOGA ระหว่าง
สํานักงานจัดหางานสหพันธ์ฯ แผนก ZAV และกรมพัฒนาฝี มือแรงงาน กระทรวงแรงงานตามข้อตกลง
แบบทวิภาคี เมื่อปี พ.ศ. 2547
อย่างไรก็ตาม เยอรมนี ได้กาํ หนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติพ่อครัว/แม่ครัวพิเศษจากไทยไว้อย่าง
เคร่ งครัด ดังนี้
(1) พ่อครัว/แม่ครัวพิเศษที่จบสาขาคหกรรม (หลักสู ตร 2 ปี ขึ้นไป) และจะต้องมีประสบการณ์
ทํางานในอาชีพพ่อครัว/แม่ครัวอย่างน้อย 2 ปี
(2) พ่อครั ว/แม่ครั วพิเศษที่ ไม่ได้จบหลักสู ตรตามข้อ (1) จะต้องมี ประสบการณ์ทาํ งานในอาชี พ
พ่อครัว/แม่ครัวอย่างน้อย 6 ปี
(3) มีหนังสื อรับรองการทํางานจากนายจ้างเดิม ตามข้อ (1) และ (2)
(4) มีหลักฐานแสดงความรู ้ภาษาเยอรมันและ/หรื อภาษาอังกฤษ
(5) มีหนังสื อรับรองการทดสอบมาตรฐานแห่งชาติจากสถาบันใดสถาบันหนึ่งดังต่อไปนี้
- วิทยาลัยดุสิตธานี
- โรงเรี ยนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต
- Thai-Swiss Culinary Education Center
หมายเหตุ ในการยื่น คํา ร้ อ งขอวี ซ่ า ตํา แหน่ ง พ่ อ ครั ว /แม่ ค รั ว พิ เ ศษ ณ สถานเอกอัค รราชทู ต สหพัน ธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี อาจจําเป็ นต้องยื่นใบตรวจสุ ขภาพ ณ โรงพยาบาลตํารวจ และหนังสื อรับรองประวัติ
อาชญากรรม ในบางกรณี
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อัตราค่ าจ้ างขั้นตํ่าของพ่ อครัว/แม่ ครัวพิเศษในเยอรมนี ปี 2560
อัต ราค่ า จ้า งของพ่ อ ครั ว /แม่ ค รั ว พิ เ ศษ จะเป็ นไปตามข้อ ตกลงร่ ว มกัน ระหว่ า งกลุ่ ม นายจ้า ง
กับสหภาพแรงงาน โดยอัตราค่าจ้างและสวัสดิการจะแตกต่างไปในแต่ละรัฐ และปรับเปลี่ยนเป็ นประจํา
ทุ ก ปี ทั้ง นี้ อาชี พ พ่ อ ครั ว /แม่ ค รั ว พิ เ ศษ มี อ ัต ราเงิ น เดื อ นขั้น ตํ่า ซึ่ งแตกต่ า งกัน ไปตามแต่ ล ะรั ฐ ตั้ง แต่
1,732-2,464 ยูโร ซึ่ งเมื่อหักภาษีและเงินสมทบประกันสังคมแล้ว แรงงานไทยจะได้รับประมาณเดื อนละ
1,250-1,650 ยูโร
ตารางอัตราค่ าจ้ างขั้นตํ่าของพ่อครัว/แม่ ครัวพิเศษในเยอรมนี ปี 2560
รัฐ

Baden-Württemberg

วันพักผ่อน
ประจําปี
25

ชั่วโมงทํางาน
ต่ อสั ปดาห์
39

Bayern

25

39

Berlin
Brandenburg

25
25

38
39

Bremen
Hamburg
Hessen

25
25
25

39
40

Mecklenburg -Vorpommern

24

40

Niedersachsen-Braunschweig

25

39

Nordrhein-Westfalen/Lippe

28

39

Rheinland-Platz

25

40

Saarland

26

40

37.25

เงินเดือน(ยูโร)
169 ชม./เดือน
2,331.00
ถึง 06/2560
2,314.00
ตั้งแต่ 05/2560
2,361.00
2,247.00
1,940.00
ตั้งแต่ 01/2560
1,998.00
2,188.00
1,940.00
2,464.00
ถึง 08/2560
1,732.00
ถึง 08/2560
2,248.00
2,209.00
ตั้งแต่ 08/2560
2,271.00
1,901.25
ตั้งแต่ 03/2560
1,985.75
ตั้งแต่ 09/2560
2,028.00
2,249.00

ระเบียบการ
ว่ าจ้ างแรงงาน
ตั้งแต่ 06/2559
ตั้งแต่ 05/2559

ตั้งแต่ 07/2559
ตั้งแต่ 02/2559

ตั้งแต่ 04/2559
ตั้งแต่ 01/2559
ตั้งแต่ 03/2559
ตั้งแต่ 09/2559
ตั้งแต่ 05/2559
ตั้งแต่ 05/2559

ตั้งแต่ 03/2559

ตั้งแต่ 07/2559
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Sachsen

24

39

Sachsen-Anhalt
Schleswig-Holstein
Thüringen
Weser-Ems/Oldenburg

24
24
24
27

40
39
40
40

ตั้งแต่ 07/2560
2,3636.00
1,818.00
ถึง 03/2560
1,988.00
2,024.00
1,979.00
1,994.00

ตั้งแต่ 05/2559
ตั้งแต่ 04/2559
ตั้งแต่ 04/2559
ตั้งแต่ 05/2559
ตั้งแต่ 12/2558

* มาตรฐานการจัดที่พกั อาศัยและอาหาร สําหรับปี 2560 ดังนี้
- ที่พกั ในอัตรา
223.00 ยูโร
- อาหารในอัตรา
236.00 ยูโร
- รวมทั้งสิ้ นในอัตรา 459.00 ยูโร
การประกันสุ ขภาพและการประกันสั งคม
การประกัน สุ ข ภาพของเยอรมนี เ ป็ นส่ ว นหนึ่ งของการประกัน สั ง คม ซึ่ งเยอรมนี ไ ด้ใ ช้ก าร
ประกันสังคมนี้ เป็ นวิธีการหลักในการสร้างความมัน่ คงทางสังคมให้กบั ประเทศ และมีขอ้ กําหนดสวัสดิการ
ต่างๆ ที่ลูกจ้างจะได้รับการช่วยเหลือผ่านระบบประกันสังคม เพื่อให้สามารถดํารงชีวิตที่มีคุณภาพต่อไปได้
ในกรณี ที่ ไม่ ส ามารถทํา งาน ป่ วย พิ ก าร ตกงาน หรื อ ในวัย ชรา โดยจะแบ่ ง สิ ท ธิ ประโยชน์ ออกเป็ น 4
เรื่ องหลัก ซึ่ งได้แก่ การประกันสุ ขภาพ การประกันกรณี ทุพพลภาพ การประกันกรณี ชราภาพ/บํานาญ
และการประกันกรณี วา่ งงาน
กองทุนประกันสุ ขภาพของเยอรมนี แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ กองทุนประกันสุ ขภาพของรัฐ
และกองทุนประกันสุ ขภาพของบริ ษทั เอกชน ทั้งนี้ รัฐบาลกําหนดให้ลูกจ้างที่มีสิทธิ เลือกทําประกันสุ ขภาพ
ของบริ ษทั เอกชนจะต้องมีรายได้ก่อนหักภาษี 54,900 ยูโรต่อปี ขึ้นไป หรื อ 4,575 ยูโรต่อเดือน (อัตราสําหรับ
ปี 2558) หรื อประกอบอาชี พข้าราชการ แพทย์ ผูป้ ระกอบอาชี พอิ สระ เจ้าของสถานประกอบการ เป็ นต้น
โดยในปี 2557 ประชากรราวร้ อยละ 87 ของเยอรมนี เป็ นสมาชิ กของกองทุนประกันสุ ขภาพของรัฐ
และประชากรที่เหลือราวร้ อยละ 11 นั้นเลือกเป็ นสมาชิ กของกองทุนประกันสุ ขภาพกับบริ ษทั เอกชน
(ที่มาจากเว็บไซต์ http://www.vdek.com/presse/daten/b_versicherte.html)
ผูท้ ี่ทาํ งานเป็ นลูกจ้างไม่ว่าจะเป็ นสัญชาติใดก็ตามที่มีรายได้เกิน 450 ยูโรต่อเดือน มีหน้าที่ตอ้ งเสี ย
ภาษีรายได้ให้แก่ รัฐ และจะเข้าสู่ ระบบประกันสังคมของเยอรมนี โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ นายจ้างและ
ลูกจ้างยังมีหน้าที่ตอ้ งจ่ายค่าประกันสังคม แบ่งจ่ายฝ่ ายละประมาณครึ่ งหนึ่ ง โดยเบี้ยประกันสังคมจะถูกคิด
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คํานวณจากรายได้ของลูกจ้างเป็ นหลัก ซึ่งปั จจุบนั ลูกจ้างต้องจ่ายเบี้ยประกันประมาณร้อยละ 40 ของรายได้
ก่อนหักภาษี โดยมีอตั ราการจ่ายตามตาราง ดังนี้
หน่ วย : ร้ อยละ

อัตราเงินสมทบ

อัตราเงินสมทบ

ลูกจ้าง

นายจ้าง

7.30

7.30

14.60

* เบี้ยประกันเพิ่มเติมฝ่ ายลูกจ้าง + โดยเฉลี่ย 1.1

8.40

7.30

15.70

ประกันกรณี ทุพพลภาพ (Pflegeversicherung)

1.275

1.275

2.55

* ประกันกรณี ทุพพลภาพ สําหรับผูป้ ระกันตนที่

1.525

1.275

2.80

9.35

9.35

18.70

1.50

1.50

3.00

19.425

19.425

38.85

ประเภทประกันสังคม
Sozialversicherung
1

ประกันสุ ขภาพของรัฐ

รวม

(Gesetzliche Krankenversicherung)

2

อายุ 23 ปี ขึ้นไปและไม่มีบุตร (Kinderlose ab 23.
Lebensjahr)
3

+ 0.25

ประกันกรณี ชราภาพ/ บํานาญ
(Rentenversicherung)

4

ประกันกรณี วา่ งงาน(Arbeitslosenversicherung)
รวมอัตราเงินสมทบทั้งหมด (Summe
Sozialabgabe)

* หรื อ 40.20

สําหรับเบี้ยประกันอุบตั ิเหตุน้ นั นายจ้างจะเป็ นผูร้ ับภาระฝ่ ายเดียว ซึ่ งอัตราเบี้ยประกันจะขึ้นอยูก่ บั
ความคุม้ ครอง วงเงินคุม้ ครอง จํานวนลูกจ้าง รายได้รวมของลูกจ้าง ระดับความเสี่ ยงของงาน เป็ นต้น
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