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สารบ

11 กาวแรกกบการหางานทำ
บทบาทและความแตกตางของสองหนวยงาน
Jobcenter และ Agentur für Arbeit

21 กลไกของระบบประกนสขภาพและระบบประกน
สงคมในเยอรมน

31 กหมายแพง กหมายเกยวกบสวสดการแรงงาน
กหมายสวสดการสงคมและกหมายควบคม



คำนำ

หากตองจดลำดบปหายอดนยมทมผสอบถามเขามากบสมาคม
ธาราตลอดระยะเวลาเกอบสามทศวรรษแลวนน เรองกหมายเกยวกบการ
ทำงาน สวสดการสงคม และการประกนสขภาพของเยอรมน นบเปนหนงใน
หวขอทมคนสอบถามเขามามากทสด เนองจากหวขอทงสามนนแตกตางจาก
ทประเทศไทยอยางมาก อกทงภาษาทใชเพออธบายนนกทงยาก ยาวและ
ซบซอน จงเปนเรองไมงายทจะทำใหผมาพำนกใหม ๆ จะเขาใจไดโดยงาย

สมาคมธาราเคยจดการประชมสมมนาในหวขอดงกลาวมาโดยนบ
ครงไมถวนแตกยงมคำถามเขามาอยางตอเนองทกป ประกอบกบกหมาย
แรงงานและสวสดการสงคมกมววฒนาการเปลยนแปลงอยตลอดเวลา
ดงนนในวาระการประชมสามประจำป 2561 สมาคมธาราจงเลอกหวขอ
“สทธประโยชนดานสวสดการสงคมและกหมายแรงงานของแรงงานไทย
ในเยอรมน" ขนมาจดอกครงและยงคงไดรบความสนใจอยางทวมทน

สมาคมธาราขอขอบคณกระทรวงการพฒนาสงคมและความมนคง
ของมนษยทกรณาใหงบประมาณสนบสนนการจดประชมและจดทำหนงสอ
คมอสรปเนอหาจากการประชม

ขอขอบคณคณ Meinolf Eierdanz และ Torsten Lauth ทกรณามา
บรรยายและตอบขอสงสยตาง ๆ นานาจากผเขารวมประชม ขอบคณขอมล
จากคณ Carsten Dierk คณพยงศร อดมส และคณขวใจ เฮนนก ทกรณา
ชวยนำเสนอแทน รวมทงขอบคณ คณมกดา นอลล ทกรณาสรปเรยบเรยง
เนอหาทงสามหวขอจากการประชมออกมาเปนบทความทกระชบและเขาใจ
งายอยางททกทานกำลงถออยในมอขณะน

ทมงานธารา



กระทรวงพฒนาสงคมและความมนคงของมนษย
และการสนบสนนสมาคมธาราในการชวยเหลอคนไทยในประเทศเยอรมน

ความรวมมอระหวางสมาคมธาราและกระทรวงพฒนาสงคมและ
ความมนคงของมนษย เรมตนขนในป พ.ศ. 2558 โดยคณอรด ไคลส ประธาน
สมาคมในขณะนน ไดเขาพบนายไมตร อนทสต ปลดกระทรวงพฒนาสงคม
และความมนคงของมนษยและคณะ ซงเดนทางมาเยยมเยอนชมชนชาวไทยใน
ประเทศเยอรมน เพอเผยแพรนโยบายพรอมชแจงแนวทางทกระทรวง ฯ จะให
ความชวยเหลอแกคนไทยในตางแดน

โดยอนดบแรกของการทจะขอรบความชวยเหลอจากกระทรวง ฯ นน
สมาคมธาราจะตองไดรบรองเปนองคกรสาธารณประโยชนจากกระทรวง ฯ
เสยกอน คณะกรรมการสมาคมธาราจงดำเนนการจดทะเบยนเปนองคกร
สาธารณประโยชนซงแลวเสรจในปพ.ศ. 2559 หลงจากนนสมาคมธารายงได
เขารวมในหลายกจกรรมของกระทรวง ฯ ทจดขน อาท งานประชมเครอขาย
องคกรสวสดการสงคมของกระทรวง ฯ ทกรงเบอรลนและการเขาพบ
นายชนชย ชเจร ทปรกษาวชาการ การพฒนาสงคม กรงเทพมหานคร

ป พ.ศ. 2561 สมาคมธาราไดรบเงนสนบสนนจากกระทรวง ฯ เปน
ครงแรก เพอจดงานประชมสามประจำปในหวขอ "ความรเรองกหมายแรง
งานสวสดการสงคม ระบบประกนสขภาพ และประกนสงคมในเยอรมน"
ณ นครฮมบรก โดยมสมาชกและผสนใจเขารวมงานกวา 90 คน นบเปนการ
ทำงานรวมกนครงแรกระหวางสมาคมธารากบกระทรวง ฯ และประสบความ
สำเรจอยางดยง

สมาคมธาราขอขอบคณการสนบสนนจากกระทรวง ฯ และหวงเปน
อยางยงวาจะไดรบความชวยเหลอและการสนบสนนอยางตอเนองเพอให
กจกรรมชวยเหลอและเสรมสรางศกยภาพของคนไทยในเยอรมนดำเนนไปได
อยางด





พธเปดโครงการโดย

คณคณน บะโสภต ผแทนเอกอครราชทต ณ กรงเบอรลน
ไดกลาวแนะนำหนวยงานราชการไทยททำหนาทดแลและรกษาผล

ประโยชน รวมถงสวสดการของชาวไทยในเยอรมนอยางคราวๆ พรอมยก
ตวอยางภารกจของสถานทตทเกยวของกบหวขอการอบรมและการทำงาน
รวมกนกบสำนกงานฝายแรงงานซงขนกบกระทรวงแรงงาน

คณ สเตฟาน คารสเทน โครหน (Stefan Karsten Krohn)
กงสลกตตมศกด ณ นครฮมบรก

กลาวแนะนำตว เนองจากไดเขามารบตำแหนงกงสลกตตมศกดได
เกอบหนงป แตเพงมโอกาสเขารวมกจกรรมของสมาคมธาราปนเปนครง
แรกและแสดงความชนชมในการรวมตวเพอชวยเหลอซงกนและกนของคน
ไทยในเยอรมนเปนอยางยง กจกรรมครงนเปนหวขอททานสนใจเปนพเศษ
เนองจากอาชพเดมของทานคอทนายความ ทานมความยนดทจะใหการ
สนบสนนกจกรรมของสมาคมในอนาคตอยางยง







E-Mail จากผขอคำปรกษา

สวสดคะ ดฉนชอฝน เปนแมบาน ทำงานบาน ดแลบาน
และสามมาสามป ไมมเพอนคนไทยเลย ไมรจกใครนอกจากสาม
กบครอบครวของเขา ปรกตดฉนเปนคนไมคอยใชจายอะไร
ชวยสามประหยดเงน เนองจากรวาเขาไมไดมรายไดมาก

แตเมอชวงกลางเดอนมถนายนทผานมา สามดฉนขอหยา
เพราะเขามผหงใหม ดฉนไมรวาจะเรมตนใหมอยางไร ตวดฉน
ไมมรายได และไมมเงนเกบอะไรเลย ดฉนไมอยากเปนภาระของ
สงคม อยากหางานทำมากคะ และอกสองปขางหนาดฉนตอง
ทำเรองขอตออายวซา หากมงานทำทจายสวสดการสงคม และม
รายไดเลยงตวเองได จะไดไมมปหา

ดฉนควรจะไปขอความชวยเหลอจาก Arbeitsamt หรอ
Jobcenter คะ สองหนวยงานนตางกนอยางไร



กาวแรกกบการหางานทำ บทบาทและความแตกตาง
ของ Jobcenter และ Agentur für Arbeit

โดย คณไมนอลฟ ไอยาดนซ (Meinolf Eierdanz)



การหางานทำในเยอรมน
การใหความชวยเหลอและสนบสนนของสำนกงานแรงงาน (Agentur für Arbeit)
และศนยแรงงาน (Jobcenter)

เมอคนตางชาตยายถนานมาอยประเทศเยอรมน จะมหนวยงานไหนใหความชวย
เหลอบาง คำถามนคงจะเปนคำถามทหลายคนเคยถามตวเองกอนทจะยายถนาน
รบาลเยอรมนไดสรางมาตรการชวยเหลอชาวตางชาตเหลานตงแตกาวแรกทเดน
ทางเขามากวาได มาดกนวามาตรการดงกลาวมอะไรบาง

กราฟฟกดานลางนแสดงใหเหนโครงสรางมาตรการชวยเหลออยางคราว ๆ

เมอคนตางชาตยายถนานเขามาอยในเยอรมน รบาลเยอรมนโดยสำนกงานการ
ยายถนานและผลภย (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge - BAMF) จะให
การชวยเหลอในขนแรกในเรองภาษา เพอใหทกคนปรบตวใหเขากบสงคมรอบตวได
งายขน โดยทกคนทยายถนานมามสทธขอเรยนภาษาทเรยกวา “Integrationskurs”
(คอรสการปรบตว) ซงไมเพยงแตจะใหความรในเรองของภาษาเยอรมนเทานน แต
ยงไดเรยนรถงหลกการโดยรวมของการใชชวตอยในเยอรมนอกดวย

หลงจากนนเมอตองการหางานทำ เราสามารถขอคำปรกษาและขอความชวยเหลอ
จากสำนกงานแรงงาน (Agentur für Arbeit) หรอ ศนยแรงงาน (Jobcenter) แลวแต
กรณได

----- กราฟฟก ----



สวสดการพนานของประเทศเยอรมน

การดแลเรองสวสดการพนานของเยอรมนอยในการดแลของ 2 หนวยงาน คอ

1. หนวยงานประชาสงเคราะห ดแลบคคลทไมสามารถทำงานได เชน เนองจาก
การเจบปวยถาวรหรอทพพลภาพ

2. ศนยแรงงาน (Jobcenter) ดแลบคคลทสามารถทำงานได

ศนยแรงงาน (Jobcenter)

ศนยแรงงานประจำแตละทองถนมหนาทใหความชวยเหลอเงนสงเคราะหการวางงาน
ประเภท 2 (Arbeitslosengeld II) สำหรบการใชชวตขนพนานใหกบคนทสามารถ
ประกอบอาชพไดแตไมมอาชพหรองานทำ (ภาษาพนบานเรยกวา เงนหลวง)
และใหความชวยเหลอผทรบเงนหลวงนหางานทำโดยใหขอมล คำแนะนำและหางาน
ใหกบผกนเงนหลวงสามารถมงานทำและชวยเหลอตวเองได การชวยหางานนมหลาย
รปแบบ เชน ใหความชวยเหลอเรยนวชาชพเพมเตม นอกจากนยงใหคำปรกษาอน ๆ
อาท การเลกสารเสพตด การบรหารและปลดหน เปนตน
โดยปกตแลว ศนยแรงงานจะชวยเหลอเงนสงเคราะหในอตราพนานทกหมาย
กำหนดใหพอเลยงชพได รวมถงจายคาทำความรอนและคาเชาบานบางสวน
เงนสงเคราะหทใหนนจะพอใชสำหรบการเลยงชพเปนคาอาหาร คาเสอผา คาไฟฟา/
คาทำความรอน (Heizkosten) ศนยแรงงานจะอนมตใหเงนสงเคราะหสำหรบ
ความตองการเพมเตมแลวแตกรณ เชน กรณตงครรภ กรณเลยงลกคนเดยว
จดหาเครองใชภายในบานครงแรก จดหาเสอผาครงแรกหรอการไปทศนศกษากบ
โรงเรยน เปนเวลาหลายวน

ผมสทธขอความชวยเหลอจากศนยแรงงาน
• ตองพำนกอาศยอยในเยอรมน และมวซาอาศยถกตอง
• เปนผขาดแคลน มรายไดและทรพยสนไมเพยงพอทงของตวเองรวมของ
คสมรสหรอคชวต



การตรวจสอบทรพยสน
กอนทจะไดรบความชวยเหลอนน ศนยแรงงานจะตรวจสอบทรพยสนของคนทขอรบ
การชวยเหลอกอน ดงน
1. เงนสดหรอเงนฝากธนาคาร

• มเงนสดหรอเงนฝากในธนาคารไดจำนวน 150 ยโรตออาย 1 ปของคนท
ขอรบการชวยเหลอ
สำหรบบตรทยงไมบรรลนตภาวะมไดไมเกน 3,100 ยโรตอ 1 คน
• หากมมากกวาทกลาวขางตน จะตองใชจายใหหมดกอนถงจะไดรบเงน
สงเคราะหจากศนยแรงงาน

2. อสงหารมทรพย
• อสงหารมทรพยทยงจายชำระไมครบจะไมนบเปนทรพยสน แตศนยแรงงาน
จะชวยเหลอจายดอกเบยใหแตไมชวยจายเงนคาผอนรายเดอน
• อสงหารมทรพยทจายชำระครบถวนแลวจะตองขายไป หากวาขนาดของ
อสงหารมทรพยใหกวาทกำหนดไว ซงขนอยกบจำนวนสมาชกใน
ครอบครว

3. อน ๆ เชน ถามรถยนตและรถยนตนนทมมลคามากกวา 7,500 ยโร จะตองขายไป
หรอของมคาอนๆ เชนเครองประดบ กจะตองขายออกไปเชนกน
4. นอกจากนแลว ศนยแรงงานจะมการตรวจสอบทรพยสนอยางสมำเสมอ เชน
มรายรบ/รายไดทมาจากทางอนๆ เชน ไดรบเงนครสตมาสหรอเงนพกรอนไหม
ไดรบคนเงนภาษไหม ถกลอตเตอรไหม ไดของขวมคาจากาตพนองหรอ
เพอนฝงไหม ไดรบมรดกอะไรหรอไม เปนตน

หากคนรบเงนสงเคราะหใหขอมลเทจหรอโกหกเจาหนาทหรอลกลอบ
ทำงาน (Schwarzarbeit) จะถกเรยกเงนสงเคราะหคนในกรณรนแรงอาจตอง
โทษจำคกได



อตราเงนสงเคราะห
1. เงนสงเคราะหทจะไดรบโดยไมตองทำอะไรเลยมอตราตามตารางตอไปน

กรณเปนบคคลลมละลาย
บคคลผนนควรจะไปเปดบช P-Konto (Pfändungsschutzkonto) ซงเงนสงเคราะห
ทไดรบจากศนยแรงงานจะไมถกยดเพอทำการใชหน



2. เงนสงเคราะหทจะไดรบหากมความพยายามในการหางาน
คนทไดรบเงนสงเคราะหทมความกระตอรอลนและหมนเพยรในการหางาน
ศนยแรงงานจะมเงนชวยเหลอดงน

• งบในการหางาน ประกอบดวย คาใชจายในการสมครงาน คาเดนทาง
ในการไปสมภาษณ คาแปลและเทยบวฒการศกษา
• เมอไดงานแลว (เปนงานทตองจายประกนสงคม) สนบสนนคาใชจาย
การทำใบขบข สนบสนนคาใชจายซอยานพาหนะไมเกน 1,500 ยโร
• ชวยเหลอคาเดนทางในการไปทำงานใน 6 เดอนแรก
• สนบสนนคาขนยาย
• สนบสนนคาชดทำงาน
• สนบสนนคอรสอบรมเพอการสมครงาน
• ชวยหาทฝกงานโดยออกคาเดนทางให
• สนบสนนการเรยนอาชพเพมเตม

3. การทำธรกจสวนตวสำหรบคนทตองการทำธรกจสวนตว
ศนยแรงงานกมมาตรการชวยเหลอเชนกนโดยมเงอนไขดงน

• มแผนธรกจ (แนวคดในการทำธรกจ มคณสมบต มแผนการใชจาย)
• แผนธรกจไดรบการประเมนจากสภาอตสาหกรรมและหอการคาหรอ
ทปรกษาดานภาษหรอผเชยวชาการทำธรกจวามความเปนไปได
• สำหรบศนยแรงงานแลว การทำธรกจสวนตวมแนวโนมประสบความ
สำเรจมากกวาการสมครทำงานตามบรษทตาง ๆ

ความชวยเหลอทจะไดรบขนอยกบการพจารณาภายในของศนยแรงงาน
• โดยตามกหมายแลวจะไดรบเงนสนบสนนไมเกน 5,000 ยโร
• เงนชวยเรมตนจำนวนสงสดไมเกนรอยละ 50 ของเงนสงเคราะหทไดรบ
ตอเดอนโดยจะใหเปนระยะเวลา 6 เดอน สามารถตอไดอกครงละ 6 เดอน
แตรวมแลวไมเกน 24 เดอน ทงนทงนนขนอยกบดลยพนจของเจาหนาท
• เงนกสามารถกไดโดยไมจำกดวงเงนหลงจากทไดรบอนมตและดำเนนธรกจ
ของตวเองไดแลว
• ตองแสดงผลกำไรขาดทนทก ๆ 6 เดอน
• ตองยนหลกานการแจงภาษตอศนยแรงงาน



สำนกงานแรงงาน
(Agentur für Arbeit)
สำนกงานแรงงานมหนาทดแลผตกงาน ทงททำประกนการตกงานและไมไดทำประกน
ตกงานทลงทะเบยนกบสำนกงานแรงงาน
ผทตกงานและไดทำประกนการตกงานไว มสทธยนขอรบเงนตกงานตามเงอนไขท
กหมายกำหนด ดงน

• ตองเปนผตกงานเนองจากนายจางยกเลกสาจางหรอตกงานเนองจาก
ลาออกจากงาน
• ตองไปยนแจงลงทะเบยนเปนผตกงานกบสำนกงานแรงงานทรบผดชอบโดย
ตองยนลวงหนากอนตกงาน 3 เดอน ถาเปนการตกงานกะทนหน ตองยน
ภายใน 3 วนหลงจากทตกงาน
• ในเวลา 2 ปทผานมา ตองทำงานทแจงจายประกนสงคมมาเปนระยะเวลาไม
ตำกวา 12 เดอน และในปทผานมากอนตกงานจะตองขาดงานหรอหยดงาน
ไมเกน 150 วน
• สทธการขอรบเงนตกงานมอาย 4 ป และมสทธรบเงนตกงานไมเกนอาย 65 ป
บรบรณ
• จำนวนเงนตกงานทจะไดรบประมาณ รอยละ 60 ของรายไดถวเฉลยรวมของ
เงนเดอน 12 เดอนสดทายสำหรบคนโสด และรอยละ 65 ของรายไดถวเฉลย
เงนเดอน 12 เดอนสดทายสำหรบผมบตร

(หมายเหตอานขอมลเพมเตมไดท “ระบบประกนสงคมเยอรมนโดยสรป” หนา 22)

สำหรบคนทไมไดรบเงนตกงานแตตองการลงทะเบยนเปนคนตกงาน สามารถทำไดและ
จะไดรบความชวยเหลอในการหางานเชนเดยวกบคนทตกงานทไดรบเงนตกงานจากการ
ทำประกน โดยตองมคณสมบต คอ ไมมงานทำหรอทำงานตำกวา 15 ชวโมงตอสปดาห
แตจะไมไดรบเงนตกงานแตอยางใด



มาตรการชวยเหลอของสำนกงานแรงงาน
นอกจากจะมหนาทรบผดชอบเรองเงนตกงานแลว สำนกงานแรงงานยงมหนาทนำพา
คนตกงานเขาสตลาดแรงงานอกครง โดยมมาตรการชวยเหลอตาง ๆ ดงน

• งบในการหางาน ประกอบดวย คาใชจายในการสมครงาน คาเดนทางใน
การไปสมภาษณ คาแปลและเทยบวฒการศกษา
• สนบสนนคอรสอบรมการสมครงาน ชวยหาทฝกงานโดยออกคาใชจายใน
การเดนทางให
• สนบสนนคาเรยนภาษา
• สนบสนนการเรยนอาชพเพมเตมหรอเปลยนไปเรยนสายอน
• สำนกงานแรงงานชวยเหลอการเรมทำธรกจสวนตวเชนเดยวกบศนยแรงงาน
แตจะใหสำหรบคนทมสทธรบเงนตกงานเทานน

การลงทะเบยนเปนคนตกงาน
สามารถลงทะเบยนออนไลนทเวบไซต www.arbeitsagentur.de
หรอไปลงทะเบยนดวยตวเองทสำนกงานแรงงานทองท

• ผทลงทะเบยนจะมบชของตวเองและไดรบรหสเขาใชงาน
• สามารถเขาไปกรอกขอมลสวนตวในบชของตวเองไดและสามารถเขา
ไปดประกาศหางานทเขามาทางสำนกงานแรงงานได
• จะไดรบหนงสอเชใหไปพบเจาหนาทใหคำปรกษาหางานเปนระยะ ๆ

ขอแนะนำ
• ควรไตรตรองใหดวาตองการการชวยเหลอจากสำนกงานแรงงานแบบไหน
(การเทยบวฒการศกษา การเรยนภาษา การเรยนอาชพ ฯลฯ)
• หากยงไมรวาจะทำงานอะไร สามารถสอบถามเจาหนาทถงมาตรการ
แนะแนวทางอาชพได





E-Mail
สวสดคะพๆ

นองชอออม แตงงานและตดตามสามมาอยทเยอรมนไดสามปแลว
แตปจจบนแยกกบสาม เขาเคยพดดถกไววา ถาไมมเขา นองกอยไมได
นองจงหางานทำเพราะอยากเอาชนะและอยากเปนอสระโดยไมกลว
ความเหนอยยาก ทกวนนทำงานเปนแมบานทบานพกคนชรา
ไดเงนเดอน ปรกตไมรวมคาลวงเวลา 1,800 ยโร หกคาสวสดการ
สงคมและภาษแลวเหลอแค 1,320 ยโร

ถงแมจะไดเงนนอย นองกรวาตวเองจะไดรบสทธในระบบ
ประกนสงคม แตสทธอะไรบางนน นองเองกไมไดรลกจนไดมาฟง
การอบรมครงน และอยากขอบทสรปเปนลายลกษณอกษรอกครง
ไดไหมคะ



กลไกของระบบประกนสขภาพและระบบประกนสงคมในเยอรมน

ขอมลเผยแพรโดย คณ คารสเทน เดยรค (Carsten Dierk)
นำเสนอโดย คณพยงศร กลวงศ

คณ ขวใจ เฮนนก

สรปและเรยบเรยงบทความโดย ด.ร. มกดา นอลล



เรองควรรเกยวกบระบบประกนสงคมเยอรมนโดยสรป

ระบบประกนสงคมเยอรมนเปนระบบประกนตามกหมายทบงคบกลมคนบางกลม
ใหตองทำประกน ซงประกอบดวยประกนดงรายการตอไปน

ประกนสขภาพและประกนการดแลระยะยาว
(Gesetzliche Krankenversicherung / Pflegeversicherung)

• การทำประกนสขภาพ ชวยลดภาระคาใชจายในการรกษาพยาบาลในกรณทเจบปวย
และเพมความอนใจในกรณทเจบปวยกระทนหน โดยปกตแลวการรกษาพยาบาลใน
เยอรมนมคาใชจายคอนขางสง

• การมประกนสขภาพจงใจใหผมประกนสขภาพหมนไปพบแพทยเพอตรวจสขภาพ
สมำเสมอหรอแมเจบปวยเพยงเลกนอยกไมรรอทจะไปพบแพทยเพราะมประกน
สขภาพเปนหลกประกนรบภาระคาใชจาย การเจบปวยเลกนอยน หากรรอไมยอมไป
พบแพทยเพราะกงวลกบคาใชจายเนองจากไมมประกน อาจลกลามกลายเปนอาการ
เจบปวยรายแรงได

• ทกคนตองทำประกนสขภาพเชน ลกจาง นกศกษา คนเกษยณ ผรบเงนตกงานและ
ผรบเงนชวยเหลอจากร ผทำประกนสขภาพทมสถานภาพสมรส คครอง (ภรรยาหรอ
สาม) และบตรจะไดรบประกนสขภาพรวมดวยโดยไมตองจายเบยประกนสขภาพเพม
เตมแตอยางใด

• ประกนสขภาพตองทำควบคกบประกนการดแลระยะยาว ซงเปนประกนสำหรบกรณ
ทเจบปวยไมสามารถดแลตวเองไดโดยไมสามารถดำเนนกจวตรในชวตประจำวนใน
เรองการเคลอนไหว การรบประทานอาหาร การดแลอนามยสวนตวหรอการดแลบาน

• กลมคนทจำเปนตองทำประกนสขภาพตามกหมายหรอกลมคนทตองการทำ
ประกนสขภาพตามกหมายโดยสมครใจสามารถเลอกทำประกนสขภาพกบบรษท
ประกนสขภาพทไดรบอนาตใดกได



• อตราเบยประกนสขภาพและประกนการดแลระยะยาว ป ค.ศ. 2018
โดยคดเปนรอยละจากเงนเดอน ตามตารางตอไปน

*หมายเหต: อตราลดสำหรบผทำประกนทไมมสทธไดรบเงนระหวางปวย
ในกรณทปวยนานกวา 6 อาทตย (Krankengeld) เชน ผประกอบอาชพสวนตว
แมบาน พอบาน คนทไมไดประกอบอาชพ และนกศกษา



ประกนบำนา
(Gesetzliche Rentenversicherung)
ประกนบำนานเปนระบบประกนของร เปนประกนทจะทำใหผทำประกนมรายได
ไวใชจายในชวตหลงเกษยณ โดยรเปนผจดเกบและจะเปนผจายบำนาหลงเกษยณ
ใหกบผททำประกนไว

กลมคนทตองทำประกนบำนา คอ ลกจาง
อยางไรกดผประกอบอาชพสวนตวสามารถทำประกนบำนานไดเชนกน

ผลประโยชนทจะไดจากประกนบำนาตามกหมายกำหนด มดงน
• ผทำประกนจะไดเงนบำนาหลงเกษยณ ตามอายเกษยณและตามจำนวน
เงนบำนาทกหมายกำหนด
• ผทำประกนจะไดรบเงนบำนา ในกรณทไมสามารถทำงานไดเตมรอย
หรอทำงานไดเพยงบางสวน
• ในกรณทผทำประกนเสยชวตทายาทโดยธรรมคอคสมรสและบตรจะได
รบเงนบำนา หากเปนคสมรส เรยกวา “เงนบำนาหมาย” หากเปนบตร
เรยกวา “เงนบำนาลกกำพรา”
• ประกนบำนา รวมจายเงนเบยประกนสขภาพของผเกษยณบางสวน
• ประกนบำนา สนบสนนทางการเงนใหกบมาตรการฟนฟสขภาพของ
ผทำประกน
• ประกนบำนา ใหคำแนะนำผทำประกนและนายจาง

อตราเบยประกนบำนา ป ค.ศ. 2018 ดงตารางตอไปน



ประกนตกงาน
(Arbeitslosenversicherung)
ประกนตกงานเปนประกนเพอใหผทำประกนมรายไดระหวางตกงานโดยหนวย
งานทดแลคอ สำนกงานแรงงาน

ผลประโยชนทจะไดรบจากประกนตกงาน คอ ลกจางจะไดรบเงนตกงาน
สำนกงานแรงงานชวยหางานและใหคำปรกษาเรองอาชพรวมถงออกคาใชจาย
สำหรบการเรยนวชาชพใหม

กลมคนทตองทำประกนตกงาน คอ ลกจาง

อตราเบยประกนตกงาน ป ค.ศ. 2018 ดงตารางตอไปน

เงอนไขการยนขอรบเงนตกงาน

› ตองเปนผตกงานเนองจากนายจางยกเลกสาจางหรอตกงานเนองจากมเหต
จำเปนตองลาออกจากงาน
› ตองไปยนแจงลงทะเบยนเปนผตกงานกบสำนกงานแรงงานทรบผดชอบโดยตอง
ยนลวงหนากอนตกงาน 3 เดอน ถาเปนการตกงานอยางกะทนหน ยนภายใน 3
วนหลงจากทตกงาน
› ในเวลา 2 ปทผานมาทานจะตองทำงานทแจงจายประกนสงคมมาเปนระยะเวลา
อยางนอย 12 เดอน และในปทผานมาจะตองขาดงานหรอหยดงานไมเกน 150 วน
› สทธการขอรบเงนตกงานมอาย 4 ป และมสทธรบเงนตกงานจนถงอาย 65 ป
บรบรณ



› จำนวนเงนตกงานทจะไดรบประมาณ รอยละ 60 สำหรบคนโสดและรอยละ 65
สำหรบผมบตร ของรายไดถวเฉลยรวมของเงนเดอน 12 เดอนสดทาย
› ระยะเวลาทจะไดรบเงนตกงานขนอยกบระยะเวลาททำงานกอนตกงาน
และอายในขณะตกงาน สรปไดดงตารางตอไปน

หากตกงานตงแตอาย 50 ป เปนตนไป มสทธรบเงนตกงานดงตารางตอไปน



สำนกงานแรงงานสามารถตดเงนตกงาน (Sperre) ไดดงกรณตอไปน

ประกนอบตเหต
(gesetzliche Unfallversicherung)
เปนหลกประกนใหกบลกจางในยามเกดอบตเหตระหวางการทำงานหรอเจบ
ปวยดวยโรคทเกดจากการประกอบอาชพหรอไดรบอนตรายจากการทำงานได
โดยมจดประสงคและมาตรการในการรกษาและฟนฟใหลกจางไดกลบมาม
สขภาพดและสามารถกลบไปทำงานไดตามปกต

อบตเหตระหวางการทำงาน

- ตองเปนอบตเหตทเกดขนระหวางเวลาทำงานและเกยวของกบขอบเขตของงาน
ททำประกนไวโดยไมครอบคลมถงความเสยงโดยทว ๆ ไป
- เปนอบตเหตทเกดขนระหวางการเดนทางจากทพกไปสถานททำงานหรอ
ระหวางการเดนทางจากสถานททำงานกลบทพก
- ไมครอบคลมอบตเหตทเกดขนในเสนทางทออกนอกเสนทางทพกกบสถานท
ทำงานและไมครอบคลมอบตเหตทเกดระหวางการหยดเปนระยะเวลานานในเสน
ทางทพก-สถานททำงาน หรอสถานททำงาน-ทพก



เจบปวยดวยโรคทเกดจากการประกอบอาชพ (Berufskrankheit)

โรคทเกดจากการประกอบอาชพ คอ โรคทเกดจากปจจยในการประกอบอาชพโดย
ตรงและเปนโรคทถกบรรจอยในรายชอโรคทเกดจากการประกอบอาชพในประมวล
กหมายแพงและพาณชยเยอรมน

ตวอยางของการเจบปวยจากการประกอบอาชพ
› เจบปวยจากการสดดมหรอสมผสกบสารเคมทเปนพษ เชน สารตะกว

แคดเมยม ปรอท เปนตน
› เจบปวยจากการใชเครองจกร เครองมอ อปกรณตาง ๆ และแรงกายใน

การทำงาน เชน เจบปวยจากแรงสนสะเทอนของเครองมอทใช หมอนรองกระดกเอว
เคลอนเนองจากยกของหนกหรอจากการทำงานทตองกมตวนานหลายป เปนตน

› เจบปวยในระบบทางเดนหายใจและปอด เชน จากการสดดมอลมเนยม
และนกเกล จากการสดฝนใยตาง ๆ เปนตน



บรษทผรบทำประกนอบตเหต คอ
สมาพนธทดแลดานสวสดการประกนทเกยวของกบอาชพแตละสาขาอาชพ
ทเรยกวา Berufsgenossenschaft

กลมผทตองทำประกนอบตเหต คอ นายจาง
โดยเปนการทำประกนใหกบลกจางทงหมดในบรษทและนายจางเปนผรบผดชอบ
จายเบยประกนแตเพยงผเดยว



โทรศพทจากผขอคำปรกษา

พคะ หนมเรองขอคำปรกษา หนทำงานทรานอาหาร
รสกวาตวเองถกเจานายเอาเปรยบหลายเรองจนอยาก
จะลาปวย แตกกลวถกไลออก หนพยายามถามสาม
เรองกหมายแรงงานทน แตกไมเขาใจทงหมด
เพราะเขาอธบายเปนภาษาเยอรมน หนไมเขาใจภาษา
มากพอ พพอมขอมลสรปใหหนบางไหมคะ



บรรยายพเศษเรองกหมายแพง กหมายเกยวกบสวสดการแรงงาน
กหมายสวสดการสงคมและกหมายควบคมการทำสาตางๆ

โดย คณ ทอรสเทน เลาท
(Torsten Lauth, Oberlandesgericht Hamburg)



กหมายแรงงานเยอรมนในเชงปบตโดยสรป

เยอรมนเปนประเทศทมบทบตกหมายแรงงานทมประสทธภาพ
ประเทศหนงของโลก โดยมเปาหมายหลกคอการคมครองแรงงานและการจางงาน
นอกจากจะบตการคมครองแรงงานและการจางงานกระจดกระจายในกหมาย
ฉบบตาง ๆ แลว เชนในประมวลกหมายแพงและพาณชยเยอรมนยงมกหมาย
แรงงานเยอรมนทบตและกำหนดหลกการครอบคลมการจางงานและการคม
ครองแรงงานไวอยางครอบคลม

กหมายแรงงานเยอรมนแบงออกไดเปน 2 สวนให ๆ คอ
หนงสวนทเรยกวา “ระดบบคคล”ซงกำหนดขอบตทกอยางทเกยวกบความ
สมพนธระหวางลกจางกบนายจางโดยตรง ขอบตใน “ระดบบคคล” นไดแก
ขอกำหนดเรองการพกรอน กหมายปองกนการยกเลกสาจางโดยไมเปนธรรม
ขอกำหนดคมครองหงมครรภ เปนตน และสองสวนทเรยกวา “ระดบรวม”
ซงกำหนดขอบตทกอยางทเกยวกบหนาทและสทธของแตละฝายทเกยวของ
กบการดำเนนกจการ เชน ระหวางนายจางกบคณะกรรมการลกจางหรอสหภาพ-
แรงงาน ขอบตใน “ระดบรวม” นไดแก กหมายคาจาง ระเบยบการเลอก
คณะกรรมการลกจาง เปนตน

ขอมลตอไปนเปนขอมลกหมายแรงงานเยอรมนในเชงปบตอยางยอ
ใหทงลกจางและนายจางชาวไทยไดรจกสทธของลกจางในเบองตน



ระยะเวลาในการทำงาน
ระยะเวลาทำงานโดยทวไปกำหนดโดยสาการทำงานแตอยางมากตองไมเกน 8
ชวโมงตอวนโดยไมรวมเวลาพก มขอยกเวนคอ

• สามารถกำหนดระยะเวลาทำงานไดไมเกน 10 ชวโมงตอวน
• ถาหากภายในระยะเวลา 6 เดอน หรอ ภายในระยะเวลา 6 สปดาห
มชวโมงการทำงานโดยเฉลยแลวไมเกน 8 ชวโมงตอวน
• สามารถกำหนดระยะเวลาการทำงานเกน 10 ชวโมงตอวนไดในกรณ
› ตกลงกนดวยสา โดยลกจางยนยอม
› ตกลงกนดวยสา โดยกำหนดวนหยดชดเชย
› แตโดยปกตแลวการทำงานเกน 10 ชวโมงตอวนถอวาไมเปนไปตามกหมาย

การหยดพก
ชวงเวลาหยดพก คอ เวลาพกรบประทานอาหารเชาและเวลาพกรบประทานอาหาร
กลางวน

• ชวงเวลาทไมถอวาเปนการหยดพก เชน ชวงทไมมลกคา ชวงเขาหองนำ
ชวงชงกาแฟ เปนตน

ระยะเวลาการหยดพก
• หากทำงานนอยกวา 6 ชวโมงตอวน ไมมสทธเรยกรองการหยดพก
• ทำงานระหวาง 6-9 ชวโมงตอวน มสทธหยดพก 30 นาท
• ทำงานทงแต 9 ชวโมงขนไป มสทธหยดพก 45 นาท

อยางไรกดนายจางสามารถกำหนดระยะการหยดพกนานกวาทกหมายกำหนด
ดงขางตนไดและลกจางสามารถกำหนดไดวาตวเองจะหยดพกชวงใดของวน
ระหวางทำงาน



การทำงานในวนอาทตยหรอวนหยดตามกหมาย
ปกตแลวกหมายไมอนาตใหทำงานในวนอาทตยและวนหยด แตกหมายกม
ขอยกเวน เชน สำหรบกจการรานอาหาร กจการโรงแรม เปนตน หากลกจางตอง
ทำงานในวนอาทตยหรอวนหยด นายจางตองปบตดงตอไปน

• ไมใหลกจางทำงานในวนอาทตย อยางนอย 15 วนอาทตยตอป
• หากลกจางตองทำงานในวนอาทตยหรอวนหยด นายจางตองให
ลกจางหยดชดเชย โดยตองใหลกจางหยดชดเชยภายใน 2 สปดาห
นบจากวนอาทตยทลกจางทำงานและภายใน 8 สปดาห นบจาก
วนหยดทลกจางทำงาน

คาจาง
กหมายกำหนดคาจางขนตำไวท 8.84 ยโรตอชวโมง อยางไรกตาม นายจางอาจ
ใชวธเลยงกหมายหลายวธ เชน

• ใหลกจางทำงานลวงเวลาโดยไมจายคาจาง
• ไมทำสาจางกบลกจางแตใหลกจางทำงานในรปแบบเปนเจาของ
กจการเองเพอเลยงไมจายคาจางขนตำและเลยงไมจายคาประกนสงคม
• นายจางกำหนดเวลาทำงานสนลงจะไดจายคาจางนอยลงแตลกจาง
ตองใชเวลาทำงานเทาเดม เพอใหงานเสรจ
• นายจางตกรอบเวลาทำงานใหแคบขน เชน เวลาทลกจางตองเปลยน
ใสชดทำงาน ไมนบวาเปนเวลาทำงานหรอเวลาทลกจางตองเดนทาง
ไปทำงานนอกสถานทไมนบเวลาในการเดนทางเปนเวลาทำงาน

• ให บตรของขว (Gutschein) หรอขาวของแทนคาจาง
• ใหลงชอในหนงสอยนยอมไมรบคาจาง
• ไมแยกแยะเวลาพกและเวลาทำงาน

ลกจางควรทำอยางไร ถานายจางใชวธเลยงกหมายวธใดวธหนงขางตน

ใหลกจางบนทกเวลาการทำงานของตวเองอยางละเอยด และหากจำเปนสามารถ
ฟองศาลแรงงานได



การหยดพกรอน

• ลกจางมสทธพกรอนประจำปตามกหมาย 24 วนทำการตอป (ไมนบวน
อาทตยและวนหยด) แตนายจางอาจใหลกจางหยดพกรอนประจำปมากกวา
24 วนทำการกได
• ลกจางสามารถขอหยดพกรอนเตมท (เชน จำนวน 24 วนทำการ) ไดหลงจาก
ททำงานมาอยางนอย 6 เดอน หากทำงานยงไมถง 6 เดอน สามารถขอพกรอน
ได 1 ใน 12 ของจำนวนวนพกรอนทมสทธไดตอการทำงานเตม 1 เดอน

ลกจางจะขอหยดพกรอนเมอใดกไดใชไหม
โดยปกตแลวนายจางตองยอมรบคำขอหยดพกรอนของลกจาง นายจางอาจ
ปเสธไดถาหากมเหตจำเปนเกยวกบกจการหรอลกจางคนอนไดขอหยด
พกรอนในเวลาเดยวกน แตตามคำพพากษาของศาลทเกยวของไดตดสนไววา
"การขอหยดพกรอนของลกจางมความจำเปนมากกวาภารกจของกจการ"

ถานายจางไมยอมใหหยดพกรอน ลกจางควรทำอยางไร
ลกจางสามารถยนขอคำสงจากศาลแรงงานใหนายจางอนมตการขอหยดพกรอน
ซงสามารถดำเนนการไดรวดเรว บางครงอาจขอไดภายใน 1 วน

ปวยระหวางพกรอน ลกจางควรทำอยางไร
หากปวยระหวางพกรอน ไมนบวนทปวยเปนวนพกรอนโดยลกจางจะตองม
หนงสอรบรองปวยมาแสดงเปนหลกานและนายจางตองนำวนทปวยตาม
หนงสอรบรองมานบคนเปนวนพกรอนทเหลอ



หากลกจางปวย ตองทำอยางไร
• ตองแจงใหนายจางทราบทนท โดยใชวธการสอสารทบรษทใชตามปกต เชน
ทางโทรศพท อเมล หรอ SMS เปนตน แลวแตวาบรษทไดตกลงใหใชวธใด
• นายจางไมมสทธถามถงสาเหตการปวย
• ตามกหมายแลว หากปวยมากกวา 3 วนทำการ (ไมนบวนหยดเสารอาทตย)
ตองยนหนงสอรบรองปวยตวจรง
• ตองยนหนงสอรบรองปวยใหกบบรษทประกนสขภาพดวยเชนกน
• หากไมยนหนงสอรบรองปวย นายจางมสทธปเสธไมจายคาจาง
หรอทำเรองตกเตอนได

เมอใดทถอวาทำงานไมได
• มอาการเจบปวย ไมสามารถทำงานททำในปจจบนไดหรอ
อาการเจบปวยอาจแยลงหากตองทำงานตอไป
• ไมสามารถทำงานไดในกรณประสบอบตเหต
• สำหรบการประสบอบตเหตนน หากเกดจากความผดของลกจาง เชน
เมาระหวางขบรถจนเกดอบตเหตหรอไดรบอบตเหตจากการเลนกา
ทกหมายสามารถตความไดวาเปนกาทลกจางรวาเสยงแตกยงเลน
นายจางสามารถปเสธไมจายคาจางระหวางลกจางหยดงานเพอรกษาตวเองได

ระหวางทปวยลกจางจะไดรบคาจางหรอไม
ระหวางทปวยนน นายจางจะจายคาจางตออกเปนเวลา 6 สปดาห หรอ 42 วน
นบตงแตวนทไมสามารถมาทำงานได โดยจะตองมหนงสอรบรองการปวย
จากแพทยผรกษามายนตอนายจาง หลงจากนน หากปวยนานกวา 6 สปดาห
บรษทประกนสขภาพจะเปนผจายคาจางตอโดยจะจายรอยละ 70 ของคาจาง
กอนหกภาษและประกนสงคม แตสงสดไมเกนรอยละ 90 ของเงนคาจาง
หลงหกภาษและประกนสงคม



คาเสยหาย
ในกรณทลกจางทำใหเกดความเสยหายระหวางการงาน

ลกจางตองจายคาเสยหายใหนายจางหรอไม
การรบผดชอบคาเสยหาย เปนไปตามกรณตอไปน

• หากลกจางตงใจทำใหเกดความเสยหาย
ลกจางตองรบผดชอบคาเสยหายเตม
• หากลกจางกระทำดวยการประมาทเลนเลออยางรายแรง
โดยปกตลกจางตองรบผดชอบคาเสยหายเตมเชนกน
• หากลกจางกระทำดวยการประมาทเลนเลอระดบกลาง
ลกจางตองรบผดชอบคาเสยหายตามอตราสวน
• หากลกจางกระทำดวยการประมาทเลกนอย
ลกจางไมตองรบผดชอบคาเสยหาย

การยกเลกสาจางโดยนายจาง
การยกเลกสาจางจะมผลกตอเมอกระทำโดยลายลกษณอกษร

• การยกเลกสาดวยปากเปลาหรอผานชองทางอเลกทรอนกส
(เชน อเมล WhatsApp หรอ SMS) ถอวาไมมผล
• หนงสอยกเลกสาจางตองถงมอลกจาง เชน นายจางตองม
หลกานแสดงวาหนงสอยกเลกสาจางถงมอลกจาง เชน
การนำไปหยอนทตไปรษณยของลกจางหรอหลกานการลง
ทะเบยนไปรษณยถอวาถงมอลกจาง



การยกเลกสาจางของนายจางม 2 กรณ คอ

1. การยกเลกสาทำงานในกรณปกต (ordentliche Kündigung)
ในกรณนโดยปกตแลว นายจางไมตองแจงเหตผลในการยกเลกสาจางกได
แตในกรณทกหมายคมครองการยกเลกสาจาง (Kündigungsschutzgesetz)
มผลครอบคลมสาจางททำกนไว นายจางตองแสดงเหตผลในการยกเลก
สาจางซงอาจเปนกรณใดกรณหนงดงตอไปน

• ความประพตของลกจางโดยใหคำนงวานายจางไดวากลาวตกเตอน
และใชมาตรการขนเบาทกขนแลวแตไมไดผลจนจำเปนตองใช
มาตรการขนรนแรงโดยการยกเลกสาการทำงาน
• ความประพตใดทถอเปนเหตใหนายจางยกเลกสาจางได เชน
มาทำงานสายมากและบอยหรอประเมนแลววาคงไมสามารถทำงาน
ดวยกนบนานความไวเนอเชอใจไดอกตอไปหรอมความประพตท
ทำใหเกดความไมสงบในสถานททำงานอยางถาวร เปนตน



เหตผลเกยวกบตวบคคลของลกจางทไมใชความประพตของลกจาง
เชน
• ลกจางไมมความรความสามารถเพยงพอในการทำงานตามทตกลงกนไว
ในสาจาง หรอ
• ลกจางปวยกระเสาะกระแสะหรอปวยบอย ๆ จนทำใหทำงานไดไมเตมท
อยางไรกด

การยกเลกสาจางในกรณตอไปนจะไมมผลหากพสจนวาไมมความเทยง
ธรรม นายจางไมสามารถจางตอไปได
ตองยกเลกสาจางเนองจากมความจำเปน ภายในกจการ เชน
• การปรบระบบการ ทำงานหรอการผลตททำใหใชแรงงานนอยลง
• การปรบโครงสรางแรงงานเพราะกจการทำรายไดไมพอกบการจางงาน
• การปรบเปลยนขอบเขตงานของตำแหนงงาน
• การมอบหมายใหบรษทขางนอกรบงานหรอโครงการบางอยางไปทำ

ระยะเวลาในการยกเลกสาจางโดยนายจางในกรณปกต
• การยกเลกสาจางในกรณปกตมระยะเวลา 4 สปดาหลวงหนาโดยยกเลก
สาจางในวนท 15 หรอวนสดทายของเดอน
• สำหรบลกจางททำงานมานานกวา 10 ป มระยะเวลาการยกเลกสาจางลวง
หนา 4 เดอน (ยงทำงานมานาน กตองแจงลวงหนานาน) โดยสาจางสนสดใน
วนสดทายของเดอน
• ในสาจาง สามารถกำหนดระยะเวลายกเลกสาจางลวงหนาเปนแบบ
อนได

2. การยกเลกสาจางในกรณพเศษ (außerordentliche Kündigung)
การยกเลกสาจางในกรณพเศษตองมเหตผลจำเปนเพยงพอ เชน ลกจาง
กระทำความผดอาา โดยเฉพาะอยางยง การทำรายรางกาย การลวนลาม
ทางเพศ การฉอโกง เปนตน สามารถยกเลกไดทนท ไมมระยะเวลาในการ
ยกเลกสาจางลวงหนา



กหมายคมครองการยกเลกสาจาง

หลงจากทนายจางไดยกเลกสาจางเปนลายลกษณอกษรและลกจางไดตรวจสอบ
แลววาสาจางททำกบนายจางไวไดรบความคมครองจากกหมาย ลกจาง
สามารถยนคำขอใหศาลแรงงานตรวจสอบวาการยกเลกสาจางมผลและมความ
เทยงธรรมหรอไมโดยมเงอนไขสำหรบการยนฟองตอศาลแรงงานดงน
• ลกจางตองทำงานในกจการหรอบรษทตดตอกนอยางตอเนองเปนเวลามากกวา
6 เดอน ไมวาจะทำงานแบบเตมวน (Vollzeit) หรอจะทำงานแบบครงวน (Teilzeit)
กตาม
• กจการหรอบรษทตองมลกจางอยางนอย 10 คน
• ลกจางบางกลมจะไดรบการคมครองเปนพเศษ เชน คนพการขนรนแรง หง
ตงครรภและสมาชกคณะกรรมการลกจาง (Betriebsrat) นายจางไมสามารถยกเลก
สาจางกบลกจางซงเปนคนพการขนรนแรงได หากมเหตผลสมควรจรง นายจาง
จะตองแจงใหคณะกรรมการลกจาง ตวแทนคนพการขนรนแรงและสำนกงาน
Integrationsamt ทราบ
• การยกเลกสาจางลกจางซงเปนคนพการขนรนแรงจะตองไดรบความเหนชอบ
จากสำนกงาน Integrationsamt ทรบผดชอบกอน หากไมไดรบความเหนชอบ ถอวา
การยกเลกสาจางไมมผลแตอยางใด
• ลกจางทตงครรภจะไดรบความคมครองจากการยกเลกสาจางตงแตวนเรม
ตงครรภไปจนถง 4 เดอนหลงการคลอดบตร
• การยกเลกสาจางกบลกจางซงเปนสมาชกของคณะกรรมการลกจางหรอเปน
ตวแทนของลกจาง ทำไดในกรณพเศษ (außerordentliche Kündigung) เทานน
ซงนายจางตองแสดงเหตผลสำคของการเลกสาจางโดยจะตองไดรบความเหน
ชอบจากคณะกรรมการลกจาง การยกเลกสาจางจงจะมผล
• การยนฟองตอศาลแรงงานตองยนภายใน 3 อาทตย หลงจากวนทไดรบยกเลก
สาจางเปนลายลกษณอกษรโดยตองยนภายในเวลาทกำหนด หากไมยน ถอวา
การยกเลกสาจางมผล
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