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ซูรกิเพือ่คณุ 
เอกสารเผยแพรส่ าหรบัผูย้า้ยเขา้มาอยูใ่หมใ่นเมอืงซูรกิ 
 

 

ยนิดตีอ้นรับเขา้สูเ่มอืงซรูกิ 

เราขอแสดงความยนิดทีี่คุณยา้ยเขา้มาอยูใ่นเมอืงซรูกิ เมือ่คุณแจง้เขา้อยูอ่าศัยในเมอืงนี้ คุณจะไดรั้บ 

เอกสารเผยแพร่ “ซรูกิเพือ่คุณ” เอกสารฉบับนี้จะชว่ยใหคุ้ณไดรั้บขอ้มลูส าคัญ และรูจั้กหน่วยงานของ 

เมอืงซรูกิทีใ่หบ้รกิารประชาชนดา้นต่างๆ เพือ่ชว่ยใหก้ารเริม่ตน้ชวีติในถิน่ใหม่ของคุณง่ายดายขึน้  

เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้จัดพมิพเ์ป็นภาษาเยอรมัน แต่เราน ามาสรุปแลว้แปลเป็นภาษาต่างๆ  

 ในสว่น ภาพรวมของเมอืง ของเอกสารเผยแพร่ชดุนี้ เป็นการแนะน าใหคุ้ณรูจั้กเมอืงซรูกิ 

ประวัตศิาสตร ์และการเมอืงของเมอืงซรูกิโดยสังเขป  

 ในสว่น ขอ้มูลทีเ่ป็นประโยชน ์มรีายละเอยีดเพิม่เตมิทีส่ าคัญ โดยเฉพาะทีอ่ยูข่องหน่วยงาน 

สถาบันและสถานทีต่่างๆทีใ่หบ้รกิารเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกับชวีติประจ าวันในซรูกิ นอกจากนี้ คุณยัง 

สามารถคน้ขอ้มลูเพิม่เตมิไดจ้ากลงิคเ์ว็บไซดภ์าษาเยอรมันทีเ่ราน ามาบรรจุไวใ้นเอกสารนี้ ซ ึง่ 

บางลงิคอ์าจมขีอ้มลูทีแ่ปลเป็นภาษาอืน่ๆเชน่ภาษาอังกฤษดว้ย  

 

เมอืงซรูกิ ทีอ่ยู่แห่งใหม่ของคุณนี้ เป็นเมอืงทีม่คีุณภาพชวีติสูง มทีีต่ัง้อยู่ตดิทะเลสาบ ประชาชน 

มคีวามคดิเปิดกวา้ง สภาพเศรษฐกจิรุ่งเรอืงเป็นฐานอันมั่นคงทีช่ว่ยใหคุ้ณไดรั้บความสะดวกสบาย  

น่าจะท าใหคุ้ณใชช้วีติในเมอืงนี้อยา่งมคีวามสขุ รูส้กึเหมอืนเป็นบา้นอกีหลังของคุณ และอยากม ี

ส่วนร่วมในการสรา้งและรักษาเมอืงนี้ใหย้ั่งยนืต่อไป 

 
เราหวังว่าคุณคงไดรั้บค าตอบทีคุ่ณอยากทราบจากเอกสารเผยแพร่ฉบับนี้บา้ง หากตอ้งการขอ้มูล 
เพิม่เตมิ สามารถตดิต่อเจา้หนา้ทีแ่ผนกขอ้มูล เวลคัม เดสค ์(Welcome Desk) ของเทศบาลเมอืง 
ซรูกิไดทุ้กวันจันทรถ์งึวันพฤหัสบด ีระหว่างเวลา 14.00-18.00 น.โดยไมเ่สยีค่าใชจ้่ายใดๆทัง้สิน้  

 

สว่นที1่ ภาพรวมของเมอืงซูรกิ 

 

1. เมอืงทีร่วมประชากรโลกไวใ้นความเขยีวขจ ี

ซรูกิเป็นเมอืงหลวงของรัฐทีม่ชี ือ่เดยีวกัน เป็นเมอืงใหญ่ทีส่ดุของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์และนับ 

เป็นเมอืงใหญ่ระดับนครทีเ่ป็นศูนยก์ลางทางเศรษกจิ เป็นทีรู่จั้กทัง้ระดับประเทศและนานาชาติ จัดว่า 

เป็นเมอืงทีม่คีวามส าคัญมากเมอืงหนึง่ ปัจจุบันนี้ มปีระชากรอาศัยอยูใ่นเมอืงซรูกิประมาณ 420'000 

https://www.stadt-zuerich.ch/content/dam/stzh/prd/Deutsch/Stadtentwicklung/Publikationen_und_Broschueren/Integrationsfoerderung/Andere_Sprachen/Thai/WelcomeDesk_thai_Ansicht.pdf
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คน กว่าหนึง่ในสามของจ านวนนี้เป็นชาวต่างชาต ิมชีาวต่างชาตเิฉลีย่ปีละประมาณ 15'000 คน ทีย่า้ย 

จากประเทศของตนเขา้มาอาศัยในเมอืงซรูกิ 

เมอืงซรูกิตัง้อยูบ่นเนนิเขายาวเหยยีดทีม่ป่ีาปกคลุมเขยีวขจ ีตดิกับทะลเสาบซรูกิ มแีม่น ้าลมิมัท 

(Limmat) และแม่น ้าซลีห ์(Sihl) ไหลผ่าน บรเิวณย่านเมอืงเกา่ทีอ่ยูใ่จกลางเมอืง มกีารปรับปรุงและ 

ขยายพืน้ทีอ่ยูอ่าศัย แต่ยังอนุรักษ์สภาพความเป็นเมอืงเกา่แห่งประวัตศิาสตรไ์ว ้ส่วนพืน้ทีว่่างเปล่า 

และเขตอตุสาหกรรมเกา่ในเมอืงถูกจัดสรรและพัฒนาใหม้รีูปโฉมใหมห่ลากหลายรูปแบบประกอบขึน้ 

เป็นโครงสรา้งใหม่ของเมอืง ตกึรามและทีอ่ยูอ่าศัยของชาวเมอืงซรูกิ ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงอยา่งหนา- 

แน่น แต่มผีังเมอืงทีด่ ีถนนหนทางมักเป็นสายสัน้ๆ ดังนัน้ ชาวเมอืงซรูกิสว่นใหญ่ จงึใชว้ธิเีดนิ 

ขีจั่กรยาน หรอืใชบ้รกิารขนส่งมวลชนส าหรับการเดนิทางในเมอืง  

เมอืงซรูกิตระหนักถงึความรอบคอบในการน าทรัพยากรธรรมชาตมิาใชแ้บบยั่งยนื โดยก าหนดใหเ้ป็น 

แนวคดิพืน้ฐานกอ่นน าทรัพยากรธรรมชาตมิาแปรรูป นอกจากจะเนน้คุณภาพของสิง่ก่อสรา้ง เชน่ 

อาคาร ถนน และจตุรัสต่างๆ ฯลฯ ซรูกิยังใหค้วามส าคัญกับการรักษาพืน้ทีส่เีขยีว และแหล่งธรรมชาต ิ

ในเมอืง มกีารสอบถามความคดิเห็นของประชาชนอยา่งสม า่เสมอ ค าตอบก็คอืความพอใจ เพราะชาว 

ซรูกิสว่นใหญ่รูส้กึปลอดภัยและมคีวามสุข เมือ่มกีารจัดอันดับของเมอืงทีน่่าอยู่ของโลก เมอืงซรูกิจงึ 

ถูกคัดเลอืกใหอ้ยูใ่นอันดับตน้ๆเสมอ  

 

 

2. ความแตกตา่งและหลากหลาย 

ประชากรทีอ่าศัยในซรูกิมาจากประทศต่าง ๆ ประมาณ 170 ประเทศ ซรูกิตระหนักดวี่าความหลาก 

หลายของเชือ้ชาต ิและวถิกีารด าเนนิชวีติของแต่ละกลุ่มชน มสีว่นใหรู้ปแบบของการด าเนนิชวีติใน 

ซรูกิเปลีย่นแปลงไปดว้ย แมป้ระชาชนในซรูกิจะมคีวามคดิและความเขา้ใจเรือ่งการใชช้วีติในสังคม 

ทีม่วีัฒธรรมหลากหลายและแตกต่างกัน แต่ซรูกิก็มกีารปกครองดว้ยกฎหมายทีม่าจากระบอบประชา- 

ธปิไตย โดยมนีโยบายเนน้ความสามัคค ีและความมอีสิระเสรขีองปัจเจกชนเป็นหลัก 

 

ซรูกิยนิดตีอ้นรับผูท้ีย่า้ยมาใหม่ดว้ยแนวคดิทีเ่ปิดกวา้ง มมีาตรฐานการด าเนนิชวีติ และคุณภาพในการ 

ท างานสูง เพือ่ใหผู้เ้ขา้มาอยู่ใหม่รูส้กึสบายใจและพอใจต่อการใชช้วีติทีน่ี่ ซรูกิจงึเนน้นโยบาย 

ส่งเสรมิการปรับตัวในการอยู่ร่วมกันของสังคมทีห่ลากหลายทัง้ทางวัฒนธรรม ความเชือ่ และศาสนา 

ฯลฯ ความหลากหลายทางสังคมของซรูกิเป็นความหลากหลายทางทรัพยากรทีส่ าคัญประเภทหนึง่ 

ทีม่สีว่นใหซ้รูกิมคีวามมั่นคงมากขึน้ 

 

 

3. ความมชีวีติชวีาของวฒันธรรม และความเป็นเมอืงทีน่า่เทีย่วยามค า่คนื 

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และกจิกรรมทีม่ใีหเ้ลอืกท ามากมาย ดงึดูดใหผู้ท้ี่อาศัยนอกเมอืง 

หลั่งใหลเขา้มาหาความส าราญอยา่งไม่ขาดสาย ไมว่่าจะเป็นศูนยก์ารคา้หลายแห่ง แหล่งบันเทงิ 

จ านวนนับไม่ถว้น รา้นอาหารกว่า 2000 แห่ง โรงภาพยนตท์ีฉ่ายภาพยนตเ์สยีงในฟิลม์ภาษาต่างๆ 

และโปรแกรมทีน่่าสนใจส าหรับคนกลางคนื ท าใหซ้รูกิเป็นเมอืงโปรดส าหรับผูท้ีช่อบหาความ 

บันเทงินอกบา้น 

ในแต่ละวันจะมกีารจัดงานและการแสดงทางวัฒนธรรมต่างๆกว่า 70 แห่ง ทัง้โรงละคร (Schauspiel-

haus) หอศลิป์ (Kunsthaus) โรงโอเปร่า (Opernhaus) คอนเสริต์ฮอลล ์(Tonhalle) พพิธิภัณฑ ์

รทีแบรก์ (Museum Rietberg) ท าใหซ้รูกิมชี ือ่เสยีงโด่งดังทางศลิปะไปทั่วโลก เวทตี่างๆทีเ่สนอ 
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ความบันเทงิทางการแสดงละคร การเตน้ร า คลับทีแ่สดงดนตรขีองกลุ่มต่างๆ นทิรรศการทางศลิปะ 

ศูนยแ์สดงภาพ หอศลิป์ ฯลฯ ท าใหซ้รูกิน่าเทีย่วมากยิง่ขึน้ นอกจากนี้ ซรูกิยังมนีโยบายส่งเสรมิและ 

สนับสนุนใหศ้ลิปินสรา้งผลงานทางศลิปกรรมใหม้ากขึน้อกีดว้ย 

 

 

4. เศรษฐกจิ และวทิยาศาสตร ์

ซรูกิไมเ่พยีงแต่เป็นแหล่งส าคัญทางเศรษฐกจิ แต่ยังมสีถาบันทางวทิยาศาสตรแ์ละสถาบันวจิัยที่ 

นักลงทุนตลอดจนผูค้นทั่วโลกใหค้วามเชือ่ถอื ซรูกิมคีวามส าคัญเป็นหนึง่ในศูนยก์ลางทางการเงนิ 

ของโลก การลงทุนในซรูกิทีป่ระสบความส าเร็จท าใหเ้ศรษฐกจิของเมอืงรุ่งเรอืง มอีทิธพิลต่อการ 

ยกระดับคุณภาพชวีติของชาวซรูกิใหสู้งขึน้ และท าใหส้ังคมของชาวซรูกิเขม้แข็ง นโยบายหลัก 

ประการหนึง่ของซรูกิคอืการส่งเสรมิเศรษฐกจิ สนับสนุนนักลงทุนทีม่คีวามคดิสรา้งสรรค์ และกระตุน้ 

ใหม้ขียายการลงทุนใหม้ากขึน้ 

คุณภาพทางการศกึษาของซรูกิจัดไดว้่าสูงมาก เพราะมรีะบบการศกึษาภาคบังคับทีม่มีาตรฐานสงู 

นอกจากมหาวทิยาลัยส าหรับสายอาชพีต่างๆ ซรูกิยังมมีหาวทิยาลัยทีม่มีาตรฐานเป็นที่ยอมรับของ 

นานาชาตสิองแห่ง คอืมหาวทิยาลัยซรูกิ (Universität Zürich) และสถาบันเทคโนโลยแีห่งชาต ิ

ในซรูกิ (ETH Zürich) จ านวนนักศกึษาระดับมหาวทิยาลัยในซรูกิมปีระมาณ 50'000 คน ในสถาบัน 

วจิัยต่าง ๆ กว่า 50 แห่ง ในซรูกิมนัีกวทิยาศาสตรท์ีเ่ชีย่วชาญและนักวจิัยทีม่คีวามสามารถสูงประจ า 

อยูเ่ป็นจ านวนมาก 
 

 

5. 6000 ปีของประวตัศิาสตรซู์รกิ 

เมือ่ 6000 ปีมาแลว้มกีลุ่มชนกลุ่มแรกเขา้มาสรา้งบา้นเรอืนอยู่รมิน ้าในอา่วของทะเลสาบซรูกิ และ 

ประมาณ 4000 ปีมาแลว้ทีก่ลุ่มชนกลุ่มนี้ไดโ้ยกยา้ยบา้นเรอืนขึน้ไปอยูบ่นเนนิเขาไม่ไกลจากทีเ่ดมิ 

นัก นอกจากนี้ ยังมหีลักฐานว่าชาวโรมันไดเ้ขา้มาตัง้ป้อมทหารทีเ่นนิเขาลนิเดนโฮฟ (Lindenhof) 

เมือ่ประมาณ 15 ปีก่อนครสิตกาล โดยขนานนามป้อมทหารนี้ว่า “ทูรคิุ่ม” (Turicum) ทีเ่ป็นชือ่ใน 

ภาษาละตนิและภายหลังกลายเป็นทีม่าของชือ่เมอืงซรูกิ 

การปกครองของซรูกิในชว่งตน้ต่อเนื่องไปถงึตอนปลายของยคุกลางประวัตศิาตรย์ุโรป ไดรั้บอทิธพิล 

จากอ านาจทางศาสนา โดยเฉพาะจากผูน้ านักบวชสตรีของวหิารฟราวมนึสเตอร ์(Fraumünster) 

หลังจากทีก่ลุ่มพ่อคา้และชา่งฝีมอืต่างๆท าการปฏวิัตเิมือ่ปีค.ศ. 1336 ท าใหอ้ านาจทางการเมอืงซรูกิ 

อยูใ่นมอืของพวกเขา ซรูกิไดท้ าสัตยาบรรณเขา้เป็นสมาชกิของสหพันธรัฐสวสิร่วมกับเมอืงอืน่ๆ เมือ่ 

ปีค.ศ. 1351 และมอีาณาเขตตดิกับรัฐต่างๆเชน่ทีเ่ป็นอยู่ปัจจุบัน  

การปฏวัิตทิางศาสนาของอลูรคิ สวงิลสี (Ulrich Zwinglis) ไดเ้ริม่ขึน้เมือ่ปีค.ศ. 1519 ซึง่จัดว่าเป็นยคุ 

ทีส่ าคัญส าหรับเมอืงซรูกิทีม่สีว่นร่วมปฏวิัตทิางศาสนากับประเทศต่าง ๆ ในยุโรปสมัยนัน้ แต่ก็ท าให ้

เศรษฐกจิของซรูกิยคุนัน้หยุดนิง่อยู่กับทีร่ะยะหนึง่ มาเริม่กระเตือ้งขึน้ในชว่งศตวรรษที ่16 และ 17 

เมือ่พวกลีภ้ัยทางศาสนา เชน่ พวกอเูกอโนตเ์ดนิทางเขา้มาอาศัยและท าการคา้ ท าใหอ้ตุสาหกรรม 

และการคา้ต่าง ๆคล่องตัวขึน้มาก 

ชว่งปลายศตวรรษที ่19 มกีารขยายพรมแดนครัง้ส าคัญของเมอืงซรูกิ กล่าวคอื เมือ่ปีค.ศ. 1893 

เขตต่าง ๆ ทีอ่ยู่รอบเมอืงซรูกิสมัยนัน้ 11 เขต ไดข้อเขา้มารวมกับซรูกิ และอกี 8 เขตเขา้มาร่วมในปี 

ค.ศ. 1934 เนื่องจากประเทศสวติเซอรแ์ลนดแ์ละเมอืงซรูกิไมไ่ดรั้บผลกระทบจากสงครามโลกครัง้ที ่

หนึง่และสอง ซรูกิจงึมผีูล้ีภ้ัยทางการเมอืงจากประเทศต่าง ๆ เขา้มาอาศัยอยูเ่ป็นจ านวนมาก 



 

 

Stadt Zürich 

Integrationsförderung 
 
Seite 4 

เมือ่สงครามสงบ รัฐซรูกิท าการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกจิไดอ้ยา่งรวดเร็ว โดยเฉพาะทางดา้นบรกิารและ 

การเงนิ ทีต่ัง้ของท่าอากาศยานซรูกิ-โคลตัน (Flughafen Zürich-Kloten) ทีอ่ยูใ่กลเ้มอืงซรูกิ 

ประกอบกับการขยายเสน้ทางคมนาคมดว้ยรถไฟฟ้า ท าใหรั้ฐซรูกิและปรมิณฑลกลายเป็นเขตทีม่ ี

ความส าคัญทางเศรษฐกจิทีม่เีมอืงซรูกิเป็นศูนยก์ลาง 

 

 

6. การเมอืงส าหรบัทุกคน และกบัทุกคน 

ทุกๆ 4 ปี ชาวซรูกิทีถ่อืสัญชาตสิวสิ จะใชส้ทิธเิลอืกตัง้ผูแ้ทนของพรรคการเมอืงมาท าหนา้ทีป่กครอง 

รัฐและเทศบาลเมอืงซรูกิ รัฐสภาของเทศบาลเมอืงซรูกิประกอบดว้ยผูแ้ทนราษฎรจากตัวเมอืงและ 

เขตต่างๆ 125 คน มหีนา้ทีอ่อกกฎหมายส าหรับใชใ้นเขตเทศบาลเมอืงซรูกิ ผูรั้บต าแหน่งส าคัญทาง 

การปกครองของเทศบาลซรูกิเรยีกว่า Stadtrat มจี านวน 9 คน แต่ละคนม ีต าแหน่งเป็นหัวหนา้กรม 

กองต่าง ๆ ของเมอืงซรูกิ นอกจากการลงคะแนนเสยีงเพือ่เลอืกตัง้คณะรัฐบาลทุก ๆ 4 ปีแลว้ ผูม้ ี

สัญชาตสิวสิยังตอ้งไปใชส้ทิธอิอกเสยีงอกีประมาณ 4 ครัง้ต่อปี เพอืตอบรับหรอืปฏเิสธขอ้เสนอของ 

รัฐสภา เพือ่น าการตัดสนิใจจากเสยีงขา้งมากของประชาชนไปด าเนนิการต่อไป 

ประชาชนในเมอืงซรูกิมสีทิธแิสดงความคดิเห็นและมสีว่นร่วมในการบรหิารเทศบาล ตลอดจนใน 

เขตทีต่นอาศัยอยู่ (Mitsprache) แมช้าวต่างชาตทิีย่ังไม่ไดรั้บสัญชาตสิวสิ จะไมม่สีทิธอิอกเสยีง 

แต่ก็ยังมโีอกาส แสดงความคดิเห็นผ่านตัวแทนของชาวต่างชาต ิ(Ausländerinnen und 

Ausländerbeirat) ทีไ่ดรั้บคัดเลอืกจากรัฐสภาใหเ้ขา้ไปแสดงความคดิเห็น ยืน่ค ารอ้ง หรือรอ้ง 

เรยีนเรือ่งต่างๆได ้

 

7. สถติทิ ีน่า่สนใจเกีย่วกบัเมอืงซูรกิ 

จ านวนประชากร (01.2018) 423‘368 

จ านวนชาวต่างชาต ิ 32,4% (137‘060) 
จ านวนชาวต่างชาตทิี่มจี านวนสูงสุดคอื      ชาวเยอรมัน (33'788) 
จ านวนชาวต่างชาตอิันดับสองคอื      ชาวอติาเลยีน (14'764) 

จ านวนชาวต่างชาตอิันดับสามคอื ชาวโปรตุเกส (8'100) 

 

จ านวนผูท้ างานในเมอืงซรูกิ (12.2017)  456‘600 

จ านวนผูท้ีเ่ดนิทางเขา้ออกในเมอืงซรูกิแต่ละวัน ประมาณ  230'000 
จ านวนนักท่องเทีย่ว(จ านวนคนืทีพั่กในโรงแรม)ต่อปี (2017)   3‘194‘598 

 
เนื้อทีข่องเมอืงซรูกิ รวมทัง้ส่วนทีเ่ป็นแหล่งน ้า     91,9 ตารางกโิลเมตร 
พืน้ทีท่ีเ่ป็นป่า           21,8 ตารางกโิลเมตร 

จุดทีสู่งสดุของเมอืง (Üetliberg Kulm) 871 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล 

ระดับน ้าในทะเลสาบ 406 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล 

 

หากคุณตอ้งการขอ้มูลและสถติติ่าง ๆ เพิม่เตมิ ศกึษาไดจ้ากสถติปิระจ าปีของเมอืงซรูกิ   

หรอืจากเว็บไซต ์สถติขิองเมอืงซรูกิ www.stadtzuerich.ch/statistik 

 

 

https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/stadtentwicklung/integrationsfoerderung/partizipation.html#kurzfassungen_inverschiedenensprachen
https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/stadtentwicklung/integrationsfoerderung/auslaenderbeirat.html
https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/stadtentwicklung/integrationsfoerderung/auslaenderbeirat.html
http://www.stadtzuerich.ch/statistik
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สว่นที2่ ขอ้มลูท ีเ่ป็นประโยชน ์

 

1. วนัแรกและสปัดาหแ์รกของคณุในเทศบาลเมอืงซูรกิ 

เมือ่คุณยา้ยเขา้มาอยูใ่นซรูกิแลว้ มสี ิง่ส าคัญทีต่อ้งคดิและท าหลายประการ อันดับแรกคอืการแจง้เขา้ 

พ านักอาศัยใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย เชน่ คุณตอ้งแจง้การเปลีย่นแปลงทีอ่ยู่แกห่น่วยงานและสถาบัน 

ทีเ่กีย่วขอ้ง พรอ้มกับยืน่ค ารอ้งขอใบอนุญาตพ านักใหม่เพือ่ใหข้อ้มูลเกีย่วกับทีอ่ยู่ของคุณถูกตอ้งเป็น 

ปัจจุบัน โปรดสังเกตเรือ่งต่อไปนี้  

 ผูท้ีย่า้ยเขา้มาใหม่ตอ้งแจง้เขา้อยูอ่าศัยทีส่ านักงานทะเบยีนราษฎร ์(Kreisbüro) 

ในเขตทีคุ่ณเขา้ไปอาศัยภายใน 14 วัน โดยน าเอกสารต่อไปนี้ไปแสดงดว้ย 

1. หนังสอืเดนิทาง หรอืบัตรประชาชน (ส าหรับชาวสวสิตอ้งน าเอกสารยนืยันภูมลิ าเนาทีต่น 

รับสัญชาตสิวสิมาแสดงดว้ย) 

2.  ใบอนุญาตพ านัก (ถา้ม)ี 

3.  หลักฐานยนืยันว่ามใีบอนุญาตพ านัก (ถา้ม)ี 

4.  คา่ธรรมเนียมในการแจง้เขา้อยู่อาศัย (อัตราค่าธรรมเนียมส าหรับแต่ละประเทศ 

     แตกต่างกัน แต่ไมเ่กนิ 120 ฟรังกส์วสิ) 

 

 การประกันสุขภาพ (Krankenversicherung) ประเทศสวติเซอรแ์ลนดม์กีฎหมายบังคับให ้

ทุกคนทีอ่าศัยในประเทศตอ้งท าประกันสุขภาพ ส าหรับผูท้ีเ่ดนิทางเขา้มาอยูใ่หมต่อ้งท า 

ประกันสขุภาพภายในสามเดอืนหลังจากแจง้เขา้อยู่อาศัย 

 

 ประเทศสวติฯมกีฎหมายเกีย่วกับการศกึษาภาคบังคับ เด็กและเยาวชนทีอ่าย ุ4 ถงึ 15 ปีตอ้ง 

รายงานตัวต่อหน่วยงานส่งเสรมิการศกึษา (Kreisschulpflege)ในเขตทีต่นยา้ยเขา้ไปอยู ่ 

ภาษาพูดหรอืภาษาถิน่ทีใ่ชใ้นซรูกิเป็นหลักคอืภาษาสวสิเยอรมัน สว่นภาษาเขยีนคอืภาษาเยอรมัน 

ซึง่ใชใ้นเขตหรอืรัฐทีพู่ดภาษาเยอรมันเท่านัน้ ผูย้า้ยเขา้มาอยูใ่หมจ่ะเขา้ใจการด าเนนิชวีติประจ าวัน 

ไดด้ ีก็ต่อเมือ่ผูนั้น้เขา้ใจภาษาเยอรมันดี หน่วยงานสง่เสรมิการบูรณาการฯ ของเทศบาลเมอืงซรูกิ 

ท าหนา้ทีใ่หค้ าแนะน าหลักสตูรภาษาเยอรมัน (Deutschkursberatung) เพือ่ผูส้นใจจะไดเ้รยีน 

หลักสตูรภาษาเยอรมัน (Deutschkurse) ทีเ่หมาะสมกับความสามารถและความตอ้งการของตน 

ผูท้ีย่า้ยเขา้มาใหม่ จะไดรั้บจดหมายเชญิเขา้ร่วมพธีตีอ้นรับของเทศบาลเมอืงซรูกิ                      

(Begrüssungsveranstaltung) เพือ่รับทราบขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกับการด าเนนิชวีติประจ าวัน และ 

หลักสตูรต่างๆส าหรับการศกึษาต่อ หน่วยงานเผยแพร่ขอ้มลูเวลคัม เดสค ์(Welcome Desk) 

ของเทศบาลเมอืงซรูกิมขีอ้มูลน่ารูม้ากมายเกีย่วกับเมอืงซรูกิตลอดจนขอ้มลูหน่วยงานบรกิารต่างๆ

ของเทศบาลฯ เจา้หนา้ทีห่น่วยงานเผยแพร่ขอ้มลูเวลคัม เดสค ์ ยนิดใีหค้ าปรกึษาและตอบค าถาม 

เกีย่วกับใบอนุญาตพ านักของคุณทัง้เรือ่งเฉพาะบคุคลและขอ้มูลทางกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

2. การด าเนนิชวีติประจ าวนั 

หน่วยงานต่างๆของเทศบาลเมอืงซรูกิเปิดใหบ้รกิารประชาชนทุกวันจันทรถ์งึศุกร ์ตัง้แต่เวลา 

08.00-16.30 น. แต่มบีางหน่วยงานอาจเปิดท าการจนถงึ 17.00 น. รา้นคา้ทั่วไปสว่นใหญ่เปิด 

ใหบ้รกิารตัง้แต่เวลา 09.00-20.00 น. แต่รา้นคา้ขนาดเล็กมักจะปิดรา้นเร็วตัง้แต่ 18.30 น. 

https://www.stadt-zuerich.ch/prd/en/index/bevoelkerungsamt/personenmeldeamt/Contact.html
https://www.stadt-zuerich.ch/sgd-okv
https://www.stadt-zuerich.ch/ssd/de/index/volksschule/schulkreise_kreisschulpflegen.html
https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/stadtentwicklung/integrationsfoerderung/other_languages/en/learning_german.html
http://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/stadtentwicklung/integrationsfoerderung/deutschkurse/datenbank_deutschkurse.html
https://www.stadt-zuerich.ch/content/prd/de/index/stadtentwicklung/integrationsfoerderung/neu_zugezogen/begruessungsveranstaltung.html
https://www.stadt-zuerich.ch/content/dam/stzh/prd/Deutsch/Stadtentwicklung/Publikationen_und_Broschueren/Integrationsfoerderung/Andere_Sprachen/Thai/WelcomeDesk_thai_Ansicht.pdf
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ส าหรับวันเสาร ์รา้นคา้ต่างๆสว่นใหญ่จะเปิดใหบ้รกิารในเวลา 09.00-17.00 น. รา้นคา้ทีต่ัง้อยู่ 

ภายในบรเิวณสถานีรถไฟกลางซรูกิจะเปิดใหบ้รกิารในวันอาทติยด์ว้ย 

ประชาชนในเมอืงซรูกิเดนิทางไดอ้ยา่งคล่องตัว สองในสามของชาวซรูกิใชว้ธิเีดนิ ขีจั่กรยาน หรอื 

ใชบ้รกิารขนส่งมวลชน (öffentlicher Verkehr) เมอืงซรูกิจัดบรกิารขนส่งมวลชน ใหอ้ยา่งพอเพยีง 

ตรงเวลา สะดวกในการเปลีย่นเสน้ทาง และมรีะบบตดิต่อกับบรกิารขนส่งมวลชนนอกเขตเทศบาล 

ทีม่ปีระสทิธภิาพ 

หากคุณมรีถยนต ์เมือ่ยา้ยเขา้มาพ านักในเมอืงซรูกิ กรุณาท าความเขา้ใจเรือ่งเขตจอดรถโซนสฟ้ีา 

(Blaue Zone) รวมทัง้การขอบัตรจอดรถส าหรับผูพั้กอาศัย (Anwohnerparkkarten) หากม ี

ค าถามเกีย่วกับระเบยีบขอ้บังคับ การน ารถยนตจ์ากต่างประเทศเขา้มาใชใ้นประเทศสวติฯ รวมทัง้ 

ขอ้ก าหนดเรือ่งใบขับขี ่สามารถตดิต่อสอบถามขอ้มลูไดจ้ากส านักงานขนส่งมวลชนแห่งรัฐซรูกิ 

(Strassenverkehrsamt des Kantons Zürich)  

หน่วยงานเก็บขนขยะมลูฝอยของซรูกิ จะมาเก็บขนถุงขยะจากจุดรับขยะต่างๆในบรเิวณอาคาร 

ทีพั่กอาศัยในเขตทีคุ่ณพักอยูอ่ยา่งสม า่เสมอ ทุกครัวเรอืนจะไดรั้บปฏทินิเก็บขยะประจ าปี 

(Entsorgungskalender) ทีร่ะบเุวลาและขอ้มลูในการมาเก็บขยะของเทศบาล นอกจากนี้คุณยัง 

สามารถดาวน์โหลด  App Sauberes  Zürich  ไดโ้ดยไมเ่สยีค่าใชจ่้าย ประเทศสวติฯมกีฎหมาย 

ควบคุมใหป้ระชาชนช าระค่าธรรมเนียมถุงขยะ เมือ่คุณซือ้ถุงขยะสขีาวของเมอืงซรูกิจากรา้นต่างๆ 

ทางรา้นจะบวกค่าธรรมเนียมไวแ้ลว้ ทุกบา้นตอ้งน าถุงขยะไปทิง้ในถังบรรจุถุงขยะทีจ่ัดไวใ้หก้อ่น 

เวลา 07.00 น.ของวันทีก่ าหนดเก็บขนขยะ หน่วยงานเก็บขนขยะของเทศบาลมกี าหนดการเก็บ 

กระดาษและสิง่พมิพเ์กา่ทุก ๆ สองสัปดาห ์โดยระบวุันทีจ่ะมาเก็บขนในแต่ละเขตไวใ้นปฏทินิ 

ประจ าปีดังกล่าว นอกจากนี้ ยังมรีายละเอยีดเกีย่วกับการคัด แยก และจุดรับทิง้บรรจุภัณฑห์รอื 

ภาชนะทีท่ าดว้ยแกว้หรอืโลหะ ตลอดจนก าหนดวันเก็บขนและจุดรับขยะประเภทอืน่ๆ ไวใ้นปฏทินิ 

ประจ าปีดังกล่าวดว้ย 

 

3. การท างาน 

ส าหรับพลเมอืงจากประเทศสมาชกิสหภาพยุโรปและสมาคมการคา้เสรยีโุรป (EU-EFTA) แมจ้ะไดร้ับ 

สทิธใินการเคลือ่นยา้ยแรงงานเสรีอันเป็นสทิธพิืน้ฐานของพลเมอืง EU-EFTA แตก่็ไมไ่ดห้มายความวา่ 

จะสามารถเขา้มาหางานท าในประเทศสวติเซอรแ์ลนดไ์ดอ้ยา่งไมม่ขีอ้จ ากัดใดๆ การเขา้สูต่ลาดแรงงาน 

ในประเทศสวติฯนัน้(ยัง)มขีอ้จ ากัดและเงือ่นไขทีแ่ตกตา่งกันตามสัญชาตทิีบ่คุคลนัน้ถอือยู ่(je nach 

Staatsangehörigkeit) ดังนัน้แรงงานตา่งชาตจิากประเทศกลุม่นี้ตอ้งตดิต่อส านักงานทะเบยีนราษฎร ์   

(Kreisbüro) เพือ่ตรวจสอบเงือ่นไขของใบอนุญาตพ านักของตนกอ่นทีจ่ะเร ิม่ท างานในประเทศสวติฯ 

 

ส่วนบคุคลทีม่ไิดถ้อืสัญชาตใิดในประเทศสมาชกิสหภาพยุโรปและสมาคมการคา้เสรยีุโรปนัน้ จะถูก 

จัดเขา้อยูใ่นกลุ่มประเทศทีส่าม ตอ้งเดนิเรือ่งขอใบอนุญาตท างานกอ่น Arbeitsbewilligung  

เมือ่ไดรั้บสัญญาจา้งงานในประเทศสวติฯแลว้ จงึจะท างานได ้คุณสามารถหาขอ้มลูเกีย่วกับขัน้ตอน 

การขอใบอนุญาตท างานไดท้ีน่ี่ (hier) 

 

โดยปกตแิลว้ คุณสามารถหางานไดจ้ากประกาศรับสมัครงานต าแหน่งตา่งๆในอนิเตอรเ์น็ต หรือใน 

หนังสอืพมิพท์ัง้ระดับทอ้งถิน่และระดับประเทศ หน่วยงานใหก้ารปรกึษาเกีย่วกับอาชพีและการเตรยีมตัว 

(Berufs- und Laufbahnberatung) รวมทัง้หน่วยงานสง่เสรมิการหางาน (Regionale 

Arbeitsvermittlungszentren RAV) ในเขตทีคุ่ณพ านักอยู่จะชว่ยใหค้ าแนะน าในเรือ่งเหล่านี้ได ้

 

http://www.zvv.ch/zvv/de/home.html
https://www.stadt-zuerich.ch/pd/de/index/dav/parkkarten_bewilligungen/faq/faq_blaue_zonen.html
https://www.stadt-zuerich.ch/pd/de/index/dav/parkkarten_bewilligungen/faq/faq_bewilligungen.html
https://stva.zh.ch/internet/sicherheitsdirektion/stva/de/home.html
http://www.stadt-zuerich.ch/content/ted/de/index/entsorgung_recycling/sauberes_zuerich/persoenlicher_entsorgungskalender.html?selectAuswahlStrasse=Aspweg&selectAuswahlHausNrBesch=true&kalenderAnzeigen=false
https://www.stadt-zuerich.ch/ted/de/index/entsorgung_recycling/sauberes_zuerich/app.html
https://www.sem.admin.ch/sem/en/home/themen/fza_schweiz-eu-efta/eu-efta_buerger_schweiz.html
https://www.sem.admin.ch/sem/en/home/themen/fza_schweiz-eu-efta/eu-efta_buerger_schweiz.html
https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/bevoelkerungsamt/kontakt-oeffnungszeiten/kontakte-und-oeffnungszeiten-pma.html
https://awa.zh.ch/internet/volkswirtschaftsdirektion/awa/en/arbeitsbewilligungen/drittstaaten.html
https://www.sem.admin.ch/sem/en/home/themen/arbeit/faq.html
http://www.stadt-zuerich.ch/sd/de/index/laufbahnzentrum.html
https://awa.zh.ch/internet/volkswirtschaftsdirektion/awa/de/arbeitsmarkt.html
https://awa.zh.ch/internet/volkswirtschaftsdirektion/awa/de/arbeitsmarkt.html
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ส าหรับคู่สมรสหรอืบคุคลในครอบครัวของแรงงานต่างชาตใินซรูกิทีส่นใจจะหางานท า สามารถจะ 

หาขอ้มลูเกีย่วกับการเขา้สูต่ลาดอาชพึ (Informationen zum Berufseinstieg) ตลอดจนขอ้มลู 

ในการเทยีบวุฒกิารศกึษาจากต่างประเทศไดจ้ากเว็บไซตข์องหน่วยงานส่งเสรมิการบูรณาการฯ  

หากคุณมคี าถามเกีย่วกับกฎหมายแรงงาน สามารถขอรับค าปรกึษาไดจ้ากศาลแรงงาน                   

(Arbeitsgericht) ไดโ้ดยไม่เสยีค่าใชจ้่าย หรอืสามารถขอค าแนะน าเบือ้งตน้ไดจ้ากหน่วยงาน 

เผยแพร่ขอ้มลูเวลคัม เดสค ์ 

 

4. ทีพ่กัอาศยั 

เราจะพบว่าอาคารทีอ่ยูอ่าศัยในเมอืงใหญ่ต่าง ๆ สว่นใหญ่เป็นอาคารทีใ่ชป้ระโยชน์ร่วมกันระหว่าง 

ผูเ้ชา่ทีม่รีายไดแ้ตกต่างกัน (gemeinnützige Wohnungen) แต่อาคารทีพั่กอาศัยในเมอืงซรูกิ 

ส่วนใหญ่มักเป็ทรัพยส์นิสว่นบคุคล อยา่งไรก็ตาม ชาวสวสิจ านวนมากนยิมเชา่บา้นหรอืหอ้งชดุ 

มากกว่าจะซือ้บา้นหรอือพารต์เมน้ทเ์ป็นของตนเอง 

แมว้่าจะมกีารสรา้งอาคารทีพ่ักใหม ่ๆ ในเมอืงซรูกิหลายแห่ง แต่ก็ยังไมพ่อกับความตอ้งการของ 

ประชาชนทีต่อ้งการยา้ยเขา้มาอยู ่ผูท้ีต่อ้งการเชา่บา้นหรอืหอ้งพักในซรูกิตอ้งใชค้วามพยายาม 

ทุกวถิทีางในการเสาะหาแหล่งทีพ่ัก (Suchmöglichkeiten) 

การอยู่ร่วมชายคาเดยีวกันเป็นเรือ่งของศาสตรแ์ละศลิป์ทีส่ามารถลดการเขา้ใจผดิหรอืความขัดแยง้ 

ของผูอ้าศัยในอาคารเดยีวกันได ้ดังนัน้ในแต่ละอาคารมักมรีะเบยีบส าหรับผูอ้าศัย โดยเฉพาะอาคาร 

ทีม่ผีูอ้าศัยหลากหลายเชือ้ชาต ิมักจะตดิประกาศกฎระเบยีบของอาคารทีพ่ัก (Hausregeln) 

ซึง่แปลเป็นภาษาต่างๆไวท้ีป่ระตูเขา้-ออกอาคารเพือ่ยดึเป็นหลักในกาปฏบิัตขิองการอยู่ร่วมกัน 

 

 

5. สุขภาพอนามยั 

 

เทศบาลเมอืงซรูกิขึน้ชือ่ว่าเป็นเมอืงทีม่รีะบบป้องกันและรักษาสขุภาพของประชาชนทีม่ปีระสทิธภิาพ 

สงูมาก โดยมแีพทยจ์ากโรงพยาบาลของรัฐ (Stadtspitäler) และโรงพยาบาลทีเ่ป็นแหล่งฝึกงาน 

ของนักศกึษาแพทย ์(Universitätsspital) อกีทัง้ยังมสีถาบันส่งเสรมิและรักษาสุขภาพของรัฐ         

(Staedtische Gesundheitsdienste) ต่างๆ ทีท่ าการป้องกันและการรักษาในเขตเทศบาลอยา่ง 

เพยีงพอ 

ระบบการรักษาพยาบาลของสมาพันธรัฐสวสิมรีะบบการรักษาขัน้ตน้โดยแพทยป์ระจ าตัว 

(Hausarztpraxen) แพทยป์ระจ าตัวนี้จะมคีลนีคิในเขตนัน้ๆ รับรักษาผูป่้วยทั่วไป หากคุณไปรับการ 

รักษากับแพทยป์ระจ าตัวอย่างสม า่เสมอ และเกดิป่วยฉุกเฉินขึน้มา คุณก็สามารถขอนัดพบแพทย์ 

แบบด่วนไดเ้พราะคุณเป็นคนไขป้ระจ าอยู่แลว้ 

คลนีคิแพทยส์ว่นใหญ่จะมเีจา้หนา้ทีท่ีม่คีวามสามารถในการใชภ้าษาไดห้ลายภาษา 

(Sprachkenntnisse) หรอืรา้นขายยาทีม่พีนักงานทีส่ือ่ไดห้ลายภาษา (Apotheken mit mehrsprachi-

gem Personal) เพือ่ใหข้อ้มูลทีจ่ าเป็น และค าแนะน าเกีย่วกับอาการเจ็บป่วย รวมทัง้การรักษาขัน้ตน้ 

แก่คุณได ้นอกจากนี้ยังมคีลนีคิกุมารแพทย์ (Kinderarztpraxen) ทีเ่ชีย่วชาญในการตรวจรักษาเด็ก 

โดยเฉพาะ 

การประกันสุขภาพภาคบังคับ (obligatorische Krankenversicherung) เป็นการประกันทีค่รอบคลุม 

การรักษาโรคต่าง ๆ ผูท้ีม่รีายไดน้อ้ยมสีทิธยิืน่ค ารอ้งขอลดหยอ่นเบีย้ประกันได ้เมือ่คุณแจง้เขา้อยู่ 

https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/stadtentwicklung/integrationsfoerderung/integrationsthemen/berufseinstieg.html
http://www.gerichte-zh.ch/organisation/bezirksgerichte/bezirksgericht-zuerich/rechtsauskunft.html
http://www.wbg-zh.ch/wohnungssuche/
https://www.stadt-zuerich.ch/sd/de/index/erschliessung/tab3/wohnen.html#adresslisten_undtippszurwohnungssuche
https://www.stadt-zuerich.ch/content/dam/stzh/prd/Deutsch/Stadtentwicklung/Publikationen_und_Broschueren/Integrationsfoerderung/themen_a-z/Wohnen/hausregeln_variante_stadt%20zuerich_%20oktober_13.pdf
https://www.stadt-zuerich.ch/gud/de/index/gesundheitsversorgung/medizin/stadtspitaeler.html
http://www.en.usz.ch/Pages/default.aspx
https://www.stadt-zuerich.ch/gud/de/index/departement/organisation/staedtische-gesundheitsdienste.html
https://www.hausarzt.ch/
https://www.doctorfmh.ch/
http://apo-zuerich.ch/de/02_adressen/00_adressen.htm
http://apo-zuerich.ch/de/02_adressen/00_adressen.htm
http://www.doctor.ch/paediatrics/paediatrics_k_zh.html
https://www.stadt-zuerich.ch/sgd-okv
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อาศัย หน่วยงานสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้มของเทศบาลเมอืงซรูกิจะจัดส่งแผ่นพับ (Merkblätter) 

เกีย่วกับการประกันสุขภาพ และการลดหยอ่นเบีย้ประกันสุขภาพ (Prämienverbilligung) 

เป็นภาษาเยอรมันไปใหคุ้ณ 

 

6. เด็กและเยาวชน 

เมอืงซรูกิมศีูนยบ์รกิารและศูนยก์จิกรรมส าหรับประชาชน (Gemeinschafts- und Quartierzentren) 

ในเขตต่าง ๆ ทีเ่ป็นแหล่งนัดพบ (ดูที ่ขอ้ 9) เพือ่ท ากจิกรรมทีเ่ป็นงานอดเิรก ศูนยบ์รกิารประชาชน 

หลายแห่งมศีูนยใ์หค้ าแนะน าแก่มารดาและบดิา (Mütter- und Väterberatungsstellen) ทีต่อ้งการ 

ปรกึษาเรือ่งการเลีย้งดูบุตรดว้ย  

ในเมอืงซรูกิมสีถานรับเลีย้งเด็กกอ่นวัยเรยีนนอกบา้นหลายรูปแบบ เชน่ ศูนยด์ูแลเด็กเล็ก 

(Kinderkrippen) ครอบครัวรับเลีย้งเด็กทีบ่า้น (Tageseltern) หรอื กลุ่มดูแลเด็กกอ่นวัยเรยีน  

(Spielgruppen) ศูนยเ์หล่านี้ใหบ้รกิารดูแลเด็กเป็นรายชัว่โมงหรอืทัง้วัน   

 

ผูป้กครองควรจะใหค้วามส าคัญกับการหาทีรั่บเลีย้งเด็กเล็ก โดยตดิต่อจองที ่verfügbare 

Betreuungsplätze ส าหรับบตุรหลานไวล้่วงหนา้แต่เนิน่ๆ  เทศบาลเมอืงซรูกิจัดสรรงบประมาณ 

อดุหนุน subventioniert ใหแ้ก่ศูนยด์ูแลเด็กเล็กและศูนยด์ูแลเด็กหลังเวลาเลกิเรยีน เพือ่เป็นการ 

ลดภาระค่าใชจ้่ายของผูป้กครองตามระดับรายไดข้องแต่ละครอบครัว 

 

7. โรงเรยีน 

 

เด็กทุกคนทีอ่าศัยอยูใ่นเมอืงซรูกิตอ้งเขา้เรยีนในโรงเรยีนอยา่งนอ้ย 11 ปี ตามกฎหมายการศกึษา 

ภาคบังคับทีค่รอบคลุมตัง้แต่ระดับอนุบาลถงึระดับมัธยมศกึษา เด็กทีม่อีายคุรบ 4 ปี สามารถเขา้เรยีน 

ระดับอนุบาล และผูป้กครองมสีทิธิข์อใชบ้รกิารของศูนยด์ูแลเด็กหลังเวลาเลกิเรยีน (Horte) 

ไดต้ามความจ าเป็นของแต่ละครอบครัว หน่วยงานส่งเสรมิการศกึษา(Kreisschulpflege) จะจัดเด็ก 

ใหเ้ขา้เรยีนในโรงเรยีนในเขตทีเ่ด็กพ านักอยู ่ ส าหรับการศกึษาภาคบังคับ (Volksschule) ในประเทศ 

สวติฯ นัน้ไม่มกีารเก็บค่าเล่าเรยีน แต่ความร่วมมอืของผูป้กครอง (Mitwirkung der Eltern) กับทาง 

โรงเรยีนเป็นสิง่ทีรั่ฐและโรงเรยีนคาดหวัง ในแฟ้มระบบการศกึษา («Sprachmappe») องแผนก 

ส่งเสรมิการศกึษา มแีผ่นพับทีร่ะบุขอ้มลูส าคัญต่างๆ เกีย่วกับการศกึษาตัง้แต่ระดับอนุบาลจนถงึระดับ 

มัธยมศกึษาไว ้โดยแปลเป็นภาษาต่างๆ 10 ภาษา 

 

8. การครองคูแ่ละการมคีรอบครวั 

ในแต่ละชว่งของชวีติมนุษยย์่อมตอ้งมเีรือ่งราวเกีย่วขอ้งกับครอบครัวและชวีติสว่นตัวต่างๆเกดิขึน้ 

มเีรือ่งสว่นตัวหลายเรือ่งทีจ่ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้างราชการทราบถงึความเปลีย่นแปลงต่าง ๆ ของตน 

คุณสามารถตดิต่อแผนกทะเบยีนราษฎร ์(Zivilstandsamt) เพือ่แจง้เกดิ ขอวันนัดหมายส าหรับการ 

สมรส หรอืจดทะเบยีนเพือ่อยู่ร่วมกับบคุคลเพศเดยีวกัน หากมบีุคคลในครอบครัวเสยีชวีติตอ้งแจง้ 

แผนกฌาปนกจิและสสุาน (Bestattungs- und Friedhofamt)  

 

ศูนยส์ังคมสงเคราะห ์(Sozialzentren) ของเทศบาลเมอืงซรูกิ มหีนา้ทีใ่หค้ าปรกึษาและใหค้วาม 

ชว่ยเหลอืแกค่รอบครัวทีม่ปัีญหาดา้นสังคมและเศรษฐกจิ  หากคุณมคี าถามเกีย่วกับการรับบตุร 

https://www.stadt-zuerich.ch/gud/de/index/gesundheitsversorgung/krankenversicherung/obligatorische-krankenversicherung-kvg.html
https://www.stadt-zuerich.ch/gud/de/index/gesundheitsversorgung/krankenversicherung/praemienverbilligung.html
http://www.gz-zh.ch/
http://www.stadt-zuerich.ch/kleinkindberatung
https://www.stadt-zuerich.ch/sd/de/index/familien_kinder_jugendliche/kinderbetreuung.html
http://www.gfz-zh.ch/tagesfamilien
https://www.stadt-zuerich.ch/sd/de/index/familien_kinder_jugendliche/kinderbetreuung/suche/stundenweise.html
https://www.stadt-zuerich.ch/sd/de/index/familien_kinder_jugendliche/kinderbetreuung/suchplattform.html
https://www.stadt-zuerich.ch/sd/de/index/familien_kinder_jugendliche/kinderbetreuung/suchplattform.html
https://www.stadt-zuerich.ch/sd/de/index/familien_kinder_jugendliche/kinderbetreuung/KostenSubventionen_neu_2.html
http://www.stadt-zuerich.ch/ssd/de/index/volksschule/betreuung_horte.html
https://www.stadt-zuerich.ch/ssd/de/index/volksschule/schulkreise_kreisschulpflegen.html
https://www.stadt-zuerich.ch/ssd/de/index/volksschule.html
http://www.stadt-zuerich.ch/elternmitwirkung-schule
https://www.stadt-zuerich.ch/ssd/de/index/volksschule/themen_angebote/informationen_andere_sprachen.html
http://www.stadt-zuerich.ch/zivilstandsamt
https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/bevoelkerungsamt/kontakt-oeffnungszeiten/kontakte_oeffnungszeiten_bfa.html
https://www.stadt-zuerich.ch/sd/de/index/unterstuetzung/beratung/erwachsene/sz.html
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หรอืคู่สมรสมาอยู่ดว้ยในประเทศสวติฯ สามารถสอบถามไดท้ีห่น่วยงานเผยแพร่ขอ้มลูของ 

เทศบาลเมอืงซรูกิ Welcome Desk และทีห่น่วยงานใหค้ าแนะน าเกีย่วกับกฎหมายมรีซ์าห ์

(Rechtsberatung MIRSAH) หากประสบปัญหาครอบครัว ปัญหาทางกฎหมาย การเงนิ 

และปัญหาสุขภาพ สามารถตดิต่อขอค าแนะน าไดท้ีห่น่วยงานอนิโฟโดนา (Infodona) 

ซึง่สามารถขอรับการปรกึษาเป็นภาษาทีต่นถนัดได ้

 

9. การใชเ้วลาวา่ง และสมาคมตา่ง ๆ 

เมอืงซรูกิจัดใหม้ศีูนยบ์รกิาร และศูนยก์จิกรรมส าหรับประชาชน (Gemeinschafts- oder Quartier-

zentren) ในเขตต่างๆ มสีนามเด็กเล่นและกจิกรรมหลากหลายส าหรับทุกเพศ ทุกวัย ทีอ่าศัยอยู ่

ในเขตนัน้ใหเ้ลอืกท า หอ้งสมดุประชาชนเพสตาโลซซ ี(Pestalozzibibliotheken) มหีนังสอื 

สิง่พมิพแ์ละสือ่หลากหลายประเภท หลากหลายภาษา  (Medienangebot in verschiedenen 

Sprachen) จัดไวใ้หบ้รกิารแกเ่ด็ก เยาวชน และผูใ้หญ่ หน่วยงานส่งเสรมิการกฬีา (Sportamt) 

ไดจั้ดสนามและสถานทีเ่ล่นกฬีาหลายประเภท (Breitensport) หลายแห่งไวบ้รกิารประชาชน 

ส าหรับผูท้ีส่นใจเป็นอาสาสมัคร ท าประโยชน์แก่สังคมในรูปแบบต่างๆ  สามารถตดิต่อไดท้ี ่

หน่วยงานอาสาสมัครในซรูกิ (Kontaktstelle Freiwilligenarbeit) หรอืกลุ่มชว่ยเหลอืเพือ่นบา้น 

(Nachbarschaftshilfe) 

การรวมตัวของประชาชนสวสิเพื่อท ากจิกรรมต่างๆดว้ยกัน มักท าในรูปแบบของสมาคม (Vereinen) 

ทัง้สมาคมของชาวต่างชาต ิ(Migrantenorganisationen) และสมาคมทางศาสนา (religiöse Ge-

meinschaften) ก็มรีะเบยีบการด าเนนิงานในรูปสมาคมเชน่กัน หากคุณตอ้งการรายชือ่สมาคม  

ต่างๆ สามรถตดิต่อไดท้ีแ่ผนกขอ้มลู เวลคัม เดสค ์(Welcome Desk) ของเมอืงซรูกิ 

 

10. ระบบภาษ ี

ระบบการเสยีภาษีของประเทศสวติฯ แบ่งเป็นสองสว่นคอื ภาษีส าหรับสมาพันธรัฐ (Bundessteuer) 

และภาษีส าหรับรัฐและอ าเภอ (Kantons- und Gemeindesteuer) ทีคุ่ณอาศัยอยู ่ ประชาชนทุกคน 

ทีแ่จง้ชือ่เขา้อยูอ่าศัย ณ แผนกทะเบยีนราษฎร ์และมงีานท าในประเทศสวติฯ ตอ้งเสยีภาษีตาม 

กฎหมาย โดยตอ้งกรอกแบบฟอรม์ภาษีเงนิไดส้่งไปยังแผนกภาษีทุกปี ในแบบฟอรม์นี้ตอ้งระบ ุ

เงนิไดต้่อปี และทรัพยส์นิทีถ่อืครองอยู ่ดังนัน้ผูท้ีย่า้ยเขา้มาอยู่ในเทศบาลเมอืงหรอืในรัฐซรูกิ จะ 

ตอ้งแจงทรัพยส์นิทีต่นมแีละเสยีภาษีใหถู้กตอ้ง 

ชาวต่างชาตทิีเ่ขา้มาท างานในซรูกิแต่ยังไม่ไดรั้บใบอนุญาตพ านักถาวร และไมไ่ดส้มรสกับชาว 

สวสิ หรอืไมไ่ดส้มรสกับชาวต่างชาตทิีม่ใีบอนุญาตถาวร ตอ้งเสยีภาษีทีถู่กหัก ณ ทีจ่่าย 

(Quellensteuer) คอืนายจา้งจะหักภาษีเงนิไดจ้ากเงนิเดอืนโดยตรงใหแ้ก่แผนกภาษี  

 

11. การประกนั 

ประเทศสวติมกีฎหมายควบคุมใหทุ้กคนประกันสังคม (Sozialversicherungen) ประเภทภาคบังคับ 

เพือ่ความมั่นคงทางเศรษฐกจิของผูป้ระกัน โดยจ าแนกประเภทของการประกันเป็นหมวดหมู่ดังนี้ 

 

 การประกันสวัสดกิารผูสู้งอาย ุผูท้ีย่ังด ารงชวีติอยู่ และผูทุ้พพลภาพ (AHV/IV) 

 การประกันสุขภาพและอุบัตเิหตุ 

 การประกันเพือ่ชดเชยรายไดร้ะหว่างลาคลอด และดูแลทารกแรกเกดิ (EO) 

https://www.stadt-zuerich.ch/content/dam/stzh/prd/Deutsch/Stadtentwicklung/Publikationen_und_Broschueren/Integrationsfoerderung/Andere_Sprachen/Thai/WelcomeDesk_thai_Ansicht.pdf
http://www.sah-zh.ch/mirsah/
http://www.stadt-zuerich.ch/infodona
http://www.gz-zh.ch/
http://www.gz-zh.ch/
http://www.pbz.ch/
https://www.stadt-zuerich.ch/content/dam/stzh/prd/Deutsch/Stadtentwicklung/Publikationen_und_Broschueren/Integrationsfoerderung/Neu_in_Zuerich/broschuere_fremdsprachige_medien.pdf
https://www.stadt-zuerich.ch/content/dam/stzh/prd/Deutsch/Stadtentwicklung/Publikationen_und_Broschueren/Integrationsfoerderung/Neu_in_Zuerich/broschuere_fremdsprachige_medien.pdf
http://www.stadt-zuerich.ch/ssd/de/index/sport.html
https://www.stadt-zuerich.ch/ssd/de/index/sport/angebot-service/sportverein-suchen.html
http://www.stadt-zuerich.ch/freiwillige
https://www.nachbarschaftshilfe.ch/
http://www.vereine.ch/
http://migrantenvereine.ch/
https://integration.zh.ch/internet/justiz_inneres/integration/de/welcome/religionsgemeinschaften.html
https://integration.zh.ch/internet/justiz_inneres/integration/de/welcome/religionsgemeinschaften.html
https://www.stadt-zuerich.ch/content/dam/stzh/prd/Deutsch/Stadtentwicklung/Publikationen_und_Broschueren/Integrationsfoerderung/Andere_Sprachen/Thai/WelcomeDesk_thai_Ansicht.pdf
https://www.steueramt.zh.ch/internet/finanzdirektion/ksta/de/online_anfragen/bundessteuer.html
http://www.stadt-zuerich.ch/fd/de/index/steuern.html
https://www.steueramt.zh.ch/dam/finanzdirektion/ksta/quellensteuer/fuer_arbeitgebende_arbeitnehmende/informationsblaetter_1/infoblatt_qst15_en.pdf.spooler.download.1421062415918.pdf/infoblatt_qst15_en.pdf
https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home.html
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 การประกันสวัสดกิารระหว่างตกงาน (ALV) 

 สวัสดกิารส าหรับครอบครัวทีม่บีตุร 

เบีย้ประกันส าหรับการประกันต่าง ๆ ขา้งตน้ (เปรยีบเทยีบขอ้ 1 ถงึ 5) ยกเวน้เบีย้ประกันสขุภาพจะถูก 

หักจากเงนิเดอืนโดยตรง  แมรั้ฐจะไมก่ าหนดใหก้ารประกันบางประเภทอยูใ่นหมวดภาคบังคับ แต่ 

ประกันทรัพยส์นิในบา้น และประกันการท าความเสยีหายแก่ผูอ้ ืน่ (Hausrat- und Privathaftpflicht-

versicherung) เป็นสิง่ทีทุ่กครัวเรอืนควรท า หน่วยงานส่งเสรมิการบูรณาการของเทศบาลเมอืงซรูกิ 

ไดจั้ดท าเอกสารเผยแพร่ทสีรุปสาระส าคัญเกีย่วกับการประกัน zusammenfassende Broschüre 

ไวใ้นเว็บไซตข์องหน่วยงานดว้ย 

 

12. หมายเลขโทรศพัทส์ าหรบักรณีฉุกเฉนิ 

ไฟไหม ้ 118 

ต ารวจ  117 

รถพยาบาล  144 

แพทยฉุ์กเฉิน  0800 33 66 55 

ศูนยผ์ูเ้ชีย่วชาญเคม ีและสารพษิ  145 

บา้นพักฉุกเฉินส าหรับสตร ีวโิอเลตตา  044 350 04 04 

ฮอทไลน์ส าหรับบดิามารดา  0848 35 45 55 

ฮอทไลน์ส าหรับเด็ก และเยาวชน  147 

 
 

https://www.ch.ch/en/personal-liability-insurance/
https://www.ch.ch/en/personal-liability-insurance/
https://www.stadt-zuerich.ch/content/dam/stzh/prd/Deutsch/Stadtentwicklung/Publikationen_und_Broschueren/Integrationsfoerderung/Neu_in_Zuerich/wissenswertes_fuer_neuzugezogene_versicherungen.pdf

