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สมาคมหญิงไทยเพื่อหญิงไทย

ด้วยความสนับสนุนของสถานเอกอัครราชทูต	 ณ	 กรุงเบิร์น	 และ
ท่านเอกอัครราชทูต	 นายดอน	ปรมัตถ์วินัย	 (ต�าแหน่งในขณะนั้น)	 พร้อม
กลุ่ม	ชมรม	สมาคมต่างๆ	ในสวิตเซอร์แลนด์	มีมติจัดตั้งสมาคมหญิงไทย
เพื่อหญิงไทย	เมื่อวันที่	22		ตุลาคม	พ.ศ.	2541	(ค.ศ.	1998	)	และได้จด
ทะเบียนเป็นสมาคมตามกฏหมายสมาพันธรัฐสวิส	เมื่อวันที่	19	มิถุนายน	
พ.ศ.	2542	 (ค.ศ.	1999)	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหญิงไทยและชาวไทยทุก
คนที่อาศัยในสวิตเซอร์แลนด์	ได้รับโอกาสวิเคราะห์	หาแนวทางในการลด
และพร้อมแก้ปัญหาต่างๆ	ของตนและของครอบครัว	หลักการท�างานของ
สมาคมฯ	 คือเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์	 ต่อการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน	
ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิทางกฏหมาย	และหน้าที่ต่อสังคม	ที่ควรทราบ	นอกจาก
นี้	 สมาคมยังให้ความช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหา	 โดยการให้ค�าปรึกษาทาง
โทรศัพท์	 ให้ค�าแนะน�าเบ้ืองต้นและขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องการแก้ปัญหานั้นๆ

คู่มือที่ท่านก�าลังถืออยู่ในมือฉบับนี้เป็นโครงการเผยแพร่ความรู้
การด�ารงชีวิตในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ส�าหรับชาวไทย	 กระทรวงการ
ต่างประเทศได้มอบหมายให้	 สถานเอกอัครราชทูต	ณ	 กรุงเบิร์น	 ร่วมกับ
สมาคมหญิงไทยเพื่อหญิงไทย	 ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์	 รวบรวมข้อมูล
และจัดท�าขึ้น	 เพื่อให้ผู้ที่จะเดินทางไปพ�านักในประเทศสวิตเซอร์แลนด์	
หรือผู้ที่เพิ่งเข้าพ�านัก	 ได้รับข้อมูลพื้นฐานที่ช่วยให้เข้าใจการด�าเนินชีวิต
ในประเทศนี้ได้ดีหรือง่ายขึ้น
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	 ในปัจจุบัน	 มีคนไทยอพยพไปอาศัยอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์

และยุโรปจ�านวนมากโดยเฉพาะมีผู ้หญิงไทยที่แต่งงานและติดตาม

ครอบครัว	 เพื่อไปอยู่กับสามีชาวสวิสและชาวยุโรป	 มีจ�านวนเพิ่มขึ้น

เรื่อยๆ	 หน่วยงานของรัฐโดยเฉพาะสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุล

ใหญ่	 ซึ่งมีภารกิจและหน้าที่โดยตรง	 ในการให้ความคุ้มครองดูแลคนไทย

ในต่างประเทศ	ตามแนวนโยบายการทูตเพื่อประชาชน	จึงมีบทบาทส�าคัญ

ยิ่งในการที่จะเข้าถึงกลุ่มชุมชนไทยในยุโรปทั้งหลาย	 การก่อตั้งสมาคม

หญิงไทยเพื่อหญิงไทยสวิตเซอร์แลนด์	 จึงเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์และดี

ยิ่ง	 ซึ่งนอกเหนือจากจะเป็นการช่วยงานของทางราชการโดยตรงแล้ว	 ยัง

ได้ก่อประโยชน์ในการให้ค�าแนะน�าช่วยเหลือผู้หญิงไทยในสวิตเซอร์แลนด์

และยุโรปได้เป็นอย่างดี	 ความริเริ่มต่างๆ	 	 ในการจัดท�ากิจกรรมของ

สมาคมหญิงไทยเพื่อหญิงไทยในสวิตเซอร์แลนด์	ทั้งการจัดการอบรม	การ

เรียน	 การสอนภาษาไทยแก่ครูอาสาสมัคร	 การเชิญจิตแพทย์มาให้ค�า

แนะน�าในการแก้ไขปัญหาที่หลายคนประสบ	 การให้ความช่วยเหลือ

ฉุกเฉินแก่หญิงไทย	โดยเฉพาะการตอบค�าถามทางโทรศัพท์	กิจกรรมต่างๆ

เหล่านี้	 ล้วนเป็นกิจกรรมที่เกิดประโยชน์อย่างยิ่งแก่ครอบครัวหรือชุมชน

ชาวไทยในต่างประเทศ	 ในส่วนตัวผมเองมีความยินดีและปลาบปลื้มใจที่

ได้ร่วมงานกับคณะกรรมการสมาคมหญิงไทยเพื่อหญิงไทยในสวิตเซอร์

แลนด์	 ตลอดจนได้ให้การสนับสนุนสมาคมฯในด้านงบประมาณ	 และการ

ร่วมกิจกรรมอันจะเป็นประโยชน์แก่พี่น้องชาวไทยในสวิตเซอร์แลนด์และ

ยุโรป	 การจัดท�าคู่มือการด�ารงชีวิตในประเทศสวิตเซอร์แลนด์	 เส้นทางสู่		

สวิตเซอร์แลนด์	 เป็นกิจกรรมอันหนึ่งของสมาคมหญิงไทยเพื่อหญิงไทย						

สวิตเซอร์แลนด์	 ที่มีประโยชน์และส�าคัญยิ่ง	 สมาคมฯได้จัดพิมพ์หนังสือ

มาต่อเน่ืองเป็นเวลาหลายปีและมีการปรับปรุงแก้ไขให้มีความทันสมัยโดย

ตลอด	 ในการจัดท�าฉบับปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้	 มีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์เพิ่ม

ขึ้นมาก	ซึ่งผมเชื่อว่าพี่น้องชาวไทยในสวิตเซอร์แลนด์จะน�าไปใช้ประโยชน์

ในการด�ารงชีวิตอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ได้อย่างดียิ่ง	

	 ในโอกาสน้ี	 ผมขอขอบคณุคณะกรรมการสมาคมหญิงไทยเพือ่หญิงไทย	

และทกุท่านทีมี่ส่วนเก่ียวข้องในการจัดท�าคูมื่อการด�ารงชีวิตในสวิตเซอร์แลนด์	

เส้นทางสู่สวิตเซอร์แลนด์	 และขอให้ผลแห่งการการกระท�าความดีนี้	

จงดลบันดาลให้ท ่านทั้งหลายประสบแต่ความสุข	 ความเจริญ	

และบรรลุเป้าหมายในชีวิต	ทุกประการ

                                        ดร.ชัยยงค์	สัจจิพานนท์

	 	 	 	อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจ�าสมาพันธรัฐสวิส
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	 การใช้ชีวิตในต่างแดนไม่ใช่เป็นเรื่องที่ง่ายนัก	 ไม่ว่าท่านจะไปอยู่

ในฐานะอะไร	 นักศึกษา	 ข้าราชการ	 ไปท�างาน	 แต่งงานไปอยู่กับคู่สมรส	

หรือแม้แต่ไปท่องเที่ยว	ดูงานระยะสั้น	ๆ	ก็ตาม	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	หาก

ไปอยู่นาน	 ๆ	 หรือที่เรียกว่า	 ไปตั้งรกราก	 สร้างครอบครัว	 ก็ยิ่งเป็นเรื่อง

ยากเข้าไปใหญ่	ท่านต้องรู้	ต้องท�าความเข้าใจกับแง่มุมต่าง	ๆ 	ของประเทศ

นั้น	ๆ 	ต้องรู้หรือควรจะรู้	ระเบียบ	ข้อบังคับ	กฏหมาย	วัฒนธรรม	ประเพณี	

แนวปฎิบัติ	ภาษา	ฯลฯ	รวมทั้งในส่วนของไทยที่เกี่ยวข้อง	เพื่อที่จะให้ชีวิต

ของท่าน	มีสุข	มีความสบายมากขึ้น	ยุ่งยากน้อยลง

	 ในส่วนของสวิตเซอร์แลนด์	 ในนามของสถานเอกอัครราชทูต	 ณ	

กรุงเบิร์น	ผมขอแสดงความชื่นชม	ยินดี	ต่อสมาคมหญิงไทยเพื่อหญิงไทย	

โดยมีพี่จารีย์	 เคลเลอร์เป็นประธาน	 ที่ได้มีความริเริ่มและจัดท�า	

"คู่มือการด�ารงชีวิตในประเทศสวิตเซอร์แลนด์"	 ขึ้นมา	 เนื่องในโอกาส

ครบรอบ	 16	 ปีของการก่อตั้งสมาคม	 ฯ	 หนังสือคู่มือนี้จะยังประโยชน์

เป็นอย่างมากแก่ผู้ที่ได้มาอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์แล้ว	 หรือก�าลังคิด	 มีแผน	

ที่จะมาอยู่ในประเทศนี้	 แทนที่ท่านจะต้องไปค้นหา	 เสาะหาข้อมูลต่าง	 ๆ	

จากแหล่งหลากหลายมากมาย	 ซึ่งบางครั้งก็หายากเสียเหลือเกิน	

สมาคมหญิงไทยเพื่อหญิงไทยได้รวบรวมข้อมูล	 กฏหมาย	 ระเบียบ	ฯลฯ	

ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตในสวิตเซอร์แลนด์มาอยู่ในหนังสือเล่มเดียวกัน	

นับเป็นวิทยาทานอันยิ่งใหญ่ครับ

	 ในนามของภาครัฐในสวิตเซอร์แลนด์	ซึ่งก็คือสถานเอกอัครราชทูต	

ณ	กรุงเบิร์น	ที่ต้องมีหน้าที่	ความรับผิดชอบ	ในการดูแล	คุ้มครอง	ปกป้อง	

ช่วยเหลอืพวกเราชาวไทยในสวติเซอร์แลนด์	ผมขอขอบพระคณุพีจ่ารย์ี	เคลเลอร์	

สมาคมหญิงไทยเพื่อหญิงไทย	 รวมทั้งทุก	 ๆ	 ท่านผู ้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ในการจัดท�า	 "คูมื่อการด�ารงชวีติในประเทศสวิตเซอร์แลนด์"	 ท่านท้ังหลาย

ได้ท�าให้การใช้ชีวิตของคนไทยในสวิตเซอร์แลนด์	โดยเฉพาะท่านสภุาพสตรี

ทั้งหลายที่ได้ตัดสินใจจากบ้านเกิดเมืองนอนมาใช้ชีวิตในสวิตเซอร์แลนด์

นั้นง่ายขึ้น	น่าอยู่ขึ้น	น่าภิรมย์ขึ้น	น่ากลัวน้อยลง		น่าวิตกกังวลและยุ่งยาก

น้อยลง	เมื่อท่านได้ศึกษาคู่มือนี้	และมีไว้ใกล้ตัว

	 ย�้าอีกครั้งครับ	การใช้ชีวิตในต่างแดนไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนัก	แม้แต่ใน

สวติเซอร์แลนด์	แต่หากท่านได้	"รู้เขา	รู้เรา"	ก็ใช่ว่าจะเป็นเร่ืองยากเสยีทเีดยีว

	 ขอขอบพระคณุอกีคร้ังครับ	 และขอให้สมาคมหญิงไทยเพือ่หญิงไทย	

เจริญก้าวหน้า	และคงอยู่คู่ชุมชนชาวไทย	ช่วยเหลือสังคมไทยในประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์เป็นอย่างดีดังเช่นที่ผ่านมา	ต่อไปอีกนานเท่านานครับ

																																									เฉลิมพล	ทันจิตต์

																																			เอกอัครราชทูต	ณ	กรุงเบิร์น
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ก็เมื่อมาด้วยความเต็มใจ	 เพราะได้ยินกิตติศัพท์อันเลื่องลือ	ฉะนั้น
ก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับสิ่งที่เคยชื่นชมนั้น	 	 เราชาวหญิงไทยกล่าวเปรียบ
ตนเองดั่งเมล็ดข้าวเปลือก	 เมื่อมาตกอยู่ในดินแดนท่ีอุดมสมบูรณ์แล้ว	
น่าที่จะแตกหน่อเป็นต้นกล้าที่แข็งแรง	 เจริญก้าวหน้าต่อไปเป็นต้นข้าว
ที่ออก	“รวงข้าว”	สมบูรณ์		ได้แพร่ขยายเมล็ดพันธ์ชั้นหนึ่งให้ไพศาลยิ่งๆ	
ขึ้นไป	

ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน	ประเทศไทย	หรือประเทศสวิตฯ	เรามีปณิธานที่
จะท�าตนให้มีประโยชน์ส่วนตนและเพื่อคนรอบข้าง	 สร้างตนให้มีคุณภาพ	
เพื่อสร้างชุมชนไทยที่เข้มแข็ง	 จึงเป็นที่มาของการรวบรวมความรู้ทั่วไป
ของประเทศสวิตฯ	 เกี่ยวกับกฏหมายซึ่งสมควรแก่พวกเรา	 ในการพ�านัก
และเป็นประชากรที่มีคุณภาพ	 และเนื่องในโอกาสที่สมาคมหญิงไทยเพื่อ
หญงิไทย	ครบรอบปีที	่16	ของงานจติอาสาเพือ่ชุมชนไทยในสวติเซอร์แลนด์	

และเพื่อมิให้หนังสือเล่มนี้	 หนักวิชาการมากไป	 จึงเสริมด้วย
รูปภาพการ์ตูนประกอบเรื่อง	 	 เห็นหน้าปกแล้วอาจคิดว่าหนังสือน�าเที่ยว	
นั่นแสดงว่าหนังสือเล่มนี้	 น่าหยิบจับ	 น่าอ่าน	 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะ
เป็นประโยชน์แก่ทั้งผู้ที่เตรียมตัวไป	หรือผู้ที่ได้อยู่ในประเทศสวิตฯ	แล้ว	

ขอขอบพระคุณกระทรวงการต่างประเทศ	 สถานเอกอัครราชทูต	
ณ	กรุงเบิร์น	ท่านเอกอัครราชทูตเฉลิมพล	ทันจิตต์	พร้อมข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ทุกท่าน	 ที่สนับสนุนการด�าเนินงานครั้งนี้	 ขอบคุณทีมงานซึ่ง
รวบรวม	ค้นคว้า	ข้อมูลบรรจุอยู่ในหนังสือเล่มนี้	ขอบคุณคณะบรรณาธิการ	
ตลอดจนผู้ตรวจอักษร	 ผู้วางรูปเล่ม	 ผู้วาดภาพ	 และอีกหลายๆคน	 ซึ่งไม่
อาจกล่าวนามได้ทั้งหมด	 และที่ส�าคัญคือชุมชนไทยซึ่งให้ความสนับสนุน
เป็นก�าลงัใจในการท�างานของสมาคมฯตลอด	16	ปี	ทีผ่่านมา	ขอบคณุมากค่ะ

  
	 	 	 คณะกรรมการหญิงไทยเพื่อหญิงไทย

บทน�า

เมื่อเราศึกษาประวัติศาสตร์	 และอารยธรรมโลก	 จะพบว่ามนุษย์	
อยู่รวมกันเป็นหมู่	เป็นกลุ่ม	ชุมชน	และประเทศ	โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่
และความรับผิดชอบ	ต่อกลุ่ม	ต่อชุมชน	และต่อประเทศของตน	ด้วยความ
มุ่งหมายที่จะยังชีวิตให้ดีขึ้น	 กลุ่มหรือประเทศต่างๆ	 ได้พัฒนาลักษณะ
ประจ�ากลุ่มหรือประจ�าชาติของตน	 ซึ่งมีความหมายคลุมถึงลักษณะสังคม	
การเมือง	เศรษฐกิจ	หลักความคิด	ศาสนา	ศิลปวัฒนธรรม	ฯลฯ

ลักษณะประจ�าชาติดังกล ่าวนี้ ได ้ ถูกปรุงแต ่งขึ้นจากสภาพ
ธรรมชาติ	เพื่อให้การด�ารงชีวิตเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมนั้นๆ

หากเรามีโอกาสได้ศึกษาข้อมูลก่อนเข้าไปอยู่ในกลุ่มหรือสังคม	 ซึ่ง
แตกต่างไปจากกลุ่มหรือสังคมที่เราคุ้นเคยอาจช่วยให้เราเข้าใจพฤติกรรม
ของชนกลุ่มนั้นๆได้ดีขึ้น

เมื่อพูดถึงสวิตเซอร์แลนด์	 เราจะมองเห็นภาพภูเขาสูงเสียดฟ้า	
หิมะขาวปกคลุม	 มโนภาพต่อไปเป็นทะเลสาปน�้าใสดั่งตาตั๊กแตน	
เห็นสีครามของน�้า	 ในฤดูร้อนบนภูเขามีวัวตัวโตๆ	 ซึ่งให้ผลผลิตน�้านม
มากกว่า	20	ลิตรต่อวัน	 เพราะพื้นดินชุ่มชื้น	ต้นหญ้าเขียวขจี	 จากน�้านม
คุณภาพ	แปลงเป็นเนย	 เนยแข็ง	 เป็นส่วนหนึ่งของชอคโกแลตหอมอร่อย		
สภาพบ้านเมอืงเป็นระเบยีบ	สะอาดตา	ถนนหนทาง	การคมนาคมสะดวกสบาย	

คนสวิส	ขึ้นชื่อในเรื่องความมีระเบียบเรียบร้อย	บางคนจนถึงขั้นที่
เรียกว่า	เจ้าระเบียบ		มีความละเอียดในการท�างาน		

ทั้งหลายนี้เป็นส่ิงที่คนภายนอกได้ยินมาในฐานะนักท่องเที่ยว	
สวติเซอร์แลนด์คอืสวรรค์		ท่ีเราขอมาสัมผสัสักคร้ัง	แต่มคีนไทยหลายหมื่น	
มีโอกาสได้มาอยู่อาศัย	 พักพิง	 มีครอบครัวสร้างรากฐานที่นี่	 ในจ�านวน
คนเหล่านี้	 มาด้วยเหตุปัจจัยที่แตกต่างกัน	 เราจะมาจากไหน	 มีพื้นฐาน
มาอย่างไร	 คงเป็นส่วนหนึ่งที่อาจส�าคัญหรือไม่ส�าคัญ	 แต่อย่างหนึ่งท่ี
ทุกคนจะต้องเริ่ม	คือการเรียนรู้บ้านใหม่แห่งนี้ให้มากกว่าการมาท่องเที่ยว	
เรียนรู้ในทุกๆด้าน	เรียนรู้ภาษา	วัฒนธรรม	ผู้คน	ชุมชน	ความเป็นอยู่ของ
ท้องถิ่น	 เรียนรู้สิทธิหน้าที่ของการเป็นส่วนหนึ่งในสังคมที่นี่	 เพื่อการใช้
ชีวิตที่เป็นสุข	สงบ	ตามแบบอย่างของชาวสวิส



บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสมาพันธรัฐสวิส

12 13

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์	 	 ชื่อประเทศเรียกในภาษาต่างๆ	 ดังนี้	
อังกฤษ:	 Switzerland;	 เยอรมัน:	 die	 Schweiz;	 ฝรั่งเศส:	 la	 Suisse;	
อิตาลี:	 Svizzera;โรมานช์:	 Svizra	 ค�าว ่าสวิตฯ	 มีรากศัพท์จาก
ชื่อรัฐ	Schwyz	ชวิทซ์	ซึ่งเป็นรัฐหนึ่งที่ร่วมก่อตั้งประเทศ
	 มีชื่อทางการว่า สมาพันธรัฐสวิส	อังกฤษ:	Swiss	Confederation;	
เยอรมนั:	Schweizerische	Eidgenossenschaft;	ฝร่ังเศส:	Conféedéeration	
Suisse;	อิตาลี:	Confederazione	Svizzera;	 โรมานช์:	Confederaziun	
Svizva	และ	ละติน:	Confoederatio	Helvetica				ค�าภาษาละติน	Con-
foederatio	 Helvetica	 	 หรือ	 Helvetia	 เฮลวิเชีย	 ค�านี้เก่าแก่กว่าค�าว่า	
Schwyz	 ชวิทซ์	 ชาวเฮลวิเชียเป็นชนเผ่าโบราณที่อาศัยในประเทศนี้	 ชื่อ	
Helvetia	เฮลวิเชีย	ถือเป็นภาษากลาง	เป็นค�าสั้นๆ	ซึ่งน�ามาใช้ในดวงตรา
ไปรษณีย์	 ในเหรียญเงิน	 แต่ในธนบัตรจะลงชื่อทางการทั้งสี่ภาษา			
นอกจากนี้	ค�าย่อคือ	CH	และใช้เป็นโดเมน	“.ch”	ส�าหรับเว็บไซต์	

1.1 การก่อตั้งประเทศ
	 สมาพันธรัฐสวิส	ก่อตั้งเมื่อวันที่	1	สิงหาคม	ค.ศ.	1291		โดยการ
ร่วมสาบาน	 (Eid)	 ระหว่างรัฐ	 3	 รัฐในเขตเทือกเขาแอลป์	 คือ	อูรี	 (Uri),	
ชวิทซ์	 (Schwyz)	 และ	 อุนเทอร์วัลเดน	 (Unterwalden)	 	 เป็นสหาย	
(Genossen)	รวมตัวกันขึ้นเป็น	สมาพันธรัฐสวิส	ที่เรียกเป็นภาษาเยอรมัน
ว่า		Schweizerische	Eidgenossenschaft	หลังจากนั้นมีรัฐต่างๆ	เข้ามา
ร่วมด้วย	ในปี	ค.ศ.	1513	รวมมีทั้งหมด	13	รัฐ	จนถึง	ค.ศ.	1815	มีทั้งหมด	
22	รัฐ
	 ในปี	 ค.ศ.	 1815	 ที่คองเกรสแห่งเวียนนา	 (The	 Congress	 of	
Vienna)	 ได้มีการลงนามให้ประเทศสวิตเซอร์แลนด์	 เป็นประเทศที่เป็น	
กลางทางการเมือง	 	 โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็น
กันชนป้องกันการขยายดินแดนและการท�าสงครามระหว่างประเทศ
ฝรั่งเศส	เยอรมัน	และออสเตรีย	

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/.ch
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AA
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- สภาแห่งชาติ	 (National	 Council)	 ได้รับเลือกตั้งจากประชาชน
โดยตรง	มีจ�านวน200 	คน	แต่ละรัฐจะมีจ�านวนผู้แทนของตนมาก
น้อยตามจ�านวนประชากร	 (1:34,000)	อย่างไรก็ตาม	แต่ละรัฐจะ
ต้องมีผู้แทนอย่างน้อย	1	คน

- สภาแห่งรัฐ	 (Council	 of	States)	 มีจ�านวนผู้แทน	46	คน	 โดย
แต่ละรัฐ	มีผู้แทน	2	คน	

	 นับตั้งแต่ปี	 ค.ศ.	 2011	 คณะรัฐมตรีประกอบด้วยมนตรีจากพรรค
ต่างๆ	เป็นสัดส่วนดังนี้	
    -   1	ที่นั่ง	จากพรรค	Christian	Democratic	People‘s	Party	
								(CVP/PDC)
    -   1	ทีน่ัง่	จากพรรค	Conservative	Democratic	Party	(BDP/PBD)
    -   2	ที่นั่ง	จากพรรค	Free	Democratic	Party	(FDP/PRD)
    -   2	ที่นั่ง	จากพรรค	Social	Democratic	Party	(SPS/PSS)
    -   1	ที่นั่ง	จากพรรค	Swiss	People‘s	Party	(SVP/UDC)

	 ในปี	 ค.ศ.	 1848	 ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ	 (Federal	
Constitution)	ซึ่งระบุให้เมืองเบิร์น	เป็นเมืองหลวงของสมาพันธรัฐ	โดยมี
ภาษาที่ใช้เป็นภาษาราชการ	 3	 ภาษา	 คือ	 ภาษาเยอรมัน	 ภาษาฝรั่งเศส	
และภาษาอิตาเลียน
 ปี	ค.ศ.	1979	ได้เพิ่มรัฐล่าสุด	คือ	รัฐยูรา	Jura	รวมเป็น	23	รัฐ	
เนื่องจากรัฐทั้งสาม	 ได้แก่	 รัฐอัพเพนเซล	 (Appenzell),	 บาเซิล	 (Basel)	
และ	อุนเทอร์วัลเดน	(Unterwalden)		แต่ละรัฐถูกแบ่งสองส่วนเป็นกึ่งรัฐ	
จึงนับรวมได้	26	รัฐ	

1.2 การปกครอง – การแบ่งเขตการปกครอง
	 นับตั้งแต่	ค.ศ.	1848		สวิตเซอร์แลนด์ได้เริ่มใช้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยแบบรัฐสภาประชาธิปไตยแบบสมาพันธรัฐ	 ประกอบด้วย	
26	 รัฐ	 (Cantons)	 อยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลกลางเรียกว่า
สมาพันธรัฐ	 (Confederation)	 แต่ละรัฐมีรัฐธรรมนูญและรัฐบาลของ
ตนเอง	 เป็นอิสระจากการบริหารส่วนกลาง	 ส่วนอ�านาจบริหารส่วนกลาง
อยู่ที่คณะมนตรีแห่งสมาพันธ์ (Federal	Council)	เทียบเท่าคณะรัฐมนตรี	
ซึ่งเรียกว่า	มนตรีแห่งสมาพันธ์	(Federal	Councillor)	มี	7	คน	ท�าหน้าที่
ควบคุมบริหารงานในหน่วยงานระดับกระทรวง	 7	 แห่ง	 ด�ารงต�าแหน่ง
วาระละ	 4	 ปี	 และใน	 7	 คน	 จะได้รับเลือกจากรัฐสภาแห่งสมาพันธรัฐ 
(Federal	 Assembly)	 ให้ด�ารงต�าแหน่งประธานาธิบดีผลัดเปลี่ยนกัน	
วาระละ	1	ปี	
	 ในส่วนของการปกครองระดับสมาพันธรัฐ	 	 อ�านาจนิติบัญญัติของ
สมาพันธรัฐ	อยู่ที่	รัฐสภาแห่งสมาพันธ์	(Federal	Assembly)	ซึ่งประกอบ
ด้วย	 2	 สภา	 คือ	 สภาแห่งชาติ	 (National	 Council)	 และสภาแห่งรัฐ 
(Council	of	States)	ทั้งสองสภามีอ�านาจหน้าที่เช่นเดียวกัน

http://en.wikipedia.org/wiki/Christian_Democratic_People%27s_Party_of_Switzerland
http://en.wikipedia.org/wiki/Christian_Democratic_People%27s_Party_of_Switzerland
http://en.wikipedia.org/wiki/Conservative_Democratic_Party_of_Switzerland
http://en.wikipedia.org/wiki/Free_Democratic_Party_of_Switzerland
http://en.wikipedia.org/wiki/Social_Democratic_Party_of_Switzerland
http://en.wikipedia.org/wiki/Swiss_People%27s_Party
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  ตราประจ�ารัฐ อักษรย่อ  ชื่อรัฐ ภาษาที่ใช้

OW Obwalden German

SG St. Gallen German

SH Schaffhausen German

SZ Schwyz German

SO Solothurn German

TI Ticino Italian

TG Thurgau German

UR Uri German

VD Vaud French

VS Valais French, German

ZG Zug German 

ZH Zurich German

 สมาพันธรัฐสวิส ประกอบด้วย 26 รัฐ ในจ�านวนน้ี 3 รัฐ ถูก
แบ่งออกเป็นก่ึงรัฐ (half-canton) 6 แห่ง ได้แก่

AG Aargau German

AR   German

AI   German

BL Basel-Land German

BS Basel-Stadt German

BE Bern  German, French

FR Fribourg French, German

GE Geneva French

GL Glarus German

GR Graubüunden 

JU Jura  French

LU Lucerne German

NE Neuchaâtel French

NW Nidwalden German

Appenzell 
Ausserrhoden
Appenzell 
Innerrhoden

German, Romansh,
Italian
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 พื้นที่	-	41,285	ตารางกิโลเมตร	ถ้าลองเปรียบเทียบกับประเทศไทย	
ก็เห็นว่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีขนาดเล็กกว่าถึง	10	เท่า
 เมืองหลวง	-	กรุงเบิร์น	
 ประชากร	จากสถิติเดือนมีนาคม	ปี	ค.ศ.	2013		จ�านวน	8,058,100	
คน	[	เป็นชาวต่างชาติ	1,884,900	คน	(ประมาณ	23	%)	]
 ภูมิอากาศ	 -	ภมูอิากาศเปลีย่นแปลงไปตามระดบัความสงูของพืน้ท่ี	
และได้รับผลกระทบมาจากมหาสมุทรแอตแลนติก	 โดยลมฝั่งตะวันตก
จะเป็นปัจจัยหนึง่ต่อปริมาณฝนตกในประเทศ	นอกจากนีล้มหนาวทางฝ่ังเหนอื
จะท�าให้อุณหภูมิภายในประเทศลดลงอย่างรวดเร็ว	 ภูมิประเทศของ
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อภูมิอากาศในประเทศ	
ส่วนทางตอนใต้ของประเทศมีอุณหภูมิที่อบอุ่นกว่า	 เพราะได้รับอิทธิพล
จากทะเลเมดิเตอเรเนียน	

	 ลักษณะพิเศษของระบบประชาธิปไตยของสวิส	 คือ	 อ�านาจสูงสุด
ในทางนิติบัญญัติมิได้อยู่ที่สภาแต่อยู่ที่ประชาชน	 เพราะตามรัฐธรรมนูญ
ประชาชนมีสิทธิในการออกเสียงประชามติ	 (referendum)	 และการริเริ่ม	
(initiative)	 กล่าวคือ	 กฎหมายทุกฉบับที่ผ่านสภาแห่งสมาพันธ์รัฐแล้ว	
จะยังไม่มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย	จะต้องรอให้ครบ	100	วันเสียก่อน	ใน
ระหว่างเวลานั้น	ประชาชนจะมีสิทธิคัดค้าน	โดยจะต้องเข้าชื่อร่วมกัน	ไม่
น้อยกว่า	 50,000	 คน	 เพื่อให้มีการจัดประชามติ	 (referendum)	 ส่วน
อ�านาจในการริเริ่ม(initiative)	 ของประชาชนจะสามารถใช้ในการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ	 โดยประชาชนต้องเข้าชื่อร่วมกันไม่น้อยกว่า	 100,000	 คน	
ภายในเวลา	 18	 เดือน	 เพื่อให้รัฐสภาพิจารณา	 และอาจใช้เวลา	 2-3	 ปี	
กว่าที่ประชาชนทั้งประเทศจะได้ลงคะแนนเสียง
 ด้านอ�านาจตุลาการ	 ศาลชั้นต้นและศาลชั้นกลางจะเป็นศาลของ
รัฐ	โดยใช้กฎหมายสมาพันธ์ร่วมด้วย	ส่วนศาลฎีกาแห่งสมาพันธ์	(Federal	
Supreme	Court)	ตั้งอยู่ที่เมืองโลซานน์	
	 ศาลฎีกาเป็นทั้งศาลแพ่งและศาลอาญา	 ประกอบด้วยผู้พิพากษา
ประมาณ	30	คน	ที่ได้รับเลือกตั้งจากรัฐสภาแห่งสมาพันธ์
ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง 
 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งคือ	 ชาวสวิสทุกคนทั้งชายและหญิง	 ที่มีอายุครบ	
18	 ปีบริบูรณ์	 และไม่มีลักษณะต้องห้าม	 เช่น	 เป็นผู้ป่วยโรคจิตหรือ
ปัญญาอ่อน	

1.3 ภูมิประเทศและภูมิอากาศ

 ที่ตั้ง	 -	 สมาพันธรัฐสวิสหรือประเทศสวิตเซอร์แลนด์ตั้งอยู่กลาง
ทวีปยุโรป	 ล้อมรอบด้วยเทือกเขาแอลป์	 เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกทะเล	
ทิศเหนือติดกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี	 ทิศตะวันออกติดกับประเทศ
ออสเตรยี	และประเทศลิคเตนสไตน์	ทิศใต้ติดกบัประเทศอติาล	ีทศิตะวันตก
ติดกับประเทศฝรั่งเศส
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	 จ�านวนแรงงานสองในสามของประเทศ	 ท�างานด้านการให้บริการ	
ที่ส�าคัญ	 ได้แก่	 ภาคบริการผู้ผลิต	 	 อาทิ	 การเงิน	 ประกันภัย	 ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์	 ภาคบริการจ�าหน่าย	 	 เช่น	 การค้า	 สื่อสารโทรคมนาคม	
ภาคบริการสังคม		 เช่น	สุขภาพ	การศึกษา	และภาคบริการบุคคล		อาทิ	
การท่องเที่ยว	เป็นต้น	
	 รายได้ต่อหัวของประชากร	อยู่ในอันดับที่	5	ของโลก	(ปีค.ศ.	2012)	

1.6 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาของสวิตเซอร์แลนด์	แบ่งเป็น	5	ระดับดังนี้	
 1.6.1 ระดับอนุบาล
	 ก่อนที่เด็กจะเข้าเรียนระดับประถมศึกษา	 ส่วนใหญ่มักจะเข้าเรียน
ในโรงเรียนอนุบาลก่อน	 แต่อย่างไรก็ตามการเรียนในระดับชั้นอนุบาลนั้น
ไม่ถือว่าเป็นระบบการศึกษาภาคบังคับ	เมื่อเด็กมีอายุตั้งแต่	4-6	ปี	เด็กเข้า
เรียนระดับอนุบาล	ระยะเวลาเรียนอย่างต�่า	1	ปีขึ้นไป
 1.6.2 ระดับประถมศึกษา
	 เป็นระบบการศึกษาภาคบังคับ	 เด็กสวิสทุกคนจะต้องเข้าเรียนชั้น
ประถมศึกษาเมื่ออายุ	 6	 ปีขึ้นไป	 จ�านวนปีที่เรียนในระดับประถมศึกษา
แตกต่างกันไป	แล้วแต่ละรัฐจะจัด	ส่วนใหญ่เป็น	6	ปี	แต่บางรัฐจัดเป็น	4	
ปี	หรือ	5	ปี
 1.6.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
	 ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโดยทั่วไปจะต่อจากประถมศึกษา(6	
ปี)	อีก	3	ปี	คือชั้นเรียนปีที่7 	ถึงชั้นเรียนปีที่9 	แต่ในบางรัฐซึ่งเรียนประถม
ศึกษาเพียง	 4	 ปี	 จะเรียนต่อขั้นมัธยมศึกษาตอนต้นอีก	 5	 ปี	 และบางรัฐ
เรียนประถมศึกษา	 5	 ปี	 แล้วต่อด้วยมัธยมศึกษาตอนต้นอีก	 4	 ปีนั่นคือ	
การศึกษาภาคบังคับส�าหรับนักเรียน	นับรวมทั้งสองระดับ	9	ปี																				
ชั้นเรียนปีที่10	Tenth	School	year	เป็นชั้นเรียนที่ต่อจากการศึกษาภาค
บังคับ	เพื่อให้นักเรียนที่ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเรียนวิชาชีพใด	หรือนักเรียน
ที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา	เช่น	เรียนช้า	หรือนักเรียนที่ต้องการเรียนเพื่อ
ให้มีความรู้แน่นโดยเรียนอีก	1	ปี	ก่อนที่จะเรียนต่อในระดับสูงขึ้น	

 
1.4 ภาษา ศาสนา วันชาติ
 ภาษา	–	ภาษาที่ใช้ในภาคต่างๆ	มี	4	ภาษา	คือ	เยอรมัน		(ร้อยละ	
65.60)	ฝรั่งเศส	(ร้อยละ	22.80)	อิตาเลียน	(ร้อยละ	8.40)	ภาษาโรมานช์	
(ร้อยละ	0.60)	ซึ่งประกาศใช้เป็นภาษาราชการ	เมื่อปี	ค.ศ.	2001	และมี
การใช้ภาษาอื่นๆที่ไม่ใช่ภาษาราชการอีกร้อยละ	2.60
 ศาสนา	-	ประชาชนร้อยละ	48	นับถือนิกายโรมันคาธอลิก	ร้อยละ	
44	นับถือนิกายโปรเตสแตนท์	ร้อยละ	8	นับถือศาสนาอื่นๆหรือมิได้นับถือ
ศาสนา	
 วันชาติ	 -	1	สิงหาคม	ธงชาติของประเทศสวิตเซอร์แลนด์	คือ	
เครื่องหมายกากบาทสีขาวบนพื้นแดง	 ลักษณะเด่นอย่างหนึ่งของธง
ประจ�าชาติสวิตเซอร์แลนด์	 คือ	 ธงจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส	 ซึ่งจะมีเพียง
แต่ธงชาติของประเทศสวิตเซอร์แลนด์และนครวาติกันเท่านั้น	ซึ่งมีธงเป็น
รูปสี่เหลี่ยมจตุรัส	ในขณะที่ทุกประเทศจะมีธงเป็นรูปสี่เหลี่ยมฝืนผ้า	
 หน่วยเงินตรา	-	สวิสฟรังค์	

1.5 เศรษฐกิจ
	 สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศเล็กที่ไม่มีทางออกทะเล	 แต่มีฐานะ
ทางเศรษฐกิจที่มั่นคง	 เป็นประเทศผู้ลงทุนส�าคัญ	 เป็นศูนย์กลางการเงิน
และผู้น�าระดับโลกด้านเวชกรรมเภสัชกรรม	เครื่องจักรและการท�านาฬิกา	
โดยมีบริษัทชั้นน�าของโลก	 อาทิ	 Novartis,	 Roche,	 UBS,	 ABB	 และ	
Credit	Suisse	เป็นต้น	
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 - โรงเรียนเฉพาะทาง	 (	 Specialised	 Middle	 Schools	 /
Fachmittelschulen)	 เป็นโรงเรียนทางด้านสายสามัญซึ่งพัฒนามาจาก
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและในระดับการศึกษาทางอาชีพ	 ซึ่งเหมาะ
ส�าหรับนักเรียนท่ีจะเตรียมตัวเข้าเรียนในระดับสายอาชีพในวิทยาลัย
อาชีวะระดับสูง	และในมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์	โดยสาขาที่เข้า
เรียนได้แก่	 สาขาสุขภาพและการท�างานเพื่อสังคม	 การศึกษาและการ
ออกแบบ	ศิลปะ	โดยจะใช้เวลาเรียนทั้งหมด	3	ปี
 - การศึกษาในระดับอาชีวะ ซึ่งนักเรียนประมาณ	 2	 ใน	 3	 ของ	
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เลือกเรียนระดับอาชีวะ	 ซึ่งมีการเรียนการสอน
มากกว่า	250	สายอาชีพ
 
 1.6.5 ระดับอุดมศึกษา
 - การศึกษาในระดับอาชีวะขั้นสูง	(Higher	Vocational	Education	
and	Training)	 ให้การศึกษาในระดับอุดมศึกษานอกมหาวิทยาลัย	 ชึ่งเป็น
ลกัษณะเฉพาะของการศกึษาในประเทศสวติฯ	 ซึง่หาได้ยากในประเทศอ่ืนๆ	
โดยที่หลักสูตรการเรียนจะเป็นสายอาชีพและบทบาทความเป็นผู้น�าเพื่อ
ฝึกพนักงานและบุคคลที่ผ่านการศึกษาอาชีวะระดับพื้นฐานแล้ว
 - มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์	 (Universities	 of	 Applied	
Science)	 เป็นมหาวิทยาลัยทีเ่ปิดสอนหลักสตูรระดบัปริญญาตรีทางด้าน
อาชพีและยงัเปิดสอนในระดบัปริญญาโท	 ซึง่จะสอนวิชาเฉพาะทาง	 แบบลงลึก
และมงีานวจิยัมาสนับสนุน	 โดยแบ่งเป็น	 มหาวิทยาลัยวทิยาศาสตร์ประยุกต์
ของรฐัทัง้หมด	7	แห่ง	และของเอกชน	2	แห่ง	
 - มหาวิทยาลัย มีมหาวิทยาลัยของรัฐทั้งหมด	 12	 	มหาวิทยาลัย	
โดย	10	แห่งเป็นมหาวิทยาลัยของแต่ละรัฐ	(Basel,	Bern,	Lucerne,	St.	Gall,	
Zurich,	Geneva,	Lausanne,	Neuchatel,	Fribourg	และ	Lugano)	ส่วน
อกี	2	แห่งเป็นสถาบนัเทคโนโลยีแห่งชาต	ิ(Lausanne	และ	Zurich)	

 1.6.4  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 ระดับนี้จะแยกระหว่างนักเรียนที่ต้องการเรียนสายสามัญและสาย
อาชพี	 โดยนกัเรยีนท่ีเรยีนสายสามญัจะเลือกเรยีนในโรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา	
(Matura	School	/	Gymnasien)	หรือโรงเรียนเฉพาะทาง	(Specialised	
Middle	Schools	/	Fachmittelschulen)	ส่วนนักเรียนที่ต้องการจะมุ่งสู่
สายอาชีพโดยตรงจะเข้าสู ่การศึกษาในสายอาชีวะซึ่งระบบการศึกษา
อาชีวะจะขึ้นตรงต่อกฎหมายตามรัฐบาลกลางของประเทศ

 - โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา	(Matura	School	/	Gymnasien)	มี
อยู่ในทุกรัฐของประเทศ	นักเรียนจะเริ่มเรียนได้เมื่อจบชั้นปีที่	9	หรือชั้นปี
ที่	10	จากนั้นจึงเรียนต่ออีก	4	ปี	ในบางรัฐที่ใช้ภาษาเยอรมันในการสื่อสาร
อาจจะมีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเริ่มตั้งแต่เกรด	7	ใช้ระยะเวลาเรียนอีก	
6	ปี	หลังจากผ่านการสอบในระดับเตรียมอุดมศึกษาแล้ว	นักเรียนจะได้รับ
ใบรับรองจากโรงเรียน	 ชึ่งสามารถน�าใบรับรองนี้เป็นเอกสารในการเข้า
เรียนระดับมหาวิทยาลัย	สถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติ	หรือระดับวิทยาลัย
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1.7 วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี
	 จากการที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีประชากรหลายเชื้อชาติ	หลาย
ภาษานี้เอง	 ส่งผลให้ประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีวัฒนธรรมพื้นเมืองหลาย
หลาก	 วัฒนธรรมพื้นเมืองของสวิตเซอร์แลนด์นั้น	 เต็มไปด้วยความมีชีวิต
ชีวา	 เช่น	 การร้องร�าท�าเพลง	 การเต้นร�า	 งานแกะสลักไม้	 และงานฝีมือ	
เช่น	การปักผ้าลูกไม้
	 สิ่งที่เป็นสัญลักษณ์	อีกอย่างหนึ่ง	คือ	การร้องเพลงแบบ	Yodeling	
เครื่องดนตรีพื้นเมือง	ที่เรียกว่า		Alphorn	เป็นเครื่องเป่าซึ่งท�าจากไม้	มีรูป
ร่างเหมือนไปป์	 	แต่ขนาดยาวกว่า	1	 เมตร	และเครื่องดนตรีพื้นเมืองอีก
ชนิดหนึ่ง	คือ	Accordion	ท้องถิ่นที่ท�างานแกะสลักไม้	จะอยู่ในเขตภูเขา
ด้านเหนือของรัฐเบิร์น	เช่น	เมือง	Brienz	และบริเวณใกล้เมือง	Interlaken
	 ประเพณกีารผลิตผ้าลูกไม้	 ในอดีตท�าเป็นอุตสาหกรรมครวัเรอืน	 ใน
เขตภาคเหนอื	และภาคตะวนัออก	เช่น	ในรฐั	St.	Gallen	ปัจจุบนัความนิยม
การใช้ผ้าลกูไม้น้อยลง	การผลิตส่วนใหญ่ใช้เพือ่ขายให้แก่นักท่องเทีย่ว	

เอกสารอ้างอิง  

- ICSC International Cooperation Study Center Thammasat University

- วิกิพีเดีย - Wikipidia 

- ส�านักงานดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส 

- HTMI Hotel and Tourism Management Institute

- www.indexmundi.com/switzerland/demographics_profile.html 

- www.swissworld.org

- http://www.educatepark.com/switzerland/education.php

http://www.indexmundi.com/switzerland/demographics_profile.html%20/
http://www.swissworld.org
http://www.educatepark.com/switzerland/education.php
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สิ่งที่ส�าคัญก่อนการเดินทาง	 คือ	„การเตรียมพร้อม	ทั้งการเตรียม
ตัว	 เตรียมใจ	 เพื่อความมั่นใจก่อนการเดินทาง	 ช่วยให้การใช้ชีวิตในประ
เทศสวิตเซอร์แลนด์	เป็นไปอย่างราบรื่น	เรื่องที่เราต้องเตรียม	ได้แก่

 1. เตรียมใจ	ส�าคัญที่สุด	 เราต้องท�าใจไว้เลยว่า	 จะต้องห่างไกล
บ้าน	จากครอบครัวที่รัก	มาอยู่ต่างประเทศอย่างโดดเดี่ยว	ถึงแม้จะมีสามี	
แต่เขาก็ไม่ได้พูดภาษาเดียวกันกับเรา	 เจอผู้คนที่แตกต่าง	 วัฒนธรรมที่
แตกต่าง	 ถนนหนทาง	 การเดินทาง	 การใช้ชีวิตต้องต่างออกไป	 แล้วเราก็
ต้องเตรียมใจ	 และเตรียมตัวเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนี้	 และพร้อมที่จะปรับตัว	
เข้ากับสังคมใหม่
	 นอกจากจากน้ียังต้องเตรียมพร้อมเร่ืองการติดต่อกับคนที่บ้าน	
และใช้การสื่อสารทางอินเตอร์เน็ตให้เป็นประโยชน์	ไม่ว่าจะเป็น	โทรศัพท์	
Line	หรือ		Skype	หรือ		Facebook	เป็นต้น	
 2. ภาษา		ภาษาเป็นสิ่งส�าคัญ	เพราะเราต้องใช้ในการสื่อสาร	ใน	
สวิตเซอร์แลนด์	 มีภาษาราชการ	 3	 ภาษา	 คือเยอรมัน	 ฝรั่งเศส	 และ
อิตาเลียน	 เพราะฉะนั้น	 ก่อนมาควรรู้แล้วว่า	 เมืองที่เราจะมาอยู่นั้นใช้
ภาษาอะไร	 จึงควรที่จะได้เรียนภาษานั้นมาบ้างจากเมืองไทย	 หรืออาจจะ
เรียนทางอินเตอร์เน็ต	 เพื่อรู้แนวทางของภาษาในเบื้องต้น	 เช่น	 การ
ทักทาย	การแนะน�าตัว	การซื้อของ	เป็นต้น	หรืออย่างน้อย	ก็ควรจะสื่อสาร
ด้วยภาษาอังกฤษ	ที่พอจะช่วยเหลือตัวเองได้ในยามคับขัน		
 3. ข้อมูลประเทศ	เพื่อความมั่นใจในการเดินทาง		ก่อนเดินทางมา
ประเทศสวิตฯนั้น	 ควรศึกษาข้อมูลประเทศบ้าง	 	ด้านประวัติศาสตร์	
ภูมิประเทศ	 เชื้อชาติ	 ศาสนา	 จุดเด่น	 ความน่าสนใจ	 วิถีชีวิต	 ที่อยู่ที่พัก	
อาหาร	สภาพอากาศ	สกุลเงนิ	สถานทีส่�าคญั		เบอร์โทรตดิต่อสถานทีส่�าคญั	
เช่น	สถานีต�ารวจ	สถานทูตไทย	โดยสามารถอ่านในเว็บไซต์การท่องเที่ยว	
หรือหาซื้อและอ่านหนังสือเกี่ยวกับประเทศ		ซึ่งสามารถใช้เป็นไกด์ในการ
เดินทางได้อีกด้วย	
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 4. ข้อมูลด้านวัฒนธรรม แน่นอนว่ามีความแตกต่างด้านวัฒนธรรม	
เราควรเรียนรู้วัฒธรรมของประเทศสวิตฯ	และให้ความเคารพ	นอกจากนี้
ควรศึกษาข้อห้าม	สิ่งที่ห้ามท�าในประเทศ	และมารยาทที่ควรปฏิบัติ	

 5. ข้อมูลด้านกฏหมาย	ควรศึกษากฏหมายของประเทศ	 เช่นสิทธิ
พ�านัก	 กฏหมายแรงงาน	 รวมไปถึงกฏหมายศุลกากร	 สิ่งของที่ห้ามน�าเข้า
ประเทศ	 เป็นต้น	หากท�าผิดกฏหมาย	 อาจท�าให้คุณไม่ได้เข้าประเทศอีก
เลย	หรืออาจติดคุก	 เสียค่าปรับ	 เสียทั้งความรู้สึก	 เสียเงิน	และเสียเวลา	
ดังนั้นควรศึกษา	และปฏิบัติตามกฏหมายอย่างเคร่งครัด		

 6. ข้อมูลการเดินทาง	ตั้งแต่การเตรียมตั๋วเครื่องบิน		สายการบินที่
เข้าประเทศมีหลายสาย	 ขึ้นกับราคา	 เวลา	 และคุณภาพ	 การให้บริการ	
นอกจากนี้ควรศึกษาการเดินทางภายในประเทศ	 ว่าสามารถเดินทางได้
อย่างไร	เช่น	รถไฟ	รถโดยสารประจ�าทาง	รถไฟฟ้า	รถแท็กซี่	การเดินทาง
ภายในสวิตฯ	ใช้รถไฟสะดวกที่สุด	

 7. ข้อมูลสถานทูตไทยในประเทศสวิตฯ	ควรจดที่อยู่และเบอร์
โทรศัพท์ของสถานทูตไทย	เพื่อติดต่อขอความช่วยเหลือยามฉุกเฉิน		

 

	 สถานเอกอคัรราชฑตู	 ชวนเชญิให้คนไทยในสวิตฯทกุคนลงทะเบยีน	
นอกเหนือจากเตรียมความช่วยเหลือยามฉุกเฉินแล้ว	 ยังต้องการส�ารวจ
จ�านวนประชากรไทยในสวิตฯ	 และเชิญชวนให้ลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ
เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร		จึงควรแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ทุกครั้ง	

 8. หนังสือเดินทาง และวีซ่า		ตรวจสอบอายุหนังสือเดินทาง	ควร
ให้มีอายุ	 6	 เดือนก่อนเดินทาง	 และควรอ่านข้อปฏิบัติวีซ่าของแต่ละ
ประเทศให้เข้าใจ	 และไม่อยู่เกินก�าหนดวีซ่า	 หรือใช้วีซ่าผิดประเภท	 ที่
ส�าคัญควรถ่ายส�าเนาเอกสารหนังสือเดินทางและวีซ่าเก็บไว้อย่างน้อย		
1-2 ชุด	ในกรณีที่หนังสือเดินทางหายให้แจ้งความต่อต�ารวจท้องถิ่นและ
น�าใบแจ้งความมา	ติดต่อเจ้าหน้าที่สถานทูต	หรือสถานกงสุลไทยที่อยู่ใกล้
ที่สุดทันที	 เพื่อขอเอกสาร	 หนังสือเดินทางชั่วคราว	 หากมีบัตรประจ�าตัว
ประชาชนมาแสดงก็จะช่วยให้ออกเอกสารเร็วขึ้น

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น
Royal Thai Embassy
Kirchstrasse 56
3097 Liebefeld bei Bern  
โทรศัพท์ 031 970 30 30- 34 
info@thaiembassybern.com
www.thaiembassybern.com

mailto:info@thaiembassybern.com
http://www.thaiembassybern.com
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 9. เสือ้ผ้า	ตรวจสอบดูสภาพภูมอิากาศของประเทศทีจ่ะเดนิทางไป	
เพือ่เลอืกเสือ้ผ้าให้เหมาะสมกบัสภาพภมูอิากาศ	ว่าเป็นฤดูร้อน	หรอื	ฤดูหนาว
และควรวางแผนกจิกรรมในการท่องเท่ียว	 เพือ่เลอืกเส้ือผ้าอย่างเหมาะสม	
หากเดนิทางไปแลกเปลีย่นวฒันธรรม	ควรมชีดุประจ�าชาติพร้อมเครือ่งประดับ	
และแต่งกายให้สุภาพ	เหมาะสมกับกาละเทศะ	

 10. การเงิน	และสกลุเงนิ	 แน่นอนว่าไปต่างประเทศน้ันควรเตรยีม
พร้อมด้านการเงนิ	ปัจจบุนัไม่นยิมใช้ต๋ัวแลกเงนิ	(Traveller	Cheque)		แล้ว	
แต่จะใช้บัตรเดบิต	 บัตรเดรดิต	 ซึ่งปลอดภัยเมื่อสูญหาย	 ไม่ควรพกพา
เงินสดเป็นจ�านวนมาก	 ถ้าหากไปอยู่ต่างประเทศนานๆ	 แนะน�าให้เปิด
บัญชีธนาคารที่ต่างประเทศ	 และหากต้องการส่งเงินกลับบ้าน	 หรือให้คน
ทางบ้านส่งเงนิมาให้ทีต่่างประเทศ	 สามารถใช้บรกิารของธนาคาร	 ของ	
Western	Union	และ	Money	Gram	ถ้าให้ทนัสมยักข็อใช้บรกิารไอแบ้งก์กิง้		
ซึ่งค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างประเทศ	จะน้อยกว่าวิธีอื่น

 11. ประกันภัยและประกันสุขภาพ	การเดินทางควรท�าประกันภัย
ทั้งเรื่องกระเป๋าเดินทาง	 	สุขภาพ	 และประกันชีวิต	 เนื่องจากค่ารักษา
พยาบาลในสวิตเซอร์แลนด์นั้นสูงมาก	 การท�าประกันก่อนการเดินทางจะ
ช่วยป้องกันการเสียค่าใช้จ่ายในคราวเกิดอบุตัเิหตซุึง่คาดไม่ถงึ	ทีส่�าคญัการ
ตรวจสุขภาพและท�าฟัน	หรือการฉดีวัคซนีป้องกันโรคต่างๆ	เป็นส่ิงที่จ�าเป็น
ก่อนการเดินทางไปต่างประเทศ	 	 โดยปกติในการขอวีซ่า	 จะต้องแสดงใบ
ประกนัสขุภาพด้วย	ถึงอย่างไรเม่ือเข้าพ�านกัในประเทศสวิตฯ		แล้วกฏหมาย
บงัคบัให้ทกุคนท�าประกันสุขภาพ	(ดใูนบทที	่8	กฏหมายการประกันสงัคม)
 
	 อย่างไรก็ตาม		ผู้มีโรคประจ�าตัว	ควรพกยาติดตัวไว้	พร้อมใบก�ากับ
รับรองจากแพทย์	 นอกจากนี้ควรเขียนวิธีใช้อย่างละเอียดไว้ด้วย	 หากเกิด
เหตุฉุกเฉิน	 ต้องการให้คนช่วยเหลือ	 คนอื่นสามารถอ่านข้อปฏิบัติและให้
ยาได้อย่างถูกต้อง	 นอกจากนีค้วรเตรียมยาสามญัประจ�าบ้าน	 เช่น	 ยาแก้ปวด	
ยาลดน�้ามูก	ยาแก้ท้องเสีย	ยาคลายกล้ามเนื้อ	 เป็นต้น	 ไว้ใช้ยามเจ็บป่วย
เล็กน้อย		
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 12.  เตรียมตัวเป็นแม่บ้าน 	อยู่เมืองไทยเราเคยท�างาน	ในอาชีพ
ที่รัก	 (แม้บางทีจะไม่ได้รักนัก	 แต่ต้องท�าเพื่อความอยู่รอด)	 มีความสุขกับ
งาน	 มีรายได้เป็นของตัวเอง	 จะใช้จ่ายอย่างไรก็ได้	 แต่เมื่อย้ายมาอยู่
ประเทศสวิตฯ	 แล้ว	 	 เราคงยังหางานไม่ได้ง่ายๆ	 ส�าหรับบางคนอาจต้อง
หนักใจ	 เพราะเราไม่มีอิสระ	 เหมือนแต่ก่อนอีกต่อไป	 จะต้องมาพึ่งคนอื่น	
(ถึงแม้จะเป็นคู่ชีวิตของเราก็ตาม)	 เป็นความรู้สึกที่อึดอัด	 พอสมควร	 กับ
ความเปลี่ยนแปลงตรงนี้	 ซึ่งเราควรจะเตรียมพร้อมรับอาการนี้ไว้	 	 แต่ใน
ทางกลบักนั	กเ็ป็นการดี	เพือ่ให้เวลากบัการปรับตวัของตัวเอง	ในสังคมใหม่	
งานแม่บ้าน	ก็นับว่าเหมาะสมที่สุด	ที่เรามีเวลาให้กับคู่ชีวิต	และครอบครัว
ของเขาหรือเธอ	 รวมทั้งเรียนภาษาไปด้วย	 	 บางคนอาจจะคิดว่าง่าย	 แต่
ส�าหรับคนที่เคยท�างาน	ก็ท�าใจยากนัก	ถ้าใครยังท�าอาหารไม่เก่ง	ควรเรียน
ท�าอาหารมาบ้าง	 จะกลับไปเรียนกับคุณแม่ก็ได้	 ไม่ว่ากัน	 เพราะมาอยู่ที่นี่
ต้องท�ากนิเอง	 หรอืหาคอร์สส้ันๆเรยีนงานฝีมอืเพิม่เติมติดตัวไป	 เช่น	 เยบ็ปัก	
ถกัร้อย	งานประดิษฐ์ต่างๆ	ท�าผมตัดผม	อะไรก็แล้วแต่ที่เราชอบและสนใจ	
วิชาพวกนี้จะเป็นตัวช่วยเราได้ดีทีเดียว

 13. เตรียมเอกสารส่วนตัวที่ส�าคัญ	เช่น	ใบวุฒิการศึกษาทั้งหมดที่
มี	 สามารถขอเป็นภาษาอังกฤษ	 ได้จากสถาบันที่จบการศึกษา	 ใบรับรอง
การท�างาน	 เช่นเดียวกัน	 สามารถขอให้ที่ท�างานออกเป็นภาษาอังกฤษได้	
เพื่อน�ามาเทียบวุฒิ	 ในการหางานท�า	 เมื่อภาษาเราดีแล้ว	 พร้อมกันนั้นก็
เตรียมรูป	ขนาดใช้ท�าพาสปอร์ตมาด้วย	เพราะมีหลายอย่างต้องใช้รูป	เช่น	
ท�าบัตรลดครึ่งราคาของการขนส่งสาธารณะในสวิตฯ	 	 หรือ	 สมัครงาน	
เป็นต้น	
	 การเตรียมความพร้อมที่กล่าวมาข้างต้น	 น่าจะช่วยให้การมาอยู่ใน
สวิตเซอร์แลนด์	 แดนในฝันของเรา	 ได้อย่างมั่นใจขึ้น	 และไม่รู้สึกวิตก
กังวลใจมากอีกต่อไป		
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 “การเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่าง คือการให้ความสนใจและปรับ
ตัวเข้ากับวัฒนธรรมนั้น”
	 การปรับตัวเข้ากับสังคมสวิส	 ถือได้ว่าเป็นการเรียนรู้	 เพื่อความ
ผาสุกของชีวิตคู่ในสวิตเซอร์แลนด์	 เพราะการแต่งงาน	 จดทะเบียนสมรส		
เป็นการเริ่มต้นของการใช้ชีวิตคู่		และไม่มีคู่รักคู่ใดที่ไม่เคยมีอุปสรรคใน
ชีวิต	เพียงแต่มีมากบ้าง	น้อยบ้าง	แตกต่างกันไป	และหลายคนอาจจะคิด
ว่า	 การได้แต่งงานกับชาวสวิส	 ได้มาอยู่เมืองนอก	 ในประเทศที่หลายคน
ใฝ่ฝันที่จะมาอยู่	 หรือได้มาเที่ยวก็ยังดี	 เพราะเป็นประเทศที่มีธรรมชาติ
สวยงาม	บ้านเมืองมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย	มีความเจริญก้าวหน้าใน
ทุกด้าน	 ใครได้มีโอกาสมาอยู่ที่นี่นั้นแสนสบาย	 ดีพร้อม	 และมีอนาคตที่ดี
รออยู่	 แต่ในความเป็นจริงนั้น	 เมื่อท่านย้ายถิ่นพ�านักมายังประเทศสวิต
เซอร์แลนด์แล้ว	 ท่านจะได้พบเห็นชีวิต	 สภาพอากาศ	 สังคม	 และภาษา	
รวมถึงวัฒนธรรมที่แตกต่างกับประเทศไทยโดยสิ้นเชิง	
 ดังนั้น จึงจ�าเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับสังคมสวิส 
	 ประเทศสวิตเซอร์แลนด์	 ได้แก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพิ่มเติม	
ส�าหรับคนต่างชาติที่พ�านักอยู่ในประเทศนี้มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่	 มกราคม	
ค.ศ	2008	เป็นต้นมา	และในกฎหมายใหม่นั้น	มีค�าว่า	Integration	บัญญัติ
ไว้	 เพื่อให้คนต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์	 รู้จักการปรับ
ตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม	เรียนรู้วัฒนธรรมความเป็นอยู่		การใช้ชีวิต	เรียน
รู้ระเบียบกฎหมาย	ระเบียบสังคมของคนที่นี่	ชาวต่างชาติที่ย้ายถิ่นฐานมา
อยู่ในสวิตฯ	จะถูกคาดหวังจากเจ้าของประเทศว่า	 เป็นผู้ที่สามารถสื่อสาร
กับผู้อื่นได้	และพึ่งพาตนเองได้	ในเรื่อง	ความเป็นอยู่	การท�ามาหากิน	ไม่
อยู่เป็นภาระของเจ้าของประเทศ	 และที่ส�าคัญที่สุดคือ	ภาษา	 ที่จะต้อง
เรียนตามที่บังคับไว้	 ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ส�าคัญที่สุด	 ในการพัฒนาความรู้
ความสามารถ	 เพื่อให้คนต่างชาติสามารถประกอบอาชีพตามความถนัด
ของตน	 ซึ่งในเขตที่พ�านักแต่ละเขตจะมีหลักสูตรของ		 Integration	 นี้ให้
บริการ	 พอจะมองเห็นภาพลางๆ	 แล้วใช่ไหมคะว่า	 	 การเริ่มต้นชีวิตใหม่
และการปรับตัวเข้ากับสังคมใหม่ๆ	ให้มีความสุขและราบรื่นนั้น	ไม่ใช่เรื่อง
ง่ายเลย	
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	 แต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้เป็นเรื่องยากเกินไป	 เพียงแต่ท่านจะต้องมีทัศนคติที่
ดีในการด�าเนินชีวิต	 มีความอดทน	 ขยันหมั่นเพียร	 หมั่นใฝ่หาความรู้	
พัฒนาทักษะของตน	 ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวรอบตัวเราอยู่เสมอ	
ก็จะช่วยให้เราปรับตัวได้เร็วยิ่งขึ้น	 และพึงระลึกไว้เสมอว่า	 ชีวิตคู่ที่ยั่งยืน	
และเป็นสุข	จ�าเป็นต้องอาศัย	“ความรัก”	และที่ส�าคัญ	ต้องมีความพร้อม
ในเรื่องของ	“ภาษา”	เป็นองค์ประกอบด้วย	

การปรับตัวเข้าสู่สังคมสวิส

1. การปรับตัวเรื่องภาษา
	 ภาษา	คือ	ประตู	ที่จะเปิดโอกาสให้เราก้าวไปข้างหน้า	คู่ชีวิต	ย่อม
ต้องการผู้ที่เขาสามารถ	พูดคุย	ปรับทุกข์	ให้ค�าปรึกษาได้ในบางเวลา	หรือ
แสดงความยินดี	 เมื่อเขาประสบความส�าเร็จ	 การได้ยินคู่ชีวิตของเรา
พูดค�าหวานๆ	ก็คือ	การเติมน�้าตาลให้ชีวิตคู่	การที่ต้องอดทน	และพยายาม
ท�าความเข้าใจกับการพูดภาษา	งู	งู	ปลา	ปลา	ของอีกฝ่าย	นานๆ	ไปอาจ
เปลี่ยนเป็นความเบื่อหน่าย	 ร�าคาญ	 คงไม่มีใครอยากเป็นแบบนั้นแน่	
เพราะฉะนั้น	 การปรับตัวอันดับแรก	 ที่เราสามารถวางแผนได้	 คือ	 การ
เรียนภาษา	 ควรได้เรียนรู้ก่อนเดินทางไป	 หรือหลังจากที่ได้ย้ายถิ่นพ�านัก
มายังประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้ว	 ควรเป็นการเรียนรู้ภาษาทั้งฟัง	 พูด	
อ่าน	 และเขียน	 การฟังออกและพูดภาษาของเขาได้	 จะท�าให้เราสามารถ
สื่อสารกับคู่สมรส	บุคคลในครอบครัว	ญาติๆของคู่ชีวิตและเพื่อนบ้านได้ดี	

ท�าไม การเรียนรู้เรื่อง ภาษา จึงมีความส�าคัญ
	 เพราะมนุษย์บนโลกกลมๆใบนี้	 มีการใช้ภาษาในการสื่อสาร	 เป็น
พืน้ฐานการเรียนรู้และพฒันาคณุภาพชีวติ	เป็นเคร่ืองมือพฒันาสตปัิญญา			
ซึ่งในแต่ละประเทศมีการใช้ภาษาที่แตกต่างกัน	 เพราะฉะนั้นจึงมีความ
จ�าเป็นต้องเรียนรู้	 ภาษาที่คนในประเทศนั้นๆ	 ใช้ในการสื่อสาร	 เช่น	 คน
ต่างชาติ	ต้องการที่จะมาอยู่ในประเทศไทย	เขาก็ต้องเรียนภาษาไทย	และ
เมื่อเราต้องมาอยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์	 เราก็ต้องเรียนภาษาที่คนที่นั่น	
เขาใช้กัน	 แต่ที่ประหลาดหน่อยก็คือ	 ประเทศสวิตเซอร์แลนด์	 ภายใน
ประเทศเดียวกัน	ใช้ภาษาราชการถึง	4	ภาษา	คอื	เยอรมัน	ฝร่ังเศส	อติาเล่ียน	
และโรมัน.....เท่านั้นยังไม่พอ	 ยังมีภาษาท้องถิ่น	 ของแต่ละรัฐด้วย	 เช่น
เดียวกับบ้านเราก็มี	ภาษาใต้	ภาษาอีสาน	ภาษาเหนือ	เป็นต้น	เรียกว่าคน
สวิสเองคุยกันบางทีก็ไม่รู้เรื่อง	 ภาษาเยอรมันของคนสวิสก็เป็นเยอรมัน
ท้องถิ่นที่ชาวเยอรมันแท้ๆ	ฟังแล้ว	บางค�าก็งง	!	เราไม่จ�าเป็นต้องเรียนพูด
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ภาษาท้องถิ่นอย่างสมบูรณ์แบบ	 แต่มันจะง่ายขึ้นในการใช้ชีวิตประจ�าวัน	
ถ้าเราเข้าใจภาษาท้องถิ่นของเขา	เรามีความจ�าเป็นต้องรู้ว่า	เราจะไปอยู่ที่
ใดในสวิตเซอร์แลนด์	 และถิ่นนั้นใช้ภาษาอะไรเป็นภาษาราชการ	 ซึ่งนั่น
แหละที่เราจ�าเป็นต้องเรียน	ให้สามารถ	ฟัง	พูด	อ่าน	เขียน	ได้	และเมื่อ
เราสามารถใช้ภาษาของเขาในการสื่อสารได้	 สิ่งต่างๆ	 ที่เราต้องการก็
จะง่ายข้ึน	 ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง	 การหางาน	 การท�างาน	 เป็นต้น	 และการ
เรียนภาษา	 เป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่ต้องใช้ทักษะ	 ในการสั่งสม	 บ่มเพาะ	
กระท�าซ�้าๆ	 จนเกิดความช�านาญ	 และสามารถใช้ภาษาของเขาในการ
สือ่สารได้อย่างถูกต้อง	เราจะมีความภาคภูมใิจในตวัเอง	และแน่นอน	คูชี่วิต	
บตุร	และบคุคลรอบข้างย่อมมีความภาคภูมใิจในตวัเราด้วย	

2. การปรับตัวเรื่องการใช้ชีวิตคู่
	 ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน	 หมายถึง	 การเปิดรับอารมณ์ความ
รู้สึก	และความต้องการของกันและกัน	สิ่งส�าคัญ	คือ	ควรที่จะบอกเล่าถึง
ความรู้สึก	 ความคิดเห็น	 และความต้องการของตนเองอย่างเปิดเผย	 ตรง
ไปตรงมา	 ให้คู่ครองได้รับรู้	 ไม่มีใครอ่านใจอีกฝ่ายได้	 การพูดคุยอย่างเปิด
เผย	 คือหัวใจส�าคัญ	 ในการสร้างความเข้าอกเข้าใจระหว่างกัน	 และทั้ง
สองฝ่ายมีหน้าที่	 ที่จะต้องสร้างบทสนทนา	 ที่เกิดประโยชน์	 ทักษะในการ
พูดและการฟังจึงมีค่า	เสมือนโซ่ทองที่จะคล้องความสัมพันธ์เอาไว้	

	 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเป็นพื้นฐานการสร้างความสุข	 ใน
ชีวิตคู่	แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	เมื่อทั้งสองฝ่ายไม่ได้
พูดคุยกันด้วยภาษาแม่ของตนเอง	จึงเป็นเรื่องส�าคัญที่ทั้งคู่ต้องมั่นใจว่าจะ
สามารถใช้ภาษาใด	ภาษาหนึ่ง	เป็นหลักในการสนทนาได้เป็นอย่างดี	

	 นอกจาก	จะสร้างปฏิสัมพันธ์ด้วยการสื่อสารทางวาจาแล้ว	ควรจะ
เรียนรู้	การสื่อสารทางกายด้วย	ทักษะเหล่านี้เป็นสิ่งที่เรียนรู้ได้และควรค่า
แก่การศึกษาเป็นอย่างยิ่ง	กฏทองของการสื่อสาร	ได้แก่

	 -	เรียบเรียงค�าพูดให้ดี	เพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจคุณได้ง่าย	และไม่
ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด พูดกับอีกฝ่ายด้วยความเคารพ 
	 -	เป็นผู ้ฟังที่ดี	คือ	ตั้งใจฟัง	และพยายามเข้าใจในค�าพูดนั้น	
พยายามเข้าใจสถานการณ์ของเขาหรือเธอ	 แม้ว่า	 จะมีความเห็นขัดแย้ง
ในเรื่องนั้นๆ	

	 การใช้ชีวิตคู่	 ไม่ว่าจะกับคนชาติใด	 แม้กระทั่งกับคนไทยด้วย
กันเอง	 เราก็ต้องศึกษาซึ่งกันและกันอย่างละเอียดถ่องแท้	 ก่อนการตัดสิน
ใจใช้ชีวิตร่วมกัน	 แต่ถ้าเราตัดสินใจแต่งงานกับชาวสวิสหรือชาวต่างชาติ	
ควรที่จะได้ศึกษา	 สภาพความเป็นอยู่	 ครอบครัว	 และอาชีพของคู่สมรส	
ท�าความเข้าใจระบบสังคม	สิ่งแวดล้อม	ประเพณี	วัฒนธรรม	ต่าง	ๆ	ก่อน
ที่จะตัดสินใจเดินทางเข้ามา	อาศัยอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์	เพราะจะมีความ
แตกต่างจากชีวิตความเป็นอยู่ในประเทศไทยอย่างสิ้นเชิง	และการปรับตัว
นั้นต้องใช้ความอดทน	 ต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ	 และสิ่งส�าคัญ	 คือการได้
เรียนรู้กฏหมายทั่วไปที่ควรทราบ	เช่น		สิทธิ	และหน้าที่	ของผู้ใช้ชีวิตร่วม
กัน	เรื่องทรัพย์สิน	การประกันสังคม	และการเสียภาษี	เป็นต้น
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	 ความส�าคัญ	ของการอยู่ร่วมกัน	ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ประเภท
ใด	 การให้เกียรติซึ่งกันและกัน	 ย่อมเป็นสิ่งที่เราทุกคนพึงปฏิบัติ	 ค�านี้ให้มี
ไว้ในใจเสมอ	“	ใจเขา	ใจเรา”	เราต้องการให้ใครปฏิบัติกับเราเช่นไร	เราก็
ต้องปฏิบัติ	 กับเขาเช่นนั้น	 เราไม่ชอบที่ใครมาท�าแบบนี้กับเรา	 เราก็ไม่ท�า
แบบนั้นกับเขา	 และการมีอุดมคติร่วมกันในชีวิต	 ช่วยกันท�ามาหากิน	
ปรึกษาหารือกันในเรื่องการใช้จ่าย	 เรื่องลูกๆ	มีอะไรต้องพูดออกมา	 ไม่ใช่
เรื่องทุกอย่างต้องให้ฝ่ายใด	ฝ่ายหนึ่ง	คิดเองท�าเอง	ชาวต่างชาติจะมองคน
ไทยที่เงียบและไม่แสดงความคิดเห็น	ว่าไม่ให้ความร่วมมือ	ดังนั้นควรที่จะ
กล้าแสดงความคิดเห็น		

3. ต้องรู้จักสร้างสังคมใหม่
	 ประเทศสวิตเซอร์แลนด์	เป็นประเทศที่มีคนหลายชาติ	หลายภาษา	
ประชากรจากประมาณ	140	ประเทศ	
	 1	ใน	5	ของประชากร	เป็นชาวต่างชาติ		และ1	ใน	3	ของคู่แต่งงาน	
เป็นการแต่งงานระหว่าง	2	เชื้อชาติ	
การอยู่ร่วมกัน มีความจ�าเป็นต้องรู้สิทธิขั้นพื้นฐานที่ส�าคัญ
	 ประชากร	หญิงและชายมีสิทธิเท่าเทียมกัน	มีสิทธิที่จะเลือกอาชีพ	
หรือเลือกคู่ครอง	 ทุกคนมีสิทธิที่จะเลือกนับถือศาสนา	 และปรัชญาของ
ตนเอง	 มีกฏที่เป็นลายลักษณ์อักษร	 แต่ก็มีกฎที่ไม่ได้เขียนไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษร	 มีบางสิ่งเล็กๆน้อยๆ	 ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ�าวัน	 ซึ่งมีความ
ส�าคัญส�าหรับการอยู่อาศัยร่วมกัน	 แม้แต่เรื่องการซักผ้า	 ใครจะใช้เมื่อใด	
การพูดคุยเสียงดังที่ระเบียงบ้านเวลาค�่าคืนได้ถึงเวลาใด	 หรือเด็กๆเล่นที่
บันไดทางเดิน	 เราต้องเคารพกฎการอยู่ร่วมกัน	 การเคารพในสิทธิของกัน
และกัน	 และการพูดคุยถึงปัญหาต่างๆร่วมกัน	 เป็นขั้นแรกของการเป็น
เพื่อนบ้านที่ดี

การสร้างความสัมพันธ์กับผู้คนรอบตัว	 การมีเพื่อนใหม่	 จะช่วย
ท�าให้ชีวิตความเป็นอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์	 มีความสุขและราบรื่น
มากขึ้น	 นอกจากเป็นโอกาสในการฝึกฝนการใช้ภาษา	 ยังเป็นการขยาย
โอกาสในการท�างานในอนาคตอีกด้วย	 ในระยะแรก	 การเข้าเรียนภาษา
เป็นช่องทางหนึ่ง	ที่จะได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆ	ถึงแม้ว่าส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่าง
ชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็ตาม	 แต่เป็นการเริ่มต้นที่ดีใน
การสร้างสังคมใหม่

การเข้าร่วมท�ากิจกรรมของชุมชน	สมาคม	สโมสร	ชมรมต่างๆ	ก็
เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะพบปะเพื่อนใหม่ที่เป็นชาวสวิสอีกด้วย	 ในระยะ
แรกนั้น	 การหางานท�า	 คงเป็นเรื่องยาก	 หากไม่มีความรู้ทางภาษา	 หรือ
ไม่มีทักษะทางวิชาชีพตามความต้องการของตลาดแรงงานในขณะนั้น	
การเข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัครขององค์กรต่างๆ	 เป็นอีกทางเลือกหนึ่งใน
การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์	 และช่องทางที่จะเปิดประตูสู่การสร้าง
เครือข่าย	 และสังคมใหม่ให้ตนเอง	 นอกจากนี้	 ยังเป็นโอกาสในการฝึก
ภาษาและสร้างประสบการณ์ชีวิตที่ดีอีกด้วย	 ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์มี
องค์กรอิสระมากมาย	 ที่เปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรม	 เช่น	
การเป็นอาสาสมัครสภากาชาดสวิส		หรือบ้านพักคนชรา	เป็นต้น	นอกจาก
นี้	ยังมีสมาคมและกลุ่มต่าง	ๆ	ของชาวไทย	ซึ่งมีการจัดกิจกรรมให้สมาชิก
ทั้งชาวไทยและชาวสวิส	เช่น	หลักสูตรการสอนภาษาต่างๆ	สอนท�าอาหาร
ไทย	การออกร้าน	งานเทศกาลไทยต่าง	ๆ	และการแสดงศลิปวฒันธรรมไทย	
ท่านสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมกับองค์กรเหล่านีไ้ด้ตามความสนใจของท่าน	
เพียงให้ความสนใจ	 แจ้งความจ�านงเข้าร่วมกิจกรรมกับองค์กรนั้นๆ	 และ
ขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมที่ท่านสนใจ	
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4. ช่องทางในการลดความเครียด 
เมื่อเราได้พยายามที่จะปรับตัว	 ให้เข้ากับสังคมใหม่ของเราแล้ว	

แต่บางครั้ง	ก็มีความยุ่งยากใจ	เกิดความเครียด	ความเหงา	เป็นครั้งคราว	
อย่างหลีกเลี่ยงได้ยาก	 เพราะฉะนั้น	 การติดต่อกับครอบครัวและเพื่อนใน
เมืองไทยอย่างสม�่าเสมอ	 จะท�าให้ไม่เหงา	 และมีท่ีระบายความอึดอัด
คับข้องใจบางเรื่อง	 ไม่เกิดอาการอกแตกตายเสียก่อน	 วิธีการติดต่อ
มีมากมาย	 เช่น	 ง่ายที่สุดคือส่งอีเมล์	 ได้ทั้งข้อความและรูปถ่าย	 	 เวลาที่
ต่างกัน	5	-	6	ชั่วโมง	ไม่ใช่ปัญหา	ต้องหัดพิมพ์ดีดให้เป็น	หรือจะโทรศัพท์
คุยกัน	 การโทรศัพท์จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์	 มาเมืองไทยจะประหยัด
มากกว่า	 เพราะที่ประเทศสวิตฯมีบัตรโทรศัพท์ราคาประหยัด	 ราคาไม่กี่
ร้อยบาทไทย	 โทรได้นานหลายชั่วโมง	 นอกจากนั้นการมีเพื่อนคนไทยใน
แถบถิ่นที่อาศัย	 เพื่อพึ่งพาอาศัยกัน	พบปะสังสรรค์	 ท�าเรื่องที่มีประโยชน์	
และสร้างสรรค์	 การอยู่ร่วมกัน	 อย่างมีความสุข	 ก็เป็นการช่วยลด
ความเครียดได้อีกวิธีหนึ่ง	 การหัดเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ	 หรือรู้จักคนใหม่ๆ	 เพื่อ
สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตและทัศนคติในแง่มุมใหม่ๆ	 	 เช่น	 การเรียน
ท�าอาหาร	ฝึกอาชีพที่สนใจ	เป็นต้น

	 ก่อนเดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์	ก็ควรเรียนรู้สิ่งดีๆ	ของไทย		เพื่อ
น�าไปเผยแพร่	 	 เช่น	อาหารไทย	และการนวดแผนไทย	 เป็นวัฒนธรรมที่
ชาวต่างประเทศโปรดปรานมาก	ถ้าเราท�าอาหารไทยได้ดี	ก็ช่วยสอนเพื่อน
บ้านชาวฝรั่งได้	 หรือนวดไทยก็ก�าลังเป็นที่นิยม	 นวดแผนโบราณให้สามี	
สอนให้เขานวดบ้าง	ถ้าเราเมื่อย	เขาจะได้นวดให้เราได้บ้าง	เป็นการเสริม
สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสามีภรรยา	 ต่อมาก็ควรหางานท�า	 หลัง
จากที่ภาษาเราดีขึ้น	ในสวิตเซอร์แลนด์	 เราอาจท�างานพียง	40	–	80	%	
เพื่อมีเวลาให้ครอบครัว	ในขณะที่มีรายได้เป็นของตนเอง	ให้เกิดความภาค
ภูมิใจในชีวิต	 มีเงินจับจ่ายใช้สอยซื้อของส่วนตัวบ้าง	 โดยไม่ต้องมาขอ
อนุญาตสามี	ผู้เป็นเจ้าของเงินให้ตัดสินใจก่อน	จะได้ไม่เครียด
	 ฉะนั้นการแต่งงานกับชาวสวิส	 หรือชาวต่างชาติ	 ไม่ได้มีความ
หมายแค่การปรับตัวกับความเป็นฝรั่งในตัวสามี	 แต่ในด้านของสังคม	
วัฒนธรรมและกฎหมายที่แตกต่างกันด้วย	 ซึ่งเป็นเรื่องที่หญิงไทยต้อง
ศึกษาเรียนรู้เพื่อการด�ารงชีวิตคู่ที่ยั่งยืนและมีความสุข
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4.1 ประเภทของวีซ่าและการขอวีซ่า
 ประเภทของวีซ่า
	 วีซ่าเข้าประเทศสวิตเซอร์แลนด์	 แยกได้เป็น	 2	 หมวด	 ขึ้นกับ	
วัตถุประสงค์ ของการเข้าประเทศ	และขึ้นกับระยะเวลา	ที่จะพ�านัก	
หมวด วัตถุประสงค์
 ประเภทวีซ่า มีดังนี้ 

1 1 วีซ่าท่องเที่ยว	 ส�าหรับบุคคลที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยว	 โดยพัก
ในโรงแรม	 หรือเช่าอพาทเม้นต์	 ไม่มีสิทธิท�างาน	 หากพบว่ามีการ
ลักลอบท�างาน	จะถูกจับด�าเนินคดี	และถูกส่งกลับทันที

1 2 วีซ่าเยี่ยมเยียน	 ส�าหรับบุคคลที่ต้องการไปเยี่ยมญาติ	 หรือเพื่อนที่
มีถิ่นพ�านัก	 ในประเทศสวิตฯ	 	 ไม่มีสิทธิท�างาน	 เช่นเดียวกับวีซ่า
ท่องเที่ยว

1 3 วีซ่านักธุรกิจ	 ส�าหรับบุคคลที่ได้รับเชิญจากเจ้าของธุรกิจ	 ซึ่งมี
บริษัทอยู่ในประเทศสวิตฯ	

1 4 วีซ่าเพื่อจัดงานแสดงด้านวัฒนธรรม	 ส�าหรับศิลปินและกลุ่ม
บุคคลที่มาช่วยจัดงานแสดงหรือนิทรรศการด้านวัฒนธรรม	

1 5 วีซ่านักกีฬา	 รวมนักกีฬา	 ครูผู้ฝึก	 ผู้ดูแลทีม	 ที่เกี่ยวข้องในการ
แข่งขันกีฬานั้น

1 6 วซ่ีานกัวชิาการ	 ส�าหรับผูท้ีไ่ด้รับเชญิมาประชมุ	 สมัมนา	 องค์กร
ระหว่างประเทศ		เช่น	องค์การสหประชาชาต	ิหรือองค์การยูเนสโก	
เป็นต้น

1 7 วีซ่าผู้ป่วย	 ผู้ป่วยที่จ�าเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาล	 โดยแพทย์
เฉพาะทาง

1 8 วีซ่านักศึกษา	ส�าหรับผู้ที่ต้องการมาศึกษาเล่าเรียน	โดยที่มีเอกสาร
รับรองจากสถานศึกษาว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการศึกษาจริง

1 9 วีซ่าท�างาน	ส�าหรับผู้ที่จะมาท�างานในประเทศสวิตฯ	
1 10 วีซ่าติดตามครอบครัว บุคคลที่มีงานท�าเป็นหลักเป็นฐาน	สามารถ
ขอให้	สามี	หรือภรรยา	และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	มาอยู่ด้วย
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หมวด ระยะเวลา
1 1 วซ่ีาพ�านกัระยะสัน้	 (ไม่เกนิ	 90	 วนั)	 ด�าเนินการขอวซ่ีาทีส่ถานทตู		
สวสิในประเทศไทย	(ดูรายละเอยีดในหวัข้อเรือ่งข้ันตอนการขอวซ่ีา)	
สถานทตูสวสิ	มสิีทธท่ีิจะพจิารณาการให้วีซ่า	ทีไ่ม่เกนิ	90	วนั

1 2 วีซ่าพ�านักระยะยาว	(มากกว่า	90	วัน)	การพิจารณาให้วีซ่า	พ�านัก
มากกว่า	90	วัน	เป็นอ�านาจของต�ารวจตรวจคนเข้าเมืองประจ�ารัฐ	
เช่นกรณีของผู้ที่ต้องการเยี่ยมเยียนหรือติดตามครอบครัว	 ผู้เชิญ
จะต้องตดิต่อเจ้าหน้าท่ีในรฐัท่ีอยูอ่าศัย	เพ่ือด�าเนินการขอวซ่ีา	ให้แก่
ผูร้บัเชญิ	

4.2 ความตกลงเชงเก้น
	 เนื่องจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ใจกลางทวีป
ยุโรป	 ดังนั้น	 ถึงแม้ว่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก
สหภาพยุโรป	 (European	 Union	 –	 EU)	 แต่ก็มีสัญญาความร่วมมือ
ระหว่างประเทศส่วนใหญ่ในทวีปยุโรป	 เกี่ยวกับการข้ามแดน	 ที่เรียกว่า	
ความตกลงเชงเก้น	 (Schengen	 Agreement)	 	 ซึ่งมีประเทศในสหภาพ
ยุโรปจ�านวน		24	ประเทศ				(21	ธันวาคม	2550)	ลงนามในความตกลง	
รวมถึงประเทศนอกสหภาพ	 อีก	 3	 ประเทศ	 ได้แก่	 สวิตเซอร์แลนด์	
ไอซแลนด์	 และนอร์เวย์	 สาระส�าคัญในความตกลง	 คือ	 การอนุญาตให้
ประชาชนในกลุ่มเชงเก้น	 สามารถเดินทางระหว่างประเทศโดยไม่ต้องมี
วีซ่า	 นอกจากนั้นยังอนุญาตให้ประชาชนจากประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิก	
กลุ่มเชงเก้น	 	แต่มีวีซ่าเชงเก้น	สามารถเดินทางชั่วคราวระหว่างประเทศ
ในกลุ่มสมาชิกได้	

วีซ่าเชงเก้น
	 กรณีของการขอวีซ่าไม่เกิน	 90	 วัน	 และต้องการเดินทางเข้าออก	
หลายครั้งในกลุ่มประเทศเชงเก้น	 	 ให้ขอวีซ่าเชงเก้น	 ของประเทศที่จะไป
พ�านักนานทีสุ่ด	โดยไม่ค�านงึว่า	จะเดนิทางไปถึงประเทศใดเป็นประเทศแรก	
	 กรณีขอวีซ่าพ�านักนานกว่า	90	วัน	ไม่สามารถขอวีซ่าเชงเก้นและ
ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในข้อตกลงเชงเก้น	 ดังนั้นถ้าต้องการพ�านักระยะยาว	
ต้องขอวีซ่าจากประเทศนั้นโดยเฉพาะ	ผู้ที่มีวีซ่าพ�านักระยะยาว	ได้แก่	

•	 ผู้ท�างาน	
•	 นักศึกษา	
•	 เยี่ยมส่วนตัว	
•	 ติดตามไปอยู่กับครอบครัว	
•	 คู่สมรสของชาวสวิส	

	 บุคคลเหล่านี้	 จะได้ใบอนุญาตพ�านักในประเทศ	 ซึ่งสามารถเดิน
ทางเข้าประเทศเชงเก้นได้อย่างเสรี		
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เอกสารประกอบการขอวีซ่า
 1.	แบบค�าร้อง	ผู้เดินทางต้องมายื่นค�าร้องด้วยตนเอง	
 2.	หนังสือเดินทาง	มีอายุมากกว่า	6	เดือน	ก่อนวันเดินทาง
 3.	รูปถ่าย	ภาพสี		ขนาด	3.5 X 4	เซนติเมตร	จ�านวน	2	ใบ	
(คมชัด	 พื้นหลังเป็นสีขาว	 เห็นเฉพาะใบหน้าและล�าคอ)	 เป็นภาพถ่าย
ปัจจุบัน
 4.	 หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบินไปและกลับ	 (เป็นการจองเท่านั้น	
ยังไม่ต้องซื้อตั๋ว)
 5.	 หลักฐานทางการเงิน	 (เอกสารรับรองฐานะทางการเงินจาก
ธนาคาร)
 6.	 ประกันการเดินทาง	 ที่ครอบคลุมระยะเวลาในการเดินทางภาย
ในเขตเชงเก้นทั้งหมด	โดยมีวงเงินประกัน	1,500,000	บาท		ทั้งนี้เป็นการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสหภาพยุโรป	เพื่อแก้ไขปัญหาด้านค่าใช้จ่าย	ซึ่ง
อาจเกิดขึ้นได้ในกรณีฉุกเฉิน	 เมื่อเจ็บป่วย	หรืออุบัติเหตุ	หรือมีกรณีที่อาจ
ต้องส่งตัวกลับ
 7.	 กรณีเดินทางท่องเที่ยว	 ต้องแสดงเอกสารการส�ารองที่พัก
ตลอดช่วงระยะเวลาเดินทางนั้น	
 8.	 กรณีมีผู้เชิญ	 หรือผู้รับรองจากสวิตเซอร์แลนด์	 ต้องมีหลักฐาน
เพิ่มเติมคือ	จดหมายเชิญ	ที่ต้องยื่นพร้อม	แบบฟอร์มขอวีซ่า	และผู้ยื่นขอ
วีซ่าต้องกรอกแบบฟอร์มรับประกันของผู้เชิญ	 ซึ่งต้องค�้าประกันว่าจะเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดของผู้เดินทาง	 ในระหว่างที่มาพักอยู่ด้วย	
แล้วให้ส่งแบบฟอร์มรับประกันนี้	 ให้ผู้เชิญ	 ซึ่งผู้เชิญจะต้องลงนาม	 แล้ว
น�าไปยื่นต่ออ�าเภอที่พักอาศัย	 เพื่อด�าเนินการ	 ยืนยันการรับรองผู้เดินทาง
ต่อไป		
 9.	กรณีของผู้ท�างาน	ต้องมีเอกสารสัญญาจ้างงาน	จากนายจ้าง	

10.	กรณขีองนักศึกษาหนงัสือรบัรองจากทางโรงเรยีน	/	มหาวทิยาลยั	
หนงัสือรบัรองเกีย่วกับการจ่ายค่าเล่าเรียนของผู้สมคัร	 เช่น	 หลกัฐานการ
เงนิของผูป้กครอง	

 11.	 กรณีติดตามครอบครัว	 ต้องแสดงเอกสารแสดงความสัมพันธ์
ของครอบครัว	เช่น	ทะเบียนสมรส	สูติบัตร	เป็นต้น	
 12.	 กรณีผู้ขอวีซ่ามีอายุต�่ากว่า	 18	 ปี	 จะต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม	
ได้แก่	สูติบัตร	 	 หนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง	 (ซึ่งได้รับการรับรองจากที่
ว่าการอ�าเภอ)	และผู้ปกครองจะต้องลงนามในแบบค�าร้องขอวีซ่า

4.3 ขั้นตอนด�าเนินการขอวีซ่า
กฏเกณฑ์ใหม่การขอวีซ่า	มผีลบังคบัใช้ตัง้แต่วนัที	่12	มนีาคม	2557	

มคีวามว่า	 สถานเอกอคัรราชทตูสวิตเซอร์แลนด์ได้มอบเร่ือง	 การนดัหมาย
และรบัค�าร้องขอวซ่ีาให้แก่บริษัท	TLS	contact	เป็นผูด้�าเนินการ

ผู้ขอวีซ่าทุกคนต้องยื่นค�าร้องด้วยตนเอง	ที่	 	TLS	contact		เพื่อ
พิมพ์ลายนิ้วมือและถ่ายรูป	(personal	biometric	data)	ซึ่งข้อมูลเหล่านี้	
จะถกูเกบ็ไว้ในฐานข้อมูลวีซ่า		(Visa		Informationssystem,	VIS)		นาน	5	ปี	

กรณีทีเ่คยขอวีซ่า	ประเภทเชงเก้นแล้ว	และในวีซ่าระบุค�าว่า	“VIS	“		
เมื่อขอวีซ่าเชงเก้นครั้งต่อไป	 จะไม่จ�าเป็นต้องพิมพ์ลายนิ้วใหม่อีก	 	 และ
กรณีที่เคยพิมพ์ลายนิ้วมือแล้ว	แต่ไม่ได้ขอวีซ่าเชงเก้น	เมื่อขอวีซ่าใหม่	จะ
ต้องพิมพ์ลายนิ้วอีกครั้ง	
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กรณีที่ไม่ได้ไปรับด้วยตนเอง	สามารถมอบหมายผู้แทนโดย
เตรียมหลักฐาน	 	 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนของผู้ยื่นขอวีซ่า	
บัตรประจ�าตัวประชาชนของผู้แทน	พร้อมส�าเนา	1	ฉบับ	หนังสือ
มอบอ�านาจ	 และเอกสารการยื่นขอวีซ่า	 หรือสามารถเลือกการส่ง
กลับทางไปรษณีย์	

ที่อยู่ของสถานทูตสวิสในประเทศไทย
เลขที่ 35 ถนนวิทยุ 
กรุงเทพฯ 10303 
Tel.(0066 2) 255 44 81 ต่อ 131,135,136 
โทรสาร (0066 2) 253 01 56- 60

 ขั้นตอนการยื่นขอวีซ่าที่ TLS contact
1 1 ลงทะเบยีน	ขอยืน่วซ่ีาท่ี	เวปไซต์	https://www.tlscontact.com/th2ch
1 2 เตรียมเอกสารประกอบการขอวีซ่าเมื่อลงทะเบียนและแจ้ง
ประเภทของวีซ ่าที่ต ้องการทางบริษัทจะส่งรายการเอกสาร
ประกอบการขอวีซ่าประเภทนั้นๆให้ผู้ลงทะเบียน

1 3 การนัดหมาย	 ยื่นเอกสารที่บริษัท	 ผู้ลงทะเบียนสามารถเลือกวัน
และเวลา	 ในการยื่นเอกสารที่บริษัท	 TLS	 contact	 	 โดยการนัด
หมายผ่านทางอินเตอร์เนต	 https://www.tlscontact.com/th2ch
/login.php.		แล้วพิมพ์ใบนัดหมาย	เพื่อน�าไปแสดงในวันนัดหมาย
กรณีไม่ไปตามนัด	ข้อมูลของผู้ลงทะเบียนทั้งหมดจะถูกลบ	ต้องลง
ทะเบียนและนัดหมายใหม่

1 4 ยื่นเอกสารที่บริษัท	 ในวันนัดหมายต้องน�าค�าร้อง	 หนังสือเดินทาง
และเอกสารประกอบทั้งหมด	ไปด้วยตนเอง	ไม่สามารถส่งตัวแทน
ทั้งนี้เพื่อไปพิมพ์ลายนิ้วมือและถ่ายรูป	 บริษัทจะเป็นผู้ตรวจสอบ
เอกสารก่อนที่จะส่งให้แผนกวีซ่าของสถานทูต	 เพื่อพิจารณาการ
ให้วีซ่า

1 5 การนัดหมายกับสถานทูตสวิส บรษิทัจะเป็นผู้นัดหมายวนัสัมภาษณ์
ทีส่ถานทตูสวสิ	ให้แก่ผูล้งทะเบยีน	การพิจารณาให้วซ่ีา	 เป็นสิทธิของ
สถานทตู	 เท่านัน้	 สถานทูตสวสิ	 สงวนสทิธิทีจ่ะขอเอกสารและ/หรอื
ข้อมลูอืน่ใดเพิม่เตมิหากจ�าเป็น	โดยไม่ต้องแจ้งเหตผุลแต่อย่างใด

1 6 ค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียมวีซ่า	และค่าบริการของบริษัท	ช�าระที่
บริษัทโดยตรง	และไม่สามารถเรียกคืน	ในกรณีที่ไม่ได้รับวีซ่า

71 การติดตามเอกสาร		กรณท่ีีต้องการทราบว่า	เอกสารได้ด�าเนินการ
ถงึขัน้ตอนใดแล้ว	 สามารถตรวจสอบได้	 โดยใช้รหัสผ่านส่วนตวั	
ในเวปไซต์		https://www.tlscontact.com/th2ch	/login.php.			

81 การรับหนังสือเดินทาง	 	 บริษัทจะแจ้งทางอิเมล์	 และส่งข้อความ
ทางโทรศัพท์มือถือ	 ให้ไปรับคืนหนังสือเดินทาง	 ต้องแสดงหลัก
ฐานการรับ	ได้แก่	บัตรประจ�าตัวประชาชน	พร้อมส�าเนา	1	ฉบับ	
และใบรับหนังสือเดินทาง	

Swiss Visa Application Center – VFS Global:
Unit 404 and 405, The Plaza 4th Floor, Chamchuri Square Building
Phayathai Road, Pathumwan, 
Bangkok 10330
Web: https://www.vfsglobal.ch/switzerland/thailand/contact-us.html

https://www.tlscontact.com/th2ch
https://www.tlscontact.com/th2ch%20/login.php
https://www.tlscontact.com/th2ch%20/login.php
https://www.tlscontact.com/th2ch%20/login.php
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4.4 สิทธิพ�านักและใบอนุญาตพ�านัก
	 ชาวต่างชาติ	 ที่ได้รับอนุญาตให้พ�านักอยู่ในประเทศ	 ไม่ว่าจะอยู่
ชั่วคราว	หรือถาวร	กองตรวจคนเข้าเมืองจะพิจารณาให้ใบอนุญาตพ�านัก 
ประเภทต่างๆดังนี้

 1. ใบอนุญาตพ�านักประเภทบี (B) 
	 ชาวต่างชาติท่ีมาจากประเทศสมาชิกอยี	ู(EU)	และทีม่าจากประเทศ
ในสมาคมการค้าเสรียุโรปหรือเอฟตา	(EFTA)	จะได้ใบอนุญาตครั้งละ	5	ปี	
และขอต่ออายุได้ทุกๆ	 5	 ปี	 ผู้ที่มาจากประเทศที่ไม่ใช่สมาชิกของอียูและ
เอฟตา	(ประเทศที่สาม	third-country	national	เช่นประเทศไทย)	จะได้
ใบอนุญาตพ�านักซึ่งต้องต่ออายุปีต่อปี	 หลังจากปีที่	 5	 สามารถขอใบ
อนุญาตพ�านักถาวร	 (C)	 	 กรณีผู้ที่ท�าผิดกฎหมายหรือ	 ต้องขอความช่วย
เหลือจากสังคมสงเคราะห์	 อาจถูกเพิกถอนใบอนุญาต	 กรณีออกนอก
ประเทศนานกว่า	6	เดือน	ก็จะถูกเพิกถอนใบอนุญาตเช่นกัน

2. ใบอนุญาตพ�านักถาวรประเภทซี (C)
		 ผู้ที่สามารถขอใบอนุญาตพ�านักถาวร	(C)	ได้แก่	ผู้ที่มาจากประเทศ
สมาชกิอยูี	(EU)	และท่ีมาจากประเทศในสมาคมการค้าเสรยุีโรปหรอืเอฟตา	
(EFTA)	 รวมทั้งคู่สมรสของชาวสวิส	 เมื่อพ�านักในประเทศสวิตฯ	 และได้
ใบอนุญาตพ�านักประเภทบี	 ครบ	 5	 ปี	 โดยไม่ได้ย้ายรัฐ	 หรือผู้ที่มาจาก
ประเทศที่สาม	ซึ่งพ�านักครบ	10	ปีแล้ว		

	 กรณีออกนอกประเทศนานกว่า	6	เดือน	ก็จะถูกเพิกถอนใบอนุญาต	
แต่อาจจะต่ออายุใบอนุญาตได้ถึง	4	ปี	ถ้าก่อนออกเดินทาง	ท�าหนังสือแจ้ง
ต่อกองตรวจคนเข้าเมืองในรัฐที่พักอาศัย	 ทั้งนี้เจ้าหน้าที่กองตรวจคนเข้า
เมือง	จะพิจารณาอนุญาตหรือไม่	ขึ้นกับเหตุผล	และความเป็นไปได้ที่ผู้รับ
ใบอนุญาต	 จะกลับเข้ามาอยู่ที่ประเทศสวิตฯ	 ภายใน	 4	 ปี	 	 กรณีที่ใบ
อนุญาตพ�านักถาวรประเภทซี	ถูกเพิกถอน		แล้วต้องการกลับเข้าประเทศ
อีกครั้ง	 จะต้องเริ่มขอใบอนุญาตพ�านักชั่วคราวประเภทบี	 	 เช่นเดียวกับผู้
มาอยู่ใหม่

3. ใบอนุญาตพ�านักท�างาน  ประเภทซีไอ (Ci) 
	 ใบอนุญาตพ�านักประเภทนี้ออกให้กับ	สามี	หรือภรรยา	หรือบุตรที่
อายุไม่เกิน	 25	 ปี	 ของข้าราชการ	 หรือเจ้าหน้าที่ซึ่งท�างานในสถานทูต	
สถานกงสุล	หรือองค์กรระหว่างประเทศ	ใบอนุญาตนี้มีอายุ	ระหว่างระยะ
เวลาของการท�างานเท่านั้น

4. ใบอนุญาตผ่านแดน ประเภทจี (G) 
	 ใบอนุญาตนี้ออกให้แก่	 ชาวต่างชาติที่มาท�างานในประเทศสวิตฯ	
แต่พักอาศัยอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านใกล้ชายแดน	 โดยที่บุคคลนั้นจะต้อง
กลับไปบ้านอย่างน้อย	อาทิตย์ละหนึ่งครั้ง	ใบอนุญาตนี้มีอายุ	5	ปี	แต่ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับสัญญาจ้างงานด้วย

5. ใบอนุญาตพ�านักประเภทแอล (L) 
	 ใบอนุญาตประเภทนี้ออกให้แก่	ผู้ที่พ�านักเพียงระยะสั้นเพื่อ	ท�างาน	
เรียนหนังสือ	 หรือฝึกอาชีพ	 ส�าหรับผู้ที่ต้องการขอลี้ภัย	 และผู้ที่ได้รับ
อนุญาตให้เป็นผู้ลี้ภัย	 	 ทั้งสองประเภทนี้จะได้รับใบอนุญาตพ�านักประเภท
แอล	 (L)	 	 แต่มีข้อจ�ากัดต่างๆ	 รวมถึงเรื่องการเดินทาง	 ซึ่งขึ้นอยู่กับรัฐที่
อาศัยอยู่
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 6. ใบอนุญาตประเภทเอ็น (N) ส�าหรับผู้ที่ต้องการขอลี้ภัย 
	 ผู้ที่อยู่ระหว่างการด�าเนินเรื่องขออนุญาตลี้ภัย	 และพ�านักอยู่ใน
ประเทศสวิตฯ	จะได้รับใบอนุญาตประเภทนี้		ในบางกรณีบุคคลเหล่านี้ได้
รับอนุญาต	ให้ท�างานได้

 7. ใบอนุญาตประเภทเอฟ (F) ส�าหรับผู้ลี้ภัย 
	 ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ลี้ภัยอยู่ในประเทศสวิตฯ	 ด้วยเหตุผลทางการ
เมือง	 และสงครามในประเทศของผู้ลี้ภัย	 ใบอนุญาตนี้จะได้รับการ
พิจารณาให้ขอต่ออายุได้	ปีต่อปี	หลังจากที่อยู่แล้ว	5	ปี	ทางเจ้าหน้าที่จะ
พิจารณาความประพฤติของบุคคลนั้น	 โดยเฉพาะในด้านความรุนแรง	 ว่า
จะเหมาะสมที่จะให้ใบอนุญาตพ�านักชั่วคราวบี	(B)	หรือไม่	(โดยพิจารณา
ตามกฎหมายมาตรา	84	ข้อ	5	(AuG)	)

 8. ใบอนุญาตประเภทเอส (S)	 ส�าหรับผู้ลี้ภัยที่ต้องได้รับความ
คุ้มครอง	ผู้ที่มาจากประเทศที่เกิดสงคราม	หรือสงครามการเมือง	และอยู่
ในสถานการณ์	 ซึ่งอาจได้รับอันตรายถึงแก่ชิวต	 และต้องการความ
คุ้มครอง	ระยะเวลาของการพ�านัก	ขึ้นกับการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

สิทธิพ�านักประเภทต่างๆ
 1. สิทธิพ�านักของผู้ที่สมรสกับชาวสวิส

ชาวไทยทีส่มรสกบัชาวสวสิ	 และพ�านกัอยูใ่นประเทศสวติเซอร์แลนด์	
จะได้รับใบอนุญาตพ�านักชั่วคราวประเภทบี	 ซึ่งจะต้องต่ออายุปีต่อปี	
(ถ้าชาวอียูและเอฟตา	สมรสกับชาวสวิส	จะได้ใบอนุญาตพ�านักประเภทบี	
5	ปี)	การได้ใบอนุญาตพ�านักประเภทนี้	มีเหตุผลซึ่งบันทึกอยู่ในใบอนุญาต
นั้นว่า	 “เพื่ออยู่กับครอบครัว”	 ดังนั้นคู่สมรส	 หรือบุตร	 ต้องมีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้านเดียวกัน	และใบอนุญาตประเภทนี้สามารถใช้ได้ในรัฐที่อาศัย
อยู่เท่านั้น	 กรณีต้องการย้ายไปอยู่ในรัฐอื่น	 จะต้องท�าค�าร้องถึงกองตรวจ
คนเข้าเมืองของรัฐที่จะย้ายไปอยู่	และแจ้งเหตุผลของการย้าย	เช่น	ย้ายที่
ท�างาน	เป็นต้น	

กรณีเดินทางออกไปพักอยู่นอกประเทศนานกว่า	 6	 เดือน	 ใบ
อนุญาตพ�านักประเภทบี	จะถูกเพิกถอน	

หลังจากได้ใบอนุญาตพ�านักประเภทบีครบ	 5	 ปี	 โดยไม่ได้ย้ายรัฐ	
และใช้ชีวิตคู่	3	ปีขึ้นไป	และอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ติดต่อกัน	เป็นเวลา	5	ปี
แล้ว	(ก่อนสมรสได้มาอยู่ท�างาน	หรือเข้ามาศึกษา	โดยมีหลักฐานแจ้งการ
พักอาศัยครบ	 5	 ปี)	 มีสิทธิ์ยื่นค�าร้องขอใบอนุญาตพ�านักถาวรประเภทซี	
หรือขอสัญชาติสวิส		

 2. สิทธิพ�านักของผู้ที่สมรสกับบุคคลที่มาจากประเทศในกลุ่มอียู
	 ชาวไทยซึ่งสมรสกับบุคคลจากประเทศในกลุ่มอียู	 ซึ่งอาศัยอยู่ใน
ประเทศสวิตฯ	จะได้ใบอนุญาตพ�านักประเภทบี	5	ปี
 
 3. สิทธิพ�านักของผู้ที่สมรสกับผู้ถือใบอนุญาตพ�านักประเภทซี 
	 ผู้ที่ถือใบอนุญาตพ�านักประเภทซี	 สามารถยื่นค�าร้องขอให้คู่สมรส	
เข้ามาพักในประเทศสวิตฯ	 โดยคู่สมรสจะได้ใบอนุญาตพ�านักประเภทบี	
ซ่ึงมีบนัทกึเหตผุลว่า	 “อยู่กับคูส่มรส”	 	ซึง่ใบอนญุาตน้ีจะได้รับการต่ออายุปี
ต่อปี	 และหลังจาก	 5	 ปีแล้ว	 สามารถขอใบอนญุาตพ�านกัประเภทซไีด้	 แต่
ทัง้น้ีคูส่มรสจะต้องมช่ืีออยู่ในทะเบยีนบ้านเดยีวกันตลอดระยะเวลา	5	ปีนัน้	
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 4. สิทธิพ�านักของผู้ที่สมรสกับผู้ถือใบอนุญาตพ�านักประเภทบี 
	 ผู้ที่ถือใบอนุญาตพ�านักประเภทบี	 ไม่มีสิทธิขอให้คู่สมรสมาอยู่ด้วย		
ถึงอย่างไรถ้ามีเหตุผลเพียงพอ	สามารถท�าค�าร้องยื่นต่อเจ้าหน้าที่รัฐ	ซึ่งจะ
พิจารณาเป็นรายๆไป	 ในกรณีนี้	 ขอแนะน�าให้ไปปรึกษากับองค์กรให้ค�า
แนะน�าด้านสิทธิของชาวต่างชาติในรัฐที่อาศัยอยู่	

 5. สิทธิพ�านักของคู่สมรสเพศเดียวกัน
	 สทิธิพ�านกัของผูส้มรสเพศเดียวกัน	ใช้กฎระเบยีบเดียวกนักับข้างต้น	

4.5 การขอสัญชาติสวิส และการถือสองสัญชาติ
    

การขอสัญชาติสวิส
	 การขอสัญชาติสวิสมี	2	กรณี	คือ	ชาวต่างชาติที่มาพ�านักอาศัยใน
ประเทศ	และชาวต่างชาติซึ่งมีคู่สมรสเป็นชาวสวิส

 1. การขอสญัชาติสวิสของผูที้พ่�านกัในประเทศสวิตฯ	(Ordentliche	
Einbüurgerung,	Naturalisation	ordinaire,	Naturalizzazione	ordinaria)	
	 ส�าหรับชาวต่างชาติซึ่งอาศัยในสวิตเซอร์แลนด์	 จะมีสิทธิยื่นเรื่อง
ขอสัญชาติ	ต้องมีคุณสมบัติ	ดังนี้

•	 อาศัยอยู่ในประเทศสวิตฯ	ครบ	12	ปี	ถ้าผู้ขอมีอายุระหว่าง	10-20 
ปี	จ�านวนปีที่อยู่จะคิดให้เป็นสองเท่า	

•	 อาศัยอยู่ในรัฐที่ยื่นเรื่องขอสัญชาติ	อย่างน้อย	2	ปี
•	 อาศัยอยู่ในอ�าเภอที่ยื่นเรื่องขอสัญชาติ	อย่างน้อย	2	ปี
•	 ไม่มีประวัติอาชญากรรม	 ไม่มีหนี้สิน	 ไม่เคยขอเงินช่วยเหลือจาก

หน่วยงานสังคมสงเคราะห์	
•	 ในรัฐเบิร์น	กฎหมายใหม่บังคับใช้	ตั้งแต่	1		มกราคม	ค.ศ.	2014	

ระบุว่าต้องสอบผ่านการทดสอบ	“ความรู้เพื่อเป็นคนสวิส”	อ�าเภอ
ที่อาศัยจะเป็นผู้ให้ข้อมูลว่าสามารถสอบได้ที่ไหน	 การทดสอบ	 ใช้
เวลา	90	นาที	มีค�าถามประมาณ	48	ข้อ	เนื้อหาของข้อสอบเกี่ยว
กับภูมิศาสตร์	ประวัติศาสตร์	การเมือง	การจัดการบริหารประเทศ	
การท�างาน	สิทธิ	และหน้าที่ของการเป็นคนสวิส	กฎระเบียบต่างๆ	
ของประเทศสวิตฯ	เช่น	ระบบประกันสุขภาพ	ประกันสังคม	ระบบ
การศึกษา	เป็นต้น

•	 ดูตัวอย่างข้อสอบภาษาเยอรมันได้ที่	http://www.be.ch/	(พิมพ์ค�า
ว่า	Einbüurgerungstest)	ตวัอย่างข้อสอบนี	้จะเปลีย่นทกุๆ	4	เดอืน	
เพื่อให้ได้ฝึกซ้อม	สามารถดาวน์โหลดพร้อมค�าตอบ	และใช้ฝึกซ้อม
การท�าข้อสอบได้	ไม่ว่าจะอาศัยอยู่ในรัฐใด																			
(ภาษาฝรั่งเศส	 ดูได้ที่	 http://www.oseo-ge.ch/04/10/2012/
patricia-a-ln/)

•	 ผ่านการทดสอบในเรื่องของการใช้ภาษา

	 เดก็อายุต�า่กว่า	16	ปี	ไม่ต้องท�าการทดสอบ“ความรู้เพ่ือเป็นคนสวสิ”

 และภาษา	นอกจากนี้	ผู้ที่ศึกษาเล่าเรียนในสวิตฯ	อย่างน้อย	3	ปี		
	 ไม่ต้องท�าการทดสอบเรื่องการใช้ภาษา

..

..

http://www.be.ch/
http://www.oseo-ge.ch/2012/10/04/patricia-a-ln/
http://www.oseo-ge.ch/2012/10/04/patricia-a-ln/
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ขั้นตอนการยื่นเรื่อง
•	 ตดิต่อขอใบสมัคร	และข้อมลูในการด�าเนินการได้ทีอ่�าเภอท่ีอาศยัอยู่
•	 แจ้งต่อส�านักทะเบียนราษฏร	ว่าเราจะขอสัญชาติสวิส

•	 ทดสอบ	“ความรู้เพื่อเป็นคนสวิส”	และทดสอบภาษา
•	 ส่งใบสมัคร	และเอกสารทุกอย่างที่อ�าเภอที่อาศัยอยู่

จากนั้นจะเป็นหน้าที่ของอ�าเภอ	รัฐ	และสมาพันธรัฐ	จะพิจารณา
ตัดสินตามขั้นตอน

 2. การขอสัญชาติสวิสของคู่สมรสชาวสวิส	 	 (Erleichterte	
Einbüurgerung,	Naturalisation	facilitée,	Naturalizzazione	agevolata)
ผู้มีสิทธิยื่นเรื่องขอสัญชาติสวิส	ต้องมีคุณสมบัติ	ดังนี้

11 เป็นภรรยาหรือสามีของชาวสวิส	 รวมถึงบุตรที่ติดตามมากับแม่
หรือพ่อชาวต่างชาตินั้น

21 อาศัยอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์	ครบ	5	ปี
31 แต่งงานอยู่กินฉันท์สามี	ภรรยากับชาวสวิส	มาอย่างน้อยครบ	3	ปี
41 อาศัยอยู่ในรัฐที่ต้องการขอสัญชาติ	ครบ	1	ปี
51 ส�าหรับคนที่แต่งงานกับชาวสวิส	แต่อาศัยในต่างประเทศ	หรือเคย

อยู่ต่างประเทศ	มีความสัมพันธ์ดีต่อประเทสสวิตฯ	 เมื่ออยู่ด้วยกัน
มาอย่างน้อย	 6	 ปี	 จะมีสิทธิยื่นเรื่องขอสัญชาติได้	 แต่กรณีนี้มีไม่
มากนัก

61 มีความประพฤติดี	ไม่เคยท�าความผิด	ไม่เคยต้องโทษ	ไม่เป็นบุคคล
ล้มละลาย	ท�าหน้าที่ตามกฏหมายของสวิส	เช่น	การเสียภาษี	ไม่มี
หนี้สิน	มีการปรับตัว	มีความรู้	ในเรื่องสิทธิหน้าที่พลเมือง	มีความ
รู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศ		เป็นบุคคลที่ไม่อันตรายต่อทั้งภายในและ
นอกอาณาจักร

ส�าหรับบุตรของชาวต่างชาติ
	 บุตรชาวต่างชาติ	 	 ซึ่งไม่ได้ขอสัญชาติพร้อมกับผู้ปกครอง	 แต่
ต้องการขอสัญชาติภายหลัง	หลังจากที่บิดาหรือมารดาได้สัญชาติสวิสจาก

การสมรสแล้ว		ในกรณีนี้	ถ้าผู้ขอมีอายุยังไม่ถึง	22	ปี	อยู่ในประเทศสวิตฯ	
มา	5	ปี	 	 อยู่ในอ�าเภอที่ยื่นเรื่อง	 ครบ	1	ปี	 และมีข้อจ�ากัดอีกข้อหนึ่งคือ	
ขณะทีบ่ดิาหรือมารดาด�าเนนิเร่ืองขอสญัชาต	ิ บตุรคนนัน้ยังไม่บรรลุนติภิาวะ
ขั้นตอนการยื่นเรื่อง

ผู้มีสิทธิยื่นเรื่องขอสัญชาติสวิสดังกล่าว	 สามารถขอเอกสารใบ
สมัครขอสัญชาตินี้	 ได้ที่อ�าเภอซึ่งอาศัยอยู่	กรอกใบสมัคร	แล้วส่งเอกสาร
ถึงส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง	 	 (Bundesamt	 füur	 Migration	 BFM	 /
Office	 fe‹‡ÜÜöüüüüéderal	 migrations	 /	 Ufficio	 federale	 della	 migrazione)	
โดยตรงที่	

Bundesamt	füur	Migration
Einbüurgerungen
Quellenweg	6
3003	Bern-Wabern	

จากนั้นรอท�าตามขั้นตอน	 ซึ่งจะมีจดหมายจากเจ้าหน้าที่	 แจ้งมา
เป็นระยะๆ	 เช่น	 เมื่อต้องการเอกสารเพิ่มเติม	 และเจ้าหน้าที่จะเชิญผู้
สมัครไปสัมภาษณ์ประกอบการพิจารณาด้วย

ระยะเวลาในการด�าเนนิการ	อาจนานตัง้แต่	1	ปีคร่ึง	ถึง	2	ปี	หรือ
นานกว่าน้ัน	เพราะในปีหนึง่ๆ	มีผูย่ื้นค�าร้องขอสัญชาตมิากกว่า	30‘000	คน	

..

..

..
..

, ,
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การถือสองสัญชาติ
ตามพระราชบัญญัติสัญชาติไทย	 พ.ศ.	 2508	 มาตรา	 22	 ผู้ซึ่งมี

สัญชาติไทยจะเสียสัญชาติได้ใน	3	กรณี	คือ	
1.	แปลงสัญชาติเป็นคนต่างด้าว
2.	ขอสละสัญชาติไทย	
3.	ถูกถอนสัญชาติไทย	

ส�าหรับหญิงไทยซึ่งสมรสกับคนชาวต่างชาติ	 เมื่อได้สัญชาติของ
สามี	 ถ้ากฎหมายว่าด้วยสัญชาติของสามี	 ไม่มีบทบัญญัติห้ามการถือสอง
สัญชาติ	จึงไม่ต้องสละสัญชาติไทย	

จะเห็นได้ว่า	พ.ร.บ.	สัญชาติไทย	ไม่ได้บอกไว้ว่าต้องสละสญัชาตไิทย	
เมื่อได้สัญชาติของสามี	 และกฏหมายของประเทศสวิตเซอร์แลนด์	 ไม่ได้
บังคับให้สละสัญชาติเดิมของเรา	เมื่อเรามีสัญชาติสวิส	ดังนั้นเราจึงมีสิทธิ
ถือได้สองสัญชาติ

เอกสารอ้างอิง

- http://www.humanrights.ago.go.th/ 

- https://www.bfm.admin.ch 

- https://www.eda.admin.ch

- http://www.migraweb.ch/de/themen/ehe/aufenthalt/

- http://de.wikipedia.org/wiki/Ausläanderausweis
..

http://www.humanrights.ago.go.th/
https://www.bfm.admin.ch
https://www.eda.admin.ch
http://www.migraweb.ch/de/themen/ehe/aufenthalt/
http://de.wikipedia.org/wiki/Ausl�nderausweis
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	 เมื่อกามเทพ	 แผลงศรให้เราต้องมาตกหลุมรัก	 และตัดสินใจที่จะ
แต่งงานกับคนต่างชาติ	 การแต่งงานข้ามชาติจึงเกิดขึ้น	 เรามารู้ความ
หมาย	และขั้นตอนการด�าเนินการ	ดังนี้
 การสมรสข้ามชาติ	 หมายถึง	 สัมพันธภาพทางสมรสระหว่างชาย
และหญิงที่มีสัญชาติต่างกัน	ในที่นี้หมายถึง	 สัญชาติไทย	 กับสัญชาติสวิส	
เพื่อให้การสมรสถูกต้องและโดยชอบด้วยกฎหมาย	 คู่สมรสทั้งสองฝ่าย
ต้องปฏิบตัติามเง่ือนไข	ข้อก�าหนดแห่งการสมรสของประเทศทีต่นถือสัญชาติอยู่	
และตามกฏหมาย	 ก�าหนดว่า	 การสมรสนั้น	 ต้องมีการจดทะเบียนสมรส	
จึงจะมผีลตามกฏหมาย	ดงัน้ัน	ถ้าไม่มกีารจดทะเบยีนสมรส		แม้จะมีการจัด
งานพิธีสมรสใหญ่โตเพียงใด	 กฏหมายก็ไม่ถือว่า	 ชายหญิงคู่นั้นได้สมรส
กันแล้ว	 ทั้งในประเทศไทยและประเทศสวิตเซอร์แลนด์	 	 ไม่สามารถใช้
พธิกีารทางศาสนาหรือขนบธรรมเนียมประเพณมีาแทนที	่การจดทะเบียนสมรส

การจดทะเบียนสมรส	 คู่สมรสจะด�าเนินการจดทะเบียนสมรสใน
ประเทศไทย	หรือจดทะเบียนสมรสในประเทศสวิตเซอร์แลนด์	หรือจะจด
ทะเบียนสมรสที่ประเทศใดก็ได้	ทั้งนี้	เนื่องจากประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์มาตรา	1459	วรรคหนึ่ง	(กฏหมายไทย)	ก�าหนดว่า “การสมรสใน
ต่างประเทศระหว่างคนที่มีสัญชาติไทยด้วยกัน หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมี
สัญชาติไทยจะท�าตามแบบที่ก�าหนดไว้ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมาย
แห่งประเทศนั้นก็ได้” เพราะการสมรสตามกฎหมายของประเทศใด
ประเทศหนึ่ง	มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายของประเทศหนึ่งด้วย	เพียงแต่น�า
ทะเบียนสมรสนั้นไปแจ้งให้ทางการของอีกประเทศหนึ่ง	 เพื่อให้มีการ
บันทึกฐานะการสมรส	ไว้ในข้อมูลทางทะเบียนของประเทศนั้นด้วย
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5.1 การจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย 
	 บุคคลสัญชาติสวิสที่ประสงค์จะจดทะเบียนสมรสกับบุคคล
สัญชาติไทยในประเทศไทยต้องด�าเนินการดังต่อไปนี้

ส�าหรับบุคคลสัญชาติสวิส	เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
	 1.	หนังสือเดินทางสวิส	 
	 2.	หนังสือรับรองสถานภาพสมรส	(โสด...หย่าร้าง...หม้าย)	ซึ่ง
มีอายุไม่เกิน	6	เดือน	สามารถขอได้จากอ�าเภอที่อาศัยอยู่ 
	 3.	ใบรับรองที่พักอาศัยในประเทศสวิตเซอร์แลนด์	ซึ่งมีอายุไม่
เกิน	6	เดือน	สามารถขอได้จากอ�าเภอที่อาศัยอยู่	
	 4.	ต้นฉบับใบรับรองรายได้หรือใบรับรองเงินเดือนจากนายจ้าง	 
	 5.	ชื่อบุคคลอ้างอิง	ซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์	
จ�านวน	2	คน
	 เอกสารทัง้หมดต้องแปลเป็นภาษาไทย	และได้รบัการรบัรองเอกสาร
การแปลจากสถานทตูไทยหรอืสถานกงสลุในประเทศสวติเซอร์แลนด์

ส�าหรับบุคคลสัญชาติไทย เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
	 1.	ทะเบียนบ้าน
	 2.	สูติบัตร	 
	 3.	หลักฐานแสดงสถานภาพสมรส	(โสด,	หย่าร้าง,หม้าย)	ซึ่ง
มีอายุไม่เกิน	6	เดือน 
	 4.	ส�าเนาทะเบียนหย่า	(กรณีสถานภาพหย่าร้าง) 
	 5.	มรณบัตรของคู่สมรสเดิมที่ถึงแก่กรรม	(กรณีสถานภาพหม้าย) 
	 6.	หนังสือเดินทางไทยหรือบัตรประจ�าตัวประชาชน	(กรณีไม่มี
หนังสือเดินทาง) 
	 7.	ใบส�าคัญการเปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล	
จากนั้นน�าเอกสารไปจดทะเบียนสมรสที่ส�านักทะเบียนอ�าเภอ	

การแจ้งสถานภาพสมรสกับทางการสวิส
	 หลังจากจดทะเบียนสมรสเรียบร้อยแล้ว	 น�าส�าเนาทะเบียนสมรส 
(ไม่ใช่ใบส�าคัญการสมรสทีม่กีรอบส)ี	 ซึง่รับรองส�าเนาถูกต้องจากอ�าเภอ	 ไป
แปลเป็นภาษาราชการของประเทศสวิตฯ	(เยอรมนั	ฝร่ังเศส	หรืออติาเลีย่น)	
แล้วยื่น	ให้แก่สถานเอกอัครราชทูตสวิส	เพื่อแจ้งแก่ส�านักทะเบียนราษฏร์
ถิ่นฐานเดิมของคู่สมรสชาวสวิส

การติดตามคู่สมรส ไปพ�านักในประเทศสวิตเซอร์แลนด์
	 หลังจากที่จดทะเบียนสมรสไทยเรียบร้อยแล้ว	 สามี	 หรือภรรยา	
ทีต่อังการพาคูส่มรสไปพกัอาศยั	 ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์	 ต้องย่ืนค�าร้อง	
ต่อเจ้าหน้าที่กองต่างด้าวในรัฐที่ตนอาศัยอยู่	 เพื่อเจ้าหน้าที่จะพิจารณา
และอนุญาตให้สถานทูตสวิส	ออกวีซ่าเข้าประเทศได้	

	 เมือ่ยืน่ค�าร้องขอย้ายเข้ามาอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์	 หลงัจาก
จดทะเบียนสมรส	 เอกสารที่ทางราชการสวิสต้องการอีกฉบับ	 คือ
ใบรับรองความประพฤติ		จากทะเบียนอาชญากรรมของไทย		โดยขอเป็น
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ภาษาอังกฤษ	ได้ที่	Police	Clearance	Service	Center	ส�านักงานสาขา
พิเศษ	หน่วย	3	ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	ถ.พระราม1	ปทุมวัน	กรุงเทพ	
โทรศัพท์	02-205	21	68-9

 หลักฐานที่ต้องน�าไปแสดงในการขอใบรับรองความประพฤติ ที่
ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ  มีดังนี้
	 1.	ส�าเนาทะเบียนบ้าน	
	 2.	ส�าเนาบัตรประชาชน		
	 3.	ส�าเนาหนังสือเดินทาง
	 4.	ส�าเนาหนังสือเดินทางของคู่สมรสชาวสวิส

 

 
5.2 การจดทะเบียนสมรสในประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 	 ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์	 ส�านักทะเบียนท้องถิ่น	 มีหน้าที่รับผิด
ชอบตอบค�าถามเรื่องการจดทะเบียนสมรส	พร้อมทั้งให้ข้อมูลเรื่องระเบียบ
และเอกสารที่ผู้ยื่นขอจดทะเบียนสมรสต้องน�าไปแสดง

	 ผู้ยื่นขอจดทะเบียนสมรสควรสอบถามรายละเอียดการด�าเนินการ
ที่ส�านักทะเบียน	ณ	อ�าเภอที่พักอาศัย
ขอวีซ่าของว่าที่คู่สมรส
	 กรณีชาวไทยจะเดินทางไปจดทะเบียนสมรสที่ประเทศสวิตฯ	 จะ
ต้องขอวีซ่าประเภทเตรียมตัวไปเพื่อการสมรส	โดยเตรียมเอกสารดังนี้
 1.	ส�าเนา	”ค�าร้องขอจดทะเบียนสมรส”		ซึ่งคู่สมรสชาวสวิส	ยื่น
ต่อส�านักทะเบียนราษฎร์ที่ประเทศสวิตฯ	
 2.	 ทะเบียนบ้าน	หรือแบบรับรองรายการทะเบียนราษฏร์	 ซึ่งมีชื่อ
อยู่อย่างน้อย	6	เดือนที่ผ่านมา
 3.	สูติบัตร	หรือใบรับรองการเกิด		
 4.	ใบรับรองสถานภาพการสมรส	(โสด	หย่า	หม้าย)	มีอายุไม่เกิน	
6	เดือน
 5.	ใบทะเบียนหย่า	(กรณีหย่า)
 6.	ใบมรณะของคู่สมรสที่เสียชีวิตไปแล้ว	(กรณีเป็นหม้าย)
 7.	หนังสือเดินทางไทย
 8.	หลักฐานแสดงการเปลี่ยนชื่อ	 (กรณีมีการเปลี่ยนแปลง	ชื่อ	
หรือช่ือสกุล)
	 เอกสารทั้งหมดต้องเป็นต้นฉบับ		หรือถ้าเป็นส�าเนา	ต้องได้รับการ
รับรองส�าเนาถูกต้องจากราชการ	และเอกสารที่เป็นภาษาไทย	จะต้องแปล
เป็นภาษาราชการของประเทศสวิตเซอร์แลนด์	(ภาษาเยอรมนั	ฝร่ังเศส	หรือ	
อติาเลีย่น)	 และต้องได้รับการแปลจากส�านักแปล	 ซึ่งสถานทูตสวิสรับรอง	
(ดูรายชื่อที่	www.eda.admin.ch/bangkok)

 เมื่อเดินทางเข้าประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้ว ต้องด�าเนินการตาม
ขั้นตอนต่อไป คือ 
	 1.		แจ้งต่อส�านกัทะเบยีนราษฎร์ซึง่ชาวสวสิอาศยัอยู่ว่า	‹‹‹‹«ว่าทีคู่ส่มรส»	
ได้เดินทางเข้ามาในประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้ว
	 2.		ติดต่อแผนกจดทะเบียนสมรส	ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารต่างๆ	
เกี่ยวกับการจดทะเบียนสมรสแล้ว	 จากสถานทูตสวิสในประเทศไทย	
เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบถึงสิทธิในการเลือกใช้ชื่อสกุลหลังการสมรส	และ

http://www.eda.admin.ch/bangkok
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รายละเอียดต่างๆ	 ในการด�าเนินการจดทะเบียนสมรส	 เช่น	 การสื่อสาร
ในระหว่างพิธีสมรส	 ถ้าไม่เข้าใจภาษาราชการ	 ตามท้องถิ่นที่อาศัย	
เจ้าหน้าที่จะอนุญาต	 ให้น�าล่ามไปด้วย	 ในการจดทะเบียนสมรสจะต้องมี
พยาน		2	คน เซ็นรับรองการสมรส
	 3.	เจ้าหน้าที่จะนัดหมายวันที่จดทะเบียนสมรส	
	 4.	หลังจากนั้น	คู่สมรสชาวไทย	จะได้รบัใบอนญุาตพ�านกัประเภทบี	
ซึ่งต้องต่ออายุปีต่อปี	
	 การจดทะเบียนสมรสในประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีผลตามกฎหมาย	
เช่นเดียวกับการจดทะเบียนสมรสที่เมืองไทย	

5.3 การใช้ชื่อสกุลคู่สมรส 
	 กฏหมายใหม่	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	ค.ศ.	2013	เรื่อง
สิทธิในการใช้นามสกุลของคู่สมรส	 (ตัวอย่างในตาราง)	 ส�าหรับนามสกุล
ของบุตร	 ในกรณีที่คู่สมรสใช้นามสกุลเดิมของตน	 ให้แจ้งเป็นลายลักษณ์
อักษร	ก่อนจดทะเบียนสมรสว่า	บุตรจะใช้นามสกุลของมารดา	หรือ	บิดา	
ในกรณีที่มารดา	บิดา	ใช้นามสกุลเดียวกัน	บุตรจะได้นามสกุลนั้น

	 เมื่อจดทะเบียนสมรสแล้ว	 ต้องแจ้งเปลี่ยนสถานภาพสมรส	 และ
แจ้งเปล่ียนนามสกุล	(กรณีใช้นามสกุลสาม)ี	ทีป่ระเทศไทย	ณ	อ�าเภอทีม่ช่ืีอ
ในทะเบียนบ้าน	 โดยใช้เอกสารใบสมรสต้นฉบับ	ซึ่งมีอายุไม่เกิน	6	 เดือน	
พร้อมฉบับแปลที่ได้รับการรับรองจากสถานเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงเบิร์น		
น�าเอกสารกลับเมืองไทย	 ไปประทับตรารับรองจากกรมการกงสุล	
กระทรวงต่างประเทศ	 แล้วน�าไปแจ้งเปล่ียนชื่อสกุลในทะเบียนบ้าน	
ท�าบัตรประชาชนใหม่	และหนังสือเดินทางเล่มใหม่

ชื่อ-สกุล หลังสมรส

การเลือกใช้
นามสกุล สามี ภรรยา บุตร

1.	คู่สมรส	
ใช้นามสกุลเดิม
ของตน

เคลเลอร์
(สกุลเดิม	เคลเลอร์)

เคลเลอร์
(สกุลเดิม	เคลเลอร์)

ไตรค�า	
(สกุลเดิม	ไตรค�า)

ไตรค�า	
(สกุลเดิม	ไตรค�า)

ไตรค�า	
(สกุลเดิม	เคลเลอร์)

เคลเลอร์
(สกุลเดิม	ไตรค�า)

เคลเลอร์
หรือ
ไตรค�า

เคลเลอร์

ไตรค�า

2.	คู่สมรส	
ใช้นามสกุลเดิม
ของสามี

2.	คู่สมรส	
ใช้นามสกุลเดิม
ของภรรยา
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การด�าเนินการที่ประเทศไทย
	 น�าเอกสารต้นฉบับพร้อมเอกสารแปลซึ่งมีตรารับรองโดยสถาน
เอกอัครราชทูต	ณ	กรุงเบิร์น		ไปที่ประเทศไทย		ตามขั้นตอนดังนี้
	 1.	 น�าเอกสารไปที่กรมการกงสุล	 กระทรวงการต่างประเทศ	 เพื่อ
ขอให้รับรองลายมือชื่อของผู้ลงตราของสถานเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงเบิร์น	
โดยต้องยื่นค�าร้องตามแบบฟอร์มที่ก�าหนด	 พร้อมแนบเอกสารแปล	
บัตรประจ�าตัวประชาชน	 (กรณีที่ไม่สามารถไปได้ด้วยตนเอง	 สามารถท�า
หนังสือมอบอ�านาจให้ผู้อื่นด�าเนินการได้	 พร้อมหนังสือมอบอ�านาจ	 และ
ส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชนหรือส�าเนาหนังสือเดินทางของผูม้อบอ�านาจ
และผู้รับมอบอ�านาจ)		
	 2.	 น�าเอกสารไปที่อ�าเภอ	 ซึ่งมีทะเบียนบ้านของตน	 เพื่อขอแจ้ง
เปลี่ยนสถานภาพ	บันทึกนามสกุลตามทะเบียนสมรส	
	 3.	 จากนั้น	 สามารถขอท�าบัตรประชาชนฉบับใหม่	 และท�า
หนังสือเดินทางฉบับใหม่ต่อไป

 

การแจ้งเปลี่ยนสถานภาพสมรสในประเทศไทย
	 เมื่อจดทะเบียนสมรสที่สวิตฯแล้ว	 จะเปลี่ยนหรือไม่ได้เปลี่ยน
นามสกุลตามสามีก็ตาม	 ควรที่จะแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานะภาพของตน		
บันทึกในทะเบียนบ้านที่เมืองไทยให้ถูกต้อง	 	 และเพื่อให้เอกสารทุกอย่าง
มีชื่อ	และนามสกุลตรงกัน		
	 เอกสารที่ออกให้จากต่างประเทศ	หากประสงค์จะน�ามาใช้ใน
ประเทศไทย	 เอกสารนั้นจะต้องแปลเป็นภาษาไทยโดยผ่านการรับรองจาก
สถานทตูไทยในประเทศท่ีออกเอกสารนัน้	 และน�าไปรบัรองทีก่รมการกงสลุ 
กระทรวงการต่างประเทศได้	 เอกสารที่ผ ่านการรับรองนิติกรณ	์					
จากกรมการกงสลุแล้ว	ถอืเป็นเอกสารท่ีชอบด้วยกฎหมาย	สามารถน�าไปยืน่
ขอจดทะเบียนต่าง	ๆ	ที่เขตหรืออ�าเภอในประเทศไทยได้

	 ขั้นตอนการด�าเนินการขอเปลี่ยนสถานะภาพสมรสและการเปลี่ยน
นามสกุล	แยกได้เป็นสองส่วน	คือ	การด�าเนินการที่สวิตฯ	และการด�าเนิน
การที่ประเทศไทย

การด�าเนินการที่สวิตเซอร์แลนด์
	 1.	การขอเอกสารต้นฉบับจากอ�าเภอซึ่งจดทะเบียนสมรส	(เอกสาร
มีอายุไม่เกิน	6	เดือน)
	 2.	น�าเอกสารต้นฉบับที่ได้รับจากอ�าเภอ	ไปที่	ที่ว่าการรัฐ		(Staats-
kanzlei	หรือ	Chancellerie	d’Etat	หรือ	State	Archive)	เอกสารมาจาก
อ�าเภอไหนให้ไปที่รัฐนั้น	 เพื่อขอให้เขารับรองลายมือชื่อผู้ออกเอกสารของ
อ�าเภอ
	 3.	น�าเอกสารต้นฉบับ	ไปแปลเป็นภาษาไทย
	 4.	 ส่งเอกสารที่แปลแล้ว	 ไปให้สถานเอกอัครราชทูตลงตรารับรอง	
(ส่วนใหญ่ผู้แปลจะด�าเนินการขั้นตอนนี้	ด้วย)

http://www.consular.go.th/
http://www.consular.go.th/
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 สิทธิ และหน้าที่ของคู่สมรสตามกฎหมายสวิส  
	 •	 	บุคคลมีอายุตั้งแต่18	ปีขึ้นไป	สามารถตัดสินใจเรื่องการสมรส
ได้ด้วยตนเอง
	 •	บุคคลสามารถเลือกคู ่สมรสของตนได้อย่างอิสระ	ไม่มีผู ้ใด
สามารถบังคับได้
	 •	คู่สมรสมีหน้าที่ต้องซื่อสัตย์	และให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	
ทั้งสองฝ่ายดูแลความผาสุก	และเคารพในตัวบุคคลของคู่สมรส	
	 •	 สิทธิทัดเทียมกันส�าหรับหญิงและชายในทุกเรื่อง	 	 ฝ่ายภรรยามี
สิทธิทัดเทียมกันที่จะพูดในทุกๆเรื่องเช่นเดียวกับฝ่ายสามี
	 •	การรับผิดชอบแบ่งสรรหน้าที่การงานร่วมกัน	ทั้งงานนอกบ้าน
และในบ้าน	
	 •	การรับผิดชอบค่าใช้จ่าย	ค่าครองชีพ	ภายในครอบครัวร่วมกัน		
	 •	คู่สมรสมีหน้าที่ร่วมกันในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอน	ดูแลเอาใจใส่	
บุตรและป้องกันบุตรจากภัยอันตรายต่างๆ	
	 •	ไม่มีการใช้ก�าลังรุนแรงในครอบครัว	ผู้ใดตบตี	หรือกระท�าการ
ทารุณต่อคู่สมรส	จะมีโทษตามกฎหมาย			
	 •	คู ่สมรสมีสิทธิขอรับความคุ ้มครองจากศาล	หากอีกฝ่ายหน่ึง
ละเมิดหน้าที่	 ไม่ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งมีต่อครอบครัว	หรือกรณีไม่สามารถตกลง
กันได้  ในเรื่องต่างๆภายในครอบครัว	 สามารถขอค�าปรึกษาจากเจ้าหน้าที่	
คุ้มครองสิทธิครอบครัว								
						•	แต่ละฝ่ายมีสิทธิที่จะขอหย่า	หากคู่สมรสทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้	
โดยไม่มีข้อขัดแย้งใดๆ	 	สามารถร่วมกันขอให้ศาลด�าเนินเรื่องหย่า	แต่ถ้า
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ยินยอมหย่า	 ฝ่ายหนึ่งที่ต้องการย่าสามารถด�าเนินเรื่อง
ขอแยกอยู่	 หลังจากแยกอยู่	 2	ปีแล้ว	ศาลสามารถสั่งให้หย่าได้	 โดยที่อีก
ฝ่าย	ไม่สามารถคัดค้าน

ความรุนแรงในครอบครัว
	 นอกจากทีจ่ะรู้ในเร่ืองสทิธิและหน้าทีข่องการใช้ชีวิตคูแ่ล้ว	ขณะเดียวกัน	
สทิธิส่วนบคุคล	ก็เป็นเร่ืองทีต้่องให้ความส�าคัญ	กฏหมายสวสิให้ความส�าคญั	
และป้องกนัการใช้ความรุนแรงในครอบครวั	 ค�าว่า	 “การใช้ความรนุแรง”	
มไิด้จ�ากดัอยู่แค่การตบตที�าร้ายร่างกายเท่านัน้	แต่แยกประเภทความรุนแรง
ออกเป็น	4	ชนิด	ได้แก่	
	 1.	การท�าร้ายจิตใจ	
	 2.	การท�าร้ายร่างกาย	
	 3.	ความรุนแรงทางเพศ	
	 4.	ความกดดันหรือบีบคั้นด้านการเงิน	การทอดทิ้งไม่ดูแลเอาใจใส่	
การไม่ให้เงินใช้สอยในบ้าน	 การกลั่นแกล้งโดยวิธีต่างๆ	 	 การควบคุม
เข้มงวดกวดขันที่มากเกินปกติ	การห้ามมิให้คบหรือพบเพื่อน	
	 พบว่า  ผู ้ตกเป็นเหย่ือของความรุนแรงในครอบครัวส่วนใหญ่
มักเป็นผู้หญิงและเด็ก	 มีบ้างเหมือนกันที่ฝ่ายหญิงเป็นผู้กระท�าเสียเอง	
เช่น	เวลาทะเลาะกับผู้ชายฝรั่งตัวใหญ่และสาวไทยรูปร่างเล็ก	มีปากเสียง
กนัในห้องครัว	ฝ่ายภรรยากลัวว่าสามีจะเข้ามาท�าร้าย	กลวัสู้ไม่ได้	จงึคว้าเอา
มีดห่ันผักยกชูขึ้นมาเป็นการขู่	 อย่างนี้กฏหมายสวิส	 สามารถเอาเรื่อง
กับฝ่ายผู้หญิงได้	กลายเป็นภรรยาเป็นฝ่ายผิด	ส่วนใหญ่พบว่าผู ้หญิง
ทีเ่ป็นเหยือ่ของความรุนแรงในครอบครัว	 เช่นถูกบงัคบัให้หลบันอนกับสามี
หรือคู่ชีวิตด้วยความไม่เต็มใจ	
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ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์	 ความรุนแรงภายในครอบครัว	 การ
ท�าร้ายร่างกายกันระหว่างสามีภรรยา	หรือพ่อแม่ที่กระท�าต่อลูก	ถือว่าเป็น
เรื่องผิดกฏหมาย	ขณะที่ในเมืองไทย มองว่าเป็นเรื่องของชีวิตคู่	หรือเรื่อง
ของครอบครัว	 คนอื่นไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยว	 ผลสุดท้ายเลยไม่มีการแก้ไข
ปัญหาใดๆ	 แต่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์	 มีศูนย์รับปรึกษาปัญหาชีวิตคู่	
หากพบว่าชีวิตครอบครัวมีปัญหา	 อาจขอรับบริการรับค�าแนะน�าปรึกษา
จากศูนย์บริการนี้		 ซึ่งนอกจากให้ค�าปรึกษาด้านกฎหมายแล้ว	 ยังอาจให้
ทีพ่กัพงิชัว่คราวในกรณทีีม่คีวามรุนแรงในครอบครวั	 หรอืแนะน�าทนายความ
เพื่อช่วยเหลือในการรักษาสิทธิทางกฎหมายต่อไป	

ศูนย์บริการและให้ค�าปรึกษา เช่น
 1.	ฟิซ	FIZ		ศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่สตรี
ต่างชาติและสตรีที่ถูกค้า	Badenerstrasse	682,	8048	Züurich,	โทรศัพท์	
044	436	90	00,	อเีมล์	contact@fiz-info.ch	เวปไซด์		http://www.fiz-info.ch/	
 2.	 หน่วยงานให้ค�าปรึกษาแก่ผู้ถูกท�าร้าย	 และประสบเคราะห์	 ใน
รัฐต่างๆ	 http://www.ejpd.admin.ch/content/bj/de/home/themen/
gesellschaft/opferhilfe.html	หรือ	http://www.opferhilfe-schweiz.ch/	

กรณีที่	 เห็นว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์อันตราย ได้รับการปฏิบัติที่
รุนแรง	หรือเป็นการละเมิดทางร่างกาย	เช่น	ข่มขืน	ท�าร้ายร่างกาย	หรือ	
ถูกทรมาน	เป็นต้น	ควรติดต่อต�ารวจท้องถิ่นในทันที	โทร	:	117	เพื่อรับ
การคุ้มครองในเบื้องต้นก่อน	

กรณีที่ต้องการความช่วยเหลือในการกลับเมืองไทย	 	 ให้แจ้งสถาน
เอกอัครราชทตู	 ณ	 กรงุเบร์ิน	 เพือ่ขอความช่วยเหลือ	 หรอืขอให้ตดิต่อ
ครอบครวัญาต	ิพีน้่อง	ในไทยเพือ่ส่งข่าว	หรอืให้ความช่วยเหลอือ่ืนๆ	ต่อไป

5.4 สัญญาสมรส
	 คู่สมรสสามารถเลือกตัดสินใจว่าจะท�าสัญญาสมรสหรือสัญญา
แบ่งแยกทรัพย์สิน	 หรือไม่	 ซึ่งจะมีผลบังคับในกรณีหย่า	 ทั้งเพื่อต้องการ
แบ่งทรัพย์สินนอกเหนือจากที่กฎหมายระบุไว้	หรอืป้องกนัความรบัผดิชอบ
ร่วมเกีย่วกับหนีส้นิของคูส่มรส	 สญัญานีจ้ะท�าระหว่างสมรสหรือหลงัสมรส
กไ็ด้	ท�าแล้วต้องการเปลีย่นแปลงก็ได้	แต่ต้องมเีจ้าหน้าทีท่�านิตกิรรมของรัฐ	
(Notar	 Public)	 เป็นผู้รับรอง	 เพื่อเป็นไปตามกฎหมายสินสมรสของ
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

การไม่ท�าสัญญาสมรสมีทั้งผลดีและผลเสีย
	 ผลเสียคือ	ในกรณีหย่า	ถ้าคู่สมรสฝ่ายใดมีหนี้สิน	จากการท�าธุรกิจ
ขาดทุน	ล้มละลาย	หรือจากการเล่นการพนัน	คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งต้องร่วม
ชดใช้หนี้สินครึ่งหนึ่ง	 โดยหักออกจากส่วนของสินสมรส	 ก่อนแบ่งครึ่งสิน
สมรสนั้น

mailto:contact@fiz-info.ch
http://www.fiz-info.ch/
http://www.ejpd.admin.ch/content/bj/de/home/themen/gesellschaft/opferhilfe.html
http://www.ejpd.admin.ch/content/bj/de/home/themen/gesellschaft/opferhilfe.html
http://www.opferhilfe-schweiz.ch/
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5.5 กฎหมายสินสมรส
	 ถ้ามิได้ท�าสัญญาสมรส	 การแบ่งทรพัย์สนิจะเป็นไปตามกฎหมายสวสิ	
เรื่องการแยกทรัพย์สินส่วนตัวและสินสมรส
 1. สินส่วนตัว ได้แก่
	 -	 ทรัพย์สินและข้าวของทุกอย่างที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอยู่ก่อนสมรส 
	 -	มรดกที่ได้รับทั้งก่อนและหลังการจดทะเบียนสมรส	หรือได้รับมา
โดยเสน่หา
	 -	 ทรัพย์สินที่จัดหามาเพื่อทดแทนทรัพย์สินส่วนตัวของเดิมเมื่อ
หย่าขาดจากกัน	สินส่วนตัวของฝ่ายใดก็เป็นของฝ่ายนั้น	ไม่ต้องน�ามาแบ่ง 
 2. สินสมรส หมายถึง ทรัพย์สินของทั้งสองฝ่ายที่หามาได้ระหว่าง
สมรส	ได้แก่
	 -	 รายได้จากการท�างานของทั้งสามีและภรรยา	 เช่น	 เงินเดือน
โบนัส	เงินรางวัลต่างๆ
	 -	ดอกเบี้ยหรือก�าไรจากทรัพย์สินเดิม

	 -	สิ่งของต่างๆที่ซื้อมาด้วยเงิน	เป็นสินสมรส
	 -	เงนิประกนัว่างงาน	เงนิสะสมจากการท�างาน	เงนิสวสัดกิารอบุตัเิหตุ	
เงินสวัสดิการผู้สูงอายุ	เงินชดเชยสวัสดิการต่างๆ	
	 ส�าหรับสนิสมรสน้ีเม่ือหย่าร้างกัน	ทัง้	2	 ฝ่ายจะได้ส่วนแบ่งคนละคร่ึง		
แต่ถ้ามีหนี้สิน	ต้องหักหนี้สินออกก่อน	จึงแบ่งที่เหลือคนละครึ่ง	

5.6. การน�าบุตรมาจากประเทศไทย
หลังการสมรส	 ชาวไทยที่ต้องการน�าบุตรซึ่งเกิดในประเทศไทย	

เข้ามาอยู่ในประเทศสวิตฯ	ต้องท�าค�าร้องถึงเจ้าหน้าที่รัฐในถิ่นพ�านักอาศัย	
ด้วยเหตุผลที่ต้องการให้ครอบครัวอยู่ร่วมกัน		
	 แต่มีข้อจ�ากัดคือ	ถ้าบุตรมีอายุต�่ากว่า	 12	ปี	 จะต้องยื่นค�าร้อง
ขอบุตรมาอยู่ด้วย	ภายใน	5	ปี	และถ้าบุตรอายุระหว่าง	12	-	18		ปี	
จะต้องยื่นค�าร้องภายใน	 1	 ปี	 	 แต่ถ้าบุตรอายุเกิน	 18	 	 ปีแล้ว	 จะไม่
สามารถขอให้บุตรมาอยู่ด้วยได้
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5.7 การตั้งครรภ์ และการคลอดบุตร
สุขภาพและความปลอดภัยของแม่และเด็กในระหว่างการตั้งครรภ์

เป็นสิ่งส�าคัญ	 ในประเทศสวิตฯ	 มีระบบที่ดีในการดูแลสตรีมีครรภ์และ
ระหว่างคลอดบุตร

เมื่อตั้งครรภ์	 ขอค�าแนะน�าเบื้องต้นได้จากแพทย์ประจ�าบ้าน	 สูติ
นรีแพทย์	 หรืออีกทางเลือกหนึ่งคือส�านักงานผดุงครรภ์	 ผดุงครรภ์คือผู้มี
ความรู้เกี่ยวกับการตั้งครรภ์และการคลอดโดยเฉพาะ		นอกจากนี้แล้วยังมี
หน่วยงานอืน่ทีค่ณุขอค�าแนะน�าปรกึษาได้	เช่น	หน่วยงานวางแผนครอบครวั
และการตัง้ครรภ์	 	 ซึง่ในบางส่วนของหน่วยงานน้ีมกีารท�างานร่วมกบัผู้แปล	
การให้ค�าแนะน�าเป็นบริการที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย	 และเจ้าหน้าที่มีหน้าที่
รักษาความลับของผู้มาขอค�าแนะน�า	

 

ระหว่างตั้งครรภ์ 
ตลอดระยะเวลาในการตั้งครรภ์	 คุณจะได้รับการตรวจและดูแล

จากแพทย์หรือผดุงครรภ์อย่างสม�่าเสมอ	 การตรวจครรภ์ท�าให้รู้ถึงความ
เป็นไปทุกระยะ	และรู้ถึงอันตรายหรือความเสี่ยง	ที่อาจเกิดกับมารดาและ
ทารกในครรภ์	บริษทัประกันสขุภาพให้ความคุม้ครองค่าใช้จ่ายนี	้ นอกจากนี้
ยังมีหลักสูตรอบรมเพื่อเตรียมตัวคลอดส�าหรับผู้ที่จะเป็นพ่อและแม่ด้วย	
สนใจติดต่อสอบถามได้จากสูตินรีแพทย์ที่คุณฝากครรภ์

การคลอด 
ที่ประเทศสวิตฯ	คุณสามารถไปคลอดบุตรที่โรงพยาบาล	หรือ

สถานคลอดบุตร	 (Geburtshaus)	 	 ในห้องคลอด	 คุณสามารถน�าคู่ครอง	
หรือบุคคลอื่นที่คุณต้องการ	มาอยู่เป็นเพื่อนหรือให้ก�าลังใจแก่คุณได้	

สัปดาห์แรกหลังคลอด	 คือการพักฟื ้น	 คุณแม่จะพักฟื ้นที่
โรงพยาบาล	 สถานคลอดบุตร	 หรือที่บ้านของตนเองก็ได้	 ในช่วงพักฟื้นนี้	
แม่และเด็กจะได้รับการดูแลจากแพทย์หรือผดุงครรภ์	 พร้อมกันนี้ก็จะ
ได้รับค�าแนะน�า	 และวิธีการในการเลี้ยงลูกด้วยน�้านมแม่และการดูแล	
ทารกแรกเกดิด้วย

การประกันคลอดบุตร  
มารดาที่ประกอบอาชีพลูกจ้าง	 ทั้งในหน่วยงานเอกชนและของรัฐ	

มีสิทธิได้รับเงินเดือนในระหว่างพักฟื้น	เป็นระยะเวลา	14	สัปดาห์		จ�านวน
เงินที่จะได้รับ	 คิดเป็นร้อยละ	 80	 โดยเฉลี่ยจากเงินเดือนที่ได้รับก่อนการ
คลอดบุตร	ทั้งนี้ควรสอบข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคลอดบุตรจากนายจ้าง
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การให้ความคุ้มครองจากบริษัทประกันสุขภาพ 
บริษัทประกันสุขภาพ	จะดูแลในเรื่องค่าใช้จ่าย	ดังนี้	
	 •	การตรวจครรภ์จ�านวน	7	ครัง้	และการตรวจครรภ์	ด้วยวธีิอุลตร้าซาวด์
จ�านวน	2	ครัง้
	 •	 การเข้ารับการอบรมหลักสูตรการเตรียมตัวคลอดบุตร	 เป็น
จ�านวนเงิน	100	ฟรังค์
	 •	ค่าใช้จ่ายในการคลอดบุตร	รวมถึงการพักฟื้นที่โรงพยาบาล	หรือ
ที่สถานคลอดบุตร	หรือที่บ้านของตนเอง	
	 •	 การเข้ารับการอบรมเลี้ยงดูบุตรด้วยน�้านมมารดา	 3	 ครั้ง	 และ
การตรวจสุขภาพหลังคลอด	1	ครั้ง
	 ค่าใช้จ่ายระหว่างตั้งครรภ์	 และการคลอดบุตร	 ผู้ท�าประกันไม่ต้อง
เสียค่าใช้จ่ายร่วมกับบริษัทประกัน	 นั่นคือ	 ไม่ต้องช�าระค่ารักษาพยาบาล
ขั้นต้นต่อปี		ที่เรียกว่า	ฟราซีส	และไม่ต้องช�าระค่าบริการในโรงพยาบาล

การท�าแท้ง
	 ในประเทศสวิตฯ	 สิทธิการท�าแท้งอยู่ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมาย	
การท�าแท้งจะท�าได้ในกรณีที่เป็นการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์	 และการ
ตั้งครรภ์มีอายุไม่เกิน	12	สัปดาห์	ทั้งนี้ต้องแจ้งเหตุผลและความจ�าเป็นใน
การท�าแท้ง	หากครรภ์นั้นมีอายุมากกว่า	13	สัปดาห์ขึ้นไป	ต้องได้รับความ
เห็นและค�ายืนยันจากแพทย์ว่า	 การท�าแท้งมีความจ�าเป็น	 เพราะหากไม่
ท�าแท้ง	 อาจท�าให้เกิดผลเสีย	 หรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพทางกาย	 หรือ
จิตใจของผู้ตั้งครรภ์	 การตัดสินใจท�าแท้งไม่ใช่เรื่องง่าย	 ดังนั้นจึงควร
ปรึกษาและได้รับค�าแนะน�าจากเจ้าหน้าที่เฉพาะทาง	 หากคุณต้องการค�า
ปรึกษาและความช่วยเหลือติดต่อได้ที่หน่วยงานวางแผนครอบครัวและ
การตั้งครรภ์	หาที่อยู่ได้จาก	เวปไซด์	www.isis-info.ch
	 (ข้อมูลจากหนังสือ	 “คู่มือเผยแพร่ความรู้และให้ค�าแนะน�าในการ
ดูแลรักษาสุขภาพประเทศสวิตเซอร์แลนด์”	 ฉบับปรับปรุงแก้ไข	 ครั้งที่	 3	
ฉบับสมบูรณ์	ปี	2554	โดย	สภากาชาดสวิส	และ	ส�านักงานรัฐบาลกลาง
เพื่อสุขภาพ	และอนามัย)

5.8 การแจ้งเกิด และการขอสัญชาติไทยให้บุตร
										กฎหมายไทยก�าหนดให้	«บคุคลทีเ่กิดโดยบดิาหรือมารดา	สญัชาติ
ไทย	ไม่ว่าจะเกิดในหรือนอกราชอาณาจกัร	ย่อมได้สญัชาตไิทยโดยการเกิด»	
ดงัน้ัน	 บดิามารดาสามารถแจ้งขอสตูบิตัรไทยได้ทีส่ถานเอกอคัรราชทตูหรือ
สถานกงสลุใหญ่ไทยในประเทศทีบ่ตุรเกิด

 การขอสูติบัตร เพ่ือให้ได้สัญชาติไทย แก่บุตรที่เกิดในประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์
	 ในกรณีที่บุตรเกิดจากบิดา	มารดา	สัญชาติไทย	ต้องการให้บุตรได้
รับสัญชาติไทย	ให้ติดต่อแจ้งเกิด	ที่สถานเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงเบิร์น	โดย
ท�าการนัดหมายล่วงหน้า	ที่เบอร์	031	970	34	14	
วันจันทร์	ถึงวันศุกร์	เวลา	09.00-12.00	น.	และ	14.00-17.00	น.

http://www.isis-info.ch
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	 การแจ้งเกิดบุตร	 ขอให้ทั้งเด็ก	 บิดาและมารดามาด้วยกัน	 และ
เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
	 1.	ส�าเนาใบเกดิจากทางการสวสิ	(จากอ�าเภอท่ีพกัอาศยั)	จ�านวน	1	ชดุ	
	 2.	ส�าเนาใบเกิดจากโรงพยาบาลที่ระบุ	 วัน	 เดือน	 ปีเกิด	 น�้าหนัก	
ส่วนสูง	และชื่อของโรงพยาบาล	(สมุดประกันสุขภาพหรือ	หนังสือรับรอง
จากโรงพยาบาล)	จ�านวน	1	ชุด
	 3.	รูปถ่ายเด็กขนาด	2	นิ้ว	2	รูป	
	 4.	ส�าเนาบตัรประชาชนไทย	(บดิา	หรือ	มารดา)	จ�านวน	2	ชุด
	 5.	ส�าเนาทะเบียนบ้านไทย	จ�านวน	2	ชุด
	 6.	ส�าเนาหนังสือเดินทางบิดา	และมารดา	จ�านวน	2	ชุด
	 7.	ส�าเนาทะเบียนสมรส	จ�านวน	2	ชุด
	 8.	ส�าเนาใบรับรองบุตร	(กรณี	ไม่ได้จดทะเบียนสมรส)
	 9.	ซองจดหมายขนาดใหญ่(A4)	ตดิแสตมป์	7	ฟรงัค์	พร้อมจ่าหน้าซอง
ถึงตัวเอง	เพื่อทางสถานทูต	ส่งเอกสารกลับ	
	 (ที่มา:	สถานเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงเบิร์น)	
	 เมื่อแจ้งเกิดแล้ว	ทางสถานเอกอัครราชทูต	จะออกสูติบัตรไทย	ให้
แก่บุตรเป็นหลักฐานการมีสัญชาติไทย		หลังจากนั้นสามารถน�าสูติบัตรยื่น
ขอหนังสือเดินทางไทยให้แก่บุตรได้	

แจ้งเกิดได้เมื่อไร
	 ตามกฏหมายไทย	ระบุให้บิดามารดา	แจ้งเกิดของบุตรที่ส�านักงาน
ทะเบียนท้องถิ่น	 หรือที่ว่าการอ�าเภอ	 โดยมีก�าหนดแจ้งเกิด	 และแจ้งชื่อ
ของเด็กภายใน	15	วัน	นับแต่วันที่เด็กเกิด	ถ้าไม่แจ้งภายในเวลาที่ก�าหนด	
ต้องเสยีค่าปรับตามกฏหมาย	 แต่ส�าหรับการแจ้งเกิดทีส่ถานเอกอคัรราชทตู	
ณ	กรุงเบิร์น	สามารถแจ้งเกินก�าหนดได้	โดยได้รับการยกเว้นค่าปรับ

นามสกุลของบุตร
กรณี	ที่บิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส	และการใช้นามสกุลของบุตร

•	 เด็กเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฏหมายของมารดาฝ่ายเดียว	 มีสิทธิใช้
นามสกุลของมารดา

•	 หากมารดาประสงค์ให้บุตรใช้นามสกุลของบิดาที่ไม่ชอบด้วย
กฏหมาย	 และบิดาเป็นผู้แจ้งเกิดกับทางการท้องถิ่น	 โดยที่บิดา
ยินยอมให้บุตร	 นอกสมรสใช้นามสกุลของตน	 	 ในกรณีแจ้งเกิดที่
สถานเอกอคัรราชทตู	บดิาจะต้องมาเซน็ต์	”หนังสอืแสดงความยินยอม”	
ให้บุตรใช้นามสกุลของตน

การแจ้งชื่อบุตร เข้าทะเบียนบ้านในเมืองไทย
	 เป็นหน้าที่ของบิดามารดา	 ที่จะน�าสูติบัตรของบุตร	 ไปแสดงและ
แจ้งชื่อเข้าทะเบียนบ้านที่เมืองไทย

5.9 การเลี้ยงดูบุตรในครอบครัวสองวัฒนธรรม
เมื่อสมาชิกใหม่ถือก�าเนิดขึ้น	 ชีวิตของผู้เป็นพ่อ	 แม่ก็เปลี่ยนไป	 มี

ผลให้ต้องเปลี่ยนแปลงกิจวัตร	 ประจ�าวัน	 ลูกจ�าเป็นต้องได้รับความเอาใจ
ใส่ในทุกเรื่อง	 การรับบทบาทพ่อแม่	 ให้ได้อย่างน่าพอใจ	 เป็นเรื่องท้าทาย
อย่างที่สุด	ที่ทั้งสองจะต้องเผชิญร่วมกัน	และของขวัญที่ดีที่สุด	ที่พ่อแม่จะ
มอบให้ลูกได้	 ก็คือ	 การรักกันและกัน	 เพราะความรักระหว่างพ่อแม่	 จะ
ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการของเด็ก
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การเป็นพ่อแม่	 เป็นประสบการณ์พิเศษ	 ที่มอบโอกาสมหาศาลให้
ทัง้คู	่ได้พบความสนกุสนานและความสขุ	แม้กระน้ัน	ส่ิงทีม่าพร้อมกบัลกูน้อย	
กค็อื	ความเหนด็เหน่ือย	และความขดัแย้งทางอารมณ์	การอดหลบั	อดนอน	
และไม่มเีวลาส่วนตวั	 เป็นเรือ่งธรรมดาท่ีเกิดขึน้กบัพ่อแม่ทกุคนทีม่ลีกูเลก็ๆ	
ความอดทนและความอดกลั้น	คือ	บททดสอบความสัมพันธ์ของครอบครัว
ที่มีทารกในความดูแล

การที่จะถ่ายทอดวัฒนธรรม	 2	 รูปแบบ	 ของพ่อและแม่ให้แก่ลูก	
ทัง้คูต้่องสามารถพดูคุยกนัอย่างเปิดเผย	และบรรลขุ้อตกลงในเรือ่งต่าง	ๆ 	ได้	
ไม่มีรูปแบบที่ถูกต้องตายตัว	 สิ่งส�าคัญคือการใช้การประนีประนอม	
เมื่อมีความเห็นต่างกันในการอบรมเลี้ยงดูลูก

ลูกที่เกิดจากครอบครัวต่างวัฒนธรรม เป็นยิ่งกว่าส่วนผสมของ
คุณและเขา คนละครึ่ง

บุคลิกลักษณะและความเป็นตัวของตัวเองในเด็ก	 เริ่มพัฒนาขึ้น
ตั้งแต่แรกเกิด	และเมื่ออายุได้ไม่กี่เดือน	เด็กน้อยก็สามารถจะจ�าตัวเองใน
กระจกเงาได้	ความเข้าใจเบื้องต้น	ว่าตนเองคือใคร	เริ่มพัฒนาตั้งแต่อยู่ใน
วัยทารก	 ความเข้าใจในเรื่องนี้มีอิทธิพลมาจากประสบการณ์ที่เด็กได้รับ	
ลักษณะนิสัย	และภูมิหลังทางวัฒนธรรมของพ่อแม่

เส้นทางสู่การเป็น	 “ฉัน”	 มีหลายขั้นตอน	 การเป็นตัวของตัวเอง	
สั่งสมขึ้นในช่วงที่อยู่ในวัยทารก	วัยเรียน	วัยหนุ่มสาว	และด�าเนินต่อเนื่อง	
จนถึงวัยผู้ใหญ่	 พ่อแม่สามารถส่งเสริมเส้นทางนี้ของเด็ก	 ให้พัฒนาอย่าง
มั่นคง	สร้างความภาคภูมิใจในตัวเอง	และภูมิหลังของตน		

พ่อแม่ในครอบครัวต่างวัฒนธรรม	 ควรช่วยให้ลูกรับมือกับการที่
ตนเองแตกต่างจากคนอ่ืน	 โดยการวางตัวเป็นต้นแบบทีด่ทีีส่ดุ	 ทัง้ในแง่คดิ
และความพฤตกิรรม	 ให้สามารถพูดคยุถึงปัญหาได้อย่างตรงไปตรงมา	 และ
มองความแตกต่างให้เป็นเร่ืองทีน่่าชืน่ชมและยอมรับนบัถือ	 พ่อแม่ควรแสดง
ให้ลกูเห็นว่าตนเองได้กระท�าทกุอย่าง	ด้วยความยุตธิรรมและถูกต้อง	เพราะ
เดก็ๆจะลอกเลียนพฤตกิรรมของพ่อแม่	ไม่ว่าในทางดหีรือทางไม่ดี

พ่อแม่	ต้องพร้อมทีจ่ะรับฟังและยอมรับความคดิเหน็	ความรู้สกึของลูก	
พร้อมทีจ่ะให้ความช่วยเหลือและสนบัสนนุ	 สิง่เหล่านีจ้ะช่วยให้เดก็เตบิโตข้ึน	
เป็นบุคคลทีเ่ข้มแข็ง	 เป็นตัวของตวัเองทีพ่ร้อมจะตดัสินใจเและเลือกวถีิทาง
ของเขาเอง

 การเรียนรู้สองภาษาคือมรดกอันล�้าค่า
ภาษาเป็นส่วนส�าคัญ	 ในการแสดงความเป็นตัวตนของบุคคล	

เพราะใช้ในการถ่ายทอดความคิด	 และความรู้สึกออกมาเป็นค�าพูด	 ภาษา
ยังแสดงถึงรากเหง้าและการสืบทอด	 เพราะภาษาและวัฒนธรรม	 จ�าเป็น
ต้องด�าเนินไปควบคู่กันในครอบครัวต่างวัฒนธรรม	 เด็กอยู่ในโลกที่มี
สองภาษา	และสองวัฒนธรรม	สิ่งที่ดีที่สุด	ก็คือ	เด็กได้เรียนรู้ภาษาของพ่อ	
และแม่	อย่างเป็นธรรมชาติในชีวิตประจ�าวัน	จึงถือว่า	พ่อแม่ได้มอบมรดก
อันล�้าค่าให้กับลูก	นั่นคือ	ความสามารถในการใช้สองภาษา	

ลกูทีส่ามารถใช้ภาษาของพ่อและแม่ได้ด	ี จะสามารถท�าความเข้าใจ
พ่อแม่ของตน	 จะรู้จักวธีิคดิและปฏิบตัไิด้อย่างกลมกลืนระหว่างสองวัฒนธรรมน้ัน	
เด็กที่สามารถสื่อสารได้ทั้งภาษาของพ่อ	และภาษาของแม่ได้อย่างสมบูรณ์	
ทั้งพ่อและแม่จึงไม่จ�าเป็นต้องพูดภาษาต่างประเทศกับลูกของตน	 ความ
สัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูก	 จึงด�าเนินไปได้ด้วยดี	 โดยไม่มีอุปสรรคจากการ
ใช้ภาษาทีต่นเองไม่ถนดั	 แม้ว่าคณุพดูภาษาต่างประเทศได้ดีเพียงใด	 แต่การ
ใช้ภาษาแม่	 จะท�าให้การถ่ายทอดอารมณ์	 ความรู้สึก	 ได้ลึกซึ้งมากกว่า	
ส�าหรับเด็ก	 การรู้สองภาษายังเป็นโอกาสให้สร้างความสัมพันธ์อันใกล้ชิด	
กับปู่ย่า	ตายาย	ตลอดจนเครือญาติและเพื่อนพ้องของพ่อและแม่
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การเลี้ยงลูกให้พูดได้สองภาษา	 ต้องอาศัยความพยายาม	 ความ
อดทน	 พ่อแม่เป็นครูคนส�าคัญที่สุดของลูก	 มีหน้าที่ถ่ายทอด	 และสร้าง
ความสมบรูณ์ให้กับภาษา	 ทางที่ดีควรให้เด็กได้เริ่มรู้จักภาษา	 ตั้งแต่อยู่
ในท้องแม่	โดยการพูดคุย	ร้องเพลง	และเล่านิทาน	

ข้อแนะน�าที่เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมการใช้สองภาษาของเด็ก
	 •	อ่านหนังสือเด็กในภาษาของคุณให้ลูกฟัง	ดูรูปภาพ	และสอด	
	 		แทรกค�าพูดในชีวิตประจ�าวัน	ลงในภาพ	ทบทวนค�าศัพท์บ่อยๆ	
	 •	ฟังเพลง	และร้องเพลงร่วมกัน
	 •	เล่นเกมต่าง	ๆ	กับลูก	
	 •	ดูรายการทีวีเด็ก	ร่วมกับลูก	
	 •	เข้าร่วมท�ากิจกรรม	กับชมุชน	ทีลู่กสามารถฝึกฝนการใช้ภาษาได้	
	 		มากขึ้น	เช่น	การไปโรงเรียนสอนภาษาไทย	การไปร่วมงานตาม	
	 			ประเพณีที่วัด	
	 •	พาลูกไปท�าความรู้จักกับครอบครัวอื่น	ที่มีลักษณะคล้ายกัน	เพื่อ	
	 			สร้างสังคม	หรือชุมชนที่ใช้สองภาษาเช่นเดียวกัน
	 •	ไปเยี่ยมญาติและเชื้อเชิญให้พวกเขาหรือเพื่อนๆ	และครอบครัว	
	 			มาเยี่ยมคุณ	จัดงานฉลองตามประเพณี

ข้อมูล ความช่วยเหลือเพื่อครอบครัวที่เข้มแข็ง
	 ทกุคนกต้็องกล้ายอมรบัว่า	 ครอบครวัของเราไม่ได้สมบรูณ์ไปทกุอย่าง		
บางคราวพ่อแม่อาจมาถึงจุดที่ว่า	 หมดปัญญากับการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอน
ลูก	 และเมื่อเวลานั้นมาถึง	 พ่อแม่ต้องยอมรับว่า	 ต้องการความช่วยเหลือ
จากบุคคลอื่น	ต้องการคนรับฟังปัญหา	ต้องการคนให้ก�าลังใจ	และต้องการ
ให้เวลากับตนเองบ้าง	

•	 กล้ายอมรบักบัตนเองว่า	หมดปัญญาแล้วทีจ่ะแก้ปัญหา	การยอมรบั
ไม่ได้เป็นสิง่ท่ีน่าอาย	แต่เป็นก้าวแรกท่ีกล้าหาญ

•	 หยุดพัก	 มีเวลาให้กับตนเอง	 อาจจะเป็นเพียงแค่	 2-3	 ชั่วโมง
ต่ออาทิตย์	 ที่ไม่ต้องอยู่กับลูก	 แล้วไปว่ายน�้า	 หรือไปเข้าหลักสูตร
เรียนสิ่งที่ชอบ	 หรือไปเยี่ยมเพื่อนฝูง	 การที่คุณได้ปลดปล่อยสมอง	
จะเป็นการช่วยให้ความสมัพนัธ์ในครอบครัว	และกับคูค่รองดข้ึีนด้วย

•	 อย่าอาย	ทีจ่ะไปขอความช่วยเหลอื	ขอค�าแนะน�าจากผู้อืน่	ขอให้คดิว่า	
เพือ่นบ้าน	ญาตพ่ีิน้อง	เพือ่นฝงู	หรือหน่วยงานให้ค�าแนะน�าปรึกษา
ยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือคุณ

หน่วยงานที่ให้ข้อมูล เกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็ก มีดังนี้
	 1.	Pro	Juventute	ชมรม	„„„„„„„„„„“เพื่อเยาวชน”	โทรศัพท์	044 256 7733 
เวปไซด์	www.pro-juventute.ch
	 2.	หน่วยให้การปรึกษาแนะน�าต่อบิดาและมารดา	พร้อมด้วยบริการ
ตรวจสุขภาพและการพฒันาของเด็กทกุเดอืนถึงอายุ	3	ขวบ	มบีริการให้การ
ปรึกษาแนะน�าทางโทรศัพท์ด้วย	 ค้นหารายชื่อและที่ตั้งของหน่วยให้การ
ปรกึษาแนะน�าได้ที	่www.muetterberatung.ch

My House

http://www.pro-juventute.ch
http://www.muetterberatung.ch
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	 3.	ศนูย์ให้ความรูส้�าหรบัผูป้กครอง	และพ่อแม่	ที	่www.elternbildung.ch
	 4.	มูลนิธิยาคอบส์	Jacobs	Foundation	ตั้งอยู ่ในเมืองซูริค	
„“	Produktive	Youth	Development	”	(PYD)	มีประสบการณ์มานานปี	
ทัง้ด้านวชิาการ	 และด้านการปฏิบติั	 โดยท่ีเน้นการเลีย้งดเูด็กในรปูแบบการ
สร้างเสรมิการพฒันาการ	 เพิม่ความม่ันใจให้แก่เดก็	 และเยาวชนเป็นหลกั	
โทรศัพท์	:	044 388 61 26	โทรสาร	:	044 388 61 37 
www.jacobsfoundation.org	
	 5.	สายด่วนส�าหรบัผูป้กครอง		www.elternnotruf.ch,	Tel.	044 261 88 66 
ส� านักงานเพื่ อครอบครัว 	 www.pro fami l ia .ch	 สมาคมแม่	
www.muetterzentrum.ch,	 www.muetterhilfe.ch,	 	 สมาคมพ่อ		
www.vaeter.ch,	ศูนย์ผู้ปกครอง		www.sveo.ch,	ศูนย์ให้ค�าแนะน�า	
ส�าหรบัผูห้ญงิทีต้่องท�างาน	และต้องดแูลครอบครวัด้วย			www.plusplus.ch	
ศูนย์แนะน�าผู ้เลี้ยงดูบุตรคนเดียว	 www.einelternfamilie.ch,	
ครอบครัวต่างวัฒนธรรม		www.binational.ch
	 6.	ส�านกังานคุ้มครองเด็กสวสิ		www.kinderschutz.ch	,	องค์กรเพือ่เดก็		
www.projuventute.ch,	 ศูนย์ให้ค�าแนะน�าส�าหรบัสทิธิเดก็	www.kinderlobby.ch,	
มลูนธิเิดก็	และความรนุแรง	www.kunderundgewalt.ch
	 7.	สมาคมสถานเลี้ยงดูเด็กเล็กแห่งสวิส		www.kitas.ch,	ครอบครัว
ที่รับฝากดูแลเด็กระหว่างวัน		www.tagesfamilien.ch	

5.10 สิทธิเด็ก
“เด็ก”	 หมายถึงบุคคลที่อายุน้อยกว่า	 18	 ปี	 เด็กจะต้องได้รับสิทธิ

เช่นเดียวกับผู้ใหญ่	ทั้งด้านการได้รับความปกป้อง	คุ้มครอง	และด้านที่ให้
ได้รับความสุขสบาย	ทั้งจากบิดามารดา	และจากรัฐ

เด็กมีสิทธิเท่าเทียมผู้ใหญ่	 บุคคลใดก็ตามไม่ได้เป็นสมบัติของผู้ใด	
แต่ในหลายแห่งยังไม่น�าพาต่อสิทธินี้	 ทุกวันนี้เราต้องยอมรับว่า	 ลูกไม่ใช่
สมบัติของพ่อแม่เพียงฝ่ายเดียว	 และเด็กต้องได้รับการปกป้องคุ้มครอง	
ต้ังแต่	ปี	พ.ศ.	2532	สหประชาชาตมีิมตลิงนามใน	“อนสุญัญาว่าด้วยสทิธเิดก็”	
(Convention	on	 the	Rights	of	 the	Child)	 	 ระบุสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของเด็กทุกคนในโลก	และหน้าที่ของรัฐในการพิทักษ์สิทธิเด็ก	ไว้ดังนี้

1. สิทธิในการมีชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี	 มีชื่อ	 นามสกุล	 และเป็น
พลเมืองที่ถูกต้องตามกฏหมาย	 ได้รับการดูแลเอาใจใส่	 บ�าบัดรักษาอย่าง
เหมาะสม	ได้รับความมั่นใจว่าชีวิตจะปลอดภัยและไม่ล�าบาก

2. สิทธิที่จะได้รับการปกป้อง	 ได้รับการคุ้มครองและป้องกันจาก
การทารุณทางร่างกายและจิตใจ	จากการล่วงละเมิดทางเพศ	จากสงคราม	
จากการแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ	 การถูกละเลย	 ถูกทอดทิ้ง	
และเอาเปรียบ	

3. สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา	 ทั้งทางร่างกายและจิตใจ	 คือได้รับ
การศึกษาเพื่อประกอบอาชีพและพัฒนาความสามารถพิเศษส่วนตัว	
รวมทั้งในด้านอารมณ์	ความรู้สึก	จริยธรรม	และความเชื่อทางศาสนา	

4. สิทธิในการแสดงความคิดเห็น  ในการตัดสินใจ	 มีสิทธิได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร	และมีสิทธิร่วมกิจกรรมกลุ่มต่างๆ	
	 ประเทศสวติฯได้น�าสนธสัิญญานีม้าปรับ	และใช้ตัง้แต่ปี	พ.ศ.	2540	
อนุสัญญานี้	 ส่วนใหญ่ก็คล้ายคลึงกับ	 กฎหมายว่าด้วยสิทธิเด็กของ
ประเทศสวติฯ	 แต่มบีางข้อทีไ่ม่สามารถปรับให้เข้ากับกฎหมายของประเทศได้	
เช่น	 สิทธิเด็กในการเลือกสัญชาติ	 	 สิทธิการติดตามและอยู่กับครอบครัว	
(Familiennachzug,	Regroupement	familial,	Ricongiungimento	familiare)	
และการพิจารณาลงโทษในฐานะผู้เยาว์

http://www.elternbildung.ch
http://www.jacobsfoundation.org
http://www.elternnotruf.ch
http://www.profamilia.ch
http://www.muetterzentrum.ch
http://www.muetterhilfe.ch
http://www.vaeter.ch
http://www.sveo.ch
http://www.plusplus.ch
http://www.einelternfamilie.ch
http://www.binational.ch
http://www.kinderschutz.ch
http://www.projuventute.ch
http://www.kinderlobby.ch
http://www.kunderundgewalt.ch
http://www.kitas.ch
http://www.tagesfamilien.ch
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สิทธิและหน้าที่ของเด็กในช่วงอายุที่ต่างกัน
ก่อนอายุ 7 ปี	 สิทธิในการได้รบัการเล้ียงด	ู	ในเร่ืองสขุภาพและการ

ศึกษา	 เด็กในวยันีไ้ด้รบัความคุม้ครองจากกฏหมาย
การลงโทษ

อายุ 7 ปี ถึง 15 ปี	 เป็นวัยที่ต้องรับผิดชอบการกระท�าที่ตัวเองเจตนา	
ในกรณีที่รุนแรง	ศาลเด็กมีสิทธิที่จะน�าเด็กไปอยู่ใน
สถานดูแลเด็ก

อายุตั้งแต่ 13 ปี	 สามารถท�างานเลก็ๆน้อยๆ	รบัค่าจ้างเป็นค่าขนม	เช่น	
ตดัหญ้า	ล้างรถ	เป็นต้น

อายุตั้งแต่ 14  ปี	 สามารถท�าใบขับขี่ยานยนต์	ที่มีความเร็วไม่เกิน	30	
กิโลเมตรต่อชั่วโมง

อายุ 15 ปี ถึง 18 ปี	 ถ้ากระท�าผิดจะได้รับการลงโทษตามกฏหมาย
พิจารณาคดีผู้เยาว์

อายุตั้งแต่ 16 ปี	 มีสิทธิที่จะเลือกนับถือศาสนา	 สิทธิเข้าร้านอาหาร
หรือ	 ดิสโก้เทค	 ถึง	 21.00	 นาฬิกา	 และดื่ม
แอลกอฮอล์ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกิน	15%	มี
สิทธิร่วมเพศกับบุคคลที่มีอายุน้อยกว่าตัวเองไม่
เกินสามปี

อายุตั้งแต่ 18 ปี	 บรรลุนิติภาวะ	 มีสิทธิในการตัดสินใจหลายๆเรื่อง	
มีสิทธิลงลายมือชื่อในนิติกรรมต่างๆ

ชาวสวิสส่วนใหญ่ตระหนักถึงความปลอดภัยและความสุขของเด็ก
เป็นส�าคญั	หากเพือ่นบ้าน	หรอืครสูงสัยว่า	เด็กไม่ได้รบัการดแูลเอาใจใส่จาก
พ่อแม่	 หรอืถูกท�าร้าย	 สามารถไปแจ้งความต่อเจ้าหน้าทีส่งัคมสงเคราะห์	
และเจ้าหน้าทีพิ่ทกัษ์สิทธิเด็กได้	หากทางการสอบสวนพบว่า	ข้อกล่าวหาเป็น
ความจรงิ	อาจจะมคี�าส่ังให้ส่งเด็กไปอยูกั่บครอบครัวอืน่หรือสถาบนัดแูลเดก็	
ทางรฐัสามารถถอดถอนสิทธเิล้ียงดูลูก	 หากพบว่าการกระท�าของพ่อแม่	 มี
ผลกระทบต่อการพัฒนาทางกายและจติใจของเด็กอย่างรุนแรง	

สิทธิการใช้นามสกุล
- กรณีที่บิดามารดาจดทะเบียนสมรส

	 ในการจดทะเบยีนสมรส	 คูส่มรสสามารถเลอืกใช้นามสกุลเดมิของ
ตนเอง	หรอืใช้นามสกุลร่วมกันของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ ในกรณทีีใ่ช้นามสกุลต่าง
กนั	ทัง้สองฝ่ายต้องลงลายลักษณ์อกัษรไว้ในการจดทะเบยีนว่าต้องการให้ลกู
ใช้นามสกลุของฝ่ายใด	 หรือมสีทิธร้ิองขอใช้นามสกุลของฝ่ายใด	 ภายใน	 6	
เดอืนหลงัจากลูกคลอด	 เมือ่ลกูคนแรกใช้นามสกุลของบิดาหรือของมารดา	
ลกูคนต่อๆไปจะใช้นามสกุลเดยีวกันนัน้
     	 ถ้าเดก็นัน้อายุครบ	12	 ปีแล้ว	การขอเปลีย่นนามสกุล	จะต้องได้รับ
ความยนิยอมจากเดก็ด้วย
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- กรณีที่บิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส
	 ปัจจุบัน	 หญิงชายหลายคู ่อยู ่ด้วยกันโดยไม่จดทะเบียนสมรส
แต่เมือ่มบีตุรร่วมกนั	 พ่อสามารถแจ้งรบัรองความเป็นบดิา	 น่ันหมายความว่า	
มีความรับผิดชอบในการเลี้ยงดูบุตร	 ตามมีหน้าที่ของบิดา	 กรณีเช่นนี้บิดา
มารดาสามารถรับสิทธิอ�านาจปกครองบุตรร่วมกัน	 ตามกฏหมายซึ่งบังคับ

ใข้ตั้งแต่วันที่	 1	 กรกฏาคม	 พ.ศ.	 2557	 (การใช้นามสกุลเป็นไปตามกฏ
เกณฑ์เดียวกับคู่สมรสซึ่งจดทะเบียนสมรสด้วยกัน)	 กรณีที่ไม่มีผู้ใดรับรอง
ว่าเป็นพ่อ	แม่มีสิทธิปกครองบุตรผู้เดียว	และบุตรจะใช้นามสกุลของแม่

สิทธิการมีพ่อแม่
	 กรณีที่พ่อไม่ยอมรับว่าเป็นลูกตน	 	 เจ้าหน้าที่คุ้มครองสิทธิเด็กจะ
ช่วยในการร้องเรียนต่อศาล	 ให้มีการตรวจดีเอ็นเอ	 และเมื่อพิสูจน์ได้แล้ว	
สามารถร้องเรียนต่อไปเพื่อให้พ่อจ่ายค่าเลี้ยงดู	 	ซึ่งตามกฏหมายใหม่	แม้
ไม่มีทะเบียนสมรสและถ้าพ่อยินยอม	ลูกมีสิทธิใช้นามสกุลของพ่อด้วย

สิทธิของการได้สัญชาติ
	 เด็กที่เกิดจากบิดาชาวสวิส	จะได้รับสัญชาติตามบิดา	แต่ถ้ามารดา
ไม่ได้จดทะเบียนสมรส	 ลูกต้องถือสัญชาติตามมารดา	 ยกเว้นในกรณีที่พ่อ
รับรองการเป็นผู้ให้ก�าเนิด	ลูกจึงจะมีสิทธิได้สัญชาติสวิส
	 ในที่นี้ขอเพิ่มเติมเรื่องการถือสัญชาติของแม่	 ซึ่งเป็นคนไทย	 ถึง
แม้ว่าแม่และลูกจะได้สัญชาติสวิสแล้ว	 แต่ลูกยังมีสิทธิได้สัญชาติไทยด้วย	
(ดูบทที่	4	ในหัวข้อการขอสัญชาติไทย)

เอกสารอ้างอิง

- ส�านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ 06 มีนาคม 2555

- Federal Department of Justice and Police FDJP 

- กฎหมายกับความรัก โดย ศาสตร์ตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ   

- Embassy of Switzerland (ban.vertretung@eda.admin.ch, www.eda.admin.ch/bangkok )

- Bonds make you strong (เติบโตอย่างแข็งแรงด้วยความผูกพัน) โครงการร่วมระหว่าง 

  Elternbildung CH และมูลนิธิ Jacobs Foundation ปี ค.ศ. 2010

- Multicultural Association Familia Club, www.familiaclub.fif i

- http://www.projuventute.ch/Kinderrechte.10.0.html

- https://www.ch.ch/de/namen-kind/

- http://www.swissmom.ch/familie/

mailto:ban.vertretung@eda.admin.ch
http://www.familiaclub.fi
http://www.projuventute.ch/Kinderrechte.10.0.html
https://www.ch.ch/de/namen-kind/
http://www.swissmom.ch/familie/
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6.1 การแยกอยู่
คู่สมรสที่มีปัญหาในชีวิตคู่	 ต้องการแยกอยู่	 ไม่ต้องการใช้ชีวิตคู่อยู่

ร่วมกันต่อไปนั้น	 อาจเนื่องมาจากหลายสาเหตุ	 แต่ละครอบครัว	 มีความ
ละเอียดอ่อนและซับซ้อนแตกต่างกันไป	 ตามสถานภาพของคู่สมรส	 แต่
ทั้งนี้การแยกอยู่นั้น	 ยังไม่ถือว่าสิ้นสุดการเป็นสามีภรรยา	 อาจจะเป็น
หนทางและโอกาสให้แก่คู่สมรส	 ได้ใช้เวลาในการคิดทบทวนเกี่ยวกับเรื่อง
ของการใช้ชีวิตคู่	ที่อาจจะกลับมาครองเรือนร่วมกันอีกครั้ง	

กรณีที่แยกกันอยู่แล้ว	 2	 ปี	 กฎหมายให้สิทธิ	 ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฟ้อง
หย่าได้	โดยที่อีกฝ่ายนั้น	ไม่ต้องยินยอม	

แต่ถ้าจะฟ้องหย่าก่อนก�าหนด	 2	 ปี	 สามารถกระท�าได้ถ้าทั้งสอง
ฝ่ายยินยอมพร้อมใจกัน	 หรือในกรณีที่มีเหตุผลว่า	 ฝ่ายใดอาจท�าอันตราย
ร้ายแรงต่อคู่สมรส	ส่งผลให้ได้รับความทุกข์ทรมาน	ทั้งในด้านร่างกายและ
จิตใจ	ตลอดทั้งทรัพย์สิน	(ต้องมีหลักฐานแสดง)		

 1. สัญญาการแยกอยู่ 
	 คูส่มรสท�าสญัญาแยกกันอยู่	มีข้อตกลงระหว่างกัน	เป็นลายลักษณ์อกัษร	
โดยความช่วยเหลือจากทนายความทีมี่อ�านาจท�านิตกิรรมของรัฐ	 (โนตารีพบัลิค)	
รบัรองเอกสารในการท�าสญัญาแยกกนัอยู่เป็นลายลกัษณ์อกัษรแล้วยืน่ค�าร้อง
ต่อศาล	ในเขตทีพ่�านกัของคูส่มรส	เพือ่รับรองสญัญาการแยกอยู่	ซึง่สามารถ
ยืน่ได้ด้วยตนเอง	หรือมอบอ�านาจให้ทนายความย่ืนค�าร้องต่อศาล	ทั้งนี้คู่สมรส
สามารถใช้ทนายความร่วมกัน	หรือ	แยกกันก็ได้		

 ในการท�าสัญญาแยกอยู่ จะมีหัวข้อที่ต้องบันทึกไว้ในสัญญา ดัง
ต่อไปนี้คือ
 ทีพ่กัอาศยั		ทัง้สองฝ่ายต้องตกลงกันว่าฝ่ายใดจะได้อยู่ทีพ่กัเดมิ	ส่วน
ใหญ่	ในกรณท่ีีมบีตุร	ผูท่ี้ได้สทิธปิกครองบตุร	จะได้อยู่ในทีอ่าศัยเดมิ	
 การก�าหนดระยะเวลาในการแยกอยู่
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 การจ่ายค่าเลี้ยงดู	ระหว่างการแยกอยู่		แก่อีกฝ่ายที่ด้อยกว่า
 การแบ่งเครื่องใช้	ภายในครัวเรือน
 บนัทกึการแยกทรพัย์สนิ	หนีส้นิทีมี่อยู่	และรายได้ระหว่างการแยกอยู่
 การจ่ายค่าเช่าบ้าน	
 การจ่ายภาษี	
 การจ่ายค่าประกนัต่างๆ	เช่น	ค่าประกนัสขุภาพ	ค่าประกนัอบุติัเหตุ	
ค่าประกันที่อยู่อาศัย	ค่าประกันทรัพย์สิน
 การจ่ายเบีย้ประกนัสวัสดิการผูสู้งอายุ	และเดก็ก�าพร้า	(AHV,	AVS)		
 การจ่ายค่าเบีย้ประกนัเงินสะสมส�าหรบัผูป้ระกอบอาชีพ	(BVG,	LPP)

 กรณีที่คู่สมรสมีบุตรหรือบุตรบุญธรรมร่วมกัน จะต้องค�านึงถึงข้อ
ตกลงเหล่านี้ คือ
 สิทธิในการดูแล	และการเยี่ยมบุตร
 อ�านาจปกครองบุตร
 ค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร	

 ข้อตกลงเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย ในการท�าสัญญาแยกอยู่ 
 ค่าทนายความ	ท่ีมอี�านาจท�านติิกรรมของรฐั	(โนตารพีบัลคิ)
 ค่าธรรมเนียมศาล	

	 ส�าหรับผู้ที่มีรายได้น้อย	ไม่เพียงพอเลี้ยงชีพ	สามารถยื่นค�าร้องต่อ
ศาล	เพื่อขอความช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้น	

6.2 การหย่า
การสิ้นสุดการสมรสตามกฏหมาย	มีดังนี้
 1.	ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถึงแก่ความตาย
 2.	ศาลพิพากษาให้หย่าขาดจากกัน
 3.	ศาลพิพากษาให้เพิกถอนการสมรส	(การสมรสเป็นโมฆะ)

 การหย่า	 ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั้น	 จะต้องผ่านกระบวนการ
ทางศาล	 โดยคู่สมรส	จะต้องยื่นค�าร้องต่อศาลแพ่ง	 ในเขตที่พักอาศัยของ
ฝ่ายหญิง	 หรือ	 ฝ่ายชาย	 ศาลจะรับค�าร้องและเอกสารประกอบค�าร้อง	
เพื่อประกอบการพิจารณาพิพากษา	 ให้เกิดความยุติธรรมแก่ทั้งสองฝ่าย	
เพราะเมื่อหย่าขาดจากกันแล้ว	 ทั้งสองฝ่ายควรจะมีความเป็นอยู่ที่ไม่
แตกต่างจากเดิมมากนัก	

 1. การหย่า ด้วยความยินยอมพร้อมใจกันทั้งสองฝ่าย 
	 รปูแบบการหย่าซึง่ง่ายทีส่ดุคอื	 การทีท่ัง้สองฝ่ายพร้อมใจกันย่ืนค�าร้อง	
และหนังสือสัญญาการหย่าต่อศาล		และการยื่นเรื่องนั้น	ไม่มีความจ�าเป็น
ที่จะต้องแจ้งเหตุผลของการหย่า	ในสัญญาการหย่าจะมีข้อตกลงต่างๆ	
เช่นเดียวกับในสัญญาแยกอยู่	เช่น	ค่าเลี้ยงดู	ที่พักอาศัย	การแบ่งทรัพย์สิน	
สิทธิดูแลและอ�านาจปกครองบุตร	 และค่าธรรมเนียมศาล	 	 ในกรณีที่ทั้ง
สองฝ่ายยนิยอมพร้อมใจกันหย่า	 และไม่มกีรณพีพิาทเร่ืองการแบ่งทรัพย์สนิ	
หรืออ�านาจปกครองบุตร	การหย่าจะใช้เวลาด�าเนินการภายใน	2-3	เดือน	
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 2. การฟ้องหย่า 
	 เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ยินยอมหย่า	 จึงต้องมีการฟ้องหย่า	 หลังจาก
ที่คู่สมรสแยกกันอยู่	 ถูกต้องตามกฏหมายครบ	 2	 ปีแล้ว	 สามารถยื่นฟ้อง
หย่าได้	 โดยที่คู่กรณี	 ไม่มีสิทธิคัดค้าน	 โดยที่ศาลจะพิจารณาและให้ความ
เป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่าย	ตามความเหมาะสม		
	 ข้อยกเว้น	การฟ้องหย่าก่อนครบก�าหนดการแยกอยู่		2	 ปี	สามารถ
กระท�าได้	 ในกรณท่ีีมเีหตุท�าให้ไม่สามารถใช้ชวิีตอยูร่่วมกนัฉันท์สามภีรรยา	
เช่น	การเสีย่งต่อความปลอดภัยของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง

 3.ค่าใช้จ่าย ในการหย่า 
การยื่นค�าร้องขอหย่าต่อศาล	 ทั้งในส่วนของการหย่าแบบพร้อมใจ	 หรือ
ฟ้องหย่า	 	 คู่สมรสสามารถยื่นค�าร้องได้ด้วยตนเอง	 หรือจะมอบอ�านาจให้
ทนายด�าเนินการ		ในกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง	มีรายได้ไม่เพียงพอ	สามารถ
ยื่นค�าร้องขอยกเว้น	 ค่าใช้จ่ายของทนาย	 และค่าธรรมเนียมศาล	 ผู้ยื่น
ค�าร้องต้องแสดงหลักทรัพย์	 เช่น	บัญชีธนาคาร	 ใบเงินเดือนย้อนหลัง	 ใบ
แจ้งภาษีรายได้	เป็นต้น	เพื่อประกอบการพิจารณา	

 4. การจ่ายค่าเลี้ยงดู
	 หลงัจากหย่าแล้ว	ถือว่าไม่มพัีนธะผกูพนัต่อกันอกี	แต่ละฝ่ายจะต้อง
ดแูลหาเลีย้งชพีด้วยตวัเอง	 แต่ทัง้นี	้ ฝ่ายทีม่รีายได้น้อยกว่า	 พงึทีจ่ะได้รับ
สทิธิ	ในการได้รับค่าเลีย้งดจูากอีกฝ่ายหน่ึง	ตามฐานะและความเหมาะสม	
การค�านวณ และพิจารณาถึงสิทธิข้อนี้ ศาลจะค�านึงถึงสิ่งต่อไปนี้  คือ 

 ระยะเวลาของการสมรส	
 การดูแลบุตร
 วิชาชีพ	และ	โอกาสในการประกอบอาชีพ		
 ฐานะด้านเศรษฐกิจและรายได้	
 รายจ่าย	เช่น	ค่าที่พักอาศัย	ค่าประกันสุขภาพ	ค่าภาษี	และอื่นๆ	

	 ทั้งหมดนี้	 จะใช้ค�านวณถึงจ�านวนเงินของค่าเลี้ยงดู	 และก�าหนด
ระยะเวลาที่ต้องจ่าย	 ถึงอย่างไรศาลก็ค�านึงถึง	 สถานะทางเศรษฐกิจของ
ฝ่ายที่จะต้องจ่ายค่าเลี้ยงดู
	 ในกรณี	 ที่มีบุตรร่วมกัน	 ฝ่ายที่ได้สิทธิดูแลบุตร	 สามารถเรียกร้อง
ค่าเลี้ยงดูบุตรได้	 ศาลจะพิจารณาโดยยึดหลัก	 ความเหมาะสมของรายได้
พ่อและแม่	 และประโยชน์ของเด็ก	 การจ่ายค่าเลี้ยงดูนั้นต้องท�าต่อเนื่อง	
ไม่มีการเว้นระหว่างปิดเทอม	 จนกว่าบุตรจะบรรลุนิติภาวะ	 หรือ	 จนกว่า
บุตรจบการศึกษาวิชาชีพแรก	 สามารถประกอบอาชีพได้	 	 (จบวุฒิวิชาชีพ	
หรือ	จบวุฒิระดับมหาวิทยาลัย	ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของการศึกษาของบุตร	
ในการศึกษาวิชาชีพแรก	ที่บุตรเลือก)	
	 นอกจากนี้	 เงินสวัสดิการช่วยเหลือบุตรที่ได้รับจากนายจ้าง	 ก็ต้อง
น�าไปจ่ายกับผู้มีสิทธิดูแลบุตร	เงินจ�านวนนี้	ไม่นับรวมกับเงินเลี้ยงดูบุตร	
	 กรณีที่มีการบิดพริ้วไม่ยอมจ่ายค่าเลี้ยงดู	จ่ายไม่ครบ	จ่ายล่าช้า	ผู้
ดูแลบุตรสามารถยื่นค�าร้องต่อเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์และปกป้องสิทธิเด็ก
และเยาวชน	
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 5. อ�านาจปกครองบุตรและผู้ดูแลบุตร 
	 อ�านาจปกครองบุตร	 	 หมายถึง	 สิทธิหน้าที่	 ที่บิดามารดาพึงมีต่อ
บุตรผู้เยาว์	 ช่วยกันอุปการะเลี้ยงดู	 และให้การศึกษา	 มีสิทธิตัดสินใจเช่น	
การเลือกนับถือศาสนา	 เรื่องการศึกษา	 การก�าหนดที่อยู่ของบุตร	 รวมทั้ง
การจัดการทรัพย์สินของบุตร	 	 ตั้งแต่วันที่	 1	 กรกฏาคม	 พ.ศ.	 2557		
กฏหมายได้เพิม่เตมิ	 “สทิธปิกครองบตุรร่วมกนั”	 เพือ่ทีพ่่อและแม่มสิีทธิหน้าที่
ดูแลลูกเท่าๆกัน	รวมทั้งกรณีที่แม่และพ่อไม่ได้จดทะเบียนสมรสด้วยกัน
	 ในกรณีหย่าร้าง	 ลูกจะอยู่บ้านใคร	 ศาลจะพิจารณา	 โดยค�านึงถึง
ความสุขและประโยชน์ของเด็ก
	 ในกรณีท่ีเด็กมีอายุที่สามารถแสดงความเห็นว่าต้องการอยู่กับพ่อ
หรือแม่	 (อายุของเด็ก	 ควรจะมากกว่า	 14	 ปี	 แต่ทั้งนี้ขึ้นกับความพร้อม
ของเด็ก	 และการพิจารณาของศาล)	 ศาลจะสอบถามเด็ก	 ถึงความรู้สึก	
ความสัมพันธ์	และความประสงค์ของเด็ก	และเด็กมีสิทธิตัดสินใจว่าจะอยู่
กับฝ่ายใด	 ทั้งนี้ศาลอาจจะเชิญเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์และปกป้องสิทธิเด็ก
และเยาวชนมาร่วมรับฟัง	ระหว่างการสอบถาม	เพื่อประกอบการพิจารณา	
นัน้คอื	ผูด้แูลบุตร	ซึง่เป็นผูท่ี้ต้องดูแลความเป็นอยูใ่นชีวติประจ�าวนัของเดก็

ยกเว้นฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถ	
หรือเสมือนไร้ความสามารถ	หรือมีจิตฟั่นเฟือง	ไม่สามารถปกครองบุตรได้	
ศาลจะพิจารณาให้	ฝ่ายที่ไม่มีปัญหา	มีอ�านาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว	
และกรณทีีผู่ป้กครองทัง้สองฝ่ายไม่มคีวามสามารถปกครองบตุรได้	 ศาลจะแต่งตัง้		
ผู้ปกครองแทนบิดามารดา	

 6. การเยี่ยมบุตร 
	 ทัง้น้ีสทิธใินการเย่ียมบตุร	เป็นหวัข้อหนึง่ซึง่บนัทกึไว้	ในสญัญาแยกอยู่	
ถึงอย่างไรเมื่อท�าสัญญาหย่า	อาจใช้ข้อตกลงเดิม	หรืออาจเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสม	
	 ฝ่ายที่ไม่ได้ดูแลบุตร	มีสิทธิ์เยี่ยมได้ตามตารางเวลา	ที่ก�าหนดไว้ใน
สัญญา	 โดยมารับและพากลับตามเวลาที่ก�าหนดไว้เช่นกัน	 ในทางปฏิบัติ
ผ่อนปรนกันได้	 เมื่อพ่อและแม่สามารถพูดคุยกันได้	 ตามความเหมาะสม	
ระหว่างเวลาเยี่ยม	สามารถพาลูกออกไปเที่ยวพักผ่อนได้	โดยให้เหมาะสม
กับวัยของเด็ก	มิฉะนั้นอาจถูกเพิกถอนสิทธิการเยี่ยมบุตรได้	

 7. หลักการแบ่งทรัพย์สิน 
	 ศาลจะพจิารณาแบ่งแบ่งทรัพย์สนิทัว่ไป	 โดยแบ่งแยกทรัพย์สนิเป็น	สนิ
ส่วนตัว	(สนิเดมิ)	และ	สินสมรส		(ดบูทท่ี	5	ข้อ	5.5	เร่ืองกฏหมายสนิสมรส)
	 ในกรณีที่คู่สมรสได้ท�านิติกรรม(สัญญาสมรส)ไว้ก่อนการหย่า	 โดย
มีข้อตกลง	 เรื่องการแยกทรัพย์สินไว้	 ศาลจะพิจารณาแบ่งแยกทรัพย์สิน
ตามสัญญานั้น	
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 8. หนี้สิน
	 หนี้สินส่วนตัว	คือ	หนี้ที่ฝ่ายใด	ฝ่ายหนึ่งสร้างขึ้น	และใช้จ่ายเป็น
ส่วนตัว	 จะต้องรับผิดชอบน�าสินส่วนตัวไปใช้หนี้	 ยกเว้นในกรณีที่	 ฝ่ายใด
จะยินยอมรับผิดชอบหนี้สินในส่วนนั้น		ถ้าเป็นหนี้สินที่น�ามาใช้ในชีวิต
ประจ�าวันภายในครอบครัว	ถือเป็นหนี้ที่เกี่ยวข้องกับสินสมรส
	 คู่กรณีสามารถระบุในหนังสือสัญญาหย่าว่า	 สามารถตกลงกันได้
ว่าจะแบ่งสินสมรสกันอย่างไร	เพื่อประกอบการพิจารณาของศาล

 9. หลักกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการหย่า
•	 ชื่อสกุล	 คู่สมรสที่ใช้ชื่อสกุล	 ของอีกฝ่ายหนึ่ง	 หลังการหย่าขาด

แล้ว	 ยังมีสิทธิที่จะใช้ชื่อสกุลนั้นต่อไป	 ยกเว้นต้องการกลับมาใช้
ชื่อสกุลเดิม	ต้องแจ้งให้ศาลทราบ	ระหว่างการด�าเนินเรื่องหย่า	

•	 สิทธิพ�านัก	ส�าหรับ	คู่สมรสที่ยังไม่ได้สัญชาติสวิส	ต้องค�านึงถึงผล
ที่ตามมาหลังการหย่าในเรื่องสิทธิพ�านัก	กรณทีีค่นไทยได้สทิธพิ�านกั
ประเภท	B	ซึ่งต้องต่ออายุปีต่อปี	ถ้าหย่าขาดจากกัน	อาจจะไม่ได้
รับอนุญาตให้ต่อใบอนุญาตพ�านัก	 ยกเว้นกรณีมีบุตรร่วมกันหรือมี
งานอาชพีทีม่ั่นคง	 นายจ้างสามารถรบัรองการขอต่ออายุใบอนญุาตพ�านกั	
แต่ถ้าได้สิทธิพ�านักประเภท	 C	 	 (ใบอนุญาตพ�านักประเภทถาวร)	
แม้หย่าแล้วก็มีสิทธิพ�านักในประเทศสวิตฯได้ต่อไป

	 สิง่ทีท่่านต้องค�านงึถึงอย่างย่ิง	 คอืไม่ว่าจะเป็นการท�าสญัญาแยกอยู่	
หรือสัญญาหย่า	 ก ่อนท่ีท ่านจะเซ็นรับทราบสัญญาข้อตกลงใดๆ	
ควรพิจารณาไตร่ตรอง	 ให้รอบคอบเสียก่อน	 ถึงผลที่จะตามมา	 และสิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ	 และให้มั่นใจว่า	 เราเข้าใจในสัญญาทุกข้อ	 (ถ้าไม่เข้าใจ
ภาษาต้องขอให้ศาลจัดล่ามให้)	ก่อนจะลงลายมือชื่อในสัญญาแยกอยู่	หรือ
สญัญาหย่านัน้	 ไม่สามารถอ้างในภายหลงัว่า	 ไม่รู้หรือไม่เข้าใจในสญัญาน้ัน	
เพราะเป็นการลงนามต่อหน้าศาล	ขณะที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์	และไม่
ได้ถูกบังคับ	
	 การจดทะเบยีนสมรส	หรือจดทะเบยีนหย่า	ในประเทศสวติเซอร์แลนด์	
มีหลายขั้นตอน	 แต่ทั้งนี้เป็นการด�าเนินงานตามที่กฎหมายก�าหนดไว้	
เพื่อคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ของคู่กรณีทุกฝ่าย	 ไม่ใช่เพียงแค่พบรัก	
แล้วจูงมอืกนัไปจดทะเบยีนสมรส	 หรือเมือ่มปัีญหาครอบครัว	 ก็จงูมอืกันไป
จดทะเบียนหย่าได้เลย	
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       	 กฎหมายแรงงาน	เป็นกฎหมายที่รัฐตราขึ้น	เพื่อก�าหนดสิทธิและ
หน้าที่ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง			ที่พึงมีต่อกันอันเกี่ยวเนื่องกับการจ้าง
แรงงาน			โดยมีวัตถุประสงค์เพือ่เป็นการคุ้มครองแรงงาน			ให้การจ้างและ
การท�างานเป็นไปด้วยความเรยีบร้อย	ปลอดภยั	มปีระสทิธภิาพ	สอดคล้อง
กบักฎเกณฑ์ของสงัคม	
								กฎหมายแรงงานมขีอบเขตและบงัคบัใช้ครอบคลุมตัง้แต่ก่อนเร่ิมต้น
เข้าท�างาน	 ระหว่างการท�างานเป็นลูกจ้าง	รวมถึงหลังจากพ้นสภาพการ
เป็นลูกจ้าง

ในกฏหมายแรงงานมีหลายมาตราที่เกี่ยวข้อง	ได้แก่	การท�าสัญญา
จ้างงาน	กฏหมายเก่ียวกับการท�างาน	(เวลาท�างาน	เวลาพกั	แรงงานเยาวชน	
แรงงานผู้หญิงระหว่างต้ังครรภ์หรือการลาคลอด)	กฏหมายเก่ียวกับอบุติัเหตุ	
(เพื่อสุขภาพ	 และความปลอดภัยระหว่างท�างาน)	 รวมถึงการคุ้มครอง
เมื่อตกงาน

 7.1 เรื่องพื้นฐานทั่วไป 
บคุคลท่ีได้รับอนุญาตให้ท�างานในประเทศสวติเซอร์แลนด์	 นอกเหนือจาก	

ผู้มีสัญชาติสวิสแล้ว	 ในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะ	 ผูท้ีแ่ต่งงานกับชาวสวสิ	
หรือชาวอียู	ซึ่งได้รับใบอนุญาตพ�านักในประเทศ	ประเภทชั่วคราว	บี	หรือ	
ประเภทถาวร	ซ	ี	โดยเฉพาะผูมี้ใบอนญุาตพ�านกัชัว่คราว	บ	ีเม่ือต้องการท�างาน	
นายจ้างจะต้องยืน่ค�าร้องขอใบอนญุาตท�างานต่อส�านกังานตรวจคนเข้าเมอืง	
โดยจะต้องแนบสัญญาจ้างงานและแจ้งจ�านวนเงนิเดอืน	 ทัง้นีส้ทิธปิระกอบ
อาชีพต่างๆ	ข้ึนกับกฏหมายของรัฐทีอ่ยู่อาศยั

7.2 สัญญาจ้างงาน
หนังสือสัญญาจ้างงาน	ควรท�าเป็นลายลักษณ์อักษร	โดยที่นายจ้าง

และลูกจ้างลงลายมือชื่อไว้ทั้งสองฝ่าย	 อย่างไรก็ตาม	 การตกลงจ้างงาน
ด้วยวาจาก็มีผลทางกฏหมายด้วย	 แต่ถึงอย่างไร	 การท�าสัญญาเป็น
ลายลักษณ์อักษรย่อมมีผลดีมากกว่าแน่นอน	 และควรอ่านสัญญาจ้างนั้น	
ด้วยความละเอียด	รอบคอบ		ไม่รีบร้อน	เพราะดีใจเกินที่ได้งานท�า



บทที่ 7 กฏหมายแรงงาน

106 107

หนังสือสัญญาจ้างงาน	 จะมีรายละเอียด	 เกี่ยวกับ	 หน้าที่	 สิทธิ
ต่างๆของนายจ้างและลูกจ้าง	ระยะเวลาทดลองงาน	จ�านวนชั่วโมงท�างาน	
เงินเดือน	สิทธิลากิจ-ลาพักร้อน	การประกันสังคมต่างๆเช่น	เงินสวัสดิการ
ผู้สูงอายุ	 เงินประกันทุพพลภาพ	 เงินสะสมจากการท�างาน	 เงินประกัน
อุบัติเหตุระหว่างท�างาน	เงินประกันตกงาน	และเงื่อนไขการยกเลิกสัญญา
จ้างงาน	

สิ่งที่ต้องพิจารณาในการท�าสัญญาจ้างงาน
1. วันท�างาน	ในสัญญาควรก�าหนดวันที่เริ่มท�างาน	และแจ้งสถาน

ที่ท�างานแน่นอน
2. ต�าแหน่ง	ก�าหนดหน้าที่	ขอบเขตของการท�างาน	ชัดเจน		
3. ก�าหนดเวลาท�างาน	จ�านวนชัว่โมงต่อสปัดาห์	ถ้าท�างาน	100	%	

เวลาท�างานโดยเฉลี่ย	42	แต่ไม่เกิน	45	ชั่วโมงต่อสัปดาห์	ซึ่งเฉลี่ยในวัน
ท�างานคือ	 วันจันทร์ถึงวันศุกร์	 โดยที่วันเสาร์และวันอาทิตย์	 เป็นวันหยุด	
ส�าหรับผู้ที่ท�างานบางเวลา	 (part-time	 job)	 การก�าหนดจ�านวนชัว่โมง
ท�างานส�าคญัมาก	 เพือ่ป้องกนัไม่ให้เวลาท�างานเป็นไปตามใจนายจ้าง	 ทีจ่ะ
เรยีกมาท�างานหรอืให้กลับบ้านเมือ่ใดก็ได้	

การหยุดพัก	 โดยปกติถ้าท�างานมากกว่า	 7	 ชั่วโมง	 จะได้พัก	 30	
นาที	 	 โดยนับรวมเป็นเวลาท�างานด้วย	 หรือพัก	 15	 นาที	 ต่อการท�างาน
ครึ่งวัน	หรือ	4-5	ชั่วโมง

4. เงินเดือน	 แน่นอนว่าเงินเดือนย่อมดีกว่ารายได้ที่คิดเป็นเงิน
ต่อชั่วโมง		นอกจากเงินเดือนแล้ว	มีก�าหนดเพิ่มเงินเดือนๆที่	13	หรือไม่	
และถ้าต้องท�างานนอกเวลา	 จะได้เงินเพิ่ม	 25%	 ตามสัดส่วนเงินเดือน	
หรือถ้าต้องท�างานกลางคืนหรือวันอาทิตย์	 จะได้เงินเพิ่ม	 33%	 ตาม
สัดส่วนของเงินเดือน	 	 ดังนั้นผู้ที่ท�างานรายชั่วโมง	 จะเสียเปรียบ	 เพราะ
จะไม่มีเงินเพิ่มนอกเวลา	 และนอกจากเงินเดือนแล้วเราควรจะได้รับเงิน
ส่วนอ่ืนๆเพิ่มเติม	 ได้แก่	 เงินช่วยเหลือบุตร	 (Kinderzulage	 หรือ	
Familienzulage	/	Allocations	familiales	/	Assegni	familiari	)		ลูกจ้าง
หรือผู้ที่ท�างานส่วนตัวมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือบุตร	ที่มีอายุต�่ากว่า	16	ปี	

อย่างน้อย	 200	 สวิสฟรังค์ต่อเดือน	 และบุตรที่ก�าลังศึกษาชั้นอุดมศึกษา	
อายุระหว่าง	 16-25	 ปี	 จะได้เงินช่วยเหลืออย่างน้อย	 250	 สวิสฟรังค์ต่อ
เดือน	จ�านวนเงินช่วยเหลือบุตรขั้นต�่า	หรือ	สูงสุดเท่าไร	ส�าหรับลูกจ้างนั้น	
แต่ละรัฐจะเป็นผู้ก�าหนด

5. ลาป่วย ลากิจ ลาพักร้อน และลาคลอด
 ลาป่วย	เมื่อป่วยไข้เพียงวัน-สองวัน	ย่อมไม่มีปัญหาต่อการท�างาน	
แต่ความเจ็บป่วยที่ยาวนานหลายวัน	 หรือเมื่อเกินกว่า	 3	 วันจะต้องน�า
ใบรับรองจากแพทย์มาแสดงต่อนายจ้าง	หรอืปฏบิตัติามเงือ่นไขการลาป่วย
ที่ก�าหนดไว้ในสัญญาจ้างงาน	
	 ลูกจ ้ างได ้ รับการคุ ้ มครองให ้ ได ้ รับ เงิน เดือนในระหว ่ าง
ลาป่วย	 เพราะนายจ้างจะต้องท�าประกันเจ็บป่วยระหว่างท�างาน	
(Krankentaggeldversicherung	/	Assurance	d’	indemnités	journalières	
en	cas	de	maladie	/	Assicurazione		d’	indennità	giomaliera	in	caso	
di	 malattia)	 และแม้เมื่อเจ็บป่วยหรือรับอุบัติเหตุนอกเวลาท�างาน	 หรือ
แม้การลาไปรับราชการทหาร	 หรือลาคลอด	 แต่ทั้งนี้มีช่วงเวลาจ�ากัดของ
ระยะการลาป่วย	 เช่น	ท�างานปีแรก	สามารถลาป่วยได้ไม่เกิน	3	สัปดาห์	
ถ้าท�างานนานกว่านั้น	สามารถลาได้นานขึ้น	 (	ระหว่าง	2	ถึง	6	เดือน	)	
หรือลาป่วยได้นานถึง	 2	 ปี	 โดยที่ลูกจ้างจะได้รับเงินเดือน	 80%	 หรือ	
100%	 ระยะเวลาและเงินเดือนจะเป็นเท่าใดขึ้นกับข้อสัญญาที่นายจ้าง
ท�าประกันไว้	 ทั้งนี้	 ลูกจ้างสามารถสอบถามข้อมูลที่นายจ้างเกี่ยวกับ
การประกันเจ็บป่วยในการท�างานนี้
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 ลากิจ	 กฏหมายแรงงานอนุญาตให้ลูกจ้างลากิจโดยถือวันลาเป็น
วันท�างาน	ดังนี้
 - วนัแต่งงานของตนเอง	ของลูก	ของพ่อหรอืแม่	ของพีน้่อง	ได้ลา	1	วนั
 - วันลูกคลอด	ได้ลา	1	วัน
 - วันตายของคู่ครอง	ของพ่อหรือแม่	ของลูก	ได้ลา	3	วัน
 - วนัตายของญาติเช่น	ปู	่ย่า	ตา	ยาย	ป้า	ลงุ	หรอื	เขย	สะใภ้	ลาได้	1	วนั
 - คนในบ้าน เช่นลูก	สามี	ภรรยา	เจ็บป่วย	ต้องพาไปหาหมอ	หรือ
โรงพยาบาล	ลาได้	2	วัน
 - ย้ายบ้าน	ลาได้	1	วัน	

 ลาพักร้อน	ระยะเวลาพกัร้อนจะระบไุว้ในสญัญาจ้างงาน	ตามกฏหมาย
แรงงาน	 ลูกจ้างจะได้หยุดพักร้อน	 4	 สัปดาห์ต่อปี	 ในบริษัทหลายแห่ง
อนญุาตให้ลกูจ้างทีม่อีายมุากกว่า	50	ปี	ได้พกัร้อน	5	สปัดาห์	ส�าหรบัวยัรุน่
ที่อายุต�่ากว่า	20	ปี	จะได้พักร้อนปีละ	5	สัปดาห์เช่นกัน

 ลาคลอด		คุณแม่สามารถลาพัก	ได้	14	สัปดาห์	หรือ	98	วัน	นับ
จากวันคลอด

7.3 การยกเลกิสัญญาจ้างงาน (	Küundigung	/	Réesiliation	/	Disdetta	)
				 ในสัญญาจ้างงาน	 จะต้องระบุ	 เรื่องการยกเลิกสัญญาจ้างงาน	
เป็นการคุ้มครองทั้งนายจ้างและลูกจ้างในการเลิกสัญญาจ้าง	 เพื่อไม่ให้
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเกิดความเสียหาย	ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับบัญญัติ	 ซึ่งแยก
ลักษณะการเลิกสัญญาออกได้เป็นข้อ	ๆ	ดังนี้
 1.	ถ้าสัญญาจ้างได้ก�าหนดระยะเวลาการจ้างไว้	สัญญาย่อมสิ้นสุด
เมื่อครบก�าหนดระยะเวลา	โดยไม่ต้องบอกเลิก
 2.	ถ้าสัญญาจ้างได้ก�าหนดระยะเวลาการจ้างไว้	หากไม่มีเงื่อนไข
ในการบอกเลิกสัญญาจ้างก่อนครบก�าหนด		 	 จะบอกเลิกก่อนครบก�าหนด
ไม่ได้	เพราะอาจถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้
	 3.	ถ้านายจ้างต้องการลูกจ้างประจ�า	 โดยไม่ได้ก�าหนดเวลาสิ้นสุด
การจ้าง	กรณนีี	้ ในสญัญาจ้างงานจะก�าหนดระยะเวลายกเลิกสญัญาล่วงหน้า	
(Küundigungsfrist	/	Déelais	de	réesiliation	/	termini	di	disdetta	)	เช่น
ต้องแจ้งยกเลิกสัญญาล่วงหน้า	 1	 เดือน	 หรือ	 3	 เดือน	 (และในระหว่าง
ทดลองงาน	 สามารถบอกยกเลิกได้ภายใน	 7	 วัน)	 การลาออกหรือการ
ยกเลิกสัญญา	 ย่อมกระท�าได้โดยการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือให้อีก
ฝ่ายหนึ่งทราบ	 และจะต้องยื่นอย่างช้าที่สุดในวันสุดท้ายของเดือน	 เช่น	
จะให้ออกจากงานเดอืนพฤศจกิายน	ต้องมีหนงัสอืแจ้งก่อนวันที	่31	กรกฎาคม	
(กรณีมีก�าหนด	3	เดือน)	เป็นต้น		
	 ในกรณีที่ไม่มีก�าหนดการบอกเลิกสัญญาล่วงหน้า	 นายจ้างต้องถือ
ปฏิบัติดังนี้
 - ในระหว่างทดลองงาน	นายจ้างยกเลิกสัญญาได้ล่วงหน้า	7	วัน
 - ลูกจ้างท�างานภายในหนึ่งปีแรก	นายจ้างยกเลิกสัญญาได้
ล่วงหน้า	1	เดือน
 - ลูกจ้างท�างานระหว่าง 2-9 ปี	 นายจ้างยกเลิกสัญญาได้
ล่วงหน้า	2	เดือน
 - ลูกจ้างท�างานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป	 นายจ้างยกเลิกสัญญาได้
ล่วงหน้า	3	เดือน
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, ,..



บทที่ 7 กฏหมายแรงงาน

110 111

	 ส�าหรับฝ่ายนายจ้าง	หากประสงค์ให้ลูกจ้างออกจากงานทันท	ี
นายจ้างสามารถบอกเลิกสัญญาตามข้อ	 3	 ดังกล่าว	 โดยต้องจ่ายค่าจ้าง
หรือเงินเดือนชดเชย	ให้ครบ	1	เดือน	หรือ	3	เดือน	ตามก�าหนดการบอก
เลิกสัญญา	 แต่นายจ้างควรจะระบุเหตุแห่งการเลิกจ้างไว้ด้วย	เพราะถ้า
ลูกจ้างกระท�าความผิด	การบอกเลิกด้วยวาจาย่อมมีผลเช่นกัน	โดยไม่ต้อง
บอกกล่าวล่วงหน้าด้วย	 อย่างไรก็ตามเหตุเลิกจ้างก็ต้องระบุและแจ้งเป็น
ลายลักษณ์อักษร	 และหากมีความขดัแย้งระหว่างนายจ้างกับลกูจ้างเกิดขึน้	
ก็สามารถยื่นค�าร้องต่อศาลแรงงานได้

อย่างไรก็ตาม	ลูกจ้างจะได้รับความคุ้มครองทางกฎหมาย	จากการ
ถกูบอกยกเลกิสญัญาจ้างงาน	 เช่น	 ไม่สามารถยกเลกิการจ้างงาน	ขณะตัง้ครรภ์	
จนถึงช่วงหลังคลอด	16	สัปดาห์	(ลาคลอด)	หรืออยู่ระหว่างลาป่วย	หรือ
ขณะไปปฏิบัติราชการทหาร	เป็นต้น

7.4  การประกันการว่างงาน (	Arbeitslosenversicherung		ALV	/	
Assurance-chôomage	AC	/	Assicurazione	disoccupazione	AD)
	 ลูกจ้างทุกคนได้รับการคุ้มครองจากการประกันการว่างงาน	 โดยที่
ลูกจ้างและนายจ้างต้องจ่ายค่าประกันการว่างงาน	 ให้แก่กองทุน	 ตาม
สัดส่วนของเงินเดือน	(ลูกจ้างจ่าย	1.1%	และนายจ้างจ่ายอีก	1.1%	ของ
เงินเดือน----ข้อมูลกฏหมาย	1	มกราคม	พ.ศ	2556)	กองทุนนี้มีจุดประสงค์
ทีจ่ะช่วยเหลอืลกูจ้างให้มรีายได้จ�านวนหนึง่ขณะตกงาน	 และอยู่ในระหว่าง
หางานใหม่	 ขณะเดียวกันก็สามารถช่วยเหลือนายจ้างบางรายที่มีปัญหา
ภายในบริษัท	เพื่อให้สามารถรักษาลูกจ้างไว้	ให้ได้ท�างานต่อไป
	 ลกูจ้างทีต่กงานจะได้รับเงินชดเชยเงินเดอืนจ�านวนหน่ึง	 และในระยะ
เวลาท่ีกฏหมายก�าหนด	 ทัง้นีลู้กจ้างต้องมคีณุสมบตัติามก�าหนด	 และปฏิบตัิ
ตามระเบยีบของส�านกังานแรงงาน	 (Arbeitsamt	 /	 office	 de	 l’emploi	 /	
ufficio	di	collamento	)	เมือ่ตกงาน	ลกูจ้างต้องตดิต่อส�านกังานจดัหางาน
ในท้องถิน่ทีอ่าศยั	(die	Regionalen	Arbeitsvermittlungszentren	RAV	/	
Offices	réegionaux	de	placement	ORP	/	Uffici	reginali	di	collocamento	
URC)	ซ่ึงมเีจ้าหน้าทีใ่ห้ค�าแนะน�า	ให้ค�าปรึกษา	และตรวจสอบการหางานใหม่	

7.5 ตกงาน 
 1. ก่อนจะตกงาน 
	 เมื่อได้รับจดหมายแจ้งให้ออกจากงาน	 สิ่งที่เราผู้เป็นลูกจ้างต้อง
ค�านึงคอื	 ตรวจสอบวันทีข่องจดหมายและก�าหนดวนัสุดท้ายของการท�างาน	
ว่านายจ้างปฎิบตัติามสัญญาการยกเลกิล่วงหน้า	 หรือไม่	 ถ้านายจ้างไม่ท�า
ตามสญัญา	ให้เขียนจดหมายลงทะเบียนถึงนายจ้าง	เพือ่ยืนยันทีจ่ะขอให้ท�า
ตามสญัญา	ยืนยันการท�างานต่อไป	พร้อมขอเหตผุลทีใ่ห้ออกจากงาน

 2. ติดต่อส�านักงานแรงงาน
เมือ่ได้รับหนังสอืแจ้งให้ออกจากงาน	 ให้ตดิต่อกับส�านกังานแรงงาน

หรือส�านักงานจัดหางานท้องถิ่น	 (RAV	 /	 ORP	 /	 URC)	 ทั้งนี้สามารถ
ติดต่อได้ตั้งแต่วันแรกเมื่อได้รับจดหมายยกเลิกการท�างาน	

BIG BOSS
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 3. จ�านวนเงินชดเชยการตกงาน
จ�านวนเงินชดเชยส�าหรับผู้ตกงาน	จะคิดเฉลี่ยเป็นเงินรายวัน	และ

นับตามวันท�างาน	(จันทร์	–	ศุกร์)	ในเดือนนั้นๆ	แล้วค�านวณเป็นเงินเดือน
ที่ต้องจ่าย	 จ�านวนเงินขึ้นอยู่กับเงินเดือนเฉลี่ยก่อนตกงาน	 และจะได้รับ
เพียง	70%	ของเงินเดือนเท่านั้น	ยกเว้นในกรณี	ที่มีบุตรที่ต้องดูแล	หรือมี
เงินเดือนน้อยกว่า	 3‘797	 สวิสฟรังค์	 หรืออยู่ระหว่างรับเงินผู้ทุพพลภาพ	
เช่นนี้จะได้รับเงินชดเชย	80%	ของเงินเดือนเดิม	
	 นอกจากนี้ถ้าบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	หรือยังอยู่ระหว่างการศึกษา	
มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือบุตร	หรือเงินช่วยการศึกษา
 

เอกสารที่ต้องน�าไปแสดงต่อส�านักงานแรงงาน
11 บัตรสวัสดิการผู้สูงอายุ	(AHV	/	AVS)
21 บัตรประจ�าตัวประชาชน	หรือหนังสือเดินทาง
31 ทะเบียนบ้าน	หรือเอกสารรับรองถิ่นพ�านักจากส�านักงานอ�าเภอ
41 กรณีชาวต่างชาติ	ต้องมีใบอนุญาตพ�านัก	บี	หรือ	ซี
51 สัญญาจ้างงาน
61 หลักฐานการรับ-จ่ายเงินเดือนย้อนหลัง	 12	 เดือน	 (หรือกรณีที่ไม่

ได้ท�างานต่อเนื่อง	หรือเปลี่ยนงาน	ต้องมีหลักฐานการท�างานอย่าง
น้อย	12	เดือน	ในระยะเวลา	2	ปี	ก่อนตกงาน)

71 หนังสือแจ้งให้ออกจากงาน
81 ประวัติส่วนตัว	แสดงการศึกษา

	 เมื่อได้รับหลักฐานแล้ว	 ส�านักงานแรงงานจะเชิญผู้ตกงานไปพบ
และแนะน�าเรื่องคุณสมบัติพร้อมข้อปฏิบัติของผู้ตกงาน	 แนะน�าเรื่องการ
หางาน	และตรวจสอบหลักฐานการหางาน	

	 ก่อนที่จะได้รับเงินว่างงานนั้น	 ผู้ตกงานต้องมีหลักฐานแสดงความ
ตัง้ใจในการหางาน	 เพราะถ้าขาดคุณสมบัติ	อาจถกูตดัเงนิเดอืน	และต้องพร้อม	
ท่ีจะรับงานซึ่งส�านักงานฯ	 จัดหาให้	 	 ตามคุณสมบัติและความสามารถ
แต่ก็ไม่ต้องรับทุกงาน	 ถ้างานนั้นมีสวัสดิการไม่เพียงพอ	 ไม่เหมาะ
กับสถานภาพร่างกาย	 อายุ	 หรืออยู่ไกลมาก	 ต้องเดินทางไปกลับมากกว่า
วันละ	 4	 ชั่วโมง	 หรือให้เงินเดือนน้อยกว่าเงินชดเชยการตกงาน	 (ต�่ากว่า	
70%	ของเงินเดือนเดิม)

LOST MY JOB
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 4. ระยะเวลาการรับเงิน
	 ส�านักงานแรงงานก�าหนดระยะเวลาการจ่ายเงินชดเชย	 ตั้งแต่	
200	วัน	ถึงนานสุดไม่เกิน	520	วัน	ขึ้นกับระยะเวลาที่เคยท�างาน	ขึ้นกับ
อายุของผู้นั้น	และขึ้นกับเหตุผลว่ามีบุตรที่ต้องดูแลหรือไม่
	 กรณี	“ตกงานแต่ท�างาน”	นัน่คือผูต้กงานสามารถหางานท�ามรีายได้
แต่น้อยกว่าเงินชดเชยที่ได้รับ	 ทางส�านักงานแรงงานจะน�าเงินรายได้
มาคดิค�านวนหกัออกจากเงนิเดอืนก่อนตกงาน	 น�าค่าต่างมาค�านวนเงินชดเชย	
ซึง่เมือ่รวมกันแล้ว	 ย่อมจะมากกว่าเงนิชดเชยท่ีคดิไว้ขณะไม่มรีายได้	 น่ีเป็น
ข้อดีอย่างหนึ่ง	และข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือ	คุณสามารถยืดเวลาของการ
รับเงินชดเชย	 ได้ประสบการณ์การท�างานเพิ่มขึ้น	 ซ่ึงน�าไปสู ่โอกาส
ในการหางานใหม่ได้ง่ายขึ้น

 5. วันหยุดขณะตกงาน 
	 วันหยุดขณะตกงาน	 หมายถึงวันที่คุณหยุดโดยที่ไม่ต้องหางาน	
ไม่ต้องรายงานตัวระหว่างวันหยุดนั้น	 ระเบียบการการหยุด	 คือ	 หลังจาก
ได้รับเงินตกงานแล้ว	60	วัน	จะได้รับวันหยุด	5	วัน	หรือสะสม	 เช่น	
รับเงินตกงานแล้ว	120	วัน	ได้รับวันหยุด	10	วัน	การขอหยุดนั้น	จะต้อง
แจ้งส�านักงานแรงงานล่วงหน้าอย่างน้อย	 2	 สัปดาห์	 	 แม้กรณีที่เจ็บป่วย	
เกิดอุบัติเหตุ	คลอดบุตร	ก็ต้องแจ้งส�านักงานฯภายใน	1	สัปดาห์	เพื่อรักษา
สิทธิประโยชน์การรับเงินตกงาน	ตามกฏระเบียบ	ต่อไป

 6. สิทธิประโยชน์อื่นๆ
	 กรณทีีค่ณุสามารถหารายได้เพิม่เตมิระหว่างตกงาน	 แต่ทีท่�างานใหม่
อยู่ไกลจากบ้านพักอาศัย	 จะได้รับเงินขดเชยค่าเดินทางรวมทั้งค่าอาหาร
กลางวนั	และถ้าไกลมากไม่สามารถกลบับ้านพกัได้	จะได้รบัค่าทีพ่กัค้างคืนด้วย

สิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งอีกอย่างหนึ่งคือ	 โอกาสที่จะได้เรียน
วชิาชพีเพิม่เตมิ	 ทางส�านกังานแรงงานต้องการช่วยเหลอืผู้ตกงานให้มโีอกาส
หางานใหม่ง่ายขึ้น	 จึงสนับสนุนการเรียนที่เกี่ยวข้องกับการท�างานและ
สายอาชีพของผู้ตกงาน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งส�าหรับเราคนไทย	 สามารถ
ขอเรียนภาษาเพิ่มเติม	เพื่อเหตุผลการส่งเสริมการหางาน	

เมื่อตกงานไม่ต้องน้อยเน้ือต�่าใจแต่อย่างใด		ในสวิตฯเราได้รับ
หลักประกันช่วยเหลือที่มั่นคง	การมองในแง่มุมที่ว่า	นี่เป็นโอกาสซึ่งเรา
จะได้เปลีย่นเส้นทางทีจ่ะต้องดกีว่าเดมิ	 เดนิหน้าและก้าวเดนิในหนทางใหม่
อย่างมั่นใจ	
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	 ประเทศสวิตเซอร์แลนด์	 มกีฏหมายประกันสงัคมท่ีมัน่คง	 ซึง่เอ้ือ
ประโยชน์ต่อสงัคม	 เพือ่สนัตสิขุของประชากรเม่ือประสบวกิฤตทิางเศรษฐกิจ		
เป็นการสร้างระบบช่วยเหลอืประชากร	 ทกุระดบั	 ได้แก่	 ครอบครัว	 เดก็	
เยาวชน	ผู้สงูอายุ	และผูท้พุพลภาพ
	 ระบบประกันสังคมของประเทศสวิตเซอร์แลนด์	 หรือที่เรียกกันว่า	
“ระบบ	3	เสา”		ได้แก่

 เสาที่ 1	เป็นระบบการประกันและคุ้มครองให้ประชากรทุกคน	ได้
รับความเป็นอยู่ตามมาตรฐานที่รัฐก�าหนด	ไม่ตกอยู่ในภาวะยากจน	ขัดสน	
ซึ่งมีการประกันดังต่อไปนี้

•	 การประกันสวัสดิการผู้สูงอายุ	(AHV,	AVS,	AVS)
•	 การประกันผู้ทุพพลภาพ			(IV,	AI,	AI)
•	 การประกันเงินทดแทนเงินเดือน	(EO,	APG,	IPG)
•	 การประกันเงินช่วยเหลือกรณีขาดแคลน	 (เพื่อให้มีรายได้

เทียบเท่า	กับค่าครองชีพขั้นต�่า)	(EL,	PC,	PC)

 เสาที่ 2	เป็นการประกันเงินสะสม	(PK,	CP,	CP)	ของผู้ที่ประกอบ
อาชีพ	ทั้งที่เป็นลูกจ้าง	และประกอบธุรกิจส่วนตัว	เพื่อเป็นหลักประกัน	ให้
มีมาตรฐานความเป็นอยู่ที่สูงขึ้นหลังเกษียณ

 เสาที่ 3	เป็นการจ่ายประกันเพื่อเก็บเงินสะสมส่วนตัว	ซึ่งกฏหมาย
ไม่ได้บังคับ	ได้แก่	
		-	การจ่ายประกันเงินสะสมส่วนตัว	(3a)	สามารถน�ามาลดหย่อนภาษี	
		-	การจ่ายประกันเงินสะสมส่วนตัว	(3b)	ไม่สามารถน�ามาลดหย่อนภาษี
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8.1  การประกันสวัสดิการผู้สูงอายุและเด็กก�าพร้า (เสาที่ 1)
	 (	AHV:	Altes-	und	Hinterlassenenversicherung	)
	 (	AVS:	Assurance-vieillesse	et	survivants	)
	 (	AVS:	Assicurazione	vecchiaia	e	superstiti	)	
	 สวัสดกิารนีเ้พือ่ผูท่ี้เกษียณอายไุด้รบัเงนิบ�านาญ	มเีงินเดอืนเลีย้งชีพ	
หรือเพื่อเป็นสวัสดิการช่วยเหลือครอบครัวหลังเกษียณอายุ	 หรือในกรณีที่
เป็นพ่อม่าย	แม่ม่าย	และเป็นเด็กก�าพร้า	

การประกันนี้มีผลบังคับใช้กับ 
•	 ทุกคนที่อาศัยในประเทศสวิตเซอร์แลนด์	รวมถึงผู้ที่ไม่ท�างาน	เช่น	

นักศึกษา	คนพิการ	ทุพพลภาพ	แม่บ้าน	พ่อบ้าน	และผู้ที่ขอเกษียณ
ก่อนก�าหนด	

•	 ทกุคนทีท่�างานในประเทศสวติเซอร์แลนด์	 รวมทัง้คนท�างานทีม่าจาก
ฝั่งชายแดน	หรือแรงงานต่างชาติ			

(	ยกเว้นเดก็อายุต�า่กว่า	17	ปีและผูท่ี้มีอายคุรบเกษยีณและไม่ท�างานแล้ว	) 
 
	 บุคคลเหล่านี้	 ต้องจ่ายเบี้ยประกันผู้สูงอายุ	 	ตั้งแต่เริ่มท�างานและ
มีอายุครบ	17	ปี	จนถึงอายุครบเกษียณ	กรณีของพ่อบ้านหรือแม่บ้าน
ซึ่งไม่ได้ท�างาน	 ถ้าคู่สมรสท�างานและได้จ่ายเบี้ยประกันมากกว่าสองเท่า
ของเบีย้ประกันขัน้ต�า่สุด	(เงนิเบีย้ประกันขัน้ต�า่สุด	เท่ากับ	480	ฟรงัค์ต่อปี)	
ถือว่าจ�านวนเบี้ยประกันนั้นครอบคลุมการจ่ายเบี้ยประกันของพ่อบ้าน	
และแม่บ้านนั้นด้วย	

 ส�าหรับผู้ที่เป็นลูกจ้าง	 จ�านวนเบี้ยประกันขึ้นอยู่กับรายได้	 โดยจะ
ถูกหักเบี้ยประกัน	5.15	%	ของเงินเดือน	 	แล้วนายจ้างจะจ่ายเพิ่มให้อีก
เท่าตัว	คือ	5.15	%	ของเงินเดือนนั้น	รวมเป็น	10.30%	เพื่อส่งเข้ากองทุน
สวัสดิการผู้สูงอายุ

 ส�าหรับผู้ที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว	 จะต้องจ่ายเบี้ยประกันผู้สูงอายุ
รวม	10.30%		ของรายได้สุทธิของสถานประกอบการ	

 กรณีของผู้ไม่ท�างาน	 ก็ต้องจ่ายเบี้ยประกันนี้	 จ�านวนเบี้ยประกัน
ขึ้นกับจ�านวนทรัพย์สินที่มีอยู่	 ทั้งนี้กองทุนสวัสดิการจะคิดค�านวนจ�านวน
เบี้ยประกัน	จากหลักฐานการแจ้งทรัพย์สินในใบแจ้งเสียภาษี	

ผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงินประกันสวัสดิการผู้สูงอายุ ได้แก่
•	 ผู้เกษียณอายุ	ส�าหรับผู้หญิงเมื่ออายุครบ	64	ปี	และผู้ชายเมื่ออายุ

ครบ	65	ปี
•	 กรณีก�าพร้า	 เด็กจะได้รับเงินช่วยเหลือรายเดือน	 จนถึงอายุครบ	

18	ปี	หรือจนกว่าจะจบวิชาชีพ	แต่ต้องไม่เกินอายุ	25	ปี
•	 แม่ม่าย	 จะได้รับเงินเดือนแม่ม่าย	 ถ้าขณะที่สามีเสียชีวิต	 มีบุตรที่

ยังไม่บรรลุนิติภาวะอยู่ในความดูแล	 	 ในกรณีที่ไม่มีบุตร	 แม่ม่าย
ต้องมีอายุมากกว่า	45	ปี	และแต่งงานมาแล้วกว่า	5	ปี

•	 พ่อม่าย	 จะได้รับเงินพ่อม่ายกรณีมีบุตร	 จนกว่าบุตรจะมีอายุครบ	
18	ปีบริบูรณ์

	 ก่อนเกษียณอายุ	ประมาณ	6	เดือน	ให้ติดต่อกับกองทุนสวัสดิการ
ผู้สูงอายุ	 เพื่อให้เวลากับกองทุน	 ในการค�านวนจ�านวนเงินบ�านาญที่เรา
ควรจะได้รับ	 และเพื่อที่เราจะได้ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเบี้ยประกัน
เข้ากองทนุฯ	 ตัง้แต่วนัแรกของการเร่ิมท�างาน	 จนถึงปัจจบุนั	 ถ้ากรณขีองม่าย	
หรือก�าพร้า	 สามารถติดต่อที่กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุ	 ได้ทันที	 กองทุน
สวัสดิการผู้สูงอายุ	มีอยู่ที่อ�าเภอ	หรือรัฐที่อาศัยอยู่	
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8.2 การประกันผู้ทุพพลภาพ
	 (	IV:	Invalidenversicherung	)
	 (	AI:	Assurance-invaliditée	)
	 (	AI:	Assicurazione	per	l’invaliditàa	)
	 เป็นการประกันที่บังคับใช้เช่นเดียวกับการประกันผู้สูงอายุ	จ�านวน
เบี้ยประกันนั้น	ได้จ่ายรวมแล้วกับเบี้ยประกันสวัสดิการผู้สูงอายุ	หลักการ
จ่ายเบี้ยประกัน	 และกฏระเบียบในการรับผลประโยชน์	 เหมือนกับการ
ประกันสวัสดิการผู้สูงอายุ	เป็นสวัสดิการช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพ	ให้มีความ
เป็นอยู่ในระดับพื้นฐานที่รัฐก�าหนด	 เมื่อพิการทางกายและทางจิต		
ไม่สามารถท�างานได้	 และมีใบรับรองแพทย์ว่าไม่สามารถท�างานได้จริงมา
เป็นเวลาอย่างน้อย	1	ปีแล้ว	จ�านวนเงินที่ได้รับ	จะเป็นไปตามสัดส่วนของ
ระดับความพิการ	 รวมถึงเป็นสัดส่วนของระยะเวลาที่เคยจ่ายเบี้ยประกัน	
และจ�านวนเงินเดือน	 ผู้ที่ต้องการได้รับสวัสดิการนี้	 ให้ติดต่อกับกองทุน
สวัสดิการผู้สูงอายุ	และผู้ทุพพลภาพ	ในเขตอ�าเภอที่อาศัยอยู่

8.3 การประกันเงินทดแทนเงินเดือน
	 ลูกจ้างจะได้รับเงินทดแทนเงินเดือน	 เมื่อต้องไปท�างานสาธารณะ
ประโยชน์	หรือลาคลอด	ได้แก่

•	 เมื่อไปเป็นทหาร	หรือไปท�างานบริการสังคมสงเคราะห์	 เช่น	ช่วย
เหลือผู้สูงอายุที่บ้านพักคนชรา	หรือช่วยงานของสภากาชาด

•	 เมื่อไปซ้อมกีฬาเยาวชนระดับรัฐหรือระดับชาติ
•	 เมื่อลาคลอด	(รวมเวลา	14	สัปดาห์	หรือ	98	วัน	นับจากวันคลอด)

	 เงินทดแทนเงินเดือนนี้	นายจ้างมีหน้าที่ในการด�าเนินการ

8.4 การประกันเงินช่วยเหลือกรณีขาดแคลน 
	 ผู้ทีไ่ด้รับเงนิบ�านาญหรือเงนิผู้ทพุพลภาพ	น้อยกว่าเงนิเลีย้งชพีข้ันต�า่	
และไม่มีทรัพย์สินอื่นใด	 มีสิทธิขอรับเงินเพิ่ม	 เมื่อผู้นั้นอาศัยในประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์	 มีสัญชาติสวิส	 หรือชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาตพ�านัก
ซึ่งอาศัยอยู่ในสมาพันธรัฐสวิส	 ติดต่อกันนานกว่า	 10	 ปี	 สามารถติดต่อ
ขอรับเงินเพิ่มนี้ด้วยตนเอง	ที่	 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ	
ในเขตอ�าเภอที่อาศัยอยู่

8.5 การประกันเงินสะสม ส�าหรับผู้ท�างาน (เสาที่ 2)
	 เป็นระบบประกันสังคมส�าหรับผู้ที่ประกอบอาชีพ	 เพื่อเสริมกับเสา
ที่	1	ให้ผู้เกษียณอายุ	หรือทุพพลภาพ	หรือม่าย	หรือก�าพร้า	ได้รับเงิน
ค่าครองชีพเพียงพอ	เพื่อความเป็นอยู่ที่ดี	เป็นการประกัน	โดยประสงค์ให้
ผู้เกษียณอายุได้รับเงินเดอืนเล้ียงชพี	 จากท้ังสองเสารวมกันแล้ว	 อย่างน้อย	
60	เปอร์เซ็นต์	ของเงินเดือนสุดท้ายก่อนเกษียณ	นอกจากนี้เบี้ยประกัน
ยังคุ้มครองเมื่อเสียชีวิตและทุพพลภาพ	 ผู้ที่สามารถท�าประกันประเภทนี้	
คือผู้ที่ท�างานมีเงินเดือน	มากกว่าปีละ	21,060	ฟรังค์	 เงินเบี้ยประกัน
จะถกูหักจากเงนิเดอืน	 จ�านวนเบีย้ประกันข้ึนกับจ�านวนเงนิเดอืน	 และอายุ	
แล้วนายจ้างต้องเพิม่เงินประกันจ�านวนเท่ากัน	 รวมจ่ายเข้ากองทนุสวสัดกิาร	
ทีบ่รษัิทเป็นสมาชกิ	 ดงันัน้ควรจะตรวจสอบด้วยว่านายจ้างได้น�าเงนิไปเข้า
กองทนุหรอืไม่	 (กรณี	 เปลี่ยนงาน	 เงินจ�านวนนี้จะถูกโอนไปยังบริษัทใหม่	

,
,
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หรือถ้าเลิกท�างานก่อนเกษียณอายุ	 เงินประกันสะสมจ�านวนนี้	 จะถูกโอน
เข้าบัญชีธนาคาร	ซึ่งไม่สามารถเบิกใช้	จนกว่าจะครบเกษียณอายุ)	ส�าหรับ
ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว	 กฏหมายไม่บังคับการจ่ายเงินประกันสะสมของ
เจ้าของกิจการ	แต่ต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้าง	 ในกรณีที่ต้องการจ่ายเบี้ยประกัน
เงินสะสมเพื่อตนเองก็สามารถท�าได้	โดยติดต่อบริษัทที่รับท�าประกัน

การขอรับเงินประกันสะสมก่อนเกษียณอายุ ท�าได้ในกรณีต่อไปนี้
1 1 ต้องการน�าเงินไปลงทุนท�าธุรกิจส่วนตัว	 (ก่อนหน้านั้นท�างานเป็น
ลูกจ้าง)

1 2 เมื่อปิดกิจการธุรกิจส่วนตัวเดิม	แล้วไปลงทุนท�าธุรกิจด้านอื่น	
1 3 น�าเงินไปซื้อบ้าน	 หรืออพาทเม้นท์	 เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของตนเอง	
ถ้าอายุต�่ากว่า	 50	 ปีสามารถขอเบิกได้เต็มจ�านวนเงินที่มีในบัญชี	
แต่ถ้าอายุเกิน	50	ปี	สามารถเบิกได้เพียงบางส่วน

1 4 เมื่อย้ายถิ่นฐานออกนอกประเทศ	ยกเว้นประเทศในเขต	EU	และ	
EFTA	บางประเทศ	

8.6 การประกันเงินสะสมส่วนตัว (เสาที่ 3) 
	 ควบคู่ไปกับการประกันสวัสดิการผู้สูงอายุ	 และการประกันเงิน
สะสมเสาที่	2	แล้ว	ยังมีการประกันเงินสะสมส่วนตัวที่เรียกว่า	เสาที่	3	ซึ่ง
กฏหมายส่งเสริมให้มีการเก็บออม	เพื่อมีเงินเพียงพอ	ในการใช้จ่ายในชีวิต
บั้นปลาย
 การประกันเงินสะสมส่วนตัว ( ประเภท 3a)	เป็นการจ่ายประกัน
เพื่อเก็บเงินสะสมส่วนตัวของผู้ประกอบอาชีพ	ซึ่งกฏหมายไม่ได้บังคับ	แต่
รัฐส่งเสริมให้มีการท�าประกันประเภทน้ี	 	 ได้รับการยกเว้นภาษีเงินรายได้
ของจ�านวนเงินที่น�าไปจ่ายค่าเบี้ยประกัน	โดยต้องท�าประกันกับบริษัทหรือ
กับกองทุนประกันของธนาคารที่รัฐรับรองเท่านั้น	 ผู้ที่มีสิทธิ์ท�าประกัน
ประเภทนี้	 ต้องเป็นผู้ที่ท�างานและมีประกันเงินสะสมจากการท�างาน	
(PK,	CP,	CP)	และจะได้รับคืนหลังเกษียณอายุ

กฏหมายจ�ากัดจ�านวนเงินการจ่ายเบี้ยประกัน	ดังนี้	
 ในกรณเีป็นลูกจ้าง	สามารถจ่ายเบีย้ประกันสูงสุดไม่เกินปีละ	6,739	ฟรังค์	
 ในกรณีท�าธรุกิจส่วนตัว	สามารถจ่ายเบี้ยประกันสูงสุด	ไม่เกินปีละ	
20%	ของรายได้	แต่ไม่เกิน	33,696	ฟรังค์	

 
	 การประกันประเภท	 3a	 นี้	 จะมีข้อเสียส�าหรับผู้ที่ท�าธุรกิจส่วนตัว	
คือ	 การประกันจะไม่คุ้มครอง	 กรณี	 เสียชีวิต	 และทุพพลภาพ	 ดังนั้นจึง
ต้องท�าประกันชีวิตเพิ่มเติม	(3b)	ซึ่งกฏหมายไม่ได้บังคับ

การขอรับเงินประกันประเภท 3a ก่อนเกษียณอายุ ท�าได้ในกรณีต่อไปนี้
1.	ต้องการน�าเงินไปลงทนุท�าธรุกิจส่วนตวั(ก่อนหน้าน้ันท�างานเป็นลกูจ้าง)
2.	เมื่อปิดกิจการธุรกิจส่วนตัวเดิม	แล้วไปลงทุนท�าธุรกิจด้านอื่น	
3.	น�าเงินไปซื้อบ้าน	หรืออพาทเม้นท์	เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของตนเอง
4.	เมื่อย้ายถิ่นฐานออกนอกประเทศ	
5.	เมื่อได้รับเงินสงเคราะห์ผู้ทุพพลภาพเต็มจ�านวน	
6.	สามารถขอรับได้ก่อนเกษียณอายุ	เมื่อผู้ชายอายุครบ	60	ปี	ผู้หญิงอายุ
			ครบ	59	ปี	
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แต่การขอรับเงินดังกล่าวข้างต้นจะถูกหักภาษีการประกันสังคมอื่นๆ 
ได้แก่

•	 การประกันการว่างงาน	(ALV,	AC,	AD)
•	 การประกันสุขภาพ
•	 การประกันอุบัติเหตุ
•	 การประกันเงินช่วยเหลือบุตร

8.7 การประกันการว่างงาน
	 สวสัดกิารประกนัการว่างงานนี	้เพือ่ช่วยเหลอืผู้ตกงาน	กรณีถกูให้ออก	
ถูกลดงาน	หรือนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้าง	สวัสดิการนี้จะคุ้มครองลูกจ้างที่จ่าย
เบี้ยประกันการว่างงาน	แต่ไม่คุ้มครองผู้ท�าธุรกิจส่วนตัว	
	 ลูกจ้างทุกคนในประเทศสวิตเซอร์แลนด์	 จะต้องจ่ายเบี้ยประกัน
ว่างงาน	 รวมถึงลูกจ้างที่รับเงินเดือนจากบริษัทของประเทศสวิตฯ	 ที่
ด�าเนินกิจการในต่างประเทศด้วย
	 จ�านวนเบี้ยประกันว่างงาน	 	 เท่ากับ	 1.1	 %	 ของเงินเดือน	 โดย
นายจ้างเป็นผู้หกัเบีย้ประกนัจากเงนิเดือน	 แล้วนายจ้างจ่ายเพิม่ด้วยจ�านวน
เท่ากัน	คือ	1.1	%	ของเงินเดือน	รวมน�าส่งเข้ากองทุน	
(ข้อมูลกฏหมาย	1มกราคม2556)	

	 กรณีที่ถูกออกจากงาน	 ลูกจ้างจะได้รับเงินช่วยเหลืออย่างน้อย	 70 
เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือน	 ความช่วยเหลือที่ได้รับจะนานเท่าใด	 ขึ้นกับอายุ
ของบุคคลนั้น	และระยะเวลาของการจ่ายเบี้ยประกันที่ผ่านมา	

	 บุคคลผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินประกันว่างงาน		ได้แก่	
	 1.	ผู้ที่ตกงาน	หรือถูกลดงาน	
	 2.	แรงงาน	ที่อาศัยในประเทศสวิตฯ	รวมถึงชาวต่างชาติ	ที่มี
ใบอนุญาตพ�านักในประเทศนี้	
	 3.	 ภายในระยะเวลา	 2	 ปี	 ก่อนตกงาน	 ได้ท�างานรวมแล้ว	 อย่าง
น้อย	12	เดือน	
	 4.	ผู้ที่ต้องการขอเงินประกันว่างงานนี้	บุคคลนั้นต้องมีความพร้อม
ที่จะหางาน	และท�างานที่ทางส�านักงานจัดหางานแนะน�า	
	 5.	 ต้องพร้อมทีจ่ะท�าตามกฏระเบยีบของส�านักงาน	 ดแูลคนว่างงาน	
เมือ่ถูกแนะน�าให้ท�างาน	 หรือเรียนวิชาชีพเพิม่เตมิ	 หรือเรียนวชิาชีพเสริมอืน่ๆ
(การติดต่อขอเงินประกัน	 เมื่อตกงาน	 ดูรายละเอียดในบทที่	 7	 กฏหมาย
แรงงาน)

JOB
108



บทที่ 8 กฏหมายการประกันสังคม

126 127

8.8 การประกันสุขภาพ 
	 พระราชบัญญัติประกันสุขภาพ	 	มีผลบังคับต่อทุกคนที่อาศัยอยู่ใน
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์	สมาชิกในครอบครัวทุกคนต้องท�าประกันสุขภาพ
และประกันอุบัติเหตุขั้นพื้นฐาน	 ของแต่ละคน	 พ่อแม่จะต้องแจ้งท�า
ประกันนี้	ให้กับลูก	ภายใน	3	เดือนหลังคลอด		ทุกคนมีอิสระในการเลือก
บริษัทประกันสุขภาพ	 ทั้งนี้บริษัทประกันสุขภาพไม่สามารถปฏิเสธผู้ที่
ต้องการท�าประกันขั้นพื้นฐาน	

เบี้ยประกันสุขภาพ
	 เบี้ยประกันขั้นพื้นฐานของแต่ละบริษัทอาจแตกต่างกัน	 แม้จะให้
ความคุ้มครองการประกันขั้นพื้นฐานในรูปแบบเดียวกันก็ตาม	 และถ้า
ต้องการบริการพิเศษ	 เช่น	 ต้องการห้องพิเศษเมื่อต้องเข้าโรงพยาบาล	
ประกันเจ็บป่วยในกรณีอยู่นอกประเทศ	หรือประกันค่ารักษาฟัน	นอกจาก
เบี้ยประกันที่ต้องจ่ายต่อเดือนแล้ว	 เมื่อเจ็บป่วย	 ผู้ท�าประกันต้องจ่ายค่า
รักษาพยาบาล	 ค่ายาด้วยตนเอง	 ซึ่งเรียกว่า	 “ฟราชีส”	 (Franchise)	 ซึ่ง
ก�าหนดไว้ว่าต่อปีเป็นจ�านวนเท่าใด	ขั้นต�่าสุด	ปีละ	300	สวิสฟรังค์		และ
สูงสุดไม่เกิน	 2500	 สวิสฟรังค์	 การก�าหนดจ�านวนฟราชีสต่อปีนี้	 มีผลต่อ
จ�านวนเบี้ยประกัน	 นอกจากนี้ผู้ท�าประกันต้องจ่ายเงินเพิ่มอีก	 10	
เปอร์เซ็นต์ของค่ารักษาพยาบาลและค่ายา	แต่ไม่เกิน	700	สวิสฟรังค์ต่อปี	
และส�าหรับเด็ก	ต้องจ่ายไม่เกิน	350	สวิสฟรังค์ต่อปี

การประหยัดค่าเบี้ยประกันสุขภาพ
	 สามารถท�าได้โดยการท�าประกันประเภทที่มีข้อก�าหนดจ�ากัดในการ
เลือกแพทย์เฉพาะทาง	 โดยที่ต้องถามแพทย์ประจ�าบ้าน	 หรือสอบถาม
ศูนย์สุขภาพก่อนที่จะไปพบแพทย์	
	 นอกจากนี้ผู้ที่มีรายได้น้อย	มีสิทธิ์ยื่นค�าร้องขอลดหย่อนเบี้ยประกัน
สุขภาพจากรัฐที่ตนอาศัยอยู่แต่จะได้ลดเป็นจ�านวนเท่าใด	 ขึ้นอยู่กับกฎ
ระเบียบของรัฐนั้น	และขึ้นอยู่กับรายได้และทรัพย์สินของผู้ท�าประกันด้วย

8.9 การประกันอุบัติเหตุ ระหว่างท�างาน
	 ประเทศสวิตเซอร์แลนด์	 มีข้อก�าหนดให้นายจ้างท�าประกัน
อุบัติเหตุและจ่ายเบี้ยประกัน	 เพื่อคุ้มครองลูกจ้าง	 กรณีเกิดอุบัติเหตุและ
เจ็บป่วยจากการท�างาน		โดยจะได้รับการรักษาและรับค่าชดเชยเงินเดือน	
ส่วนผู้ที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว	 กฏหมายไม่บังคับ	 ลูกจ้างทุกประเภทจะได้
รับความคุ้มครองประกัน	 รวมถึง	 ลูกจ้างท�างานในบ้าน	 นักเรียนฝึกงาน	
หรือนักเรียนทดลองงาน	 สมาชิกครอบครัวซึ่งท�างานให้กับกิจการของ
ครอบครัว	 โดยได้รับเงินเดือนและจ่ายเบี้ยประกันสวัสดิการผู้สูงอายุด้วย	
แม้กับผู้เกษียณอายุที่ต่ออายุการท�างาน
	 ความคุ้มครองเริ่มตั้งแต่วันแรกของการท�างาน	 และต่อเนื่องอีก	
30	 วัน	 หลังการท�างานวันสุดท้าย	 ดังนั้น	 หากคุณไม่ท�างานหรือออกจาก
งาน	จึงควรแจ้งเพิ่มประกันอุบัติเหตุ	กับบริษัทประกันสุขภาพที่มีอยู่	

8.10 การประกันเงินช่วยเหลือบุตร
	 นายจ้างทุกคน	 และผู้ที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว	 จะต้องจ่ายเบี้ย
ประกันเงินช่วยเหลือบุตร	(FAK,	CAF,	CAF)	ให้กับกองทุนเงินช่วยเหลือ
บุตร	 เพื่อให้ลูกจ้างทุกคน	 รวมทั้งผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว	 ได้รับเงินช่วย
เหลือบุตร	ส�าหรับผู้ที่ไม่ได้ท�างาน	มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือบุตร	ถ้ารายได้
ต�่ากว่า	42,120	ฟรังค์	ต่อปี	แม้ว่าจะไม่ได้จ่ายเบี้ยประกัน
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ผู้มีสิทธิ์ขอรับเงินช่วยเหลือบุตร
	 1.	ผู้ประกอบอาชีพทั้งที่เป็นลูกจ้าง	และท�าธุรกิจส่วนตัว
	 2.	ผู้ได้รับสิทธิปกครองบุตร	
	 3.	กรณีที่พ่อและแม่จดทะเบียนสมรส	ทั้งสองฝ่ายท�างาน	ให้ฝ่ายที่
มีเงินเดือนสูงกว่า	เป็นผู้ที่ขอเงินช่วยเหลือนั้น
	 4.	ในกรณีที่ไม่ได้ท�างาน	และมีหลักฐานว่า	มีรายรับตามใบแจ้ง
ภาษีต�่ากว่า	42,120	ฟรังค์ต่อปี

จ�านวนเงินที่จะได้รับ
 1. เงินช่วยเหลือบุตร	สามารถขอได้ตั้งแต่แรกเกิด	จนถึงอายุครบ	
16	ปี	โดยจะได้รับเงินช่วยเหลืออย่างน้อยเดือนละ	200	ฟรังค์	ถ้าบุตรคน
นั้นพิการไม่สามารถท�างานได้	จะได้รับเงินช่วยเหลือบุตรจนถึงอายุ	20	ปี
 2. เงินช่วยเหลือการศึกษา	 ถ้าอยู่ระหว่างการศึกษาจะได้รับเงิน
ช่วยเหลือ	จนกว่าจะจบการศึกษา	แต่ต้องมีอายุไม่เกิน	25	ปี	โดยจะได้รับ
เงินช่วยเหลืออย่างน้อยเดือนละ	250	ฟรังค์	

สถานที่ติดต่อขอรับเงินช่วยเหลือบุตร
	 1.	 การขอเงินช่วยเหลือบุตรนี้	 ลูกจ้างจะต้องยื่นค�าร้องต่อนายจ้าง	
เพื่อให้นายจ้าง	ติดต่อประสานงานกับกองทุนเงินช่วยเหลือบุตร	
	 2.	 ส�าหรับผู้ที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว	 ให้ติดต่อกับกองทุนเงินช่วย
เหลือบุตร	โดยตรง
	 3.	 ส�าหรับผู้ที่ไม่ได้ท�างาน	 และรายได้ต�่ากว่า	 42,120	 ฟรังค์ต่อปี	
สามารถติดต่อขอรับเงินช่วยเหลือโดยตรงที่	กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุ	ใน
อ�าเภอที่อาศัยอยู่

กรณีที่บุตร อยู่ต่างประเทศ จะมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือนี้ไหม 
	 ผู้ประกอบอาชีพชาวสหภาพยุโรป	 และชาวสมาคมการค้าเสรี
ยุโรป	 มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเมื่อ	 บุตรอาศัยอยู่ในประเทศกลุ่มสหภาพ
ยุโรป	(อียู-	EU)และประเทศในสมาคมการค้าเสรียุโรป	(เอฟต้า-EFTA)

8.11  การประกันอสังหาริมทรัพย์ และสังหาริมทรัพย์
	 ในประเทศสวติเซอร์แลนด์		มกีารประกันในรูปแบบต่างๆ	อกีหลาย
ประเภท	ซ่ึงบุคคลทีอ่าศยัในประเทศต้องเก่ียวข้องและต้องท�าประกัน	ได้แก่	
ประกันอสงิหาริมทรัพย์	เช่นบ้านพกัอาศยั	เมือ่เกิดความเสยีหายจากอคัคภียั	
จากอุทกภัยทุกประเภท	 การประกันสิงหาริมทรัพย์	 จากการลักขโมย	
การประกนัรถทกุชนดิ	
	 นอกเหนือจากนี้	 ยังมีประกันชีวิต	 ประกันการเดินทาง	 หรือแม้
ประกันกรณีที่มีเร่ืองราวกับคู่กรณีที่ให้มีทนายความเป็นผู้ด�าเนินเร่ืองแทน
ทกุอย่าง	ชีวติในประเทศน้ีจงึใช้การประกันอย่างฟุม่เฟือย	ด้วยหวังว่าจะเป็น
หลกัประกนั	 ให้เกิดความมัน่คงของสถานะทางเศรษฐกิจ	 	 แหละน่ีคอืชวิีต
โดยปกต	ิ
	 รายละเอยีดปลีกย่อยของการประกันประเภทนี	้	ข้ึนกับความต้องการ
ของบรษิทัประกันและผูท้�าประกัน	ทีจ่ะตกลงต่อกัน

เอกสารอ้างอิง
- http://www.ahv-iv.info/ahv

- www.dsv.admin.ch/thema/Zulagen

http://www.ahv-iv.info/ahv
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เมื่อเอ่ยถึงภาษี	 ทุกคนย่อมรู้จัก	 แต่ไม่ค่อยอยากสัมผัสสักเท่าไร	
เพราะเป็นเงินที่เราต้องจ่ายอย่างไม่ค่อยจะเต็มใจ	 เป็นเงินที่เราจะต้อง
จ่ายให้แก่รัฐ	 แต่นั่นหมายถึงว่าเราต้องมีรายได้	 มีทรัพย์สิน	 ฝ่ายรัฐบาล
จ�าเป็นต้องหารายได้	โดยการเก็บภาษอีากรทางตรง	ทางอ้อม	จากผู้มรีายได้	
หรือจากการใช้จ่ายของประชากร	 เพื่อน�าไปใช้ในการบริหารประเทศ	
รักษาความสงบเรียบร้อย	 และความมั่นคงของประเทศ	 มีเงินใช้จ่ายด้าน
การบรหิารราชการ	 รักษาความสงบภายในและนอกประเทศรวมทัง้การทหาร		
รายจ่ายเหล่านั้นเกิดขึ้นเพื่อความผาสุกและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน
	 นอกจากเงินภาษีจากรายได้ประชากรโดยตรง		ยังมีภาษีรายได้จาก
ทางอื่น	 ในทางอ้อม	 เช่น	 ในระบบเศรษฐกิจ	 จัดเก็บภาษีในการผลิตหรือ
การขายสินค้า	เราเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจากการซื้อ-ขายสินค้า	ภาษีนี้ถูกรวม
อยู่ในราคาสินค้า	 ที่ผู ้ประกอบกิจการต้องน�าส่งให้รัฐตามจ�านวนที่ผู ้
ประกอบการเรียกเก็บจากผู้บริโภค	
											ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไหน	เราก็ต้องเสียภาษีเพื่อรัฐบาลอย่าง
เสมอภาคกัน	ผู้ที่มีรายได้สูงต้องจ่ายอัตราภาษีสูงกว่าผู้ที่มีรายได้ต�่า
	 ส�าหรับประเทศสวิตฯ	 ยังมีภาษีอีกหลายประเภท	 ที่เราคนไทยคง
ต้องแปลกใจ	 ว่ารัฐบาลมีวิธีเรียกเก็บภาษี	 มีวิธีที่จะหารายได้ทุกทาง	 เช่น	
ภาษีศาสนา	เพื่อใช้บ�ารุงศาสนากิจ	ภาษีจากสัตว์เลี้ยง	โดยเฉพาะจากการ
เลี้ยงสุนัข	 เป็นต้น	 ภาษีรายได้สุทธิที่ต้องจ่ายให้ราชการหลายส่วน	 	 คือ
ส่วนที่ต้องจ่ายแก่รัฐและอ�าเภอที่อยู่อาศัย	 ทั้งส่วนที่ต้องจ่ายให้แก่รัฐบาล
กลาง	 อีกด้วย	 อัตราการเก็บภาษีในแต่ละรัฐไม่เท่ากัน	 	 เพราะแต่ละรัฐมี
กฎหมายภาษีของตนโดยเฉพาะ	 (ประเทศสวิตเซอร์แลนด์มี	 26	 รัฐ	 และ	
2,400	อ�าเภอ)

ถึงอย่างไรอัตราภาษีเงินรายได้สุทธิของประเทศสวิตฯ		ก็ไม่สูงมาก
เท่ากับในหลายๆประเทศ
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หน่วยงานจัดเก็บภาษี
	 บุคคลและนิติบุคคล	 จะต้องเสียภาษีเงินได้และภาษีทรัพย์สินให้
แก่หน่วยงาน	3	หน่วย	แยกเรียกเป็นเงินภาษีตามหน่วยงาน	ดังนี้

- ภาษีเพื่อรัฐและอ�าเภอ	 (	 Kantons	 und	 Gemeindesteuern,	
Impôots	contonal	et	communal,	Imposte	cantonali	e	comunali)

- ภาษีเพื่อรัฐบาลกลาง	(	Direkte	Bundessteuern,	Impôot	féedéeral	
direct,	Imposta	federale	directta)

- ภาษีศาสนา	(	Kirchensteuer,	Impôot	eccléesiastique,	Imposte	
ecclesiastiche)

	 จากแบบแสดงรายการภาษีรายได้	 กรมสรรพากรจะค�านวณภาษี
จากรายได้สุทธิ	 แล้วเรียกเก็บภาษีให้แก่หน่วยงานทั้งสามตามกฏหมาย
อัตราภาษี		

ประเภทของภาษี
	 เพื่อความเข้าใจในระบบภาษี	 ขอแยกระบบภาษีตามการเรียกเก็บ	
เป็น	2	ประเภท	คือประเภทภาษีทางตรง	และภาษีทางอ้อม

 1. ภาษีทางตรง	 ได้แก่ภาษีเงินได้บุคคล	และภาษีรายได้นิติบุคคล	
ผู้ที่ต้องเสียภาษี	คือ
	 -	บุคคลธรรมดา	ที่พ�านักอาศัยในประเทศ	นานกว่า	30	วัน	และมี
รายได้จากการท�างาน
	 -	บคุคลธรรมดา	ท่ีพ�านกัอาศัยในประเทศ	นานกว่า	90	วนั	แม้ไม่มี
รายได้	(ด้วยเหตดุงันี	้จงึมีชาวต่างชาติขอย้ายถิน่ไปอยูเ่มอืงไทย	น�าทรัพย์สนิ
ไปด้วย	เพราะไม่ต้องเสยีภาษีในประเทศไทย)	หรอืแม้จะอาศยัอยูต่่างประเทศ
แต่มีทรัพย์สิน	มีบ้าน	มีกิจการใดๆ	ภายในประเทศสวิตฯ	
	 -	ส�าหรับเยาวชน	แม้อายุยังไม่บรรลุนิติภาวะ	แต่เมื่อมีรายได้
ก็ต้องแจ้งเสียภาษีเช่นกัน
	 -	นิติบุคคล	ได้แก่	บริษัท	ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	สมาคม	มูลนิธิ	

รายได้ใดบ้างที่ต้องเสียภาษี
	 ในการย่ืนแบบแสดงรายการภาษเีงนิได้	 ต้องแจ้งรายได้	 ตามหมวด
เหล่าน้ีคอื
	 -		รายรับจากการท�างานเป็นลูกจ้าง	รวมไปถึงรายรับที่เป็นเงิน
ของขวัญจากนายจ้าง	เงินทิป	เป็นต้น
	 -	 รายรับจากการท�างานส่วนตัว	 รวมถึงรายได้ที่เป็นก�าไรที่มาจาก
ทรัพย์สินของบริษัท
	 -	รายรับจากสังคมสงเคราะห์	เช่น	เงินเดือนผู้สูงอายุ		เงินชดเชย
การเจ็บป่วยทุพพลภาพ
	 -	รายรับจากทรัพย์สนิทีเ่ป็นสงัหาริมทรพย์	และ	อสงัหาริมทรัพย์	เช่น	
ดอกเบี้ยเงินฝาก	จากหุ้น	หรือรายได้จากกรมธรรม์ประกันต่างๆ	 	และถ้า
แจ้งรายการภาษีเงินได้สมบูรณ์ถูกต้อง	รัฐจะพิจารณาคืนภาษีจากดอกเบี้ย
เงินฝากแก่ผู้เสียภาษี	
	 -	รายรับอื่นๆ	เช่น	เงินรางวัลลอตเตอรี่	เงินรางวัลอื่นๆ	เป็นต้น	
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	 ก่อนจะคิดรายได้สุทธิเพื่อเสียภาษี	มีการหักลดหย่อนเป็นค่าใช้จ่าย
ต่างๆ	 ได้แก่	 เงินกรมธรรม์ประกันชีวิตบางประเภท	 เงินประกันผู้สูงอายุ	
เงนิประกันสะสมจากการท�างาน	 เงนิจ่ายชดใช้หน้ีสนิส่วนตวั	 หักเงินรายได้
บางส่วนกรณีที่สามีภรรยาท�างานทั้งสองคน	 เงินลดหย่อนรายจ่ายส่วนตัว	
ของภรรยาหรือสามี	และของบุตร	รวมถึงเงินที่ใช้เลี้ยงดูมารดา	บิดาซึ่งไม่
สามารถเลี้ยงดูตนเองได้	 (ส่วนนี้น่าสนใจ	 ส�าหรับผู้ที่จ�าเป็นต้องส่งเงินให้
แก่พ่อแม่	ทางเมืองไทย	ถ้ามีหลักฐานแสดงความจ�าเป็น		สามารถน�าเงิน
บางส่วนที่จ่าย	 มาลดหย่อนเงินรายได้ก่อนหักภาษี	 จะเป็นจ�านวนเท่าใด
ต่อปี	 ให้หาข้อมูลจากรัฐนั้นๆ	 หรือสอบถามโดยตรงที่กรมสรรพากร		
ส�าหรับรัฐเบิร์น	ถ้าจ่ายเพื่อพ่อแม่เกิน	4,600	สวิสฟรังค์ต่อปี	จะได้รับการ
ลดหย่อนภาษี)	

 2. ภาษีทางอ้อม	เรียกเก็บจากธุรกิจ	จากระบบเศรษฐกิจต่างๆ		
จากสินค้าซึ่งผู้ซื้อต้องจ่าย	เพราะรวมอยู่ในราคาสินค้านั้น	ได้แก่
	 -	ภาษีมูลค่าเพิ่ม
	 -	ค่าธรรมเนียม	ในรูปของภาษีอากร
	 -	ภาษีสรรพสามิต	บุหรี่	ยาสูบ	
	 -	ภาษีน�้ามัน
	 -	ภาษียานยนต์
	 -	ภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	
	 -	ภาษีศุลกากรสินค้าผ่านแดน 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม
	 ค�าซึ่งคนไทยเรียกติดปากว่า	 แวต	 VAT	 (	 Value-Added	 Tax)		
เป็นภาษีที่ผู้บริโภคจ่ายรวมอยู่ในราคาสินค้า	 ไม่ว่าจะเป็นของกิน	 อาหาร	
เครื่องดื่ม	ยารักษาโรค	และที่เป็นของใช้		เช่นเครื่องนุ่งห่ม		หรือค่าบริการ
ทั้งหลาย	แม้ค่าโดยสาร	ค่าปรึกษาทนาย	และอีกสารพัดในการบริการ

	 ค่าภาษีที่ผู้ให้บริการรับจากลูกค้า	จะต้องน�าส่งให้แก่รัฐตามจ�านวน	
แต่ส�าหรับผู้ค้าสามารถจะขอลดหย่อนภาษีมูลค่าได้	 โดยการค�านวณภาษี
มูลค่าของสินค้าที่ซื้อมารวมถึงมูลค่าส่วนประกอบอื่นๆในการด�าเนินการ	
หักลบกับภาษีมูลค่าในการขาย		เป็นส่วนต่างที่น�าจ่ายให้แก่รัฐ
	 กรณีที่บริษัทหรือร้านค้านั้นมีมูลค่าการขายต�่ากว่า	 100,000	
สวิสฟรังค์	ต่อปี	มีสิทธิยกเว้นการจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม	และในทางตรงข้าม	
ย่อมไม่มีสิทธิขอหักภาษีมูลค่าเพิ่มจากสินค้าที่ซื้อมานั้น			
	 ภาษีมูลค่าเพิ่มในประเทศสวิตฯ	สูงสุด	8%		ยกเว้นในบางรายการ	
และบางประเภท	 เช่นค่าที่พักพร้อมอาหารเช้า	 (B&B)	ค่าเช่าอาคารที่พัก
ท่องเที่ยว	ที่มีค่า	ระหว่าง	2.5	–	3.8	%
	 เงินรายได้จากภาษีมูลค่าเพิ่มนี้	 ในปี	 ค.ศ.	 2011	 รวมประมาณ		
21,7		พันล้านสวิสฟรังค์		รัฐบาลสวิสใช้เงินจ�านวนนี้กว่า	23%	เพื่อการ
จ่ายเงินเดือนผู้สูงอายุ	 ผู้ทุพพลภาพ	 จ่ายชดเชยค่าประกันเจ็บป่วยแก่ผู้มี
รายได้น้อย	 และอีกส่วนใหญ่เพื่อใช้จ่ายในโครงการสร้างคมนาคม	 เช่น
ทางรถไฟ	 และนี่เป็นเหตุหนึ่งชึ่งท�าให้การรถไฟสวิสสามารถพัฒนา
ประสิทธิภาพอย่างดียิ่ง	
	 การจ่ายเงินเดือนผู้สูงอายุเป็นภาระใหญ่ของรัฐ	 เพราะมีผู้สูงอายุ
จ�านวนมากขึ้น	 และมีแนวโน้มว่าอายุยืนมากขึ้น	 รัฐจ�าเป็นต้องหาหนทาง
ทีจ่ะเก็บภาษทีางอ้อม	 ประเภทต่างๆข้างต้น	 ซึง่นอกจากภาษมีลูค่าเพิม่แล้ว	
ที่เป็นหลักอีกคือ	 ภาษียาสูบ	 ภาษีน�้ามัน	 ภาษีแอลกอฮอล์	 ภาษีสินค้า
ฟุ่มเฟือย	ประเภทน�้าหอม	รถยนต์	สนามม้า	สนามกอล์ฟ	เป็นต้น	
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ภาษีทรัพย์สิน
	 รายการการเก็บภาษีดังกล่าวข้างต้น	 เป็นภาษีเพื่อรัฐบาลกลาง		
และเพื่อรัฐกับอ�าเภอด้วย	 แต่ส�าหรับรัฐและอ�าเภอ	 ยังเรียกเก็บภาษีจาก
ทางอื่นๆอีก	ได้แก่	ทรัพย์สินในส่วนที่เป็นเงินสด	เงินในธนาคาร	เงินใบหุ้น	
เงินที่รับคืนจากประกันเมื่อครบสัญญา	 ภาษียานยนต์	 ภาษีจากทรัพย์สิน
เช่น	ที่ดิน	ทรัพย์สินในบริษัท	หรือในการท�าเกษตรกรรม	ยกเว้นทรัพย์สิน
ที่เป็นของใช้ส่วนตัว	และเครื่องใช้ในครัวเรือน	

ภาษีมรดกและของขวัญ
	 รัฐบาลกลางไม่เรียกเก็บภาษีประเภทนี้	 และในบางรัฐก็ยกเว้นการ
เก็บภาษีมรดก	และภาษีของขวัญ	(ให้ด้วยจิตเสน่หา)	เช่นรัฐลูเชิร์น	(LU)	
รัฐชวิทซ์	(SZ)		การเสียภาษีเป็นการจ่ายครั้งเดียวเมื่อมีการโอนทรัพย์สิน		
แต่หลังจากที่รับมรดกมาแล้วทรัพย์สินมากขึ้น	ย่อมต้องน�ามูลค่าทรัพย์สิน
นั้นมาแจ้งเสียภาษีประจ�าปีต่อไป

	 การเสยีภาษปีระเภทอ่ืนๆ	ท่ีนอกเหนอืจากการย่ืนแบบแจ้งรายได้	ได้แก่

ภาษีที่ดิน
	 หลายรัฐและอ�าเภอ	 เรียกเก็บภาษีประจ�าปี	 จากผู้มีที่ดิน	 	 โดยคิด
จากราคาประเมินที่รัฐก�าหนด	หลายคนจึงเลือกที่พักอาศัย	หรือซื้อที่ดินใน
เขตทีย่กเว้นภาษทีีด่นิ	 แต่กท็�าให้ราคาท่ีดินและแม้ค่าเช่าบ้านในบรเิวณน้ัน	
สูงกว่าที่อื่น	เป็นสัดส่วนตามความต้องการ

ภาษีสุนัข
	 เท่าที่ทราบ	 ในยุโรปมีเพียงประเทศสวิตฯ	 เยอรมันและออสเตรีย	
ที่ยังเก็บภาษีการเลี้ยงสุนัข	ประเทศอื่นๆก็เคยเก็บ	แต่ได้ยกเลิกแล้ว
	 ภาษีสุนัขนั้น	อาจไม่มาก	อยู่ระหว่าง	50-200	สวิสฟรังค์	ต่อปี	ขึ้น
กบัรฐัและอ�าเภอ	 ซึง่แม้จะอยูร่ฐัเดยีวกนั	 แต่แต่ละอ�าเภอกเ็รยีกเกบ็ไม่เท่ากนั		
และยังขึ้นกับขนาดและน�้าหนักของสัตว์เลี้ยงนั้นด้วย	

	 เงินภาษีนี้น�ามาดูแลการบริการถังใส่มูล	 และถุงพลาสสิคซึ่งมีวาง
อยู่ทั่วไป	 	 ค่าท�าความสะอาดถัง	 	 หรือแม้ถนนหนทาง	 ซึ่งตามความจริง
แล้วค่าใช้จ่ายเหล่านี้สูงกว่ารายรับ	นั่นหมายความว่าเราผู้เสียภาษีทุกคนก็
มีส่วนช่วยจากการเลี้ยงดูสุนัขเหล่านี้เช่นกัน	
    มีข้อยกเว้นภาษีส�าหรับสุนัขของคนตาบอดและสุนัขของหน่วยกู้ภัย

ภาษีนักท่องเที่ยว
	 สวิตเซอร์แลนด์	 ดินแดนแห่งการท่องเที่ยว	 ภูมิประเทศสวยงาม	
นักท่องเที่ยวปีละหลายล้านคน	นอกจากจับจ่ายใช้สอย	ซื้อสินค้ายี่ห้อสวิส	
ชื้อของฝาก	และทั้งกินอยู่	ได้ภาษีทางอ้อม	แล้วรัฐก็ยังขอมีรายได้จากที่พัก
เป็นภาษีโดยตรงอีกส่วนหนึ่ง	 คล้ายค่าหัว	 นั่นคือภาษีที่พักค้างคืน	
(Kurtaxe,	Taxe	de	séejur,	Tasse	di	soggiorno)		ซึ่งคิดเป็นอัตราต่อวัน	
ต่อคน	ระหว่าง	2-4	สวิสฟรังค์	ขึ้นกับกฏหมายของอ�าเภอนั้นๆ	เพื่อน�าเงิน
รายได้ไปใช้จ่ายในการกิจการทีเ่ก่ียวข้อง		หรือการจดังานส่งเสริมการท่องเทีย่ว		
และงานอื่นๆที่จะดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว	 ไม่ใช่เฉพาะโรงแรม	
หรือโมเต็ล	แต่ในเมืองท่องเที่ยวหลายแห่ง	ถ้าเราให้ที่พักค้างคืน	แก่เพื่อน
หรือผู้ใดที่มาจากอ�าเภออื่น	 เราก็ต้องแจ้งอ�าเภอและเสียค่าภาษีประเภทนี้
เช่นกัน	

My House

,
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ภาษีรายได้หัก ณ ที่จ่าย
(Quellensteuer,	Impôot	a	à	la	source,	Imposta	alla	fonto)
	 ผู้ที่จะถูกหักภาษี	 ณ	 ที่จ่าย	 ได้แก่	 ชาวต่างชาติ	 บุคคลรวมถึง
นิติบุคคล	ที่ยังไม่ได้รับสิทธิพ�านักถาวร	 (ประเภท	ซี)	มีบุคคลหลายอาชีพ
ซึ่งมาท�างานชั่วคราว	ส�าหรับคนไทย	ที่มาเป็นลูกจ้างชั่วคราว	เช่น	พ่อครัว
แม่ครัว	 หมอนวดแผนโบราณ	 ศิลปิน	 นักเต้น	 รวมไปถึงลูกจ้างที่ข้าม
ชายแดนเข้ามาท�างานประจ�า	หรือเข้ามาเฉพาะวันสุดสัปดาห์	บุคคลเหล่า
นี้	 จะถูกหักภาษีจากเงินเดือนโดยตรง	 	 นายจ้างมีหน้าที่น�าเงินภาษีส่งรัฐ	
ซึง่รวมภาษทัีง้สามหน่วยงานคือภาษีรัฐบาลกลาง	 	ภาษีรฐัและอ�าเภอ	และ
อาจจะรวมถงึภาษศีาสนาด้วย	
	 ส�าหรับคนไทยท่ีสมรสกับชาวสวสิ	 หรอืชาตอิืน่ทีม่สีทิธพิ�านกัในสวติฯ	
แม้ว่าตนเองยังไม่ได้รับสิทธิพ�านักถาวร	(ใบพ�านัก	ซี)	จะไม่ถูกหักภาษี	ณ	
ที่จ่าย	 รายได้นั้นจะน�าไปรวมกับสามีหรือภรรยา	 ในการแจ้งรายการเสีย
ภาษีตามปกติ

ภาษีศาสนา
	 ในเมืองไทย	มีพุทธศาสนิกชนประมาณ	95%	ซึ่งช่วยกันท�านุบ�ารุง
ศาสนา	 โดยถวายปัจจัยตามจิตศรัทธา	 ตามสมัครใจ	 แต่จริงๆแล้ว	 เงิน
บ�ารุงวัด	บางส่วนมาจากเงินภาษีทั่วไป	ผ่านกรมศาสนา	ซึ่งดูแลศาสนกิจ
ในประเทศ	 ในขณะที่หลายๆประเทศต้องจัดเก็บเงินภาษีศาสนา	 โดยตรง
จากรายได้สุทธิ	เพื่อใช้ท�านุบ�ารุงศาสนกิจ	เช่นเงินเดือนบาทหลวง	ค่าดูแล
อาคารสถานที่	โบสถ์	สุสาน	เป็นต้น		

	 ศาสนาที่จะได้รับการดูแลจากรัฐ		ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์	คือ
คริสต์ศาสนา	นิกายต่างๆ	บางรัฐยังยอมรับศาสนายูดาห์	ของชาวยิวด้วย	
(ได้แก่รัฐบาเซิล	ฟรีบูร์ก	และซังกัล)	นับตามสถิติ	ปี	ค.ศ.	2012	มีผู้นับถือ
ศาสนาครสิต์นิกายต่างๆ	ประมาณ	65%	ทีไ่ม่นับถือศาสนาใด	อกีประมาณ	
21.4%	และที่นับถือศาสนาอื่นๆรวมประมาณ	12.2%

	 นอกจากนี้	 ยังมีบางรัฐซึ่งไม่บังคับการจ่ายภาษีศาสนา	 นอกจาก
จะสมัครใจ	ได้แก่รัฐ	นอยซาเทล	เจนีวา	และทิชิโน

	 การนับถือศาสนาเป็นเสรีภาพของประชากร	 ที่สามารถเลือกได้
ตามประสงค์	เราชาวไทยซึ่งนับถือศาสนาพุทธ	สามารถแจ้งในแบบฟอร์ม
การเสียภาษี	 ว่าตนนับถือศาสนาพุทธ	 จะได้รับการยกเว้นภาษีศาสนา	
และคิดว่าอีกกว่า	30%	ที่ไม่มีศาสนาหรือนับถือศาสนาต่างๆ	คงไม่ได้เสีย
ภาษีศาสนาเช่นกัน	

,^
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การจ่ายภาษีล่วงหน้า 
	 หลักการเรียกเก็บภาษีของรัฐ	จะเป็นการเรียกเก็บภาษีในปีปัจจุบัน	
โดยคิดอัตราภาษีค่าประเมิน	ตามฐานรายได้ของปีก่อนหน้านั้น	แล้วทยอย
ส่งบิลเป็นรายสามเดือน	สี่เดือน	หรือหกเดือน	ขึ้นกับนโยบายของแต่ละรัฐ	
หลังจากปีนั้นผ่านไปประมาณ	 3	 เดือน	 ผู้เสียภาษีต้องส่งแบบรายการ
แจ้งภาษี	 รัฐจึงน�ามาคิคค่าภาษีตามจริง	 แล้วเรียกเก็บอีกครั้งในกรณีที่ยัง
ไม่ครบ	หรือจ่ายคืนให้กรณีที่ได้รับเกินจริง	พร้อมดอกเบี้ย
	 ส�าหรับบางคนที่มีเงินเพียงพอ	 ถ้าสามารถจ่ายค่าภาษีล่วงหน้าได้
มากกว่าที่รัฐเรียกเก็บ	เป็นวิธีหนึ่งของการหารายได้	เพราะจะได้รับเงินคืน
พร้อมดอกเบี้ย	ซึ่งสูงกว่าที่ได้รับจากธนาคารหลายเปอร์เซ็นต์

 หน้าที่ของประชาชน คือการเสียภาษีให้แก่รัฐบาล เพื่อน�ากลับมา
ใช้จ่ายเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีภายในประเทศต่อไป 

เอกสารอ้างอิง

- http://www.estv.admin.ch/dokumentation/

- http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/05/01/blank/key/religione

http://www.estv.admin.ch/dokumentation/
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เมื่อจากบ้านเกิดเมืองนอนมาใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศเป็นเวลานาน	
ได้ท�ามาหากินสร้างครอบครัว	จนถึงวัยใกล้เกษยีณ	หรืออยู่ในวัยเกษยีณแล้ว	
จึงมหีลายคน	หลายคู	่ทีน่กึถึงการกลับไปใช้ชวิีตในบัน้ปลายอย่างมคีวามสุข
ทีป่ระเทศไทยอกีคร้ัง	 เราคงไม่สามารถเก็บเสือ้ผ้ายัดใส่กระเป๋าแล้วเดนิทาง
ได้เลย	และหากมีสามีชาวสวิสติดตามไปอยู่ด้วย	จึงจ�าเป็นต้องตระเตรียม
หลายๆอย่างมากข้ึนกว่าการกลับไปคนเดยีว	ก่อนจะกลับควรวางแผนล่วงหน้า
อย่างน้อย	1	-	2	ปี
 
วางแผนอย่างไร 
										จากการสอบถามผู้ที่กลับไปแล้ว	และอีกกลุ่มซึ่งอยากไปแต่ยังรอ
ให้ทุกอย่างพร้อมเสียก่อน	 	 มีข้อมูลพอจะสรุปได้ดังจะเล่าให้ฟังกัน	 และ
คงจะเป็นประโยชน์ส�าหรับผู ้ที่จะพาคู ่สมรสชาวสวิสติดตามไปอยู ่
ประเทศไทยด้วย	หาค�าตอบเหล่านี้	ให้ตัวเอง

ท�าไมจึงจะกลับไปอยู่เมืองไทย....
•	 เพื่อกลับไปดูแลแม่	พ่อและอยู่ใกล้ชิดญาติ
•	 เพื่อจะได้ไม่ต้องเสียภาษีและค่าประกันสารพัด	
•	 เพื่อติดตามสามีเพราะเขาอยากไปมาก	
•	 เพื่อหนีอากาศหนาว

เรามีความคาดหวัง ว่า....
•	 ท�าให้ครอบครัวที่เมืองไทยมีความสุข	
•	 มีเงินใช้	เพราะค่าครองชีพต�่า
•	 สามีพอใจ	
•	 มีสายลม	แสงแดดตลอดปี	
•	 อาหารอร่อยมีทุกอย่างให้เลือก	
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	 เมือ่ได้ค�าตอบ	ว่าเราจะกลับไปแน่แล้ว	ขัน้ต่อไปคอืเราจะเตรียมการ
ก่อนย้ายกลบั 
	 สิง่ทีเ่ราต้องเตรยีมนัน้	 แบ่งเป็นการเตรยีมในประเทศทีก่�าลงัจะจากไป	
และในประเทศที่จะไปอยู่	 นั่นคือการเตรียมตัวในประเทศสวิตเซอร์แลนด์	
และในประเทศไทย	

การเตรียมตัวที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
1. เตรียมใจ
	 เราคงต้องเตรยีมกนัไว้ก่อนเนิน่ๆ	เลยทีเดียว	ทกุคนคงไม่ลมื	เมือ่พวกเรา
ย้ายมาอยูส่วิตฯ	ใหม่ๆ	ต้องปรบัตวัและปรบัใจ	ต้องพึง่สามมีากมายขนาดไหน	
คุยกับใครก็ไม่รู้เรื่อง	 อาหาร	 อากาศ	 แทบทุกอย่างไม่เหมือนบ้านเราเลย	
เมื่อคนสวิส	 จะย้ายไปอยู่เมืองไทย	 ก็ท�านองเดียวกัน	 เขาก็ต้องปรับตัว	
ควรจะแนะน�าให้เขาเรียนภาษาไทยด้วย	การไปอยู่และใช้ชีวิตประจ�าที่นั่น	
ไม่เหมือนกับการไปเที่ยวในระยะเวลาสั้นๆ	สังคมไทย	มีญาติพี่น้องเข้ามา
เยี่ยมเยียนบ่อยๆ	 อยากมาก็พากันมา	 ไม่มีการขออนุญาตหรือนัดหมาย	
เรื่องเล็กๆน้อยๆ	 ก็อาจจะเป็นปัญหาได้	 ถ้าเราไม่อธิบายให้เขาเข้าใจ	
ภรรยาไทย	ท�าหน้าที่เป็นสื่อกลาง	ดั่งสะพานทอดข้ามให้คนสองวัฒนธรรม
เกิดความเข้าใจในกันและกัน	 คนไทยเราโชคดีที่เป็นชาว “ไม่เป็นไร” 
เป็นคนสุขง่าย	 ไม่ช่างกังวลมากนัก	มีงานวิจัยหลายชิ้นระบุว่า	คนรุ่นใหม่
เมื่อเกษียณจากงาน	พวกเขาต้องการจะย้ายบ้านย้ายเมือง	ก็ต้องเตรียมใจ
ที่จะปรับตัวครั้งใหญ่	ในวิถีการด�าเนินชีวิตในอนาคตอันใกล้นี้
	 ส�าหรับคู่ชีวิตชาวสวิส	 ให้เขาหาข้อมูลการเตรียมตัว	 เตรียมใจ
ย้ายไปอยู่นอกประเทศ	ได้ที่	
Eidgenöossisches Departement füur auswäartige Angelegenheiten
Politische Abteilung VI, Schweizer in Ausland
Reisehinweise und Krisenmanagement 
Bundesgasse 32 

CH - 3003 Bern

Tel. +41 (0) 31 322 24 39
E-Mail: pa-6reisehinweise@eda.admin.ch
www.eda.admin.ch/eda/de/home/doc/publi/ptrali.html

2. เตรียมด้านการเงิน 
	 วางแผนเป็นรูปธรรม	 รู้จ�านวนเงนิเกษยีณบ�าเนญ็	 บ�านาญ	 เงนิ
สะสมที่จะได้รับ	หรือแม้เงินที่ออมไว้	เพื่อชีวิตที่สุขสบายในวัยเกษียณอายุ
ที่จะหยุดท�างานก็ส�าคัญ	 เพราะเกี่ยวข้องโดยตรงกับจ�านวนเงินที่จะได้รับ	
ทัง้น้ีควรทีจ่ะไปตดิต่อส�านกังานสวัสดกิารผูส้งูอายุ	และสวัสดกิารเงนิสะสม
จากการท�างานล่วงหน้าอย่างน้อย	 3	 เดือน	 มีหนังสือค�าร้องให้เจ้าหน้าที่
ค�านวณจ�านวนเงินเกษียณ	 หรือเงินสะสมที่จะได้รับ	 เมื่อไม่ท�างานแล้ว	
หรือเมื่อจะเกษียณ
	 เมื่ออายุยังไม่ครบตามสิทธิ์ที่จะได้รับเงินเกษียณ	 เราควรจะจ่าย
เงินประกันผู้สูงอายุต่อไปได้	 เพียงปีละ	480	ฟรังค์ต่อคน	คุ้มมาก	เพราะ
ตอนอายคุรบเกษยีณ	64	ปี	(ผูช้าย	65	ปี)	เราได้รับมากกว่าทีจ่่ายไปหลายเท่า	
ท�าให้เรามหีลกัประกันในชีวิต	(เก่ียวกับเงนิเกษยีณ	และเงนิสะสม	ดใูนบทที	่8 
กฏหมายการประกันสังคม)

.. ....

mailto:pa6-reisehinweise@eda.admin.ch
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/doc/publi/ptrali.html
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ค่าครองชีพในประเทศไทยต�่ากว่าท่ีสวิตฯ	 แต่ทั้งน้ีก็ขึ้นอยู่ที่	
“วิถีความเป็นอยู่”	ของแต่ละคน	

เรื่องเงินทั้งคู่ต้องปรึกษากันให้เข้าใจแจ่มแจ้งโปร่งใส	 จะรับเป็น
เงินบ�านาญทุกเดือนตลอดชีวิต	 หรือ	 เอาเงินไปหมดครั้งเดียว	 ไม่มีใครรู้ดี
กว่าตัวคุณ	

หลายคนเคยเป็นสมาชกิสมาคมหญิงไทยฯ	แต่ย้ายกลบัไปอยูบ้่านเรา	
ฝากบอกมาว่า	การรับเงินไปหมดนั้นเสี่ยงมาก	ไม่กี่ปีท�าให้หมดตัวได้				

3. สุขภาพ 
	 มโีรคทีต้่องรักษาต่อเนือ่งอะไรบ้าง	เช่น	เบาหวาน	ความดนัโลหิตสงู	
โรคหวัใจ	และยาทีต้่องกจิเป็นประจ�า	ปรกึษาแพทย์ทีส่วติฯ	ศกึษาหาข้อมูล	
แนวทางการรักษาต่อในประเทศไทย		

4. วีซ่า
	 ส�าหรบัผูท้ีม่สีามสัีญชาติสวสิ	 ติดตามไปอยูด้่วย	สิง่ท่ีส�าคญัอีกอย่าง
คือเรื่อง	วีซ่า	
	 ก่อนเดินทางไปพ�านักในประเทศไทย	 จะต้องท�าค�าร้องขอวีซ่า	
Non-Immigrant	Visa	“O”	(	90	วัน	)	เมื่อเข้าประเทศไทยแล้วจึงไปขอ
วีซ่าพ�านักประเภท	Non-Immigrant	Visa		“O-A”	ซึ่งอณุญาตให้พ�านักได้
นาน	365	วัน	

วีซ่าพ�านักส�าหรับชาวสวิส มี 2 ประเภท คือ
 1. วซ่ีาคู่สมรสของชาวไทย	วีซ่านีอ้นญุาตให้อยู่ในประเทศได้	365	วนั	
โดยสามารถขอต่ออายุได้ปีต่อปี	คุณสมบัติของผู้ที่สามารถขอวีซ่านี้	ได้แก่
	 -	มีหลักฐานแสดงความสัมพันธ์	นั่นคือ	ทะเบียนสมรส	ทั้งนี้ต้องมี
ความสัมพันธ์กันทางนิตินัย	และพฤตินัย	คือ	ต้องอยู่กินฉันท์สามีภรรยา
	 -	ฝ่ายสามีซึ่งเป็นคนต่างด้าวนั้น	ต้องมีรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า
เดือนละ	 65,000	 บาท	 หรือมีบัญชีเงินในประเทศไทยคงอยู่ในบัญชี
ย้อนหลัง	6		เดือน	ไม่น้อยกว่า	800,000	บาท
	 ผู้ที่จดทะเบียนสมรสในประเทศสวิตเซอร์แลนด์	 ก่อนขอวีซ่า
ให้คู่สมรสติดตามไปอยู่ประเทศไทย	กรุณาแจ้งเจ้าพนักงาน	ที่ประเทศไทย
ด้วยว่าแต่งงานแล้ว	 อย่าจดทะเบียนที่ประเทศไทยอีก	 เพราะจะเป็นการ
จดทะเบียนซ้อน	จะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริง	บางวัน	อาจจะมีข้าราชการ
ของ	ตม.	มาเยี่ยมที่บ้านโดยไม่ได้บอกล่วงหน้า	 เหมือนที่สวิตฯ	อยากรู้ว่า
อยู่ด้วยกันไหม

2. วีซ่าเพื่อขอเข้ามาใช้ชีวิตในบั้นปลาย	หรือที่เรียกว่า	Retirement	
Visa	วีซ่านี้	 ส�าหรับคนต่างชาติที่อายุ	 50	ปีขึ้นไป	ซึ่งประสงค์จะเดินทาง
เข้าประเทศไทยเพื่อพักผ่อน	จะได้รับอนุญาตให้พ�านักในราชอาณาจักร
ได้ไม่เกิน	1	ปี	(Non-Immigrant	Visa		“O-A”	Long	Stay)	และไม่ได้รบั
อนุญาตให้ท�างาน	ในระหว่างที่พ�านักในประเทศไทย
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คุณสมบัติของผู้ที่สามารถขอรับการตรวจลงตรา
	 -	คนต่างด้าวทกุสญัชาต	ิอาย	ุ50	ปีบรบิรูณ์ขึน้ไป	(นับถงึวนัยืน่ค�าร้อง)
	 -	ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
	 -	ไม่มปีระวตัทิีเ่ป็นภยัต่อความมัน่คง	ทัง้ต่อประเทศไทย	และประเทศ
ที่ตนมีสัญชาติหรือประเทศที่ตนมีถิ่นพ�านัก
	 -	มีสัญชาติหรือมีถิ่นพ�านักถาวรในประเทศที่ตนยื่นค�าร้อง
	 -	ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎกระทรวง	ฉบบัที	่14	(พ.ศ.	2535)	ได้แก่	
โรคเรื้อน	 วัณโรคในระยะอันตราย	 โรคเท้าช้าง	โรคยาเสพติดให้โทษ
โรคซิฟิลิส	ระยะที่	3

สถานที่ยื่นค�าร้อง
	 ยื่นค�าร้องได้ที่สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ของไทย
ในประเทศที่มีถิ่นพ�านักเท่านั้น

เอกสารประกอบการยื่นค�าร้อง
	 -	หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้ได้ไม่น้อยกว่า	18	เดือน
	 -	แบบฟอร์มการขอรับการตรวจลงตรา	พร้อมรปูถ่าย	และแบบฟอร์ม
ประวัติส่วนตัว	จ�านวน	3	ชุด	(ขอรับแบบฟอร์มได้จากสถานทูตหรือ
สถานกงสุล)
	 -	หลักฐานด้านการเงิน	 ได้แก่	 ส�าเนาบัญชีเงินฝากจ�านวนเทยีบ
เป็นเงนิไทยไม่น้อยกว่า	800,000	บาท	หรอืหนงัสือรบัรองรายได้เงินบ�านาญ	
(ฉบบัจริง)	เดอืนละไม่น้อยกว่า		65,000	บาท	
	 กรณีแสดงส�าเนาบญัชเีงนิฝาก	 ให้แสดงหนังสือรบัรองจากธนาคาร
ฉบบัจรงิด้วย		(หมายเหตุ		ในการแสดงหลักฐานด้านการเงินนั้น	ผู้ร้องอาจ
แสดงหลักฐานบัญชีเงินฝากหรือการมีรายได้ในประเทศที่ตนมีสัญชาติ
หรือประเทศที่มี ถ่ินพ�านักก็ได ้ไม ่จ�าเป ็นต ้องเป ็นบัญชีเงินฝากใน
ประเทศไทย)

	 -	ใบรับรองการสอบประวัติอาชญากรรม	(Criminal	Record)	จาก
ประเทศที่ตนมีสัญชาติหรือจากประเทศที่ตนมีถิ่นพ�านัก	 (ใบรับรองอายุไม่
เกิน	3	เดือน)
	 -	ใบรับรองแพทย์จากประเทศที่ยื่นค�าร้องท่ีแสดงว่าไม่เป็นโรค	
ต้องห้ามตามกฎกระทรวงฉบบัที	่14	พ.ศ.	2535	(ใบรับรองมีอายุไม่เกิน	3	เดือน)
	 -	ในกรณมีคีวามประสงค์จะน�าคูส่มรสเข้ามาพ�านกัในราชอาณาจกัร
ให้แสดงหลักฐานทะเบียนสมรส		ทั้งนี้	คู่สมรสจะได้รับการพิจารณาให้ได้
รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว	 รหัส	 “O”	 พ�านักได้	 3	 เดือน	
แล้วไปขอต่อวีซ่าประเภท	“O-A”	ปีต่อปีในประเทศไทย	ต่อไป

ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา
				Non-Immigrant	Visa		รหัส	“O-A”	(Long	Stay)		อายุวีซ่า	1	ปี	
ชนิดใช้ได้หลายครั้ง	(multiple	entries)	ค่าธรรมเนียม	5,000	บาท
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เมื่อได้วีซ่าแล้ว ถึงขั้นตอนต่อไป
	 การติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ	 เพื่อแจ้งการย้ายออกนอกประเทศ	
ที่ส�าคัญมีดังต่อไปนี้

•	 ส�านักทะเบียนราษฏร์	ของอ�าเภอที่อาศัยอยู่	(Gemeinde)	เราต้อง
ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ว่า	 เราจะย้ายถิ่นฐานออกจากประเทศสวิตฯ	 ไป
อยู่ที่ประเทศไทย	 โดยไม่กลับมาอีก	 (ไม่มีผลอย่างไรถ้าเราจะกลับ
มาเที่ยวพักผ่อน)	 ทางอ�าเภอจะคัดชื่อเราออกจากทะเบียนบ้าน	
ทางอ�าเภอจะมีหนังสือยืนยันการย้ายออก	 ซึ่งต้องเก็บไว้	 เพราะ
เป็นหลักฐานในการด�าเนินการเรื่องอื่นๆ	ต่อไป

•	 แจ้งบริษัทประกันสุขภาพ	ยกเลิกหรือยังคงไว้	ขึ้นกับความต้องการ
ของผู้เอาประกัน	

•	 ส�านักงานสวัสดิการผู้สูงอายุ	 ควรไปติดต่อล่วงหน้าอย่างน้อย	 3	
เดือน	ก่อนการเดินทาง	เพื่อแจ้งว่า	จะย้ายออกนอกประเทศ	และ
ขอให้ทางส�านักงานฯ	 ส่งเงินนี้ไปให้ที่ประเทศไทย	 ต้องเปิดบัญชี
ธนาคารชื่อของเราที่ประเทศไทย	 แจ้งเลขบัญชี	 นอกจากนี้อาจ
ต้องท�าเรื่องมอบอ�านาจให้ญาติหรือเพื่อน	 ซึ่งมีถิ่นฐานอยู่ในสวิตฯ	
เป็นผู้ท่ีทางส�านกังานฯจะตดิต่อได้	ในกรณทีีไ่ม่สามารถตดิต่อเราได้	

•	 แจ้งธนาคาร	ท่ีมีบญัช	ีหรอืมีตู้เกบ็ทรัพย์สนิ	และอ่ืนๆ	เรือ่งย้ายทีอ่ยู่
•	 ติดต่อที่ท�าการไปรษณีย์	 จะให้จัดการอย่างไร	 ในกรณีที่มีจดหมาย

ส่งมาถงึเรา	อาจมอบอ�านาจให้ผูอ้ืน่ด�าเนนิการ	หรอืจะให้ส่งจดหมาย
หรือเอกสารต่างๆ	ไปถึงบุคคลที่เรามอบอ�านาจให้

•	 สมาคม	ชมรม	นิตยสารต่างๆ	ที่เป็นสมาชิกอยู่	ก็ต้องแจ้งยกเลิก	

6. ติดต่อบริษัทส่งของ 
	 เลือกบริษัทที่เขาน�าของออกจากท่าเรือในประเทศไทยให้ด้วย	
ดูสัญญาให้รอบคอบ	 บางคนเมื่อไปถึงประเทศไทยแล้ว	 เหตุการณ์ไม่เป็น
ไปตามสัญญาที่ตกลงกัน

การเตรียมตัวในประเทศไทย
1. การต่อวีซ่า
	 ค�าแนะน�าขณะพ�านกัในประเทศไทย	ส�าหรับผูท้ีไ่ด้รับการตรวจลงตรา	
Non-Immigrant	Visa		รหัส	“O-A”	(Long	Stay)
	 -	คนต่างด้าวที่ได้รับการตรวจลงตราประเภท	“O-A”	(Long	Stay)	
เดินทางเข้ามาในประเทศไทย	 เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง	 จะประทับตรา
อนุญาตให้อยู่ได้ไม่เกิน	1	ปี	นับตั้งแต่วันที่เดินทางเข้า
	 -	เมื่อเดินทางเข้ามาพ�านักในประเทศไทยครบ	90	วัน	จะต้อง
รายงานตนต่อเจ้าหน้าที่	และครั้งต่อไปต้องรายงานตนทุกๆ	90	วัน	ต่อ
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง	 ณ	 ท้องที่ที่พักอาศัย	 หรือกรณีที่ไม่มีด่าน
ตรวจคนเข้าเมือง	ให้รายงานที่สถานีต�ารวจในท้องที่ที่พักอาศัย			
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2. การรายงานตัว
 การรายงานตนสามารถรายงานโดยส่งทางไปรษณีย์ มีข้อปฏิบตัดิงันี้
	 1)	ส่งแบบฟอร์มการรายงานตัว	(แบบ	ตม.	47)	พร้อมด้วยส�าเนา
หนังสือเดินทางหน้าท่ีมีรูปถ่ายและรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลต่างด้าว	
และหน้าที่มีตราประทับขาเข้าครั้งล่าสุด			
	 2)	 หากเป็นการรายงานตัวครั้งที่	 2	 ขึ้นไป	 ให้แนบใบตอบรับ
การรายงานตัวครั้งก่อนมาแสดงด้วย			
	 3)	สอดซองเปล่าติดแสตมป์จ่าหน้าซองถึงตนเอง
	 4)	ส่งเอกสารทัง้หมดมาทางไปรษณย์ีลงทะเบยีนตอบรบั	ภายใน	7	วนั
ล่วงหน้าก่อนครบก�าหนดทุก	90	วนั	มายัง	งาน	กก.	1	งานตรวจคนเข้าเมอืง	
(120	 หมู่	 3	 ถนนแจ้งวัฒนะ	 ซอย	 7	 หลักสี่	 กรุงเทพฯ	 10210)	ทั้งนี้	
ส�านักงานตรวจคนเข้าเมืองจะส่งใบตอบรับไว้เป็นเอกสารอ้างอิงในครั้ง
ต่อไป	เมื่อพ�านักในราชอาณาจักรครบ	1	ปี	หากประสงค์จะพ�านักอยู่ต่อไป	
ให้ยืน่ค�าขออยูต่่อทีส่�านักงานตรวจคนเข้าเมอืง	โดยแสดงหลกัฐานการโอนเงิน
หรือการมีเงินฝากในประเทศไทย	 จ�านวนไม่น้อยกว่า	 800,000	 บาท	
หรือหนังสือรับรองรายได้หรือบ�านาญเดือนละไม่น้อยกว่า	 65,000	 บาท	
อย่างใดอย่างหนึ่ง		หากมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	จะได้รับอนุญาตให้อยู่
ต่ออีกคราวละ	1	ปี
 รายละเอียดขอเชิญดูในเว็ปไซต์ของสถานทูต (www.thaiembassybern.org)

	 ส�าหรบผู้ถือสัญชาติสวิส	 เมื่อเดินทางไปพ�านักในประเทศไทยแล้ว	
ต้องไปรายงานตัวที่สถานทูตสวิสในกรุงเทพ	 และลงทะเบียนแจ้งที่อยู่	
ทัง้นีเ้พือ่ประโยชน์ของตน	ทีจ่ะได้รบัข่าวสาร	รกัษาสิทธิในการลงคะแนนเสียง	
หรือการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร	 การไปต่ออายุหนังสือเดินทาง	 หรือ
กรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน	จะได้รับความช่วยเหลือสะดวกขึ้น	ในท�านองเดียวกัน	
ชาวไทยในประเทศสวิตฯก็ต้องรายงาน	ลงทะเบียนแจ้งชื่อที่อยู่ของตน	ต่อ
สถานเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงเบิร์น

3. ที่อยู่อาศัย
	 สิ่งส�าคัญอื่นๆที่เราต้องเตรียมในการย้ายไปอยู่ประเทศไทย	 ได้แก่	
ที่อยู่อาศัย	สามี	ภรรยา	คงต้องคุยกัน	ว่าจะไปอยู่ที่ไหนกันดี	เรื่องที่ควรคิด	
ให้รอบคอบก่อนการตัดสินใจซื้อบ้าน	ได้แก่

 จะอยู่ทีบ้่านเกิด	หรือจะไปอยู่ทีจ่งัหวัดอ่ืนทีม่สีาธารณปูโภค	ทีจ่�าเป็น
ครบครัน	
 สังคมส�าหรับสามีชาวสวิส	 ความปลอดภัยในชุมชน	 สิ่งแวดล้อม
อันสงบ	 ถ้าไปอยู่ในชุมชนบ้านเกิด	 จะมีอะไรให้เขาท�า	 เพื่อเป็น
งานอดิเรก	หรือสิ่งที่เขาชอบ	เช่น	สโมสรกีฬา	มีที่ดินให้ท�าสวน	
ให้ออกก�าลังกาย	มีชาวต่างชาติด้วยกันอยู่ใกล้ๆไหม	เป็นต้น
 ไม่ควรไกลจากสถานรักษาพยาบาล	สะดวกที่จะไปพบแพทย์	

http://www.thaiembassybern.org
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4. การประกันสุขภาพ
	 การประกันสุขภาพในประเทศไทย	 ขอแนะน�าให้ไปหาบริษัทเพื่อ
ขอท�าประกันสุขภาพ	 ก่อนอายุ	 60	 ปี	 เมื่ออายุเกินกว่านั้น	 เขาจะไม่รับ	
อ่านข้อมลูให้ละเอยีด	ท�าความเข้าใจ	บางบริษัทจะไม่รักษาโรคท่ีเป็นอยู่ก่อน	
ส�าหรบัภรรยาหรอืสามี	ในฐานะคนไทย	เรามีสิทธิได้รับการรกัษาขัน้พืน้ฐาน
จากโรงพยาบาลของรัฐ	ที่เรียกว่า	บัตรทอง	30	บาทรักษาทุกโรค	
	 ส�าหรบัคนไทยท่ีมีอายุครบ	60	ปีบรบิรูณ์	กม็สิีทธิรบัเงินเบีย้เลีย้งชีพ
หรอืเบีย้ยงัชีพส�าหรบัผู้สูงอายุ	 ติดต่อได้ท่ี	 ท่ีว่าการอ�าเภอหรอืส�านักงานเขต	
ในภูมิล�าเนาตามทะเบียนบ้าน	 (เบี้ยยังชีพ	 อายุ	 60-69	 ปี	 ได้รับเดือนละ	
600	บาท	อายุ	70-79	ปี	ได้รับเดือนละ	700	บาท	อายุ	80-89	ปี	ได้รับ
เดอืนละ	800	บาท	และอาย	ุ90	ปีขึน้ไป	ได้รบัเดอืนละ	1,000	บาท)

5. การเตรียมตัวเป็นผู้อ�านวยความสะดวกให้คู่ชีวิต
	 เราคงต้องมีหน้าที่	 ดังที่สามีเคยท�าเมื่อเราย้ายมาอยู่ที่สวิตฯ	 ด้วย
เหตุในเรื่องของภาษา	 การติดต่อราชการและเอกสารต่างๆ	 เพราะเขาคง
ท�าเองไม่ได้	 เป็นหน้าที่ส�าคัญของเราที่จะต้องช่วยด�าเนินการ	 ดังนั้นต้อง	
เตรียมตัวให้พร้อม	 หาข้อมูลที่จ�าเป็นต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็นการต่ออายุวีซ่า	
การขอมชีือ่ในทะเบยีนบ้านส�าหรบัชาวต่างชาติ	 เป็นต้น	 นอกจากนีก้ารหาข้อมลู
เกีย่วกบัองค์กร	 หน่วยงานต่างๆ	 ท่ีให้ความช่วยเหลอืคูส่มรสสองวฒันธรรม	
รวมทั้งการติดต่อกับสถานเอกอัครราชทูตสวิส	ในประเทศไทย	
	 การเตรียมตัว	เตรียมใจ	ที่กล่าวมานี้	น่าจะพอให้คู่ชีวิต	ไปเริ่มต้น
ใช้ชวีติใหม่	 ในสถานท่ีใหม่ได้ง่ายข้ึน	 และประเทศไทยเม่ือตอนทีเ่ราย้ายมา	
กบัวนันีอ้าจไม่เหมือนกนันกั	และการไปเทีย่วพกัผ่อน	เยีย่มญาติๆ	ทีเ่มอืงไทย
เป็นครั้งคราว	 ปีละครั้ง	 สองครั้ง	 ย่อมไม่เหมือนกับการไปอยู่แบบถาวร	
ดังเช่นครั้งนี้

เอกสารอ้างอิง

- www.eda.admin.ch-Vertretungen

- http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/reps/asia/vtha/embban/ausla.html

- http://www.consular.go.th

- หนังสือ “Ratgeber fur Auslandschweizer”  Eidgenöossisches Departement füur 

  auswäartige Angelegenheiten , November 2009 

.. .. ..
..

http://www.eda.admin.ch-Vertretungen
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/reps/asia/vtha/embban/ausla.html
http://www.consular.go.th
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1. การเกณฑ์ทหารของเด็กสองสัญชาติ   
 ถาม:	 ดิฉันแต่งงานจดทะเบียนสมรสกับสามีชาวต่างชาติ	 และมี
ลูกชายด้วยกัน	 ลูกเกิดในต่างประเทศและได้แจ้งเกิดที่ประเทศไทยด้วย		
ลูกของดิฉันมีสองสัญชาติ	ลูกเรียนและท�างานในต่างประเทศกลับมาเยี่ยม
เมืองไทยปีละครั้ง	ลูกชายต้องไปเกณฑ์ทหารหรือไม่	อย่างไร	
 

 
 ตอบ: ส�านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่าง
ประเทศ	(สฝคป.)ขอเรียนแนะน�าดังนี้	
	 กรณีท่ีลูกชายของคุณถือสองสัญชาติ	 	 คือ	 	 สัญชาติไทยและ
สัญชาติตามบิดาชาวต่างชาติ	 ตามกฎหมายไทยถือว่า	 บุตรของคุณยังถือ
สัญชาติไทย	 จึงมีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายไทย	 กล่าวคือ	 ชายที่ถือ
สัญชาติไทยทุกคน	ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหารตามมาตรา	7	แห่งพระราช
บัญญัติรับราชการทหาร	พ.ศ.	2497		ซึ่งได้ก�าหนดให้	ชายที่มีสัญชาติไทย	
มหีน้าทีร่บัราชการทหารด้วยตนเองทกุคน	โดยเมือ่อายุย่างเข้า	18	ปีในปีใด	
ให้ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกินปีนั้น	 ที่ส�านักงานเขตหรือ	
ทีว่่าการอ�าเภอทีบ่ดิาหรือมารดามภีมิูล�าเนา	(กรณีของคณุ	สามีเป็นต่างด้าว
ไม่มีทีอ่ยูใ่นราชอาณาจกัรไทยให้ลงทะเบียนตามภูมลิ�าเนามารดา)	 หากผูใ้ด
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ไม่สามารถไปลงบัญชีทหารกองเกินด้วยตนเองได้	 ก็สามารถให้บุคคลซึ่ง
บรรลนุติิภาวะและเชือ่ถอืได้ไปแจ้งแทนได้	 ปกตจิะเป็นพ่อแม่หรอืญาติพีน้่อง
โดยบอกต�าหนิแผลเป็น	 ที่เห็นได้ง่ายชัดเจนเหนือเอวขึ้นไปของบุตรคุณ		
ให้ผูแ้จ้งแทนทราบ	 เพือ่จะได้ไปแจ้งการลงบญัชีทหารกองเกนิแทนได้ถกูต้อง	
เมื่อได้รับลงบัญชีฯแล้ว	ทางอ�าเภอจะออกใบส�าคัญ	(แบบ	สด.	9)	มอบให้
ผู้แจ้งแทน	น�าไปมอบให้แก่ลูกชายของคุณเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป														
	 	 บุคคลที่ลงบัญชีทหารกองเกินแล้ว	 เมื่อมีอายุย่างเข้า	 21	 ปีในปี
พุทธศักราชใด	ต้องไปแสดงตนเพ่ือรับหมายเรียกที่ส�านักงานเขต	หรือ
ที่ว่าการอ�าเภอท้องที่ซึ่งเป็นภูมิล�าเนาทหาร	 (ปกติคือ	 ภูมิล�าเนาของบิดา
ภายในพทุธศกัราชนัน้	แต่กรณขีองคุณบิดาเป็นชาวต่างชาต	ิจึงใช้ภมูลิ�าเนา
ของมารดาได้)	 ซึ่งเมื่อรับหมายเรียกแล้ว	 จะต้องไปแสดงตน	 เข้ารับการ
ตรวจเลือกตามวันเวลาและสถานที่	 ที่ก�าหนดไว้ในหมายเรียกนั้น	 ยกเว้น	
บุตรของคุณขอผ่อนผันเนื่องจากก�าลังศึกษาอยู่ในต่างประเทศ	
	 ชายที่ถือสัญชาติไทยทุกคน	 ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหาร	 โดยมี
สองวิธี	 คือ	 เข้ารับการเกณฑ์ทหารแบบปกติ หรือสมัครเข้ารับราชการ  
แต่ถ้าเป็นผู้มีคุณวุฒิพิเศษ	 กฎหมายเปิดโอกาสให้สิทธิในการลดวัน
รับราชการได้	 ทั้งนี้การขอสิทธิลดวันรับราชการทหาร	 ต้องน�าหลักฐาน
แสดงคุณวุฒิพิเศษไปยื่นต่อคณะกรรมการตรวจเลือก	 ในวันตรวจเลือก
โดยท�าค�าร้องไว้	 กรณทีีบ่ตุรของคณุถอืสองสัญชาติเป็นผู้ส�าเรจ็ช้ันอดุมศกึษา
หรอืเป็นผูส้�าเรจ็การศึกษาจากต่างประเทศ	จะได้รับการลดหย่อนเหลือ	1	ปี	
จากก�าหนด	2	ปี	
	 ส�าหรับหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร	 (สด.43)	 นั้นถือว่ามีความ
จ�าเป็น		การหลีกเลี่ยงการเกณฑ์ทหารจึงไม่แนะน�า

2. การท�าใบรับรองของสามต่ีางชาต ิกรณีภรรยาชาวไทยซือ้ทีด่นิ   
 ถาม:	 เพื่อนของดิฉันจดทะเบียนสมรสกับสามีชาวต่างชาติตาม
กฎหมายต่างประเทศเมื่อ	 15	 ปีที่แล้ว	 และไม่ได้มาจดแจ้งการสมรสที่
ประเทศไทย	 โดยยังคงใช้ค�าน�าหน้าว่านางสาวและชื่อ-นามสกุลเดิม	 ต่อ
มาเมื่อ	10	ปีที่แล้ว	เธอได้ซื้อที่ดินโดยใช้ชื่อของเธอเพียงคนเดียว	จึงอยาก
ปรึกษาว่า	
 1.	 เพื่อนของดิฉันยังสามารถท�าใบรับรองจากสามี	 เพื่อน�าไปใช้ยืนยันกับ
กรมที่ดินว่า	 เงินที่น�ามาซื้อที่ดินเป็นสินส่วนตัวของเธอฝ่ายเดียวได้หรือไม่	
และในกรณีที่สามีอยู่ต่างประเทศต้องน�าเอกสารใดบ้างในการไปติดต่อกับ
สถานทูตเพื่อด�าเนินการเรื่องดังกล่าว
 2.	 เพื่อนของดิฉันจะต้องไปด�าเนินการเปลี่ยนสถานะหรือจดทะเบียน
สมรสที่ประเทศไทยหรือไม่	 และหากเธอไม่ต้องการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล	
จะยังคงใช้ชื่อเดิมได้หรือไม่

 ตอบ:   สฝคป.	ขอเรียนว่า
 1.	 กรณีคนไทยที่มีคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติ	 ไม่ว่าจะเป็นสามีภริยา
กันโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ตาม	ในการซื้อที่ดินจะ
ต้องปฏิบัติตามระเบียบของกรมที่ดิน	 (หนังสือกระทรวงมหาดไทย	 ด่วน
ที่สุด	ที่	มท	0710/ว	792	ลงวันที่	23	มีนาคม	2542)	คือ	คนไทยและคู่
สมรสต่างชาติจะต้องยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรร่วมกันในหนังสือรับรอง
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่	 ในวันจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม	 ณ	 ส�านักงาน
ที่ดิน	ว่าเงินทั้งหมดที่น�ามาซื้อที่ดินเป็นสินส่วนตัวของคนไทยแต่เพียงฝ่าย
เดียว	มิใช่สินสมรส	(กรณีเป็นสามีภริยาโดยชอบด้วยกฎหมาย)	หรือยืนยัน
เป็นลายลักษณ์อักษรร่วมกันว่าเงินทั้งหมดที่น�ามาซื้อที่ดิน	 เป็นทรัพย์ส่วน
ตัวของคนไทย	แต่เพียงฝ่ายเดียว	มิใช่ทรัพย์ที่ท�ามาหาได้ร่วมกัน	(กรณีไม่
ได้เป็นสามีภริยากันโดยชอบด้วยกฎหมาย)	 กรณีที่คู่สมรสต่างชาติอยู่ต่าง
ประเทศ	 และไม่สามารถไปบันทึกถ้อยค�าในหนังสือรับรองได้	 ให้คนต่าง
ชาติไปติดต่อ	 เพื่อให้สถานเอกอัครราชทูต	 สถานกงสุลหรือโนตารีพับลิค	
บันทึกถ้อยค�าคู่สมรสต่างชาติไว้ในหนังสือรับรอง	 แล้วให้คู่สมรสที่เป็นคน
ไทย	 ผู้จะซื้อที่ดินน�าต้นฉบับหนังสือรับรองนั้น	 มามอบให้พนักงานเจ้า
หน้าที่	เพื่อท�าการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมต่อไป
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	 ระเบียบข้างต้นได้มีการบังคับใช้มาตั้งแต่ปี	 2542	 กรณีเพื่อนของ
คุณซื้อที่ดินมาเมื่อ	 10	 ปีที่แล้วภายหลังจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ	
ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวก็ประมาณปี	2547	ที่ระเบียบมีการใช้บังคับแล้ว	แต่
เพื่อนของคุณไม่มีการปฏิบัติตามระเบียบนี้	 จึงคาดได้ว่าเนื่องจากเพื่อน
ของคุณใช้นางสาวและชื่อ-นามสกุลเดิม	และใช้สถานะโสด	เพราะยังไม่มี
การแจ้งเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนในประเทศไทย	และขณะจดทะเบียนซื้อ
ขายที่ดิน	 ไม่ได้แจ้งแก่เจ้าหน้าที่ว่าตนได้สมรสแล้ว	 เจ้าหน้าที่จึงไม่ได้
ด�าเนินการให้มีการรับรองว่าทรัพย์สินที่น�ามาซื้อที่ดินเป็นสินส่วนตัวตามที่
ระเบียบก�าหนดไว้	 ซึ่งในกรณีเช่นนี้จากแนวทางการพิจารณาของกรม
ที่ดิน	 การที่คนไทยซื้อที่ดินโดยแจ้งว่าเป็นโสด	 (มิได้แจ้งว่ามีคู่สมรสเป็น
คนต่างชาติ)	 และไม่อาจพิสูจน์ได้ว่าเงินที่น�ามาซื้อที่ดินระหว่างสมรสกับ
คนต่างชาติเป็นสินส่วนตัวของตน	 จึงเข้าข้อสันนิษฐานของกฎหมายว่า
เป็นสินสมรส	ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	มาตรา	1474	เพื่อน
ของคุณจงึไม่สามารถไปด�าเนนิการเพือ่ท�าใบรบัรองย้อนหลงัว่า	 เงินท่ีน�ามา
ซื้อท่ีดินเป็นสินส่วนตัวได้	เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าเงินที่น�ามาซื้อที่ดินนั้น
เป็นสินส่วนตัวของตนเอง	
 2.	 ในกรณีที่เพื่อนของคุณจดทะเบียนสมรสกับสามีต่างชาติโดยถูก
ต้องตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ	แล้ว	การสมรสย่อมมีผลสมบูรณ์
ตามกฎหมายไทยด้วย	ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์	มาตรา	1459 
โดยไม่ต้องจดทะเบยีนสมรสกนัตามกฎหมายไทยอกี	 แต่เพือ่ให้ทางการไทย
ได้รับทราบถึงการสมรส	 เพื่อนของคุณจะต้องน�าทะเบียนสมรสไปแสดง
ต่อนายทะเบียนที่ส�านักงานเขตหรือที่ว่าการอ�าเภอเพื่อขอเปลี่ยนแปลง
สถานะครอบครัวหรอืท่ีเรยีกว่า	“การบนัทึกฐานะแห่งครอบครวั”	ส่วนการที่
เพื่อนของคุณต้องการใช้ชื่อ-นามสกุลเดิมต่อไปก็สามารถท�าได้	 ไม่จ�าเป็น
ต้องเปลี่ยนไปใช้นามสกุลของสามีแต่อย่างใด	 เพราะตามพระราชบัญญัติ
ชือ่บคุคล	(ฉบบัที	่3)	พ.ศ.	2548	คูส่มรสมสีทิธใิช้นามสกลุของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง
ตามที่ตกลงกันหรือต่างฝ่ายต่างใช้นามสกุลเดิมของตนก็ได้

3. การจดทะเบียนสมรส และเอกสารที่ต้องใช้         
 ถาม:	 ดิฉันเคยแต่งงานกับคนไทยและได้จดทะเบียนหย่ากันแล้ว	
ขณะนี้ต้องการจะจดทะเบียนสมรสกับคนสวิส	ในการจดทะเบียนสมรสจะ
ต้องใช้ใบรับรองโสดหรือไม่	สามารถใช้เพียงใบหย่าได้หรือไม่

 ตอบ:	สฝคป.	ขอเรียนว่า
	 ในการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ	 หากจดทะเบียนสมรส
ตามกฎหมายไทย	ณ	ส�านักงานเขตหรือที่ว่าการอ�าเภอ	หรือสถานทูตไทย
หรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ	 คู่สมรสฝ่ายที่เป็นคนไทยไม่จ�าต้องยื่น
เอกสารใบรบัรองโสด	ส่วนกรณทีีเ่คยสมรสมาก่อนและได้หย่าขาดจากกันแล้ว		
ให้น�าใบหย่าไปแสดงต่อนายทะเบียนด้วย	 กรณีนีค้ณุจงึย่ืนเฉพาะใบหย่าได้	
แต่หากคณุจดทะเบยีนสมรสตามกฎหมายสวิส	ไม่ว่าจะย่ืนค�าขอจดทะเบยีน
ที่สถานเอกอัครราชทูตสวิสประจ�าประเทศไทย	 หรือจดทะเบียนใน
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์	 คุณต้องยื่นเอกสารในส่วนที่เป็นใบรับรองโสด
และใบหย่าด้วย	 โดยเอกสารทั้ง	 2	 ฉบับต้องแปลเป็นภาษาราชการของ	
สวิตเซอร์แลนด์	 ภาษาใดภาษาหนึ่ง	 ได้แก่	 ภาษาเยอรมัน	 ภาษาฝรั่งเศส	
หรือภาษาอิตาเลียน	 และเอกสารนั้นต้องได้รับการประทับตราของอ�าเภอ	
หรือได้รับการรับรองจากกรมการกงสุล	 กระทรวงการต่างประเทศด้วย
จึงจะสามารถใช้ได้
	 ทั้งนี้	 เมื่อคุณได้จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายสวิสแล้ว	 ให้คุณน�า
หลักฐานการสมรสหรือใบทะเบียนสมรส	มายื่นต่อนายทะเบียนอ�าเภอเพื่อ
บันทึกสถานะแห่งครอบครัวเป็นหลักฐานว่าได้สมรสแล้ว	(เอกสารที่น�ามา
ยื่นต่อทางการไทยต้องแปลเป็นภาษาไทยและได้รับรองจากกรมการกงสุล)
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4. สิทธิที่จะได้รับจากการแต่งงานกับสามีชาวสวิส   
 ถาม:	แฟนดิฉันเป็นชาวสวิส	และเราวางแผนจะแต่งงานในปีหน้า	
ซึ่งเขาบอกว่าถ้าเราแต่งงานจดทะเบียนสมรสกัน	วันใดที่เขาเสียชีวิต	ดิฉัน
จะได้รับเงินเดือนจากรัฐบาลสวิส	 ดิฉันอยากทราบว่าเราจะต้องจด
ทะเบียนกันกี่ปี	จึงจะได้รับสิทธิ์นี้ค่ะ	ถามเพื่อรู้ค่ะ

 ตอบ:	ตามที่คุณได้เรียนปรึกษาเรื่องสิทธิของคุณที่จะได้รับจากการ
แต่งงานกับสามีชาวสวิส	โดยเฉพาะในกรณีที่สามีเสียชีวิตนั้น	สฝคป.	ขอ
เรียนดังนี้

 1.	ในกรณีทั่วไป
	 ประเทศสวิตเซอร์แลนด์	 มีระบบประกันสังคมภาคบังคับ	 ส�าหรับ
บคุคลทีอ่ยูใ่นประเทศสวติเซอร์แลนด์	โดยมเีงือ่นไขจะต้องส่งเงินเข้ากองทนุ
เป็นเวลา	12	เดือน	จึงจะมีสิทธิร้องขอรับเงินบ�านาญได้	ดังนั้นประชาชน
ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์	 จะมีสิทธิได้รับเงินบ�านาญของผู้สูงอายุ	 และ
ของคู่สมรสที่มีชีวิต	โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้			
	 -	ผู้ชายที่มีอายุ	65	ปี	และผู้หญิงที่มีอายุ	64	ปี	จะมีสิทธิได้รับเงิน
บ�านาญผู้สูงอายุ		
	 -	 เมื่อผู้ชายอายุครบที่มีสิทธิได้รับเงินบ�านาญ	 จะมีสิทธิได้รับเงิน
บ�านาญช่วยเหลือส�าหรับภรรยา	ในกรณีที่ภรรยาเกิดในปี	ค.ศ.	1941	หรือ
ก่อนหน้านั้น	 และภรรยาเป็นผู้ไม่มีสิทธิ	 ได้รับเงินบ�านาญอื่น	 โดยเงิน
บ�านาญช่วยเหลือส�าหรับภรรยา	 จะจ่ายให้เฉพาะในกรณีที่ภรรยาพ�านัก
อาศัยอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์	 	ถ้าภรรยาไปอยู่ต่างประเทศ	ภรรยา
จะได้รับเงินนี้	 ก็ต่อเมื่อภรรยาเป็นชาวสวิส	 หรือเป็นพลเมืองของสหภาพ
ยุโรปหรือของประเทศที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์	 ท�าความตกลงเรื่องหลัก
ประกันสังคมไว้	ซึ่งประเทศไทยไม่ได้ท�าความตกลงเรื่องหลักประกันสังคม
กับประเทศสวิตเซอร์แลนด์	 ดังนั้น	 ถ้าคุณอาศัยอยู่ในประเทศไทยกับสามี	
ก็จะไม่มีสิทธิได้รับบ�านาญช่วยเหลือส�าหรับภริยาในส่วนนี้

  2.	ในกรณีที่คู่สมรสเสียชีวิต
	 ในกรณีที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดถึงแก่กรรม	 คู่สมรสที่มีชีวิตอยู่	 จะมีสิทธิ
ได้รับเงินบ�านาญที่จ่ายให้กับสามีหรือภรรยาหม้าย		และบุตรของผู้ตาย	ถ้า
คุณไม่มีบุตรกับสามี	และสามีคุณเสียชีวิตไป	คุณจะมีเพียงสิทธิรับบ�านาญ
ส�าหรับภริยาหม้ายเท่านั้น	ถ้าคุณอายุเกิน	45	ปี	หรือ	แต่งงานจดทะเบียน
สมรสมาอย่างน้อย	 5	 ปี	 อย่างไรก็ตาม	 ในกรณีที่เงินบ�านาญและเงิน
รายได้อื่นไม่เพียงพอกับการด�ารงชีพ	 บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่และอาศัยใน
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์	จะมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่มเติม		
	 กล่าวโดยสรุป	 ถ้าคุณและสามีชาวสวิสได้อาศัยอยู่ด้วยกัน	 นอก
ประเทศสวติเซอร์แลนด์	 ในการขอรับเงนิบ�านาญในฐานะภรรยาของชาวสวิส		
จะมีข้อจ�ากัดที่คุณจะต้องพิจารณา	 คือ	 ในกรณีที่ยังไม่มีฝ่ายใดเสียชีวิต	
คณุเป็นภรรยาซ่ึงเป็นพลเมอืงของประเทศไทย	 ซึง่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ไม่ได้ท�าความตกลงเกี่ยวกับหลักประกันสังคม	 จะไม่มีสิทธิได้รับเงิน
บ�านาญผู้สูงอายุ	 หรือเงินบ�านาญช่วยเหลือส�าหรับภรรยา	 แต่ในกรณีที่
สามีของคุณเสียชีวิต	 คุณจะมีสิทธิได้รับเงินบ�านาญในฐานะภรรยาหม้าย	
แม้ว่าคุณจะอาศัยอยู่ในประเทศไทย	 และยังคงสถานะเป็นพลเมืองของ
ประเทศไทย	 ซึ่งไม่ได้ท�าความตกลงเร่ืองหลักประกันสังคมกับประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ก็ตาม	 นอกจากนั้นในกรณีที่สามีเสียชีวิต	 คุณยังมีสิทธิ
ได้รับทรัพย์มรดกจากสามีและส่วนแบ่งสินสมรสตามที่กฎหมายไทยและ
กฎหมายสวิสก�าหนด	 ข้ึนอยู่กับว่าทรัพย์สนิอนัเป็นมรดกนัน้ตัง้อยู่ทีป่ระเทศใด		
อนึ่ง	 เงินที่สามีของคุณได้ส่งเข้ากองทุนประกันสังคมมาโดยตลอดนั้น	
คุณก็สามารถเรียกคืนได้ในฐานะที่เป็นมรดกของสามีที่เสียชีวิต	 จึงขอ
แนะน�าให้คุณรวบรวมรายละเอียดและเอกสารที่เก่ียวข้องตลอดจน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบเรื่องเงินเหล่านี้	 เพื่อความสะดวกรวดเร็วหากมี
ความจ�าเป็นต้องด�าเนินการต่อไป
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	 ข้อมูลที่	 สฝคป.	 แจ้งให้คุณทราบนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่สามารถ
สืบค้นได้เพ่ิมเติมจาก	 http://www.zas.admin.ch	 และ	 http://
www.schweizer.com.au	คุณควรตรวจสอบความถูกต้องและสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมจากนักกฎหมายของประเทศสวิตเซอร์แลนด์	 หรือ
จากส�านักงานค่าสินไหมทดแทนของประเทศสวิตเซอร์แลนด์	(The	Swiss	
Compensation	in	Geneva)		อีกครั้งหนึ่ง

5. การได้สัญชาติสวิส เนื่องจากการสมรสกับสามีชาวสวิส   
  ถาม:	 ถ้าดิฉันแต่งงานและจดทะเบียนสมรสกับชาวสวิสแล้ว	 แต่
ยังคงท�างาน(เพราะรับราชการ)	อยู่ที่เมืองไทย	ไม่สามารถยื่นค�าร้องขอถือ
สัญชาติสวิสใช่หรือไม่

 ตอบ:	ตามที่คุณได้เรียนถามเรื่องการได้สัญชาติสวิส	เนื่องจากการ
สมรสกับสามีชาวสวิสนั้น	สฝคป.	ขอเรียนดังนี้
	 โดยหลักนั้นชาวต่างชาติที่สมรสกับชาวสวิส	 จะไม่ได้สัญชาติสวิส
โดยผลของการสมรสโดยอัตโนมัติ	 แต่คู่สมรสชาวต่างชาติ	 สามารถยื่น
ค�าร้องขอสัญชาติสวิสได้	ในกรณีที่เข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 1	 คู่สมรสได้ใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์มาเป็นระยะเวลา
อย่างน้อย	5	ปี	และได้อยู่ร่วมกันฉันท์สามีภริยามาแล้วอย่างน้อย	3	ปี
 2.	คู่สมรสชาวต่างชาติที่ได้แต่งงานกับชาวสวิส	แต่ไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่
ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์	สามารถยื่นค�าร้องขอสัญชาติสวิส	ได้	เฉพาะใน
กรณีที่ได้อยู่ร่วมกันฉันท์สามีภริยามาแล้วอย่างน้อย	 6	 ปี	 และคู่สมรสที่
เป็นชาวต่างชาตินั้น	 จะต้องมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่น	 กับประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์
	 ดังนั้น	 ในกรณีของคุณ	 แม้ว่าหลังจากแต่งงานกับสามีชาวสวิส
แล้ว	 คุณไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์	 ก็ไม่ได้หมายความว่า
คุณจะหมดสิทธิ	 ยื่นค�าร้องขอสัญชาติสวิส	 แต่การจะขอสัญชาติสวิสนั้น	
คุณจ�าเป็นจะต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าคุณมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับ

ประเทศสวติเซอร์แลนด์	เช่น	คณุอาจจะต้องพิสจูน์ว่า	คณุมคีวามรู้เก่ียวกับ
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นอย่างดี	 สามารถฟัง	 พูด	 อ่าน	 เขียน	 ภาษา
ประจ�าชาติของประเทศสวติเซอร์แลนด์	ภาษาใดภาษาหนึง่ได้อย่างคล่องแคล่ว	
(เยอรมัน	 ฝรั่งเศส	 อิตาเลียน)	 หรือเคยปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานของ
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์มาเป็นระยะเวลานาน	ฯลฯ

6. การรับรองการถือสองสัญชาติ   
 ถาม:	 ดิฉันอยากทราบว่า	 กรณีที่ดิฉันถือสองสัญชาติ	 อยากทราบ
ว่ากฎหมายไทยมีหน่วยงานใด	หรือมีการรองรับการถือสองสัญชาติหรือไม่
 
 ตอบ:	ตามที่คุณได้เรียนถามเรื่องการรับรองการถือสองสัญชาตินั้น	
สฝคป.	ขอเรียนตอบ	ดังนี้
	 ในกฎหมายสัญชาติของไทย	คุณสามารถขอสัญชาติอื่นตามสามีได้		
เนื่องจากการสมรสตามพระราชบัญญัติสัญชาติ	 พ.ศ.	 2508	 มาตรา	 13 
บัญญัติว่า	 “ชายหรือหญิงซ่ึงมีสัญชาติไทยและได้สมรสกับคนต่างด้าว
และอาจถือสัญชาติของภริยาหรือสามีได้ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติของ
ภริยาหรือสามี	 	 ถ้าประสงค์จะสละสัญชาติไทย	 	 ให้แสดงความจ�านงต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบและวิธีการที่ก�าหนดในกฎกระทรวง”	 ดังนั้น	
ถ้าคุณไปสมรสกับคนต่างด้าวแล้ว		คุณสามารถขอสัญชาติตามสามีคุณได้	
กฎหมายไทยไม่ได้บังคับว่าคุณจะต้องสละสัญชาติไทย	 คุณจึงสามารถถือ
สองสัญชาติได้	 แต่ในกรณีที่คุณได้สัญชาติอื่นมาโดยการแปลงสัญชาติ		
พระราชบัญญัติสัญชาติ	พ.ศ.	2508	มาตรา	22	บัญญัติว่า	“ผู้ซึ่งมีสัญชาติ
ไทยและได้แปลงสัญชาติเป็นคนต่างด้าวหรือสละสัญชาติไทย	หรือถูกถอน
สัญชาติไทย	 ย่อมเสียสัญชาติไทย”	 กล่าวคือ	 การเปลี่ยนสัญชาติไปเป็น
สัญชาติอื่นโดยไม่ได้มาเนื่องจากการแต่งงาน	 แต่เนื่องจากเหตุผลอื่นโดย
ส่วนตัวของคุณเอง	กรณีนี้ตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว		เมื่อผู้มีสัญชาติไทย
แปลงเป็นสัญชาติอื่นย่อมเสียสัญชาติไทย	 จะมีผลต่อเมื่อประกาศในราช
กิจจานุเบกษา	และมีผลเฉพาะตัว	ในทางปฏิบัติ	สฝคป.	พบว่ามีคนสัญชาติ
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ไทยจ�านวนมากที่ไปอาศัยในต่างประเทศ	 และไปแปลงสัญชาติเป็นคน
สัญชาติของรัฐดังกล่าว	 	 แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย	 ก็มิได้
ประกาศให้บุคคลเหล่านั้นเสียสัญชาติไทยในราชกิจจานุเบกษาแต่อย่างใด		
ตราบใดที่ยังไม่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา	คนไทยที่แปลงสัญชาติ
เป็นคนต่างด้าวกย็งัมฐีานะเป็นคนไทยอยู	่ยงัไม่เสยีสญัชาตไิทยแต่อย่างใด
	 อย่างไรก็ตาม	แม้ว่ากฎหมายไทย	มิได้ห้ามการถือสองสัญชาติ	ไม่
ว่าคณุจะได้สญัชาตอ่ืินมาโดยสิทธจิากการสมรส	 หรอืโดยการแปลงสญัชาติ	
แต่ก็มิได้มีบทบัญญัติใดในกฎหมายก�าหนดให้หน่วยงานใดของไทย	 ต้อง
มีหน้าที่รับรองการถือสองสัญชาติของคุณ	 ในทางปฏิบัติ	 เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานหลายฝ่ายที่ต้องปฏิบัติต่อคนไทยสองสัญชาติ	 ก็ให้การยอมรับ
โดยพฤตินัยอยู่แล้ว	 เช่น	 เจ้าหน้าที่ต�ารวจตรวจคนเข้าเมือง	 ที่ตรวจ
หนังสือเดินทางของคนไทยสองสัญชาติ	ที่ถือหนังสือเดินทาง	๒	เล่ม	เวลา
เดินทางเข้าออกประเทศไทยที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	 หรือแม้แต่
เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต	 สถานกงสุลใหญ่และกระทรวงการต่าง
ประเทศส่วนใหญ่กม็ไิด้โต้แย้งการถอืสองสัญชาตขิองคนไทยแต่ประการใด

7. การใช้หนังสือเดินทางเข้า-ออกประเทศไทย 
	 ส�าหรบับคุคลสัญชาติไทย	 ท่ีถอืหนงัสือเดนิทาง	2	 เล่ม	 	ค�าแนะน�า
จากส�านกังานตรวจคนเข้าเมือง	(สตม.)	
 1.	กรณีเดินทางเข้าประเทศไทย	โดยหนังสือเดินทางไทย	ให้ใช้
หนังสือเดินทางไทย	 ส�าหรับเดินทางออก	 ไม่ให้ใช้หนังสือเดินทางต่าง
ประเทศเดนิทาง	เพราะในเล่มจะไม่ปรากฏตราประทับขาเข้า	และเจ้าหน้าที่
ตรวจคนเข้าเมือง	จะปฏิเสธไม่ให้ผูถ้อืหนังสือเดินทางน้ันเดนิทางออก
 2.	 กรณีเดินทางเข้าประเทศไทย	 โดยหนังสือเดินทางต่างประเทศ	
ให้ใช ้หนังสือเดินทางต่างประเทศส�าหรับเดินทางออก	 ไม่ให ้ใช ้
หนังสือเดินทางไทยเดินทางออก	เพราะจะท�าให้ฐานข้อมูลการเดินทางเข้า
เมืองไทยโดย	หนังสือเดินทางต่างประเทศ	ไม่มีการบันทึกการเดินทางออก	
และเจ้าหน้าที่อาจบันทึกชื่อผู้ถือหนังสือเดินทาง	 ไว้ในฐานะพ�านักเกิน
ก�าหนดอนุญาต	ซึ่งจะเป็นปัญหาได้

 3.	กรณีเดินทางเข้าประเทศไทย	โดย	ผ.30	หรือได้รับการตรวจลง
ตราประเภทนักท่องเที่ยวและก�าหนดอนุญาตการพ�านักสิ้นสุดลง	คนไทยที่
ถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ	 สามารถขอขยายเวลาการพ�านักต่อใน
ประเทศไทยได้	 โดยให้น�าหลักฐานแสดงความเป็นคนไทยชนิดใดก็ได้ไป
แสดงประกอบการยื่นค�าร้อง	 ซึ่ง	 สตม.	 จะพิจารณาตรวจลงตราประเภท
คนอยู่ชั่วคราว	รหัส	“O”	และอนุญาตให้อยู่ได้คราวละไม่เกิน	1	ปี	ซึ่งเรื่อง
ข้างต้นนี้	อยู่ในดุลยพินิจของสตม.	เป็นส�าคัญ	ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้
(ในกรณีที่ชื่อและนามสกุลในหนังสือเดินทาง	2	 เล่มไม่ตรงกัน	 จะต้องน�า
หลกัฐานแสดงตนว่าเป็นบุคคลเดยีวกัน	 ทัง้นีก้ารพจิารณาจะอยู่ในดลุยพนิิจ
ของ	สตม.	เป็นส�าคัญ)
	 หากมีข้อสงสัยหรือต้องการค�ายืนยันเกี่ยวกับการขออยู่ต่อ	สามารถ
ศึกษาข้อมูลได้ที่	www.immigration.go.th

8. มรณบัตร
 ถาม:	คนสัญชาติไทยซึ่งอาศัยอยู่ในต่างประเทศ	หากผู้นั้นเสียชีวิต	
ญาตขิองผู้น้ันจะให้สถานเอกอคัรราชทตู	หรือสถานกงสุลใหญ่ออกมรณบตัร
ได้หรือไม่
 ตอบ:	พ.ร.บ.	การทะเบียนราษฎร	พ.ศ.	2534	มาตรา	38	ก�าหนด
ให้สถานเอกอคัรราชทูต	หรือสถานกงสุลใหญ่	มหีน้าทีรั่บจดทะเบยีนคนเกิด
และคนตาย	ทีม่ข้ึีนนอกราชอาณาจกัร	ส�าหรับคนสญัชาติไทยและคนต่างด้าว
ที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
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9. การถือครองที่ดินของคนต่างด้าว
	 คนต่างด้าวไม่สามารถถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในประเทศไทย	 ยกเว้นได้
กรรมสิทธิ์ในที่ดินในฐานะทายาทโดยชอบธรรม	และต้องไม่เกินที่กฏหมาย
ก�าหนดไว้
	 •	เพื่ออยู่อาศัยต้องไม่เกิน	1	ไร่ต่อครอบครัว
	 •	เพื่อการพาณิชยกรรมต้องไม่เกิน	1	ไร่
	 •	เพื่อการอุตสาหกรรมต้องไม่เกิน	10	ไร่
	 •	เพื่อการเกษตรกรรมต้องไม่เกิน	10	ไร่ต่อครอบครัว
	 •	คนต่างด้าวที่น�าเงินมาลงทุนในไทยไม่น้อยกว่า	40	ล้านบาท	
สามารถมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยได้ไม่เกิน	1	ไร่	

10. การใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรมีประโยชน์อย่างไร
	 การใช้สิทธิเลือกต้ังนอกราชอาณาจักรเป็นประโยชน์ต่อการ	
ส่งเสริมและพัฒนาการปกครองระบอบประชาธิปไตย	 เพราะเป็นการ
สนับสนุนให้คนไทยในต่างประเทศที่เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	 ได้มีโอกาสอย่าง
เท่าเทียมกันกับคนไทยในประเทศ	 ในการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางการ
เมืองภายใต้ระบอบประชาธิปไตย
เงื่อนไขของการใช้สิทธิเลือกตั้งในต่างประเทศ คืออะไร
 1.ท่านต้องเป็นผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	
พ.ศ.	2540	คอื
	 	 -	มีสัญชาติไทย	หากได้สัญชาติโดยการแปลงสัญชาติ	ต้อง
ได้รับสัญชาติมาแล้วไม่น้อยกว่า		5	ปี
		 	 -	เป็นผู้มีอายุครบ	18	ปีบริบูรณ์	ในวันที่	1	มกราคม	ของปี
ที่มีการเลือกตั้ง	และ
	 	 -เป็นผู้มีชื่ออยู ่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วไม่
น้อยกว่า	90	วัน	นับถึงวันเลือกตั้ง

 2.	 ต้องแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรต่อ
เอกอัครราชทูต	หรือ	กงสุลใหญ่	หรือนายทะเบียนอ�าเภอ	หรือนายทะเบียน
ท้องถิ่น	 หรือผู้อ�านวยการส�านักบริหารแรงงานไทย	 กรมการจัดหางาน	
กระทรวงแรงงาน	ภายในวันถัดจากวันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง
ทั่วไปมีผลบังคับใช้
ขั้นตอนการขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรและเอกสารที่ต้องใช้
	 ต้องแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิฯ	โดยกรอกแบบค�าร้องขอใช้สิทธิ
เลอืกตัง้นอกราชอาณาจกัร	 พร้อมแนบเอกสารหรือส�าเนาเอกสารหลกัฐาน
อย่างใดอย่างหนึ่ง	ต่อไปนี้
	 (1)	บัตรประจ�าตัวประชาชน
	 (2)	หนังสือเดินทาง
	 (3)	บตัรประจ�าตวัทีมี่ภาพถ่ายและเลขประจ�าตวัประชาชน	13	หลกั	
ที่ออกให้โดยทางราชการ	 รัฐวิสาหกิจ	 หรือองค์กรอิสระเพื่อยื่นต่อ
เอกอัครราชทตู	หรือ	กงสลุใหญ่	หรือนายทะเบยีนอ�าเภอ	หรือนายทะเบยีน
ท้องถ่ิน	 หรือผูอ้�านวยการส�านักบริหารแรงงานไทย	 กรมการจดัหางาน	
กระทรวงแรงงาน	 ด้วยตนเอง	 หรือทางโทรสาร	 หรือทางไปรษณีย์	 หรือท�า
หนังสือมอบหมายให้ผู้อืน่ด�าเนินการแทน
								ที่ส�าคัญควรระบุที่อยู่ของท่านในต่างประเทศให้ถูกต้องและชัดเจน	
เพื่อให ้แน ่ใจว ่าท ่านจะได ้รับเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่สถาน
เอกอัครราชทูต	หรือสถานกงสุลใหญ่จะส่งถึงทางไปรษณีย์	ซึ่งรวมถึงบัตร
เลือกตั้งด้วย	 (ในกรณีที่สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ก�าหนด
ให้เลือกตั้งทางไปรษณีย์)

เอกสารอ้างอิง

- ส�านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ (สฝคป.)

  www.humanright.ago.go.th

- กองคุม้ครองและดแูลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสลุ กระทรวงการต่างประเทศ        

  www.consular.go.th 
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หน่วยงานและองค์กรที่ควรทราบในประเทศสวิตเซอร์แลนด์

Royal	Thai	Embassy
Kirchstrasse	56
CH-3097	Liebefeld	bei	Bern
Tel:	+41	(0)	31	970-3030-34
Email:	info@thaiembassybern.com
http://thaiembassybern.org

Permanent	Mission	of	Thailand	to	the	United	Nations	Office	and	
other	international	organizations	in	Geneva
Rue	Gustave	Moynier	5
CH-1202	Geneva
Tel:	+41	(0)	22	715	10	10
Email:	mission.thailand@ties.itu.int
http://www.thaimission.ch

Verein	Thai	Frauen	füur	Thai	Frauen,	Schweiz
Thai	Women	for	Thai	Women	Association,	Switzerland
Postfach	11
CH-3038	Kirchlindach
Hotline:	+41	(0)	79	649	34	32
Email:	vorstand@thaifrauenverein.ch
http://www.thaifrauenverein.ch
FB:	Thaifrauen	Swiss

..
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หน่วยงานและองค์กรที่ควรทราบในประเทศไทย

กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ
กรมการกงสุล		กระทรวงการต่างประเทศ
Email:		consular02@mfa.go.th
www.consular.go.th	
 
ส�านักงานอัยการสูงสุด	(Office	of	The	Attorney	General)
ส�านักงานอยัการพเิศษฝ่ายคุม้ครองสทิธิประชาชนระหว่างประเทศ	(สฝคป.)	
และส�านักงานคุม้ครองสิทธแิละช่วยเหลอืทางกฏหมายแก่ประชาชน	(สคช.)
120	หมู่ที่	3	ถนนแจ้งวัฒนะ	แขวงทุ่งสองห้อง	เขตหลักสี่	กรุงเทพมหานคร	
10210	โทรศัพท์	+66	2	142	1532
Email:	humanrights@ago.go.th
http://www.humanrights.ago.go.th	

ส�านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) 
(Office	of	Women’s	Affairs	and	Family	Development,	OWF)
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	
เลขที่	 255	 บ้านราชวิถี	 ถนนราชวิถี	 แขวงทุ่งพญาไท	 เขตราชวิถี	
กรุงเทพมหานคร	10400,	โทรศัพท์	+66	2	306	87	46
Email:	contact@owf.go.th	
www.owf.go.th	

Embassy of Switzerland 
35	North	Wireless	Road	
Bangkok	10330
Thailand
Tel:	+66 2 674 69 00
Email:	helpline@eda.admin.ch
http://www.eda.admin.ch/bangkok

Royal	Thai	Consulate	–	General	Basel
Aeschenvorstadt	71
CH-4051	Basel
Tel:	+41	(0)	61	206	45	65
Email:	info@thaikonsulat.ch
http://www.thaikonsulat.ch

Thailäandisches	Honorargeneralkonsulat	in	Zuürich
Löowenstrasse	42
CH-8001	Züurich
Tel:	+41	(0)	43	344	70	00	(nur	von	09:30	bis	11:30	Uhr)
E-Mail:	info@thai-consultae.ch
http://www.thai-consulate.ch

Consulat	Royal	de	Thailande
Rue	de	la	Servette	91
CH-1202		Geneva
Tel:	+41	(0)	22	311	07	23
http://www.thaiconsulate.ch

Informationsstelle	füur	Ausläanderinnen-	und	Ausläanderfragen	
(Information	office	for	foreigners’	affairs)
Bollwerk	39
CH-3011	Bern
Tel:	+41	(0)	31	310	12	70
Email:	isa@isabern.ch
http://www.isabern.ch/front_content.php

..
..

..

.. ..

..
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	 สวิตเซอร์แลนด์	เป็นดินแดนขนาดเล็กที่มีหลากเชื้อชาติและหลาย
ภาษา	 ล้อมรอบด้วยประเทศใหญ่	 คือ	 เยอรมัน	 ฝรั่งเศส	 ออสเตรีย	 และ
อิตาลี	 เนื่องจากสวิตเซอร์แลนด์ไม่มีภาษาเขียนเป็นของตนเอง	 ดังนั้น
เมืองไหนอยู่ใกล้ประเทศไหน	ก็น�าภาษานั้นมาใช้สื่อสารเป็นภาษาราชการ	
คนสวิสใช้ภาษาเยอรมันมากที่สุดราว	 64	 %	 รองลงมาคือภาษาฝรั่งเศส	
20	%	 อีก	 7	%	 ใช้ภาษาอิตาเลียน	 ที่เหลืออีกเล็กน้อยใช้ภาษาโรมานช์	
(Romansch)	และอื่นๆ

ภาษาที่ใช้ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ภาษาเยอรมัน		/	German	 63.7	%
ภาษาฝรั่งเศส	/	French	 20.4	%
ภาษาอิตาเลียน	/	Italian	 6.5	%
ภาษาโรมานช์	/	Romansch	 0.5	%
ภาษาอื่นๆ	/	others	 	 9	%

	 จึงเห็นว่า	 ในคู่มือเล่มนี้	 มีบางค�าที่ก�ากับไว้	 3	 ภาษา	 คือเยอรมัน	
ฝรั่งเศส	 และอิตาเลียน	 ตามล�าดับ	 เพื่อความเข้าใจของกลุ่มผู้อ่านตาม
ถิ่นที่อยู่	และบางค�าก�ากับไว้เป็นภาษาอังกฤษ



ขอขอบคุณ
กระทรวงการต่างประเทศ

สถานเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงเบิร์น
ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	นายดอน	ปรมัตถ์วินัย

ท่านเอกอัครราชทูต	นายเฉลิมพล	ทันจิตต์
ท่านเอกอัครราชทูต	ดร.ชัยยงค์	สัจจิพานนท์

อาจารย์สาลี่	ศิลปสธรรม
นายศักดา	บัวลอย

นายบัญชา	เนตรนิรมล	(การ์ตูนนิสต์)
โรงพิมพ์เพชรบุรีออฟเซท

รายชื่อคณะจัดท�า
นางจารีย์	เคลเลอร์	คีรีโต
นางกุวัลยา	รีเดอร์	ไตรค�า

นางอรัญญา	อูรดี
นางกุหลาบ	ไทรโพธิ์ภู่
นางพรพรรณ	เวงเงอร์

นางกัลยา	ฟิงค์
นางญาณพัช	สุขนิตย์

พิมพ์ที่:	เพชรบุรีออฟเซท	พ.ศ.	2558
โทร:	032-413192

www.phetchaburioffset.com




